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ASOCIEREA CAPITAL INVEST DESIGN SRL – WARREN CONSTRUCT SR 
 
 
 

Descrierea modului de organizare a executiei lucrarilor (organizare de santier), care se va adopta pentru EXECUTIE 
LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII, INSTALATII SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE- DOTARI SI MONTAJUL 

ACESTORA PENTRU PROIECTUL „REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU 
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN”, conform cerintelor din Caietul de sarcini 

 
 
1. DATE GENERALE 
 

• Denumirea obiectivului de investiţii: „REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA 

PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN " 

• Amplasamentul lucrării: România, regiunea VEST, judeţul Hunedoara, municipiul Hunedoara, strada Victoriei nr. 17 

• Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Hunedoara 

• Sursa de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020. 

 
 
OFERTANT 

ASOCIEREA CAPITAL INVEST DESIGN SRL. – WARREN CONSTRUCT SRL, din care 
1. CAPITAL INVEST DESIGN SRL  – lucrari de constructii (LIDER) 
2. SC ACOMIN SA-– lucrari de constructii (ASOCIAT 1) 
360 SERVICES SRL – subcontractant – instalatii incendiu si desfumare 
DARIA MANAGEMENT SRL – subcontractant – lucrari conexe 
 
 
DATA DE ÎNCEPERE ŞI DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII 
DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata execuţiei lucrărilor este estimata la 16 luni de la data inceperii execuţiei inscrisa in ordinul de începere al 

lucrărilor. 

 
Prezenta ofertă doreşte să exprime conformitatea cu cerinţele Autorităţii Contractante şi Caietului de Sarcini.  
CAPITAL INVEST DESIGN SRL., în calitate de ofertant,dispune atât de resursele de personal specializat cât şi de dotările 
necesare pentru a finaliza cu succes obiectivul. 
 
1. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

 
Documentaţia tehnica care sta Ia baza prezentului caiet de sarcini este Proiectul tehnic nr. 247.1/2019, elaborat de firma SC 

Kes Business SRL, care cuprinde: 

-Proiectul tehnic (PT) si Detalii de execuţie (DE) care cuprinde parti scrise (memorii tehnice, caiete de sarcini, liste 

cantitati, grafic de realizare a investiţiei) si parti desenate. 

Imobilul situat in municipiul Hunedoara, str. Victoriei, nr.17 şi este compus din 3 corpuri în care se desfăşoară activitatea de 

învăţământ şi o cantină. Caracteristicile obiectivului de investiţie sunt următoarele: 

Cantina: este construită în anul 1955, regimul de înălţime este P+1E şi are o înălţime a clădirii de 10,60 m, suprafaţă 

construită de 1.443,00 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 2.764,00 mp. Construcţia include cantină, spaţii de locuit, palier 

pe fiecare nivel şi rampe de scări care asigură circulaţia pe verticală; 

Corp 1: este construit în anul 1951, regimul de înălţime este D+P+2E şi are o înălţime a clădirii de 12,50 m, suprafaţă 

construită de 1.095,00 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 3.559,00 mp. Construcţia include săli de clasă, spaţii anexe 

încăperilor destinate colegiului, palier la fiecare nivel şi rampe descări care asigura circulaţia pe verticală; 

Corp 2: este construit în anul 1950, regimul de înălţime este D+P+2E şi are o înălţime a clădirii de 16,85 m, suprafaţă 

construită de 577,00 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 1.695,00 mp. Construcţia include spaţii de locuit, palier pe fiecare 

nivel şi rampe de scări care asigură circulaţia pe verticală; 

Corp 4: este construit în anul 1953, regimul de înălţime este S+P+2E şi are o înălţime a clădirii de 12,25 m, suprafaţă 

construită de 887,00 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 2.661,00 mp. Construcţia include spaţii de locuit, palier pe fiecare 

nivel şi rampe de scări care asigură circulaţia pe verticală. 
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CORP 1 

Din punct de vedere structural clădirea este alcătuită după cum urmează: 

- Infrastructură: Fundaţii din beton armat; 

- Suprastructură: stâlpi si grinzi b.a.; 

- Planşee: beton armat monolit; 

- Pereţii exteriori: zidărie cărămidă cu goluri 35 cm; 

- Pereţii interiori: zidărie cărămidă cu goluri 25 cm,l 5 cm; 

- Destinaţia principală: şcoala. 

 
a) Lucrări de intervenţie propuse privind creşterea performantei energetice a clădirii: 

Soluţia tehnica propusa pentru imbunatatirea protecţiei termice a clădirii este cea stabilita in cadrul Documentaţiei de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie privind creşterea performantei energetice a clădirii, soluţie acceptata de consiliul local al localităţii 

Hunedoara. 
PRINCIPALELE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 

1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 

•Izolarea termică a faţadei - parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm;  

•Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente 

accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu 

dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; 

•Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm; 

•Izolarea termică a planşeului peste subsol, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizoiatiei de 10 cm. 

2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum: 

•înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, in scopul creşterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent C02; 

•înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare; 

•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire; 

•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apa calda de consum. 

3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu 

•Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - centrala pe biomasa, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul 

reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera; 

4 Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri 

 •Reabilitarea instalaţiei de iluminat; 
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•înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată 

mare de viaţa. 

5. Lucrări conexe propuse: 

a. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii; 

Repararea acoperişului şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 
învelitoarei şarpantei; 
 

b. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea 

acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

c. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 

d. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii; 

e. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (platforma pentru persoane cu dizabilitati, 

grup sanitar). 

f. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU. 

g. Montare paratraznet. 

 

CORP 2 

 

 
 

 
Din punct de vedere structural clădirea este alcătuită după cum urmează: 

- Infrastructură: Fundaţii din beton armat; 

- Suprastructură: stâlpi si grinzi b.a,; 

- Planşee: beton armat monolit; 

- Pereţii exteriori: zidărie cărămidă cu goluri 40 cm; 

- Pereţii interiori: zidărie cărămidă cu goluri 20 cm,30 cm; 

- Destinaţia principală: şcoala. 

 

Soluţia tehnica propusa pentru imbunatatirea protecţiei termice a clădirii este cea stabilita in cadrul Documentaţiei de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie privind creşterea performantei energetice a clădirii, soluţie acceptata de consiliul local al localităţii 

Hunedoara. 
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PRINCIPALELE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 

1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 

•Izolarea termică a faţadei - parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm; 

•Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente 

accesului în clădire, cu tâmplârie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu 

dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; 

•Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm; 

•Izolarea termică a planşeului peste subsol, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm; 

2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum: 

•înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, in scopul creşterii randamentului si a! reducerii emisiilor echivalent C02; 

•înlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare; 

•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire; 

•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apa calda de consum. 

3. instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum 

propriu 

•Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - centrala pe biomasa, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul 

reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera; 

4. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri •Reabilitarea 

instalaţiei de iluminat; 

•înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată 

mare de viaţă. 

5. Lucrări conexe propuse: 

a. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii. 

b. Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei 

şarpantei. 

c. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea 

acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. 

d. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie. 

e. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii. 

f. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (ascensor exterior, grup sanitar). 

g. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU. 

h. Montare paratraznet. 

CORP 4 

 
 
Din punct de vedere structural clădirea este alcătuită după cum urmează: 

- Infrastructură: Fundaţii din beton armat; 
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- Suprastructură: stâlpi si grinzi b.a.; 

- Planşee: beton armat monolit; 

- Pereţii exteriori: zidărie cărămidă cu goluri 35 cm; 

- Pereţii interiori: zidărie cărămidă cu goluri 20 cm,30 cm; 

- Destinaţia principală: şcoala. 

Lucrări de intervenţie propuse privind creşterea performantei energetice a clădirii: 

Soluţia tehnica propusa pentru imbunatatirea protecţiei termice a clădirii este cea stabilita in cadrul Documentaţiei de Avizare a 

Lucrărilor de intervenţie privind creşterea performantei energetice a clădirii, soluţie acceptata de consiliul local al localităţii 

Hunedoara. 

PRINCIPALELE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 

1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 

•Izolarea termică a faţadei - parte opaca, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm; •Izolarea termică a 

faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu 

tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile 

pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; 

•Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm; 

•Izolarea termică a planşeului peste subsol, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm; 

2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum: 
•înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, in scopul creşterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent C02; 
•înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare; 
•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire; 
3 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum 
propriu 
•Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - centrala pe biomasa, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul 
reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera; 

4 Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri 

Reabilitarea instalaţiei de iluminat; 
•înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată 
mare de viaţă 

 

 

5. Lucrări conexe propuse: 

a. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii. 

b. Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 

învelitoarei şarpantei. 

c. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi 

montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. 

d. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie. 

e. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor Ia infrastructura clădirii. 

f. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (ascensor, grup sanitar], 

g. Lucrări de recompartimentare interioara. 

h. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU. 

i. Montare paratraznet. 

 

CORP CANTINA 
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Din punct de vedere structural clădirea este alcătuită după cum urmează: 

- Infrastructură: Fundaţii din beton armat; 
 

Stâlpi si grinzi din b.a. si pereţi portanţi din zidărie cu 
- Suprastructură: 

stalpisori si centuri din b.a.; 

- Planşee: beton armat monolit; 

- Pereţii exteriori: zidărie cărămidă cu goluri 45 cm; 

- Pereţii interiori: zidărie cărămidă cu goluri 20 cm,30 cm; 

- Destinaţia principală: cantina. 

Lucrări de intervenţie propuse privind creşterea performantei energetice a clădirii: 

Soluţia tehnica propusa pentru imbunatatirea protecţiei termice a clădirii este cea stabilita in cadrul Documentaţiei de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie privind creşterea performantei energetice a clădirii, soluţie acceptata de consiliul local al localităţii 

Hunedoara. 

PRINCIPALELE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 

1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 

•Izolarea termică a faţadei - parte opacă, cu sistem termoizolant din vata minerala bazaltica, amplasat la exterior cu o grosime 

de 20 cm; 

•Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente 

accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu 

dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; 

•Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm. 

2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum: 

•înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, in scopul creşterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent C02; 

•înlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare; 

•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire; 

•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apa calda de consum, 

3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum 

propriu: 

•Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - centrala pe biomasa, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul 

reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera; 

4. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri: 

•Reabilitarea instalaţiei de iluminat; 

•înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată 

mare de viaţă. 

5. Lucrări conexe propuse: 
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a. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii. 

b. Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei 

şarpantei. 

c. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea 

acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. 

d. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie. 

e. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii. 

f. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces, platforma si grup 

sanitar). 

g. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului 1SU. 

h. Montare paratraznet. 

 

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini; 

ii. Deşeurile (primare şi secundare) sortate corespunzător şi procedurile privind gestionarea deşeurilor respectate în 

totalitate; Toate documentaţiile necesare şi care au fost utilizate pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia, controlul 

execuţiei şi finalizarea lucrărilor, aşa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul şantierului de lucru eliberat şi curăţat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuţiei lucrărilor. 

Documentaţiile necesare pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia, controlul execuţiei şi finalizarea lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric); 

ii. următoarele documentaţii (semnate de specialiştii atestaţi în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită 

expres prin legislaţia în vigoare): 

a. Planul de control al calităţii lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter 

general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor 

tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declaraţia de conformitate a materialelor şi a oricăror documentaţii relevante solicitate prin legislaţia în vigoare; 

Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau prevăzute în proiectul tehnic şi/sau solicitate de 
Inspecţia de Stat în Construcţii; 

c. Detalii tehnice de execuţie şi breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate iniţial 

ca parte a Caietului de Sarcini; 

d. Copie a jurnalului de şantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorităţii Contractante toate documentaţiile solicitate, inclusiv partea din cartea 

tehnică a construcţiei (Secţiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

Documentaţia privind managementul calităţii cuprinde cel puţin: 

h. Planul calităţii; 

ii. Planul de control al calităţii lucrărilor, verificări şi încercări. 

Autoritatea contractanta urmăreşte prin atribuirea contractului de lucrări, obţinerea unui rezultat de calitate, in asa fel incat 

sa se atinga îndeplinirea obiectivului general si a obiectivelor specifice, contribuind la realizarea obiectului de eficientizare 

energetica stabilit de Romania pentru perioada 2020 cat si la cel de reducere a amprentei de carbon si implicit de 

promovare a dezvoltării durabile si sustenabile, rezultat care depinde intr-o proporţie importanta de modul de interacţiune 

dintre factorii implicate in aceasta achiziţie, respective: proiectant, experţi, diriginte de şantier si nu in ultimul rând de 

executantul lucrărilor, de felul in care se implica fiecare in activitatile de care sunt responsabili. 

1. OBLIGAŢIILE CAPITAL INVEST DESIGN SRL 

-CAPITAL INVEST DESIGN SRL are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data menţionata in ordinul de 

începere al lucrărilor Graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric) actualizat cu respectarea 

termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrări ce fac obiectul prezentului 

contract, alcătuit in ordinea tehnologica de execuţie a acestora. 
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-CAPITAL INVEST DESIGN SRL are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentaţia predata de către 

achizitor CAPITAL INVEST DESIGN SRL în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi 

de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

-CAPITAL INVEST DESIGN SRL are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, caietele de măsurători (ataşamentele) 

şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

-Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru 

a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la 

acea eroare sau deficienţă. 

-CAPITAL INVEST DESIGN SRL este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 

precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii; 

-CAPITAL INVEST DESIGN SRL va respecta prevederile HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate 

pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările si completările ulterioare, va completa planul SSM; 

-sesizarea cu privire la constatarea unor neconformitati si neconcordante constatate in proiect, in vederea soluţionării 

acestora (numai pe baza soluţiilor stabilite împreuna cu proiectantul si dirigintele de şantier, cu acordul investitorului); 

-asigurarea nivelului de calitate corespunzător prin sistemul de calitate conceput si realizat prin personal propriu,cu 

responsabili tehnici autorizaţi cu execuţia; 

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale executieiin scopul 

obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 

-utilizarea in execuţia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista 

agremente tehnice; 

-respectarea proiectului si a detaliilor de execuţie pentru pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor; 

-supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate si pentru care a predat documentele 

necesare întocmirii cârtii tehnice a construcţiei; 

-remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparate din visa sa, atat in perioada de execuţie, cat si in 

perioada de garanţie stabilita; 

-readucerea terenului pe care s-a realizat organizarea de şantier, la starea lui iniţiala, după terminarea execuţiei lucrărilor; 

-participarea la recepţie in calitate de Executant (recepţia la terminarea lucrărilor si recepţia finala). Costurile pentru 

consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant, pe perioada 

derulării execuţiei contractului. 

2. ORGANIZAREA ŞANTIERULUI 

După emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar, CAPITAL INVEST DESIGN SRL lucrărilor va furniza in 
cadrul şedinţei de demarare a activitatilor un gi'afic de execuţie actualizat a tuturor activitatilor din Contract si va prezenta un 
plan de organizare a activitatilor. Acesta va fi aprobat sau va fi retumat cu comentarii de către Beneficiar in termen de 5 zile 
lucratoare de la prezentarea acestuia. 
Perioada de execuţia a lucrărilor este de 16 luni. 
Şedinţele de demarare a activitatilor 
Procesul verbal/ minuta şedinţei de demarare a activitatilor se întocmeşte imediat după aceasta întâlnire si este semnata de 
ambele parti. 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL isi va stabili organizarea de şantier in care sa execute construcţii sau amenajari la construcţiile 

existente pentru vestiare muncitori, grupuri sanitare, depozite materiale, cai de acces, branşamente si racorduri la utilitati, 

imprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu, si alte asemenea. CAPITAL INVEST DESIGN SRL va fi responsabil 

pentru aducerea terenurilor folosite pentru organizarea de şantier, lucrării provizorii, si alte asemenea, la condiţiile iniţiale. 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL va localiza propriile zone de colectare si depozitare a rezuduriilor si materialelor nedorite, cat 

si a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera in conformiate cu regulamentele si procedurile privind transportul si depozitarea; 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind transportul 

deşeurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul României, respectiv întocmirea Anexei nr.3 in baza careia transportul 

pământului si a molozului va fi decontat. 

Transportul deşeurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni deversarea acestora pe 

străzile municipiului Hunedoara. 

(Cheltuielile pentru transportul şi taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deşeuri, pământ, asfalt, beton etc.) vor fi 

cuprinse de executant in preţul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrări. 
3. DESFASURAREA ŞEDINŢELOR DE PROGRES 

Pe durata desfăşurării activitatilor pe şantier se vor organiza întâlniri saptamanale/ sau lunare la care participa Contractantul, 

Dirigintele de şantier si Beneficiarul. 

Pentru fiecare întâlnire Dirigintele de şantier va elabora un proces verbal/o minuta a întâlnirii agreata de toate părţile. 
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Contractul de lucrări se va realiza in conformitate cu: Graficul de execuţie, documentaţiile de execuţie si avizele/autorizatiile 

aferente investiţiei. 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL , la solicitarea dirigintelui de şantier, va furniza toate informaţiile cu privire la calitatea lucrărilor 

si va furniza orice alte detalii solicitate de acesta. 

4. PROTECTIA MEDIULUI 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL va executa toate lucrările si va lua toate masurile pentru protecţia mediului si reducerea 

impactului asupra mediului in conformitate cu toate legile in vigoare in Romania si pentru securitatea muncii. 
5. DOCUMENTELE ŞANTIERULUI 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL va menţine un Jurnal al lucrărilor la zi, in formatul agreat de dirigintele de şantier. Jurnalul 

lucrărilor va fi tinut pe şantier de reprezentantul CAPITAL INVEST DESIGN SRL, şeful de şantier sau alta persoana desemnata 

si notificata dirigintelui de şantier si implicit, achizitorului. 

La cererea dirigintelui de şantier CAPITAL INVEST DESIGN SRL trebuie sa furnizeze toate informaţiile necesare pentru 

completarea inregistrarii lucrărilor. Informaţiile sunt notate in Jurnalul lucrărilor si anexe, semnate de reprezentantul CAPITAL 

INVEST DESIGN SRL sau persoana desemnata, si contrasemnate de Dirigintele de şantier. 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL va transmite dirigintelui de şantier, la momentul convenit, rapoarte si înregistrări despre 

personalul si utilajele aflate in şantier si/sau angajate in execuţia lucrărilor, impartite pe categorii, care sa evidenţieze personalul 

si utilajele CAPITAL INVEST DESIGN SRL. 

6. DECONTAREA LUCRĂRILOR 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL va transmite dirigentului de şantier situaţii de lucrări insotite de documente justificative, care se 

vor preda achizitorului, in format hârtie (4 ex) si format electronic ( pdf .scanat după documentul original semnat si stampilat+ 

format editabil). 

Situaţiile de lucrări vor fi intocmite conform cerinţelor Beneficiarului, respectând in acelaşi timp toate cerinţele Finanţatorului din 

POR 2014-2020 si vor fi depuse spre decontare doar după aprobarea acestora din partea dirigintilor de şantier. 

Decontarea lucrărilor se va face in funcţie de alocările bugetare destinate acestui obiectiv de investiţii, in baza recepţiilor 

parţiale si a recepţiei la terminarea lucrărilor. 

La fiecare situaţie de lucrări prezentată spre decontare se vor anexa: 

- Procese verbale de recepţie calitativa si calitativa, daca este cazul; 

- Procesele verbale de lucrări care devin ascunse, daca este cazul; 

- Procesele verbale pe faze determinante, daca este cazul; 

- Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 

- Certificate de calitate, garanţie, declaraţii de conformitate conform legislaţiei in vigoare; 

- Declaraţiile vamale pentru bunurile din import, daca e cazul; 

- Procesele verbale de recepţie pentru bunurile achiziţionate, daca e cazul; 

- Procesele verbale de recepţie pentru punerea in funcţiune a instalaţilor asupra carora s-a intervenit, daca e cazul; 

- Procesele verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate, daca e cazul; 

- Devizele financiare pentru servicii, daca este cazul ; 

- Procese verbale de predare-primire a serviciilor achiziţionate, daca este cazul; 

- Caietul de masuratori/Atasamente; 

- Dispoziţii de şantier unde e cazul. 

- Balanţa de materiale, daca este cazul; 

- Sau alte documente necesare . 

(2) Situaţiile de lucrări prezentate la decontare vor fi întocmite pe articole de lucrări, in conformitate cu HG nr. 907/2016. 

7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Recepţia la terminarea lucrărilor -CAPITAL INVEST DESIGN SRL trebuie sa comunice achizitorului, in perioada de 

valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiintare, data terminării lucrărilor prevăzute in contract. Recepţia lucrărilor la 

terminarea lucrărilor se va realiza in conformitate cu Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

Recepţia finala a lucrarilor-se va consemna modul in care s-a comportat întreaga lucrare si daca a fost intretinuta 

corespunzător in perioada de garanţie a întregii lucrări, in condiţiile respectării prevederilor din Hotărârea nr. 343/2017 pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora 

Perioada de garanţie - este de minim 3 (trei ani) asa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu 

modificările si completările ulterioare, si decurge de la data semnării Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, pana 

la data semnării Procesului verbal de recepţie finala. 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL are obligaţia sa remedieze orice defecţiuni ale lucrărilor in perioada de garanţie. 
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CAPITAL INVEST DESIGN SRL are obligaţia sa isi asume întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si 

siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de construcţie in cadrul Contractului sau asa cum se deduce rezonabil din Contract. 

In perioada de garanţie, CAPITAL INVEST DESIGN SRL are obligaţia, in urma notificărilor date de Achizitor sau Dirigintele de 

şantier de a executa toate lucrările de remediere a viciilor si defectelor de construcţie, pe cheltuiala sa. 

8. ASIGURARI 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi toate 

riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, 

personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau 

prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către 

executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 

asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(CAPITAL INVEST DESIGN SRL are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate persoanele 

angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata 

primelor curente (actualizate). 

 
1. LUCRARILE CE SE VOR EXECUTA 

 
 
ARHITECTURA 
 
E) LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE: 
Lucrări de reabilitare termica a anvelopei; ' 
1. Izolarea termică a faţadelor - parte opacă: Şe realizează cu sisteme compozite de izolare termică (vata minerala bazaltica) a 
faţadelor cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• curăţare prin periere, spălare strat suport şi control tehnic de calitate; 
• izolare termică suprafaţă exterioară faţadă, cu produse de construcţii compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea 
conturului golurilor - şpaleţi (cu sistem termoizolant - vata minerala bazaltica de 3 cm], buiandrugi, glafuri; 
• termoizolare soclu cu sistem termoizolant (polistiren extrudat) de 10 cm; 
• montare - demontare, transport şi utilizare schelă; 
• transport materiale şi moloz. 
Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
• aplicarea adezivului pentru lipirea izolaţiei termice pe stratul suport; 
• material termoizolant realizat din vata minerala bazaltica; 
• pozarea şi fixarea mecanică a materialului termoizolant; 
» aplicarea masei de şpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă; 
• realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. 
Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse: a) vată minerală bazaltică (MW]: 
> Rezistenţa la compresiune sau efortul Ia compresiune a plăcilor la o deformaţie de 10% - CSflO/Y): min. 30 kPa; 
> Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - TR: min. 10 kPa. b)polistiren extrudat ignifugat (XPS): 
> Efortul de compresiune a plăcilor la o deformaţie de 10% - CS(10/Y): min. 300kPa; 
> Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - TR: min. 300 kPa. 
2. Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei 
aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• demontare tâmplărie exterioară existentă; 
• montare tâmplărie exterioară termoizolantă cu glaf exterior; 
• transport materiale şi deşeuri rezultate din demontare la 10 km. 
Cerinţe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior: 
• Armătură oţel zincat; 
• Grilă de ventilaţie mecanică; 
• Geam termoizolant tripan Low- E -Argon-Float- Argon-Low- E (4-16-4-16-4); 
• Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct; 
• Culoare gri-oliv; 
• Glaf exterior. 
Principale caracteristici tehnice ale tâmplăriei exterioare termoizolante: 
• Comportarea la încovoiere din vânt: clasa C4; 
• Rezistenţa la deschidere-închidere repetată: ferestre - min. 10.000 cicluri, uşi - min. 
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50.0 cicluri; 
• Etanşeitatea la apă: min. clasa E900; 
• Coeficient de transfer termic 1,1 W/m2K; 
• Permeabilitatea la aer: min. clasa 4; 
• Izolarea la zgomot aerian: în funcţie de categoria străzii - min. 35 dB. 
Tâmplăria care se înlocuieşte trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea 
apariţiei condensului pe elementele de anvelopă. 
3. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: 
Clădirea are Acoperiş tip şarpanta. Activităţile propuse pentru această lucrare cuprind: 
Termoizolarea acoperişului tip şarpantă se realizează cu sisteme compozite de termoizolare (vata minerala bazaltica) cu o 
grosime a termoizolaţiei de 30 cm şi cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţare strat suport şi control tehnic de calitate; 
• termoizolarea planşeului peste ultimul nivel (suprafaţa orizontală şi atic} cu produse de construcţii compatibile tehnic; 
• înlocuire învelitoare degradată; 
• prelungire/îniocuire piese deteriorate (guri de scurgere, guri de aerisire, deflectoare); 
• protecţia termoizolaţiei cu placi OSB; 
• transport materiale şi moloz. 
Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
• material termoizolant realizat din vata minerala bazaltica; 
• protecţie realizata din placi OSB ignifugate. 
Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse: 
• vata minerala bazaltica (MW}: 
> Efortul de compresiune a plăcilor la o deformaţie de 10% - CS(10/Y}: min. 20 kPa; 
> Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe -TR: min. 10 kPa. 
4. Izolarea termică a planşeului peste subsol; se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a 
termoizolaţiei de 10 cm. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• curţare prin periere, spălare strat suport şi control tehnic de calitate; 
• izolare termică planşeu peste subsol cu produse de construcţii compatibile tehnic; 
• transport materiale şi moloz. 
Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
• aplicarea materialului termoizolant pe intradosul planşeului peste subsol; 
• fixarea stratului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS}; 
• executarea stratului de protecţie al termoizolaţiei cu tencuială subţire cu mortar adeziv armat cu plasă din fibră de 
sticlă; 
• zugrăveală simplă cu lapte de var. 
Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse: 
• polistiren expandat ignifugat (EPS]: 
> Efortul de compresiune al plăcilor la o deformaţie de 10% - CS(10]: min. 80 kPa; 
> Clasa de reacţie la foc a sistemului compozit de izolare termică: B-s2,d0. 
Lucrări conexe propuse: 
1. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 
funcţionalitatea clădirii: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• Desfacerea cărămizilor aparente de pe faţadele clădirii; 
• Reparaţii la copertinele casei/caselor de scară; 
• Refacerea tencuielilor în zonele foarte degradate ale faţadei, unde tencuiala iniţială este 
desprinsă pană la zidărie; 
• Umplerea rosturilor pronunţate la îmbinarea dintre panourile prefabricate; 
• Reparaţii la fisurile de la atic; 
2. Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 
învelitoarei şarpantei: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• Desfacerea invelitorii pe zonele de intervenţie; 
• înlocuirea parţială sau totală a elementelor degradate ale şarpantei (păzii, astereală, şipci, contraşipci etc.] cu material 
lemnos tratat ignifug şi fungicid; 
• Schimbarea învelitorii în zonele degradate; 
• înlocuirea învelitorii (atenţie la depozitarea deşeurilor de azbociment în spaţii autorizate] şi dotarea acesteia cu 
accesorii de tip parazapezi, aerisiri etc. 
• Desfacerea şi refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei. 
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Notă; înainte de începerea lucrărilor de termoizolare la partea superioară a planşeului peste ultimul nivel şi a lucrărilor de 
reparaţii la şarpantă, constructorul va concova proiectantul în cazul în care constată necesitatea altor lucrări care nu au putut fi 
identificate în această etapă. 
3. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi 
montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• Demontarea aparatelor de aer condiţionat de pe faţadele clădirii şi remontarea acestora pe suporţi care permit 
montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer condiţionat; 
• Prelungirea chiturilor de evacuare ale centralelor termice; 
• îndepărtarea faţă de perete a conductelor de gaz de pe faţadele clădirii până la o distanţă de minim 10 cm faţă de 
sistemul termoizolant ce se va monta; 
• îndepărtarea faţă de perete a cablurilor de pe faţadele clădirii şi pozarea în paturi de cabluri montate pe sistemul 
termoizolant; 
• îndepărtarea faţă de perete a platbandei de împământare de pe faţadele clădirii până la o distanţă de minim 10 cm faţă 
de sistemul termoizolant ce se va monta; 
• Desfacerea sistemului de panouri soloare existente nefunctionale (dea este cazul]. 
4. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• Reparaţii în zona şpaleţilor interiori; 
• Reparaţii în zona cablurilor electrice înlocuite; 
• Reparaţii in zona de intervenţie la instalaţia electrica de iluminat; 
• Reparaţii în zona conductelor cu agent termic montate în casa/casele de scară. 
5. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
* Refacerea pantei trotuarului existent şi a stratului suport; 
* Turnarea unei şape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanţă de maxim 1 m; 
* Montarea unui cordon bituminos între soclul clădirii (în urma termoizolării acestuia) şi trotuarul reparat. 
6. Crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (platforma, grup sanitar): 
Soluţia tehnica propusa pentru adaptarea imobilului pentru persoanele cu dizabilitati si crearea de facilitaţi consta in realizarea 
unei platforme elevatoare si a unui grup sanitar pentru persoane cu deficienţe mecanice şi motrice ale membrelor şi cu 
deficienţe ale aparatului ocular, în conformitate cu NORMATIVUL PENTRU ADAPTAREA CLĂDIRILOR CIVILE SI SPAŢIUL 
URBAN AFERENT LA EXIGENTELE PERSOANELOR CU HANDICAP, INDICATIV NP 051/2012 APROBAT PRIN ORDINUL 
189/2013. 
a) Platforma elevatoare: 
Se propune realizarea unei platforme elevatoare oblice interioare, montata pe mana curenta. Platforma se va monta de la 
nivelul parterului pana la etajul 2. 
Platforma se va monta pe partea interioară a scărilor existente. Platforma permite acţionarea independentă de către utilizator. 
Instalarea este rapidă şi permite utilizarea imediată după instalare. Calea de rulare - deplasare se realizează prin intermediul a 
două ţevi din oţel aliat, care sunt ghidate spre partea interioară a scării. 
Cerinţe constructive pentru platforma oblică mobilă: 
• sarcina nominală: minim 150 kg; 
• viteza de deplasare: 0,1 m/s; 
• lăţime platformă: 700-800 mm; 
• lungime platformă: 800-850 mm; 
• unghi de înclinare: maxim 72°; 
• alimentarea cu energie electrică. 
b) Grup sanitar: 
Se propune realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi in incaperea PI 5. Astfel, se va asigura minimum o 
cabină WC indicată cu simbol caracteristic adaptată la necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant, asigurându-se un spaţiu 
de manevră de min.1,50 x 1,50 m şi o lăţimea liberă a căii de circulaţie în cabină de min. 0,90 m. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• procurarea materialelor necesare (obiecte sanitare, conducte, fitinguri şi robineţi, material pentru finisaje, corpuri de 
iluminat, etc); 
• realizarea finisajelor în zonele de intervenţie; 
• montarea obiectelor sanitare şi accesorilor aferente; 
• curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
Materialele necesare pentru această lucrare sunt: 
• vas WC cu acţionare laterală; 
• lavoar robinet tip pârghie; 
• oglindă; 
» accesorii; 
• sistem de alarmă auditiv şi vizual (sonerie + bec); 
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• bare de susţinere orizontal şi vertical. 
7. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU: 
Aceste lucrări cuprind, în principal, următoarele activităţi: 
• Realizare instalaţii de detecţie, semnalizare si avertizare incendiu si hidranti interiori; 
• Reconfigu rare camera CT prin demolarea pereţilor de la grupul sanitar vecin acestei camere 
si captusirea unui perete cu blocuri BCA de 10 cm pentru realizarea accesului separat si din exterior prin montarea unei usi 
inetalice'cu grilaj laN partea inferioara;  
• Demolare pereţi interiori coridoare si zidire pereţi coridoare pentru configurarea acestora 
după specificaţiile ISU;  
• Montare usi rezistente la foc si usi pline cu autoinchidere la came 
• Montarea a doua mecanisme la ferestrele din casele de scara pent acestora; 
• Realizare chepeng de acces in pod, EI 60’ - lbuc, 1 mp; 
• Montare, in zona de parter, la sălile de clasa, de usi care se deschid la realizarea evacuării in cazul situaţiei de 
urgenta; 
• Realizare podest beton armat la intrarea in camera CT. 
 
REZISTENTA 
 

CORP C1 
5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 
Pentru realizarea obiectivelor din proiectul REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU 
CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MĂ TEI CORVIN, Str. Victoriei, Nr. 17- Corp 1, localitatea 
Hunedoara, din punct de vedere al cerinţei “Rezistenţă şi stabilitate”, sunt necesare efectuarea unor lucrări de intervenţii, după 
cum urmează: 
A. Izolarea termică a faţadelor - parte opacii: se realizează cu sisteme compozite de izolare termicii a faţadelor cu o 
grosime a termoizolaţiei de 20 cm. 
Înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 
► Remedierea degradărilor din zona rosturilor de tasare cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţarea tencuielii din zona rosturilor de tasare; 
• aplicarea unui mortar de reparaţii epoxidic şi fără contracţii; 
• montarea unui profil special pentru rost de dilatare/tasare. 
► Remedierea fisurilor orizontale de pe faţade de la baza aticului cuprinde următoarele activităţi: 
• îndepărtarea stratului de tencuială; 
• injectarea fisurilor cu mortar de reparaţii pe bază de ciment fără contracţii; 
• aplicarea unui strat din mortar de ciment, armat cu plasă din fibră de sticlă pe toată lungimea fisurii. 
► Remedierea zonelor de pe faţade care prezintă tencuială exfoliată şi picată cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţarea zonelor în care tencuiala are tendinţa de exfoliere se va face în adâncime pană la stratul suport şi în plan 
până la stratul bun; 
• pe zonele curăţate se execută tencuieli pentru protecţia stratului suport şi asigurarea planeităţii în vederea montării 
termoizolaţiei. 
► Remedierea zonelor cu armături vizibile cuprinde urmatoarele activită#: 
• armăturile corodate se curaţă cu perie de sârmă; 
• armăturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluţii chimice agrementate; 
• executia tencuielii de protecţie, cu mortar pe bază de ciment, în reţeta mortarului se va adăuga înlocuitor pentru var 
compatibil cu armătura metalică (Domolit sau produse asemănătoare). 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• curăţare prin periere, spălare strat suport şi control tehnic de calitate; 
• izolare termică suprafaţă exterioară faţadă, cu produse de construcţii compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea 
conturului golurilor - şpaleţi (cu sistem termoizolant - vata minerala bazaltica de 3 cm], buiandrugi, glafuri; 
• termoizolare soclu cu sistem termoizolant (polistiren extrudat) de 10 cm; 
• montare - demontare, transport şi utilizare schelă; 
• transport materiale şi moloz. 
B. Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei 
aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate. 
Demontarea părţii vitrate existente se face cu atenţie sporită şi fără echipamente care pot să introducă şocuri sau vibraţii în 
structură. 
Prinderile mecanice ale tâmplăriei performante energetic propuse se realizează de elemente structurale (buiandrug, parapet, 
placă inferioară, placă superioară, etc.] şi în conformitate cu specificaţiile tehnice ale producătorului şi a caietului de sarcini. 
C. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se realizează cu sisteme compozite de 
izolare termică cu o grosime a termoizolaţiei de 30 cm. 
înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 
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> Remedierea stratului suport: 
• Curăţareaplanşeului în vederea aplicării stratului termoizolant; 
• îndepărtarea denivelărilor; 
• Refacerea zonelor cu mortar de reparaţii. 
> Verificarea elementelor din lemn de la nivelul planşeului: 
• Inspectarea tuturor elementelor din lemn care urmează a fi înglobate în sistmul de termoizolaţie; 
• Elementele din lemn care prezintă deteriorări, sunt afectate de cari, infiltraţii de apă, etc, se vor înlocui parţial sau total 
înainte de aplicarea termoizolaţiei; 
• Elementele din lemn se vor trata antiseptic şi ignifug şi se vor proteja cu un strat de protecţie - folie din polietilenă - 
poziţionat la contactul cu termoizolaţia şi şapa slab armată. 
Termoizolaţia se va proteja cu placi fibrolemnoase de tip OSB. 
Lucrări de reparaţii la acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 
învelitoarei şarpantei: 
• După desfacerea învelitorii pe zonele de intervenţie se investighează starea tehnică a elementelor structurale (căpriori, 
popi, pane) şi de legătură (astereală, contrafişe, păzii, etc); 
• Elementele care prezintă degradări minore se vor repara cu piese metalice sau consolidări locale; 
• Elementele necorespunzător calitativ sau care prezintă degradări pe zone extinse se vor înlocui; 
• Schimbarea învelitorii în zonele degradate; 
• Desfacerea şi refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei. 
• Elementele din lemn folosite vor fi tratate ignifug şi fungicid. 
Notă: înainte de începerea lucrărilor de termoizolare la partea superioară a planşeului peste ultimul nivel şi a lucrărilor de 
reparaţii la şarpantă, constructorul va convoca proiectantul în cazul în care constată necesitatea altor lucrări care nu au putut fi 
identificate în această etapă. 
D. Izolarea termică a planşeului peste subsol se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a 
termoizolaţiei de 10 cm. 
înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 
• Remedierea zonelor cu beton exfoliat care cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţarea betonului pe zonele în care prezintă exfolieri; 
• refacerea suprafaţelor cu mortar de reprofilare cu contracţii reduse. 
• Remedierea zonelor cu armături vizibile care cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţarea betonului pe zonele în care prezintă exfolieri; 
• curăţarea armăturilor cu peria de sârmă; 
• armăturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluţii chimice agrementate; 
• reprofilarea suprafaţelor cu mortar de reprofilare cu contracţii reduse. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• curţare prin periere, spălare strat suport şi control tehnic de calitate; 
• izolare termică planşeu peste subsol cu produse de construcţii compatibile tehnic; 
• transport materiale şi moloz. 
Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
• aplicarea materialului termoizolant pe intradosul planşeului peste subsol; 
• fixarea stratului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS); 
• executarea stratului de protecţie al termoizolaţiei cu tencuială subţire cu mortar adeziv armat cu plasă din fibră de 
sticlă; 
• zugrăveală simplă cu lapte de var. 
Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse: 
• polistiren expandat ignifugat (EPS): 
> Efortul de compresiune al plăcilor la o deformaţie de 10% - CS(10): min. 80 kPa; 
> Clasa de reacţie la foc a sistemului compozit de izolare termică: B-s2,d0.  
E. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 
funcţionalitatea clădirii: 
înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 
• Remedierea degradărilor de la copertina din beton armat de la casa scării 
• hidroizolaţia existentă se va desface integral şi se va investiga starea tehnică a betonului şi a armăturilor; 
• dacă se constată că armăturile sunt puternic degradate cu reducerea secţiunii, se va contacta proiectantul pentru 
adoptarea unor soluţii de intervenţie; 
• se curăţă betonul desprins şi se îndepărtează zonele afectate; 
• se curăţă bine armăturile cu peria de sârmă; 
• armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluţii chimice agrementate; 
• în zonele dislocate se vor executa tencuieli de protecţie (dacă rezultă grosimi mai mari de 3 [cm] se vor monta în 
prealabil plase de rabitz), în reţeta mortarului se va adăuga înlocuitor pentru var compatibil cu armătura metalică (Domolit sau 
produse asemănătoare); 
• refacerea şapei şi corectare pantă de scurgere; 
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• refacere hidroizolaţie. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• Desfacerea cărămizilor aparente de pe faţadele clădirii; 
• Reparaţii la copertinele casei/caselor de scară; 
• Refacerea tencuielilor în zonele foarte degradate ale faţadei, unde tencuiala iniţială este desprinsă pană la zidărie; 
• Umplerea rosturilor pronuntaţe la imbinarea dintre panourile prefabricate; 
• Reparaţii Ia fisurile de la atic; 
F. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor Ia infrastructura clădirii: 
înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări adiacente, respectiv: 
• îndepărtarea dalelor din beton existente; 
• refacerea pantei şi a stratului suport din pietriş compactat; 
• turnarea dalelor din beton simplu cu o lăţime de min. 60 cm prevăzute cu rost de turnare la distanţa de maxim 1 m; 
• montarea cordonului de bitum pentru etanşeizare între soclul clădirii (în urma termoizolării acestuia) şi trotuarul 
reparat. 
G. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi: a.) Platforma elevatoare oblica montata 
pe mana curenta 
Se propune realizarea a doua platforme elevatoare, montata pe mana curenta a scării. Una care ajunge de la cota ±0.00 a 
parterului, pana la cota podestului de +0.80, iar a doua, pe scara principala, de la cota podestului de +0.80 pana la cota etajului 
i, de +4.00m. Latimea rampei de scara este de 2.70 m. 
 
Platforma se va monta pe partea interioară a scărilor existente. Platforma permite acţionarea independentă de către utilizator. 
Instalarea este rapidă şi permite utilizarea imediată după instalare. Calea de rulare - deplasare se realizează prin intermediul a 
două ţevi din oţel aliat, care sunt ghidate spre partea interioară a scării. 
Cerinţe constructive pentru platforma oblică mobilă: 
• sarcina nominală: minim 150 kg; 
• viteza de deplasare: 0,1 m/s; 
• lăţime platformă: 700-800 mm; 
• lungime platformă: 800-850 mm; 
• unghi de înclinare: maxim 72°; 
• alimentarea cu energie electrică,  
b.) Grup sanitar: 
Se propune realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi in incaperea P15. Astfel, se va asigura minimum o 
cabină WC indicată cu simbol caracteristic adaptată la necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant, asigurându-se un spaţiu 
de manevră de min.1,50 x 1,50 m şi o lăţimea liberă a căii de circulaţie în cabină de min. 0,90 m. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• procurarea materialelor necesare (obiecte sanitare, conducte, fitinguri şi robineţi, material pentru finisaje, corpuri de 
iluminat, etc); 
• realizarea finisajelor în zonele de intervenţie; 
• montarea obiectelor sanitare şi accesorilor aferente; 
• curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
H. Realizarea unei săpături in vederea montării si amplasării unui bazin cilindric subteran: 
înainte de instalare este necesară luarea tuturor măsurilor de siguranţa in incinta locului de montaj. Aceste măsuri trebuie să 
includă: 
amenajarea terenului pentru accesul utilajelor; mijloace de securizare a pereţilor excavaţiei; echipamente de protecţie a muncii 
pentru lucrători; instalaţii pentru evacuarea apei freatice (dacă este cazul); 
împrejmuirea zonei cu bariere sau bandă de semnalizare şantier pentru a evita accesul pesoanelor neautorizate; 
asiguraţi-vă că toate echipamentele folosite pentru a ridica bazinul sunt conforme din punct de vedere tehnic; 
Instalarea rezervorului 
• Se realizează o excavaţie ale cărei dimensiuni sunt mai mari fata de dimensiunile rezervorului cu minim 500 mm pe 
fiecare latură (lungime lăţime); 
• Adâncimea excavatiei va fi data de diametrul rezervorului (0R)+ grosimea stratului de pamant de deasupra 
rezervorului (hi)+ grosimea patului de nisip pe care se va aşeza rezervorul 
• Pe fundul excavaţiei se va aşeza un strat de pietris/sort cu granulaţie 3-7 mm; inaltimea stratului de pietriş este de 150 
- 200 mm; 
• Bazinul va fi coborât în excavaţie cu ajutorul unor chingi sau frânghii rezistente; 
• Suprafaţa pe care va fi aşezat bazinul trebuie să fie orizontala, dreaptă, fără concentratori de tensiune (pietre, moloz). 
• Se aşează bazinul pe fundul excavaţiei în poziţie stabilă; 
• Se verifică cu o cumpănă dacă rezervorul este aşezat perfect orizontal; 
• Se cuplează la instalaţie; 
• Se începe alimentarea bazinului cu apă şi concomitent se umple excavaţia cu pământ sau balast granulaţie 0-15 mm. 
Materialul de umplutura nu trebuie sa prezinte concentratori de tensiune(p/etre ascuţite, moloz sau alte materiale care ar putea 
deteriora peretele rezervorului). 
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• Umplerea se face concomitent ( apa in interior, material umplutura pe exterior) si in straturi 
• succesive de aproximativ 150 - 200 mm fiecare strat trebuie compactat cu atenţie astfel încât să umple spaţiul din jurul 
bazinului [grad de compactare de 98%); 
• Este obligatorie compactarea straturilor de umplutură cel puţin până la 1/2 din diametrul bazinului; 
• La finalul operaţiunii, bazinul este plin cu apă, iar excavaţia cu material de umplutură compactat; 
• Este interzisă utilizarea ca material de umplutură a argilei sau altor tipuri de sol care îşi pierd stabilitatea în contact cu 
apa. 
• în cazul ingroparii in soluri argiloase, este obligatoriu ca materialul de umplutură din jurul rezervorului sa fie 
balastru/pietriş, sau se foloseşte un alt procedeu care stabilizează argila. 
• Argila în contact cu apa devine plastică şi permite ovalizarea bazinului, ducând la deteriorarea acestuia. 
6. PRINCIPALELE MATERIALE UTILIZATE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
 

 
 

CORP C2 
 

1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

Pentru realizarea obiectivelor din proiectul REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA 

PENTRU CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN, Str. Victoriei, Nr. 17- Corp 2, 

localitatea Hunedoara, din punct de vedere al cerinţei "Rezistenţă şi stabilitate”, sunt necesare efectuarea unor lucrări de 

intervenţii, după cum urmează: 

A. Izolarea termică a faţadelor - parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termicii a faţadelor cu o 
grosime a termoizolatiei de 20 cm. 

înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 

► Remedierea degradărilor din zona rosturilor de tasare cuprinde următoarele activităţi: 

• curăţarea tencuielii din zona rosturilor de tasare; 

• aplicarea unui mortar de reparaţii epoxidic şi fară contracţii; 

• montarea unui profil special pentru rost de dilatare/tasare. 

► Remedierea fisurilor orizontale de pe faţade de la baza aticului cuprinde următoarele activităţi: 

• îndepărtarea stratului de tencuială; 

• injectarea fisurilor cu mortar de reparaţii pe bază de ciment fără contracţii; 

• aplicarea unui strat din mortar de ciment, armat cu plasă din fibră de sticlă pe toată lungimea fisurii. 

► Remedierea zonelor de pe faţade care prezintă tencuială exfoliată şi picată cuprinde următoarele activităţi: 

• curăţarea zonelor în care tencuiala are tendinţa de exfoliere se va face în adâncime până la stratul suport şi în 

plan pană la stratul bun; 

• pe zonele curăţate se execută tencuieli pentru protecţia stratului suport şi asigurarea planeităţii în vederea 

montării termoizolaţiei. 

► Remedierea zonelor cu armături vizibile cuprinde urmatoarele activităţi: 

• armăturile corodate se curaţă cu perie de sârmă; 

• armăturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluţii chimice agrementate; 

• execuţia tencuielii de protecţie, cu mortar pe bază de ciment, în reţeta mortarului se va adăuga înlocuitor 

pentru var compatibil cu armătura metalică (Domolit sau produse asemănătoare). 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

• curăţare prin periere, spălare strat suport şi control tehnic de calitate; 
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• izolare termică suprafaţă exterioară faţadă, cu produse de construcţii compatibile tehnic, inclusiv 

termoizolarea conturului golurilor - şpaleţi (cu sistem termoizolant- vata minerala bazaltica de 3 cm), 

buiandrugi, glafuri; 

• termoizolare soclu cu sistem termoizolant (polistiren extrudat) de 10 cm; 

• montare - demontare, transport şi utilizare schelă; 

• transport materiale şi moloz. 
Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 

• aplicarea adezivului pentru lipirea izolaţiei termice pe stratul suport; 

• material termoizolant realizat din vata minerala bazaltica 

• pozarea şi fixarea mecanică a materialului termoizolant; 

• aplicarea masei de şpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă; 

• realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. 

B. Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a 

celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei 

energetice a părţii vitrate. 

Demontarea părţii vitrate existente se face cu atenţie sporită şi fără echipamente care pot să introducă şocuri sau 

vibraţii în structură. 

Prinderile mecanice ale tâmplăriei performante energetic propuse se realizează de elemente structurale 

(buiandrug, parapet, placă inferioară, placă superioară, etc.) şi în conformitate cu specificaţiile tehnice ale producătorului 

şi a caietului de sarcini. 

C. izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se realizează cu sisteme 

compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolaţiei de 30 cm. 
înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 

> Remedierea stratului suport: 

• Curăţareaplanşeului în vederea aplicării stratului termoizolant; 

• îndepărtarea denivelărilor; 

• Refacerea zonelor cu mortar de reparaţii. 

> Verificarea elementelor din lemn de la nivelul planşeului: 

• Inspectarea tuturor elementelor din lemn care urmează a fi înglobate în sistmul de termoizolaţie; 

• Elementele din lemn care prezintă deteriorări, sunt afectate de cari, infiltraţii de apă, etc, se vor înlocui 

parţial sau total înainte de aplicarea termoizolaţiei; 

• Elementele din lemn se vor trata antiseptic şi ignifug şi se vor proteja cu un strat de protecţie - folie din 

polietilenă - poziţionat la contactul cu termoizolaţia şi şapa slab armată. 
Termoizolaţia se va cu placi fibrolemnoase de tip OSB. 

Lucrări de reparaţii la acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 

învelitoarei şarpantei: 

• După desfacerea învelitorii pe zonele de intervenţie se investighează starea tehnică a elementelor 

structurale (căpriori, popi, pane) şi de legătură (astereală, contrafişe, păzii, etc); 

• Elementele care prezintă degradări minore se vor repara cu piese metalice sau consolidări locale; 

• Elementele necorespunzător calitativ sau care prezintă degradări pe zone extinse se vor înlocui; 

• Schimbarea învelitorii în zonele degradate; 

• Desfacerea şi refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei 

şarpantei. 

• Elementele din lemn folosite vor fi tratate ignifug şi fungicid. 

Notă: înainte de începerea lucrărilor de termoizolare la partea superioară a planşeului peste ultimul nivel şi a 

lucrărilor de reparaţii la şarpantă, constructorul va convoca proiectantul în cazul în care constată necesitatea 

altor lucrări care nu au putut fi identificate în această etapă. 

D. Izolarea termică a planşeului peste subsol se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a 

termoizolaţiei de 10 cm. 
înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 

• Remedierea zonelor cu beton exfoliat care cuprinde următoarele activităţi: 

• curăţarea betonului pe zonele în care prezintă exfolieri; 

• refacerea suprafaţelor cu mortar de reprofilare cu contracţii reduse. 
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• Remedierea zonelor cu armături vizibile care cuprinde următoarele activităţi: 

• curăţarea betonului pe zonele în care prezintă exfolieri; 

• curăţarea armăturilor cu peria de sârmă; 

• armăturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluţii chimice agrementate; 

• reprofilarea suprafaţelor cu mortar de reprofilare cu contracţii reduse. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

• curţare prin periere, spălare strat suport şi control tehnic de calitate; 

• izolare termică planşeu peste subsol cu produse de construcţii compatibile tehnic; 

• transport materiale şi moloz. 
Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 

• aplicarea materialului termoizolant pe intradosul planşeului peste subsol; 

• fixarea stratului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS); 

• executarea stratului de protecţie al termoizolaţiei cu tencuială subţire cu mortar adeziv armat cu plasă din 

fibră de sticlă; 

• zugrăveală simplă cu lapte de var. 
Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse: 

• polistiren expandat ignifugat (EPS): 

> Efortul de compresiune al plăcilor la o deformaţie de 10% - CS(10): min. 80 kPa; 

> Clasa de reacţie la foc a sistemului compozit de izolare termică: B-s2,d0. 

E. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

• Desfacerea cărămizilor aparente de pe faţadele clădirii; 

• Reparaţii la copertinele casei/caselor de scară; 

• Refacerea tencuielilor în zonele foarte degradate ale faţadei, unde tencuiala iniţială este desprinsă pană la 

zidărie; 

• Umplerea rosturilor pronuntaţe la imbinarea dintre panourile prefabricate; 

• Reparaţii la fisurile de la atic; 

F. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe: 

Înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări adiacente, respectiv: 

• îndepărtarea dalelor din beton existente; 

• refacerea pantei şi a stratului suport din pietriş compactat; 

• turnarea dalelor din beton simplu cu o lăţime de min. 60 cm prevăzute cu rost de turnare la distanţa de maxim 1 m; 

• montarea cordonului de bitum pentru etanşeizare între soclul clădirii (în urma termoizolării acestuia) şi trotuarul 

reparat. 

G. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitâţi:  

a.) Lucrări de recompartimentare interioara- grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati 

Se propune realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitâţi in incaperea El.07. Astfel, se va asigura 

minimum o cabină WC indicată cu simbol caracteristic adaptată la necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant, 

asigurându-se un spaţiu de manevră de min.1,50 x 1,50 m şi o lăţimea liberă a căii de circulaţie în cabină de min. 0,90 

m. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

• procurarea materialelor necesare (obiecte sanitare, conducte, fitinguri şi robineţi, material pentru finisaje, 

corpuri de iluminat, etc); 

• realizarea finisajelor în zonele de intervenţie; 

• montarea obiectelor sanitare şi accesorilor aferente; 

• curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
Toate compartimentările nou propuse vor fi executate în una din următoarele variante: 
Varianta 1: din materiale uşoare de tip gips carton cu izolaţii pe structură metalică uşoară. 
Varianta 2: din zidărie de BCA de maxim 15 cm grosime. 

în cazul în care se doreşte executarea unor pereţi noi de compartimentare din zidărie groasă, la primul nivel, 
aceştia vor fi prevăzuţi cu fundaţii de beton executate la aceiaşi cotă cu cele ale clădirii existente. 

Executarea unor goluri de uşă prin demontarea unui parapet de geam nu necesită prevederea unor măsuri 
suplimentare de consolidare. Se interzice mărirea golului de geam înspre lateral sau în sus dincolo de marginile golului 
de geam existent. 

Pentru realizarea unor goluri noi de uşă sau geam în pereţii existenţi se va executa în prealabil un buiandrug 
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în două etape, pe câte o jumătate din grosimea peretelui odată, şi abia după intrarea în lucru a acestui buiandrug se va 
trece la decuparea golului sub el. Aceşti buiandrugi vor avea asigurată o rezemare de cel puţin 30 cm de fiecare parte a 
golului şi vor fi corect dimensionaţi la deschiderea golului şi încărcările de pe zona respectivă. Pentru demontarea 
pereţilor interiori cu rol de compartimentare nu se impune luarea unor măsuri suplimentare de consolidare. 

Toate lucrările de demontare vor fi executate îngrijit, fără producerea de şocuri sau vibraţii care să poată duce 
la deteriorarea restului de element ce rămâne nedemontat sau a elementelor adiacente acestuia. 

Pentru umplerea unor goluri de uşă sau geam existente se va folosi zidărie de cărămidă plină bine împănată 
în gol. 

Golurile noi executate in pereţii portanţi de la parterul si etaluj clădirilor se vor borda conform detaiilor de 
execuţie anexate. 

b.) Realizarea unui ascensor exterior 
Liftul exterior propus se va realiza pe o structură independentă de cea a construcţiei existente. Se permite 

fixarea acestuia de structura construcţiei existente doar pentru preluarea încărcărilor orizontale şi pentru stabilitate. 
Fundaţiile noi se vor executa la aceiaşi cotă cu fundaţiile construcţiei existente din imediata vecinătate. Nu se admite 
executarea unor fundaţii noi, paralele cu cele existente, în imediata vecinătate a acestora, la o adâncime mai mare sau 
mai mică decât a fundaţiilor existente. între noile fundaţii şi fundaţiile construcţiei existente vor fi prevăzute rosturi de 
tasare. 

Infrastructura liftului se va realiza dintr-un radier rigid din beton armat C20/25 cu inaltimea de 30 cm. 
Suprastructura liftului se va realiza din diafragme din beton armat C20/25 cu grosimea de 25 cm. La partea superioara 
se va prevedea un planseu din beton armat cu grosimea de 15 cm. 

H. Demontarea instalaţiilor si a echipamentelor montate aparent pe fataadele/terasa clădiri, precum si 

montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

• Demontarea aparatelor de aer condiţionat de pe faţadele clădirii şi remontarea acestora pe suporţi care permit montarea 

sistemului tcrmoizolant sub aparatele de aer condiţionat; 

• Prelungirea chiturilor de evacuare ale centralelor termice; 

• îndepărtarea faţă de perete a conductelor de gaz de pe faţadele clădirii până la o distanţă de minim 10 cm faţă de 

sistemul termoizolant ce se va monta; 

• îndepărtarea faţă de perete a cablurilor de pe faţadele clădirii şi pozarea în paturi de cabluri montate pe sistemul 

termoizolant; 

• îndepărtarea faţă de perete a platbandei de împământare de pe faţadele clădirii până la o distanţă de minim 10 cm faţă 

de sistemul termoizolant ce se va monta; 

• Desfacerea sistemului de panouri soloare existente nefunctionale (daca este cazul). 
I. Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenţie 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

• Reparaţii în zona şpaleţilor interiori; 

• Reparaţii în zona cablurilor electrice înlocuite; 

• Reparaţii in zona de intervenţie la instalaţia electrica de iluminat; 

• Reparaţii în zona conductelor cu agent termic. 

 

 
 
 
 

CORP C4 
 

1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 
Pentru realizarea obiectivelor din proiectul REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA 
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PENTRU CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MĂ TEI CORVIN, Str. Victoriei, Nr. 17- Corp 4, 
localitatea Hunedoara, din punct de vedere al cerinţei “Rezistenţă şi stabilitate", sunt necesare efectuarea unor lucrări de 
intervenţii, după cum urmează: 

A. Izolarea termică a faţadelor - parte opaca: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică afaţadelor cu o grosime a 
termoizolaţiei de 20 cm. 

înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 
► Remedierea degradărilor din zona rosturilor de tasare cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţarea tencuielii din zona rosturilor de tasare; 
• aplicarea unui mortar de reparaţii epoxidic şi fară contracţii; 
• montarea unui profil special pentru rost de dilatare/tasare. 

► Remedierea fisurilor orizontale de pe faţade de la baza aticului cuprinde următoarele activităţi: 
• îndepărtarea stratului de tencuială; 
• injectarea fisurilor cu mortar de reparaţii pe bază de ciment fără contracţii; 

• aplicarea unui strat din mortar de ciment, armat cu plasă din fibră de sticlă pe toată lungimea fisurii. 
► Remedierea zonelor de pe faţade care prezintă tencuială exfoliată şi picată cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţarea zonelor în care tencuiala are tendinţa de exfoliere se va face în adâncime pană la stratul suport şi în plan pană 

la stratul bun; 
• pe zonele curăţate se execută tencuieli pentru protecţia stratului suport şi asigurarea planeităţii în vederea montării 

termoizolaţiei. 
► Remedierea zonelor cu armături vizibile cuprinde urmatoarele activităţi: 
• armăturile corodate se curaţă cu perie de sârmă; 
• armăturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluţii chimice agrementate; 

• executia tencuielii de protecţie, cu mortar pe bază de ciment, în reţeta mortarului se va adăuga înlocuitor pentru var compatibil 
cu armătura metalică (Domolit sau produse asemănătoare). 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

• curăţare prin periere, spălare strat suport şi control tehnic de calitate; 
• izolare termică suprafaţă exterioară faţadă, cu produse de construcţii compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului 

golurilor - şpaleţi (cu sistem termoizolant- vata minerala bazaltica de 3 cm), buiandrugi, glafuri; 
• termoizolare soclu cu sistem termoizolant (polistiren extrudat) de 10 cm; 
• montare - demontare, transport şi utilizare schelă; 
• transport materiale şi moloz. 

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
• aplicarea adezivului pentru lipirea izolaţiei termice pe stratul suport; 
• material termoizolant realizat din vata minerala bazaltica 
• pozarea şi fixarea mecanică a materialului termoizolant; 
• aplicarea masei de şpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă; 
• realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. 
B. Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tămplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei 

aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii 
vitrate. 
Demontarea părţii vitrate existente se face cu atenţie sporită şi fără echipamente care pot să introducă şocuri sau vibraţii în 
structură. 
Prinderile mecanice ale tămplăriei performante energetic propuse se realizează de elemente structurale (buiandrug, 
parapet, placă inferioară, placă superioară, etc.) şi în conformitate cu specificaţiile tehnice ale producătorului şi a caietului de 
sarcini. 
• se va reprofila suprafaţa cu mortar de reprofilare cu contracţii reduse. 

C. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se realizează cu sisteme compozite de 
izolare termică cu o grosime a termoizolaţiei de 30 cm. 

înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 
> Remedierea stratului suport: 

• Curăţareaplanşeului în vederea aplicării stratului termoizolant; 
• îndepărtarea denivelărilor; 
• Refacerea zonelor cu mortar de reparaţii. 

> Verificarea elementelor din lemn de la nivelul planşeului: 
• Inspectarea tuturor elementelor din lemn care urmează a fi înglobate în sistmul de termoizolaţie; 
• Elementele din lemn care prezintă deteriorări, sunt afectate de cari, infiltraţii de apă, etc, se vor înlocui parţial sau total 

înainte de aplicarea termoizolaţiei; 
Termoizolaţia se va proteja cu placi fibrolemnoase de tip OSB. 
Lucrări de reparaţii la acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 
învelitoarei şarpantei: 

• După desfacerea învelitorii pe zonele de intervenţie se investighează starea tehnică a elementelor structurale (căpriori, 
popi, pane) şi de legătură (astereală, contrafişe, păzii, etc); 

Page 20 of 1086



• Elementele care prezintă degradări minore se vor repara cu piese metalice sau consolidări locale; 
• Elementele necorespunzător calitativ sau care prezintă degradări pe zone extinse se vor înlocui; 
• Schimbarea învelitorii în zonele degradate; 
• Desfacerea şi refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei. 
• Elementele din lemn folosite vor fi tratate ignifug şi fungicid. 

Notă: înainte de începerea lucrărilor de termoizolare la partea superioară a planşeului peste ultimul nivel şi a lucrărilor de 
reparaţii la şarpantă, constructorul va convoca proiectantul în cazul în care constată necesitatea altor lucrări care nu au 
putut fi identificate în această etapă. 

D. Izolarea termică a planşeului peste subsol se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a 
termoizolaţiei de 10 cm. 
înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 

• Remedierea zonelor cu beton exfoliat care cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţarea betonului pe zonele în care prezintă exfolieri; 
• refacerea suprafaţelor cu mortar de reprofilare cu contracţii reduse. 
• Remedierea zonelor cu armături vizibile care cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţarea betonului pe zonele în care prezintă exfolieri; 
• curăţarea armăturilor cu peria de sârmă; 
• armăturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluţii chimice agrementate; 
• reprofilarea suprafaţelor cu mortar de reprofilare cu contracţii reduse. 

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• curţare prin periere, spălare strat suport şi control tehnic de calitate; 
• izolare termică planşeu peste subsol cu produse de construcţii compatibile tehnic; 
• transport materiale şi moloz. 

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
• aplicarea materialului termoizolant pe intradosul planşeului peste subsol; 
• fixarea stratului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS); 

• executarea stratului de protecţie al termoizolaţiei cu tencuială subţire cu mortar adeziv armat cu plasă din fibră de sticlă; 
• zugrăveală simplă cu lapte de var. 

Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse: 
• polistiren expandat ignifugat (EPS): 
> Efortul de compresiune al plăcilor la o deformaţie de 10% - CS(10): min. 80 kPa; 
> Clasa de reacţie la foc a sistemului compozit de izolare termică: B-s2,d0. 

E. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 
funcţionalitatea clădirii: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• Desfacerea cărămizilor aparente de pe faţadele clădirii; 
• Reparaţii la copertinele casei/caselor de scară; 

• Refacerea tencuielilor în zonele foarte degradate ale faţadei, unde tencuiala iniţială este desprinsă pană la zidărie; 
• Umplerea rosturilor pronuntaţe la imbinarea dintre panourile prefabricate; 
• Reparaţii la fisurile de la atic; 

F. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii: 
înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări adiacente, respectiv: 
• îndepărtarea dalelor din beton existente; 
• refacerea pantei şi a stratului suport din pietriş compactat; 

• turnarea dalelor din beton simplu cu o lăţime de min. 60 cm prevăzute cu rost de turnare la distanţa de maxim 1 m; 
• montarea cordonului de bitum pentru etanşeizare între soclul clădirii (în urma termoizolării acestuia) şi trotuarul reparat. 
G. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces); 
a. ) Lucrări de recompartimentare interioara- grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati 

Se propune realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi prin lucrări de recompartimentare ale 
spaţiilor existente in incaperea P12. Astfel, se va asigura minimum o cabină WC indicată cu simbol caracteristic 
adaptată la necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant, asigurându-se un spaţiu de manevră de min.1,50 x 1,50 m 
şi o lăţimea liberă a căii de circulaţie în cabină de min. 0,90 m. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
* recompartimentarea şi adaptarea spaţiului din incaperea P12; 
• transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 
• procurarea materialelor necesare (obiecte sanitare, conducte, fitinguri şi robineţi, material pentru finisaje, corpuri de 
iluminat, etc); 
• realizarea sistemului de alimentare cu apă şi scurgere; 
• realizarea finisajelor în zonele de intervenţie; 
• montarea obiectelor sanitare şi accesorilor aferente; 
• curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
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Toate compartimentările nou propuse vor fi executate în una din următoarele variante: Varianta 1: din materiale 
uşoare de tip gips carton cu izolaţii pe structură metalică uşoară. 
Varianta 2: din zidărie de BCA de maxim 15 cm grosime. 

în cazul în care se doreşte executarea unor pereţi noi de compartimentare din zidărie groasă, la primul nivel, 
aceştia vor fi prevăzuţi cu fundaţii de beton executate la aceiaşi cotă cu cele ale clădirii existente. 

Executarea unor goluri de uşă prin demontarea unui parapet de geam nu necesită prevederea unor măsuri 
suplimentare de consolidare. Se interzice mărirea golului de geam înspre lateral sau în sus dincolo de marginile golului 
de geam existent. 

Pentru realizarea unor goluri noi de uşă sau geam în pereţii existenţi se va executa în prealabil un buiandrug în 
două etape, pe câte o jumătate din grosimea peretelui odată, şi abia după intrarea în lucru a acestui buiandrug se va 
trece la decuparea golului sub el. Aceşti buiandrugi vor avea asigurată o rezemare de cel puţin 30 cm de fiecare parte a 
golului şi vor fi corect dimensionaţi la deschiderea golului şi încărcările de pe zona respectivă. Pentru demontarea 
pereţilor interiori cu rol de compartimentare nu se impune luarea unor măsuri suplimentare de consolidare. 

Toate lucrările de demontare vor fi executate îngrijit, fără producerea de şocuri sau vibraţii care să poată duce la 
deteriorarea restului de element ce rămâne nedemontat sau a elementelor adiacente acestuia. 

Pentru umplerea unor goluri de uşă sau geam existente se va folosi zidărie de cărămidă plină bine împănată în 
gol. 

Golurile noi executate in pereţii portanţi de la parterul si etaluj clădirilor se vor borda conform detaiilor de 
execuţie anexate. 
b. ) Realizarea unui ascensor exterior 

Liftul exterior propus se va realiza pe o structură independentă de cea a construcţiei existente. 
Se permite fixarea acestuia de structura construcţiei existente doar pentru preluarea încărcărilor orizontale şi pentru 
stabilitate. Fundaţiile noi se vor executa la aceiaşi cotă cu fundaţiile construcţiei existente din imediata vecinătate. Nu se 
admite executarea unor fundaţii noi, paralele cu cele existente, în imediata vecinătate a acestora, la o adâncime mai 
mare sau mai mică decât a fundaţiilor existente. între noile fundaţii şi fundaţiile construcţiei existente vor fi prevăzute 
rosturi de tasare. 

Infrastructura liftului se va realiza dintr-un radier rigid din beton armat C20/25 cu inaltimea de 30 cm. 
Suprastructura liftului se va realiza din diafragme din beton armat C20/25 cu grosimea de 25 cm. La partea superioara se 
va prevedea un planseu din beton armat cu grosimea de 15 cm. 
c. ) Rampe de acces 
Înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 

• Pentru realizarea rampelor de acces se vor executa fundaţii din beton la începutul şi sfârşitul rampei peste care se va turna o 
placă din beton armat. 
Tehnologic, se execută următoarele activităţi: 
• executarea fundaţiilor la începutul şi sfârşitul rampei; 
• realizare umplutură din balasat compactat; 
• turnare placă pe sol din beton armat cu plasă sudată; 
• turnare strat suport din şapă M100, minim 3 cm grosime. 

Rampele pentru persoanele cu dizabilităţi se vor realiza pe structuri independente de cea a construcţiilor existente. Nu se 
admite rezemarea a nici unui element de construcţie nou pe elementele construcţiilor existente. Fundaţiile noi se vor executa la 
aceiaşi cotă cu fundaţiile construcţiilor existente din imediata vecinătate sau se vor apropia de acestea din urmă numai pe 
direcţii perpendiculare. 

Reazemele rampelor vor fi realizate din fundaţii continue cu bloc de fundare din beton simplu C16/20 avand talpa fundaţiei 
de 45 cm si elevaţii din beton armat C16/20 cu grosimea de 25 cm. Acestea se vor arma cu bare independete 4014 PC52, 
plase sudate STNB 08/200x200 si etrieri 08/20 OB 37. Peste elevaţii se va realiza o placa din beton armat cu grosimea de 10 
cm armata cu plase sudate la partea inferioara STNB 08/200x200. 

Talpa fundaţiei rampelor va avea aceeaşi cota de fundare cu talpa fundaţiilor existente din imediata invecinatate. 
H. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi 
montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• Demontarea aparatelor de aer condiţionat de pe faţadele clădirii şi remontarea acestora pe suporţi care permit montarea 
sistemului termoizolant sub aparatele de aer condiţionat; 
• Prelungirea chiturilor de evacuare ale centralelor termice; 
• îndepărtarea faţă de perete a conductelor de gaz de pe faţadele clădirii până la o distanţă de minim 10 cm faţă de 
sistemul termoizolant ce se va monta; 
• îndepărtarea faţă de perete a cablurilor de pe faţadele clădirii şi pozarea în paturi de cabluri montate pe sistemul 
termoizolant; 
• îndepărtarea faţă de perete a platbandei de împământare de pe faţadele clădirii până la o distanţă de minim 10 cm faţă de 
sistemul termoizolant ce se va monta; 
• Desfacerea sistemului de panouri solare existente nefunctionale (daca este cazul). 
/. Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenţie 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
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• Reparaţii în zona şpaleţilor interiori; 
• Reparaţii în zona cablurilor electrice înlocuite; 
• Reparaţii in zona de intervenţie la instalaţia electrica de iluminat; 
• Reparaţii în zona conductelor cu agent termic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corp Cantina 

1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 
Pentru realizarea obiectivelor din proiectul REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA 
PENTRU CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN, Str. Victoriei, Nr. 17- 
Cantina, localitatea Hunedoara, din punct de vedere al cerinţei “Rezistenţă şi stabilitate", sunt necesare efectuarea unor 
lucrări de intervenţii, după cum urmează: 

A. Izolarea termică a faţadelor - parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termicii. afatadelor 
cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm. 

înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 
► Remedierea degradărilor din zona rosturilor de tasare cuprinde următoarele activităţi: 
• curăţarea tencuielii din zona rosturilor de tasare; 
• aplicarea unui mortar de reparaţii epoxidic şi fară contracţii; 
• montarea unui profil special pentru rost de dilatare/tasare. 
► Remedierea fisurilor orizontale de pe faţade de la baza aticului cuprinde următoarele activităţi: 
• îndepărtarea stratului de tencuială; 
• injectarea fisurilor cu mortar de reparaţii pe bază de ciment fără contracţii; 
• aplicarea unui strat din mortar de ciment, armat cu plasă din fibră de sticlă pe toată lungimea fisurii. 
► Remedierea zonelor de pe faţade care prezintă tencuială exfoliată $i picată cuprinde următoarele 
activităţi: 
• curăţarea zonelor în care tencuiala are tendinţa de exfoliere se va face în adâncime până la stratul suport şi în plan 
până la stratul bun; 
• pe zonele curăţate se execută tencuieli pentru protecţia stratului suport şi asigurarea planeităţii în vederea montării 
termoizolaţiei. 
► Remedierea zonelor cu armături vizibile cuprinde urmatoarele activităţi: 
• armăturile corodate se curaţă cu perie de sârmă; 

 armăturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluţii chimice agrementate; 
 
execuţia tencuielii de protecţie, cu mortar pe bază de ciment, în reţeta mortarului se va adăuga înlocuitor pentru var 
compatibil cu armătura metalică [Domolit sau produse asemănătoare). 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• curăţare prin periere, spălare strat suport şi control tehnic de calitate; 
• izolare termică suprafaţă exterioară faţadă, cu produse de construcţii compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului 
golurilor - şpaleţi [cu sistem termoizolant - vata minerala bazaltica de 3 cm), buiandrugi, glafuri; 
• termoizolare soclu cu sistem termoizolant [polistiren extrudat) de 10 cm; 
• montare - demontare, transport şi utilizare schelă; 
• transport materiale şi moloz. 

B. IZOLAREA TERMICĂ A FAŢADEI - PARTE VITRATĂ, PRIN ÎNLOCUIREA TÂMPLĂRIEI EXTERIOARE 
EXISTENTE/ GEAMULUI, INCLUSIV A CELEI AFERENTE ACCESULUI CLĂDIRE, CU TÂMPLĂRIE TERMOIZOLANTĂ 
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A PĂRŢII VITRATE. 
Demontarea părţii vitrate existente se face cu atenţie sporită şi fără echipamente care pot să introducă şocuri sau vibraţii în 
structură. 
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Prinderile mecanice ale tâmplăriei performante energetic propuse se realizează de elemente structurale [buiandrug, parapet, 
placă inferioară, placă superioară, etc.) şi în conformitate cu specificaţiile tehnice ale producătorului şi a caietului de sarcini. 
Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se realizează cu sisteme compozite de izolare 
termică cu o grosime a termoizolaţiei de 30 cm. 

înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 

> Remedierea stratului suport: 
• Curăţarea planşeului în vederea aplicării stratului termoizolant; 
• îndepărtarea denivelărilor; 
• Refacerea zonelor cu mortar de reparaţii. 

> Verificarea elementelor din lemn de la nivelul planşeului: 
• Inspectarea tuturor elementelor din lemn care urmează a fi înglobate în sistmul de termoizolaţie; 
• Elementele din lemn care prezintă deteriorări, sunt afectate de cari, infiltraţii de apă, etc, se vor înlocui parţial sau total 
înainte de aplicarea termoizolaţiei; 
• Elementele din lemn se vor trata antiseptic şi ignifug şi se vor proteja cu un strat de protecţie - folie din polietilenă - 
poziţionat la contactul cu termoizolaţia şi şapa slab armată. 
Termoizolaţia se va proteja cu placi fibrolemnoase de tip OSB. 
Lucrări de reparaţii la acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 
învelitoarei şarpantei: 
• După desfacerea învelitorii pe zonele de intervenţie se investighează starea tehnică a elementelor structurale (căpriori, 
popi, pane) şi de legătură (astereală, contrafişe, păzii, etc); 
• Elementele care prezintă degradări minore se vor repara cu piese metalice sau consolidări locale; 
• Elementele necorespunzător calitativ sau care prezintă degradări pe zone extinse se vor înlocui; 
• Schimbarea învelitorii în zonele degradate; 
• Desfacerea şi refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei. 
• Elementele din lemn folosite vor fi tratate ignifug şi fungicid. 
Notă: înainte de începerea lucrărilor de termoizolare la partea superioară a planşeului peste ultimul nivel şi a lucrărilor de 
reparaţii la şarpantă, constructorul va convoca proiectantul în cazul în care constată necesitatea altor lucrări care nu au 
putut fi identificate în această etapă. 

REPARAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE ALE FAŢADEI CARE PREZINTĂ POTENŢIAL PERICOL DE 
DESPRINDERE ŞI/SAU AFECTEAZĂ FUNCŢIONALITATEA CLĂDIRII: 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
- Desfacerea cărămizilor aparente de pe faţadele clădirii (daca este cazul); 
- Reparaţii la copertinele casei/caselor de scară; 
- Refacerea tencuielilor în zonele foarte degradate ale faţadei, unde tencuiala iniţială este desprinsă pană la zidărie; 
- Umplerea rosturilor pronuntaţe la imbinarea dintre panourile prefabricate; 
- Reparaţii la fisurile de la atic; 

REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECŢIE, ÎN SCOPUL ELIMINĂRII INFILTRAŢIILOR LA INFRASTRUCTURA 
CLĂDIRII: 
înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări adiacente, respectiv: 
• îndepărtarea dalelor din beton existente; 
• refacerea pantei şi a stratului suport din pietriş compactat; 

• turnarea dalelor din beton simplu cu o lăţime de min. 60 cm prevăzute cu rost de turnare la distanţa de maxim 1 m; 
• montarea cordonului de bitum pentru etanşeizare între soclul clădirii (în urma termoizolării acestuia) şi trotuarul reparat. 

CREAREA DE FACILITĂŢI / ADAPTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI : 
a. ) Rampe de acces 

înainte de realizarea acestei lucrări, s-a identificat necesitatea executării următoarelor lucrări pentru: 
• Pentru realizarea rampelor de acces se vor executa fundaţii din beton la începutul şi sfârşitul rampei peste care se va turna 
o placă din beton armat. 
Tehnologic, se execută următoarele activităţi: 
• executarea fundaţiilor la începutul şi sfârşitul rampei; 
• realizare umplutură din balasat compactat; 
• turnare placă pe sol din beton armat cu plasă sudată; 
• turnare strat suport din şapă M100, minim 3 cm grosime. 

Rampele pentru persoanele cu dizabilităţi se vor realiza pe structuri independente de cea a construcţiilor existente. Nu se 
admite rezemarea a nici unui element de construcţie nou pe elementele construcţiilor existente. Fundaţiile noi se vor executa la 
aceiaşi cotă cu fundaţiile construcţiilor existente din imediata vecinătate sau se vor apropia de acestea din urmă numai pe 
direcţii perpendiculare. 

Reazemele rampelor vor fi realizate din fundaţii continue cu bloc de fundare din beton simplu C16/20 avand talpa fundaţiei 
de 45 cm si elevaţii din beton armat C16/20 cu grosimea de 25 cm. Acestea se vor arma cu bare independete 4014 PC52, 
plase sudate STNB 08/200x200 si etrieri 08/20 OB 37. Peste elevaţii se va realiza o placa din beton armat cu grosimea de 10 
cm armata cu plase sudate la partea inferioara STNB 08/200x200. 

Talpa fundaţiei rampelor va avea aceeaşi cota de fundare cu talpa fundaţiilor existente din imediata invecinatate. 
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b. ) Lucrări de recompartimentare interioara- grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati 
Se propune realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi prin lucrări de recompartimentare ale spaţiilor 

existente in incaperea P40. Astfel, se va asigura minimum o cabină WC indicată cu simbol caracteristic adaptată la necesităţile 
persoanelor blocate în scaun rulant, asigurându-se un spaţiu de manevră de min.1,50 x 1,50 m şi o lăţimea liberă a căii de 
circulaţie în cabină de min. 0,90 m. 

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• recompartimentarea şi adaptarea spaţiului din zona grupului sanitar existent de la parter; 
• transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 
• procurarea materialelor necesare (obiecte sanitare, conducte, fitinguri şi robineţi, material 
pentru finisaje, corpuri de iluminat, etc); 
• realizarea sistemului de alimentare cu apă şi scurgere; 
• realizarea finisajelor în zonele de intervenţie; 
• montarea obiectelor sanitare şi accesorilor aferente; 
• curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 

Toate compartimentările nou propuse vor fi executate în una din următoarele variante: 
Varianta 1: din materiale uşoare de tip gips carton cu izolaţii pe structură metalică uşoară. 
Varianta 2: din zidărie de BCA de maxim 15 cm grosime. 

în cazul în care se doreşte executarea unor pereţi noi de compartimentare din zidărie groasă, la primul nivel, aceştia 
vor fi prevăzuţi cu fundaţii de beton executate la aceiaşi cotă cu cele ale clădirii existente. 

Executarea unor goluri de uşă prin demontarea unui parapet de geam nu necesită prevederea unor măsuri 
suplimentare de consolidare. Se interzice mărirea golului de geam înspre lateral sau în sus dincolo de marginile golului de 
geam existent. 

Pentru realizarea unor goluri noi de uşă sau geam în pereţii existenţi se va executa în prealabil un buiandrug în două 
etape, pe câte o jumătate din grosimea peretelui odată, şi abia după intrarea în lucru a acestui buiandrug se va trece la 
decuparea golului sub el. Aceşti buiandrugi vor avea asigurată o rezemare de cel puţin 30 cm de fiecare parte a golului şi vor fi 
corect dimensionaţi la deschiderea golului şi încărcările de pe zona respectivă. Pentru demontarea pereţilor interiori cu rol de 
compartimentare nu se impune luarea unor măsuri suplimentare de consolidare. 

Toate lucrările de demontare vor fi executate îngrijit, fără producerea de şocuri sau vibraţii care să poată 
duce la deteriorarea restului de element ce rămâne nedemontat sau a elementelor adiacente acestuia. 

Pentru umplerea unor goluri de uşă sau geam existente se va folosi zidărie de cărămidă plină bine împănată în 
gol. 

Golurile noi executate in pereţii portanţi de la parterul si etaluj clădirilor se vor borda conform detaiilor de 
execuţie anexate. 

c. ) Platforma elevatoare oblica montata pe mana curenta 
Se propune realizarea a doua platforme elevatoare, montata pe mana curenta a scării. Una care ajunge de la 

cota ±0.00 a parterului, pana la cota podestului de +0.80, iar a doua, pe scara principala, de la cota podestului de +0.80 
pana la cota etajului 1, de +4.00m. Latimea rampei de scara este de 2.70 m. 

Platforma se va monta pe partea interioară a scărilor existente. Platforma permite acţionarea independentă de 
către utilizator. Instalarea este rapidă şi permite utilizarea imediată după instalare. Calea de rulare - deplasare se 
realizează prin intermediul a două ţevi din oţel aliat, care sunt ghidate spre partea interioară a scării. 

H. DEMONTAREA INSTALAŢIILOR ŞI A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE 
FAŢADELE/TERASA CLĂDIRII, PRECUM ŞI MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA DUPĂ EFECTUAREA 
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE: 

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• Demontarea aparatelor de aer condiţionat de pe faţadele clădirii şi remontarea acestora pe suporţi care 

permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer condiţionat; 
• Prelungirea chiturilor de evacuare ale centralelor termice; 
• îndepărtarea faţă de perete a conductelor de gaz de pe faţadele clădirii până la o distanţă de minim 10 

cm faţă de sistemul termoizolant ce se va monta; 
• îndepărtarea faţă de perete a cablurilor de pe faţadele clădirii şi pozarea în paturi de cabluri montate 

pe sistemul termoizolant; 
• îndepărtarea faţă de perete a platbandei de împământare de pe faţadele clădirii până la o distanţă de 

minim 10 cm faţă de sistemul termoizolant ce se va monta; 
• Desfacerea sistemului de panouri soloare existente nefunctionale (daca este cazul). 
1. REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE IN ZONELE DE INTERVENŢIE 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• Reparaţii în zona şpaleţilor interiori; 
• Reparaţii în zona cablurilor electrice înlocuite; 
• Reparaţii in zona de intervenţie la instalaţia electrica de iluminat; 

• Reparaţii în zona conductelor cu agent termic. 
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INSTALATII SANITARE 
 
3. SITUAŢIA EXISTENTA 
3.1. Alimentare cu apa rece a clădirii 
Alimentarea cu apa rece a clădirii se face de la reţeaua publica de distribuţie a localităţii prin branşament apa si reţeaua apa 
incinta. 
3.2. Instalatile interioare de apa rece si canalizare. 
Clădirea are instalaţii apa rece şi instalaţii canalizare pentru grupurile sanitare existente în clădire. 
4. SITUAŢIA PROIECTATA 
Conform fazei DALI a documentaţiei, se propune a se proiecta următoarele lucrări: 
- proiectarea instalaţiei de apa calda de consum 
- proiectarea racordării unui grup sanitar pentu persoane cu dizabilitati (instalaţie de apa rece, apa calda de consum si 
canalizare) 
4.1. Instalaţii de apa rece şi canalizare. 
Se propune pastrarea grupurilor sanitare existente şi a echipării acestora, precum şi a instalaţilor sanitare existente în clădire. 
Grupul sanitar nou propus la nivelul parter este un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Acesta se va echipa cu obiecte 
sanitare corespunzatore , respectiv lavoar special pentru persoane cu dizabilitati şi grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. 
Aceste obiecte sanitare vor avea accesori specifice. 
Racordarea acestor obiecte sanitare noi la instalatile sanitare existente se va face prin extinderea instalaţilor de apa şi 
canalizare existente în grupurile sanitare. 
Instalaţia de apa rece propusa se va realiza din conducte polipropilena PPR, SDR 7,4, 
PN 10. 
Instalaţia de canalizare menajera proiectata pentru aceste doua noi obiecte sanitare se va realiza din conducte PVC-KA. 
4.2. Instalaţia de apa calda. 
Prepararea apei calde se va realiza prin intermediul unui boiler în Centrala termica, aflata la parterul clădirii. ( vezi proiect 
Instalaţii termice). 
Reţeaua de distribuţie a apei calde de consum, ce va alimenta lavoarele exsitente şi lavoarul propus pentru persoane cu 
dizabilitati , va fi din conducte polipropilena tip PPR, cu fibra compozita, SDR 7,4, PN 10, izolate cu tub elastomeri de 4 mm 
grosime, montate sub elementele de finisaje ( sub tencuiala). 
Proiectarea sistemului s-a făcut in concordanta cu prevederile Normativului pentru proiectarea si executarea instalaţiilor 
sanitare, indicativ 19/2015. Acest normativ va fi respectat la punerea in opera a prezentului proiect. 
La ieşirea din centrala si la baza fiecărei coloane, se vor prevedea, robineti de inchidere si de golire. 
La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie. 
Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calcului de dimensionare. 
Soluţia de distribuţie aleasa si configuraţia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatărilor. 
4.3. Golirea instalaţiei 
Golirea instalaţiei se va realiza prin intermediul robinetilor de golire amplasaţi la baza coloanei si la intrarea in clădire. Având in 
vedere ca traseul orizontal este sinuos, pentru o golire completa se vor folosi compresoare de aer. Pentru executarea acestui 
lucru se vor inchide robinetii tuturor obiectelor sanitare, iar la obiectele sanitare pana la care traseul de distribuţie are ocoliri prin 
sapa, se vor deschide robinetii si se va conecta compresorul pentru a impinge apa ramasa in instalaţie. 
4.4 Dispoziţii finale 
Dispoziţii finale Porţiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1% in sensul curgerii pentru a permite golirea 
instalaţiei, daca este cazul. La conductele cu diametrul mai mare de 2” se admite montajul orizontal. 
Configuraţia si diametrele conductelor de apa rece, calda, canalizarea menajera, se afla evidenţiate pe planurile desenate 
anexate la documentaţie . 
Instalaţiile se vor executa de către instalatori autorizaţi in acest gen de lucrări. 
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Personalul muncitor va avea efectuat la zi instructajul SSM si PSI specifice lucrărilor de instalaţii sanitare. Se vor respecta 
prescripţiile de montaj specifice materialelor prezentate in documentaţie. 
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile Hotărârile Guvernamentale din 2005- 2006, ce conţin cerinţele de securitate si 
sanatate a lucratorilor specifice acestui gen de lucrări , Legea 319/2006 privind protecţia si securitatea muncii, vezi detalii in 
caietul de sarcini anexat. 
Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare si de încălzire, aprobate prin ordin MSPS 
nr.117/27.03.1996. 
 
INSTALATII HIDRANTI 
 
In conformitate cu prevederile Normativul P 118/2-2013, a Ordinului 6026/2018 si ţinând cont de caracteristicile constructive ale 
obiectivului, pentru stingerea incendiilor sunt necesare instalaţii fixe de stingere cu apa cu hidranti interiori, conform art. 4.1 lit. 
e), clădiri de invatamant cu capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane si arie construita mai mare de 600 
mp. 
In conformitate cu prevederile Normativul P 118/2-2013, a Ordinului 6026/2018 si ţinând cont de caracteristicile constructive ale 
obiectivului, pentru stingerea incendiilor sunt necesare instalaţii fixe de stingere cu apa cu hidranti exteriori, conform art. 6.1 lit. 
f), clădiri de invatamant cu capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane 
Având in vedere ca din reţeaua de apa a localităţii nu pot fi asigurate debitul si presiunea necesare stingerii incendiilor cu 
hidranti interiori si exteriori, pentru parametrilor de funcţionare a acestora (presiune şi debit), s-a propus realizarea unei rezerve 
de apa si utilizarea unui grup de pompare. 
în vederea stabiliri parametrilor de funcţionare a hidranţilor de incendiu interiori (presiune şi debit) se introduc datele de calcul 
preluate din legislaţia de specialitate: Normativ P118-2:2013 cu modificările şi completările din 2018; Instalaţii sanitare şi de 
gaze - îndrumător de proiectare, Editura Tehnică, Bucureştil987, dr. ing. Ştefan Vintilă. 
A. INSTALAŢIA DE STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANTI INTERIORI 
Conform Normativului P118-2:2013 cu modificările şi completările din 2018, cap. 4, art. 4.30, alimentarea cu apă a hidranţilor 
interiori se asigură la presiunile necesare menţionate în SR EN 671-2:2002, cu respectarea condiţiei privind lungimea (bătaia) 
jetului compact de 10 m la presiunea de 0,20 MPa=2 bar. 
Conform Normativului P118-2:2013, art. 4.33, toate reţelele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor cu hidranţi 
interiori se proiectează şi se execută astfel încât să fie ferite de îngheţ, iar reviziile şi eventualele reparaţii să se poată face cu 
uşurinţă. în acest sens prin grija Investitorului se va asigura o temperatură de gardă t=+5 "C în toate încăperile parcurse de 
instalaţia de stingere cu hidranţi interiori. 
Se propune inlocuirea instalaţiei de stingere a incendiilor cu hidranti interiori în totalitate. 
Lucrări necesare 
- demontare hidranti interiori existenţi; 
demontare reţea de distribuţie apa rece către hidranti interiori (de ia intrare in clădire); 
- montarea hidranti noi 
montarea reţelei de distribuţie a apei către hidarnti (se vor păstră traseele vechii retele de distribuţie); 
Reţeaua de distribuţie a apei pentru stingere a incendiilor cu hidranti interiori va fi realizata din conducte de OL-Zn cu diametrul 
de 2". Distribuţia apei in clădire va fi realizata in sistem ramificat. 
Sistemul de stingere a incendiilor va fi format din 9 hidrant!i interiori montati aparent pe elementele de construcţii, cate 3 pentru 
fiecare nivel. Având in vedere ca subsolul are destinaţie de spaţiu tehnic nu s-au prevăzut hidranti interiori pentru limitare si 
stingere a incendiilor. 
Hidrantii vor fi amplasaţi, pe coridoarele de circulaţie si evacuare, precum si în spatiile pe care le protejează, în locuri vizibile si 
uşor accesibile; 
Se propune montarea unor hidranti interiori de incendiu de culoare RAL3000 sau inox, cu usa din sticla, complet echipaţi cu: 
furtun plat cu lungimea de 20 m, robinet hidrant, ţeava de refulare, tambur rabatabil, care sa corespunda normelor tehnice in 
vigoare. 
Caracteristicile instalaţiei de stingere cu hidranti interiori: 
• Tip instalaţie: apă-apă; 
• Debitul specific minim al unui jet: qhi=2,10 l/s; 
• Număr de jeturi pe un punct: 1; 
• Numărul de jeturi in funcţiune simultană: 1; 
• Lungimea minima a jetului compact: Lc=10,00 m; 
• Debitul de calcul al instalaţiei: Qhi= 1 x 2,10 i/s—2,10 l/s; 
• Timpul de acţionare: 10 min; 
• Hnec=Hg+Hu+Hp (m col. H20); 
• Hg - înălţimea geodezică: 8.8 m col. H20; 
• Hu - presiunea necesara la hidrant: 21,97 m col. H20, pentru furtun plat 0 50 mm şi diametrul duzei de 13 mm, la 
debitul de 2,10 l/s conform Anexa nr. 5; 
• Hp - pierderea de presiune în instalaţie: 5,66 m col. H20; 
• Hnec= circa 36.97 m col. H20. 
Pe conductele principale de distribuţie vor fi prevăzute conducte cu robinet de închidere, ventile de reţinere. 
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Pentru controlul presiunii, în instalaţie vor fi prevăzute manometre cu citire directa în diferite puncte ale instalaţiei, pe 
conductele de distribuţie în punctele cele mai dezavantajate hidraulic etc. 
Determinarea razei de acţiune a hidrantiilor interiori: 
Raza de acţiune hidrant= Lf+Lj 
Lf=20 m - lungimea furtunului; 
Lj=radical (Lc2-(h-1.25)2) 
Lc - lungimea jetului compact; Lc= 10 m conform P118/2-2013 
Lj=8.80 m; 
R act hidrant = 28.80 m 
Reţeaua de hidranti interiori este de tip radial deoarece conform art 4.27 din P118-2/2013 nu avem mai mult de 8 hidranti pe 
nivel. 
Robinetul de inchidere a hidrantului de incendiu interior, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu 
suportul sau si dispozitivele de refulare a apei va fi montat intr-o cutie speciala. 
Dinstanta dintre robinetul hidrantului si pardoseala va fi cuprinsa intre 0,8-1,50 m. 
Conductele instalaţiei de hidrantî interiori vor fi executate din ţeava din otel zincata si vor fi vopsite cu 2 straturi de vopsea roşie 
de ulei. 
Cutiile hidrantifor vor fi marcate obligatoriu prin iluminat de siguranţa pentru marcare hidranti. 
Condiţii pentru alegerea hidrantiilor 
Conform art. 4.16. din P118/2-2013, Hidrantii de incendiu interiori vor fi echipaţi cu furtunuri plate si cu ţevi de refulare 
universale montate la extremităţile furtunurilor pentru a forma, dirija si controla jetul de apa (standarde de referinţa SR EN 671-1 
sau SR EN 6712} 
Conform art. 4.18. din P118/2-2013, Lungimea furtunului plat va fi de maxim 20.00 m. 
Conform art. 4.19. din P118/2-2013, Ţeava de refulare universala va permite următoarele poziţii de reglare: inchidere si jet 
pulverizat si/sau jet compact. Când jetul pulverizat si jetul compact sunt condiţionate, se recomanda sa se poziţioneze jetul 
pulverizat intre poziţia de inchidere si poziţia jetului compact. 
Conform art. 4.20. din P118/2-2013 Ţeava de refulare va fi prevăzută cu un robinet de inchidere a alimentarii cu apa. Robinetul 
de inchidere trebuie sa fie cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta. Robinetul trebuie sa se inchida prin acţionarea unei roti 
de manevra in sens orar, iar sensul de schidere trebuie marcat. 
Marcarea hidrantiilor interiori se va realiza cu indicatoare standardizate conform cerinţelor din HGR 971/2006, SR EN 3864 
toate părţile si/sau ISO 7010. 
B. INSTALAŢIA DE STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANTI EXTERIORI 
Având in vedere volumul clădirii studiate (cca. 12161 mc) si ţinând cont ca aceasta se incadreaza îa gradul II de rezistenta la 
foc, conform prevederilor anexei 7 din P118/2-2013, pentru stingerea din exterior a incendiilor este necesar un debit qie = 10 
l/s. 
Având in vedere ca un hidrant exterior poate asigura un debit de 5 l/s, pentru acoperirea debitului necesar conform normelor in 
vigoare ar trebui montat! 2 hidranti exteriori subterani cu DN80 mm. 
Conform prevederilor art. 6.11 din P118/2-2015, hidrantii exteriori subterani care nu sunt montati sub trotuare pavate se fixeaza 
in blocuri de beton. 
Având in vedere funcţiunea clădirii (clădire de invatamant) si ţinând cont de faptul ce in curtea imobilului vor alerga copii, pentru 
evitarea unor eventuale accidente s-au propus 2 hidranti exteriori subterani cu DN80 montati in apropierea clădirii studiate, 
conform planului de situaţie anexat. 
Conform art 6.19 din P118/2-2015 lit. b), timpul teoretic de funcţionare pentru instaltia de stingere cu hidranti exteriori este de 
180 de minute 
Conform prevederilor art. 6.9 din P118/2, hidrantii de incendiu exteriori vor fi amplasaţi la o distanta de minimum 5 m fata de 
pereţii exteriori a i clădirilor pe care le protejează. 
Caracteristicile instalaţiei de stingere cu hidranti exteriori: 
• Tip instalaţie: apă-apă; 
• Debitul specific minim al unui jet: qhi =5 l/s; 
• Număr de jeturi pe un punct: 2; 
• Numărul de jeturi in funcţiune simultană: 2; 
• Debitul de calcul al instalaţiei: Qhi- 2 x 5 l/s = 10 l/s; 
• Timpul de acţionare: 180 min; 
• Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc (m col. H20); 
• Hg -înălţimea geodezică: 1.0 m col. H20; 
• Hu - presiunea necesara la hidrant: 17,40 m col. H20, din care 13,10 m col. H20 pentru ajutaj la un diametru al duzei 
de 20 mm, la debitul de 5 l/s - conform Anexa nr. 14bis; 
• Hlin + Hloc: 0.96 m col. H20; 
• Hnec: circa 28.52 m coi. H20. 
Debitul si presiunea necesara hidrantiilor exteriori vor fi asigurate cu ajutorul instalaţiei de gospodărie a aapei formata din 
rezerva de apa si grup de pompare. 
D. STATIE DE POMPARE STINGERE INCENDIU CU HIDRANT! INTERIORI 
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Staţia de pompare se va realiza în interiorul imobilului la subsol, încăperea va respecta cerinţele conform Normativ P118-
3:2013 cu modificările şi completările din 2018. 
încăperea staţiei de pompare se separă de restul clădirii prin elemente rezistente la foc. 
Staţiile de pompare pentru stingerea incendiului dispuse în construcţii, care asigură un debit de stingere mai mare de 4,2 l/s, se 
separă faţă de restul construcţiei cu elemente clasa de reacţie la foc Al sau A2-$ld0, rezistente la foc corespunzător densităţii 
sarcinii termice (q) din încăperile adiacente, dar minimum EI/REI 180 pentru pereţi şi minimum REI 90 pentru planşee. 
Staţia de pompare a apei pentru stingerea incendiilor care asigură un debit mai mare de 4,2 l/s poate să comunice cu restul 
construcţiei printr-un go! funcţional protejat cu uşă rezistentă la foc El_2 90-C3 sau prin încăpere-tampon prevăzută cu uşi 
rezistente la foc El_2 45-C3. 
în încăperea staţiei de pompare a apei pentru stingerea incendiului care asigură un debit mai mare de 4,2 l/s se pot monta 
numai instalaţiile, dispozitivele şi aparatele specifice acestei funcţiuni şi va avea asigurată o cale de acces din exterior (uşă 
directă din exterior sau dintr-o scară comună de circulaţie). 
Pentru obiectivul studiat, statia de pompare va fi amplasata la subsolul clădirii intr-o incapere care are acces direct in casa de 
scara de unde exista access direct spre exterior. 
Pentru asigurarea parametrilor necesari instalaţiei de limitare si stingere a incendiilor cu hidranţi interiori si exteriori, se va 
prevedea grup de pompare electric, dotat cu doua pompe active şi o pompă de rezervă (2A+1R). Atât pompele active cât şi 
pompa de rezervă, sunt alese pentru a asigura (prin rulaj cate 2) parametrii necesari stingerii incendiilor (debit şi presiune). 
Modul de utilizare al pompelor va fi alternativ pentru reducerea gradului de uzură al agregatului. 
Având in vedere ca presiunea disponibila (3.5 bar) din reţeaua de apa a localităţii nu este suficienta pentru asigurarea presiunii 
necesare la ajutajul celui mai dezavantajat hidrant interior, iar debitul disponibil nu asigura necesarul de apa pentru hidrant ii 
exteriori, se propune utilizarea unui grup de pompare pentru ridicare a presiunii si pentru creşterea adebîrului in instalaţia de 
stingere a incendiilor. 
Astfel se propune utilizarea unui grup de pompare format din: 
- Cadru de baza: zincat si prevăzut cu amortizoare de vibraţii cu inaltime reglabila pentru izolare fonica optima; alte 
modele, la cerere 
- Sistem de conducte din otel inoxidabil 1.4571, adecvate pentru racordare la toate conductele din tehnica instalaţiilor; 
ţevile sunt dimensionate corespunzător puterii hidraulice totale a statiei de ridicare a presiunii 
- 2+1 pompe dispuse paralel; toate componentele acestor pompe care ajung in contact cu lichidul vor fi din otel 
inoxidabil 1.4301 
- Armaturi: fiecare pompa pe aspiraţie si pe refulare cu armatura de inchidere din CuZn, acoperita cu Ni, cu marcaj 
DVGW si clapeta de reţinere pe refulare 
- Vas sub presiune cu membrana din cauciuc butilic, recunoscut ca fiind sigur din punct de vedere al legii alimentelor; 
prevăzut pentru inspecţii si revizii cu robinet cu bila din CuZn, acoperit cu Ni, cu golire si armatura de trecere conform DIN 4807 
- Senzor de presiune: 4 pana la 20 mA, dispus pe partea presiunii de ieşire pentru comanda regulatorului central 
- Afisaj presiune: prin manometru pe partea presiunii de ieşire 
- Aparat de comanda: instalaţie avand ca dotare de serie regulator 
- tablou electric de alimentare si control 
- Elementele componente aflate in contact cu fluidul pompat, rezistente la coroziune 
- Cadru de baza galvanizat, cu amortizor de vibraţii reglabil pe inaltime pentru izolarea zgomotelor structurii 
- Sistem de conducte din otei inoxidabil 1.4571 
- Robinet sferic cu reductor/clapeta de închidere cu inel la fiecare pompa, pe aspiraţie si refulare 
- Clapeta de reţinere, pe refulare 
- Vas sub presiune cu membrana 
- Traductor de presiune, refulare 
- Manometru (pe admisie), opţional 
- Manometru (refulare) 
- Senzor de oprire la lipsa apei 
Grup de pompare propus va fi compus din trei pompe centrifuge de inalta presiune orizontale, cu autoamorsare, din otei 
inoxidabil, conectate in paralel. 
Caracteristici grup pompare Nr. Pompe: 2+1 buc Putere electrica: 1.85 - 4.00 kW Temperatura mediu ambiant: 20 °C Grad de 
protecţie: IP54 Presiune lucru maxim:10 bar 
Domeniu de lucru: 
Debit minim: 10 l/s 
Inaltime pompare max: 45 - 55 mCA 
Racorduri 
Racord aspiraţie 4 " 
Racord refulare 4 " 
Materiale utilizate: 
- Rotoare hidraulice: otel inoxidabil 1.4301/1.4404 
- Compartimente etaje: otel inoxidabil 1,4301/1.4404 
 
■ Carcasa pompei: otel inoxidabil 1.4301/1.4404 

Page 29 of 1086



- Arborele: otel inoxidabil 1.4404 
- Garnitura: EPDM {EP 851)/FKM (Viton) 
- Capacul carcasei: 1.4301/1.4404 
- Etansare mecanica: B-Carbon/Carbura de wolfram 
- Manta de presiune: 1.4301/1.4404 
- Lagar: carbura de wolfram 
• Picior pompa: Aluminiu 
Date tehnice: 
- Alimentare electrica 3~230V /400V ±10%, SOHz 
- Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C 
- Temperatura ambianta max. 40 °C 
- Presiune de lucru 16 bar 
- Presiune de admisie 6 bar 
- Tip protecţie IP54 
- Siguranţa la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului si reglementarilor EVU 
- Fluide pompate admise: apa potabila si apa tehnologica, apa de stingere a incendiilor 
Fluidul admis este in general apa fara elemente agresive chimic sau mecanic si fara componente 
abrazive sau cu fibra lunga. 
In subsolul clădirii, in incaperea in care va fi amplsat grupul de pompare, se prevede o başă colectare scurgeri de apă 
accidentale, dimensiuni LxlxH 500x500x1000 mm şl o pompă submersibilă (de başă) mobila cu plutitor, Q=2 l/s, H=0,50 bar, 
carcasă cu mâner din material plastic. 
Alimentarea cu energie electrica a grupului de pompare pentru stingerea incendiilor se realizează din doua surse de alimentare 
independente (conform art. 7.22.1 fit. „b" din 17/2011). 
Conform Normativ I 7-2011, grupul de pompare pentru incendiu va avea dubla alimentare electrica sursa principala de energie 
electrica (reţea existenta in corpul de clădire CI) si sursa de rezerva (grup electrogen), care va asigura alimentarea electrica in 
cazul căderii alimentarii electrice de baza. 
In incinta amplasamentului va fi prevăzut un grup electrogen pentru asiguraera energiei electrice necesare fucntionarii grupului 
de pompare pentru stingerea incendiilor. 
Măsuri de protecţia muncii 
In execuţie vor fi respectate prevederile din " Regulamentul pentru protecţia şi igiena muncii în construcţii”, aprobat de 
M.L.P.A.T. şi publicat în Buletinul Construcţiilor nr.5-6-7-8 /93, cu privire în special la lucrările de alimentare cu apă şi 
canalizare. 
Răspunzător de respectarea normelor de protecţie a muncii este conducătorul punctului de lucru. 
Acesta va instrui personalul din subordine la începerea lucrărilor şi săptămânal şi va consemna măsurile specifice operaţiilor de 
executat în fişele individuale. 
Personalul muncitor va purta echipamentul individual de protecţie, pe toată durata lucrului, nu va executa alte lucrări decât cele 
pentru care este angajat şi nu va părăsi locul de muncă fără aprobare. Dacă pe timpul execuţiei vor aparea alte reglementari 
sau completări la cele existente, constructorul are obligaţia respectării acelor prevederi care se referă şi la lucrările de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
 
INSTALATII TERMICE 
 

CORP C1 
SITUAŢIA EXISTENTA 
Alimentarea cu agent termic a clădirii analizate se realizează de la o centrală termică amplasată în afara clădirii, iar 
echipamnetele din cetrala termică deservesc mai multe corpuri de clădiri de pe acelaşi amplasament. 
SITUAŢIA PROIECTATA 
LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE 
CONSUM: 
Ţinând cont de starea tehnică a echipamentelor de preparare a agentului termic (cazane) precum şi de vechimea acestora, se 
propune înlocuirea cazanelor existente cu altele noi, performante din punct de vedere energetic şi cu emisii scăzute de C02. 
înlocuirea cazanului din centrala termică proprie: 
Soluţia tehnică propusă pentru prepararea agentului termic, constă în înlocuirea cazanelor existente cu cazane în condensaţie 
cu funcţionare pe gaze naturale combustibile 
înlocuirea cazanului implică următoarele activităţi principale: 
0 golirea de agent termic a cazanului/ cazanelor existente; 
0 demontarea şi transportul cazanului/ cazanelor existente şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 
0 procurarea cazanului/cazanelor propuse şi a materialelor necesare înlocuirii cazanelor vechi (conducte, fitinguri, izolaţii pentru 
conducte, robineţi de separare, robineţi de golire, etc); 
0 montarea cazanelor şi a materialelor necesare; 
0 refacerea finisajelor în zonele de intervenţie inclusiv a izolaţiilor termice pentru conductele de distribuţie a agentului termic; 
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0 curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
Materialele şi echipamentele utilizate pentru această lucrare sunt: 
0 cazan/cazane inclusiv racordurile pentru coşul de fum; 
0 conducte din ţeavă de oţel montate aparent prin care este distribuit agentul termic 
0 izolaţie termică cu o grosime de 40 mm, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură în reţeaua de distribuţie a agentului 
termic; 
0 fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire; 
0 suporţi de montare pentru materiale şi echipamente (conducte, etc). 
în urma lucrărilor propuse vor rezulta următoarele componente în CT având caracteristicile: 
1. Cazan incalzire cu funcţionare in condensaţie putere min 150 KW alimentare gaze naturale-2 
bucăţi; 
2. Sistem de automatizare tip Maşter pentru comanda cazanelor; 
3. Kit/tubulatura evacuare gaze arse la 2 cazane in cascada; 
4. Kit hidraulic de legătură pentru funcţionarea in cascada a 2 cazane, izolat, cu aerisitor si flanse 
pentru racord la instalaţie existenta; 
5. Sistem pentru neutralizare condens pentru 2 cazane de min. 150 KW; 
6. Boiler stocare apa calda, capacitate 1000 I, presiune functinare maxim 10 bari, Temperatura maxima permisa 950 C, 
izolaţie din poliuretan injectat grosime 50 mm; 
7. Rezervor extern depozitare peleti; 
8. Cos de fum pentru CT peleti lungime totala aprox 15,5 m, D=350mm, inclusiv racord de fum. 
Se propune un sistem alternativ de producere a energiei termice: centrala pe biomasa in scopul reducerii consumurilor 
energetice din surse convenţionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera. Astfel s-a propus o central ape peleti 125 KW 
complet echipata pentru distribuţia agentului termic pe 2 circuite de incalzire independente, cu pompa de circulaţie, vane 
amestec, termostat ambiental si cu circuit anticondens cu puffer si rezervor stocare pelleti fomat din: 
1. Cazan din otel alimentare cu peleti putere 125 kW cu arzator si camera de ardere din inox, schimbător de căldură, 
recuperator de căldură, serpentina pentru producerea apa calda, exhautor gaze ardere, sistem de accelerare a arderii si 
curatare gratar, controlul arderii prin tiraj fortat, pompa de circulaţie si vana cu 3 cai; 
2. Sistem de alimentare automata a cazanului cu snec transportor comandat de un senzor capacitiv si rezervor de 800 I; 
3. Automatizare cazan peleti, pentru controlul total al producerii energiei termice cu posibilitate de integrare in sisteme 
complexe de incalzire, display touch color, posibilitate de supraveghere si programare de la distanta printr-o conexiune internet; 
4. Sistem de siguranţa si control compus din set protecţie electrica tip UPS cu funcţiuni de invertor, stabilizator, redresor 
si 2 acumulatori, traductor de curgere ( fluxostat), manometre presiune, manometru de temperatura agent termnic, aerisitor, 
supapa de siguranţa 5 bar,vas de expansiune ptr incalzire, vas de expansiune pentru apa calda, senzori temperatura agent 
termic; 
5. Vas de acumulare agent termic tip puffer de 1500 I, presiunea de lucru 3 bar, izolaţie laterala grosime 100 mm 
detaşabila. 
înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare: 
Având în vedere starea tehnică a corpurilor de încălzire existente, precum şi vechimea acestora, se propune înlocuirea 
corpurilor de încălzire, adaptate la saricinile termice rezultate prin implementarea măsurilor de creştere a eficienţei energetice a 
anvelopei clădirii propuse prin acest proiect. 
Soluţia tehnică propusă constă în înlocuirea corpurilor de încălzire existente cu radiatoare din fontă, dotate cu robinet retur 
(RLV), aerisitor, robinet de golire şi robinet colţar reglaj tur (RAN) cu cap termostatic. 
Punerea în opera a aceşti lucrări implica următoarele activităţi principale: 
0 golirea de agent termic din sistemul de distribuţie; 
IU demontarea şi transportul corpurilor de încălzire existente şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 
0 procurarea radiatoarelor propuse şi a materialelor necesare (conducte de legătură, fitinguri, izolaţii pentru conducte, robineţi 
de separare, robineţi de golire, robineti de aerisire, etc); 
13 montarea radiatoarelor propuse, inclusiv a robineţilor aferenţi radiatoarelor; 
0 racordarea radiatoarelor propuse la sistemul de distribuţie existent; 
0 realizarea probelor de presiune şi de funcţionare a instalaţiei rezultate în urma înlocuirii radiatoarelor; 
0 umplerea instalaţiei de încălzire cu agent termic (apă); 
0 refacerea finisajelor în zonele de intervenţie inclusiv a izolaţiilor termice pentru conductele de distribuţie a agentului termic 
(dacă este cazul); 
0 curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
Materialele şi echipamentele utilizate pentru această lucrare sunt: 
0 radiatoare din fontă; 
0 conducte din cupru montate aparent prin intermediul cărora se vor realiza racordurile radiatoarelor propuse la sistemul de 
distribuţie existent; 
0 izolaţie termică, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură în reţeaua de distribuţie a agentului termic, în zonele de 
intervenţii (dacă este cazul); 
0 fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire pentru realizarea sistemului de distribuţie a agentului termi, dacă starea 
tehnică a celor existenţi este deterioarată; 
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0 suporţi de montare pentru materiale (conducte, radiatoare, etc). 
Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1 m se vor lega în diagonală. Ventilele manuale sau automate montate pe corpurile de 
încălzire vor fi de DN Vi". 
înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire: 
Având în vedere starea tehnică a unor tronsoane din reţeaua de distribuţie a agentului termic pentru încălzire, lipsa totală sau 
degradarea parţială a termoizolaţiei conductelor de distribuţie precum şi deteriorarea armăturilor de închidere şi de golire, se 
propune înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• demontarea şi transportul conductelor şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 
• procurarea materialelor necesare (conducte, fitinguri, izolaţii pentru conducte, robineţi, etc); 
• montarea sistemului propus de conducte pentru distribuţia agentului termic pentru încălzire; 
• refacerea finisajelor în zonele de intervenţie; 
• curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
Sistemul propus pentru distribuţia agentului termic pentru încălzire cuprinde, în principal, următoarele materiale: 
• conducte din cupru prin care este distribuit agentul termic spre corpurile de încălzire; 
• izolaţie termică, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură din reţeaua de distribuţie; 
• fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire pentru realizarea sistemului de distribuţie; 
• suporţi de montare pentru conducte; 
• vane de echilibrare hidraulică şi regulator de presiune diferenţială; 
• robineţi termostataţi pentru corpurile de încălzire. 
Observaţii: Constructorul va prezenta certificate de conformitate conf. HG 622 sin 21.04.2004 pentru toate materialele si 
echipamentele utilizate. 
DEPOZITAREA CENUŞII 
Depozitarea cenuşii si a zgurii rezultate in urma arderii materialelor combustibile solide, se va face in spatii exterioare, 
adăpostite de vânt (cu parapet incombustibil). 
DEPOZITAREA PELETILOR 
Depozitarea peletilor se va face in exterior, alaturat incaperii centralei termice, in spaţiu care va respecta recomandările 
furnizorului. 
Se vor respecta masurile de prevenire a incendiilor. 
Probele la care se supune instalaţia sunt: 
- proba la rece a întregii instalaţii (conducte, corpuri de incalzire) este obligatorie si in cazul in care s-au efectuat anterior 
probe parţiale. Proba la rece se va realiza înainte de vopsire si izolarea termica a elementelor instalaţiei pozate aparent. Pentru 
tronsoanele care vor avea traseele prin sapa de egalizare, proba la rece se va face inainte de acoperirea conductelor cu sapa 
de egalizare. 
- proba la cald are scopul de a verifica etanşeitatea, modul de coportare la dilatare si contractare si circularea agentului 
termic in instalaţie la temperatura cea mai ridicata. Proba la cald se va realiza inainte de vopsire si izolarea termica a 
elementelor instalaţiei pozate aparent. Pentru tronsoanele care vor avea traseele prin sapa de egalizare, proba la cald se va 
face inainte de acoperirea conductelor cu sapa de egalizare. Proba la cald se va realiza numai daca in urma realizării probei la 
rece, au rezultat date satisfacatoare. 
- proba de eficacitate se va realiza in incaperile indicate de către beneficiar. Proba consta in masurarea temperaturii 
aerului exterior si a agentului termic pe conductele de tur si retur. 
Dispoziţii finale: 
Exploatarea în condiţii optime a instalaţiilor de încălzire centrală se face în scopul producerii, transportului şi furnizării agenţilor 
termici, având în vedere următoarele obiective: menţinerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire centrală, 
inclusiv realizarea de reparaţii şi intervenţii la apariţia unor incidente, avarii sau defecţiuni, asigurarea parametrilor de 
performanţă proiectaţi, în scopul realizării exigenţelor consumatorilor pe întreaga durată a exploatării, funcţionarea instalaţiilor 
cu un consum minim de energie. 
Pentru prevenirea incendiilor sunt obligatorii următoarele activităţi: 
- instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile specifice şi asupra sarcinilor ce le 
revin din planurile de intervenţie; 
- participarea salariaţilor la instruirea şi exerciţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor; participarea personalului serviciilor 
de pompieri civili la activităţile de pregătire profesională, stabilite şi aprobate potrivit competenţele legale; 
 

CORP C2 
 

SITUAŢIA PROIECTATA 
LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI 

CALDE DE CONSUM: 
Ţinând cont de starea tehnică a echipamentelor de preparare a agentului termic (cazane) precum şi de vechimea 

acestora, se propune înlocuirea cazanelor existente cu altele noi, performante din punct de vedere energetic şi cu emisii 
scăzute de C02. 
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înlocuirea cazanului din centrala termică proprie: 
Soluţia tehnică propusă pentru prepararea agentului termic, constă în înlocuirea cazanelor existente cu cazane în 

condensaţie cu funcţionare pe gaze naturale combustibile 
înlocuirea cazanului implică următoarele activităţi principale: 
0 golirea de agent termic a cazanului/ cazanelor existente; 
0 demontarea şi transportul cazanului/ cazanelor existente şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 
0 procurarea cazanului/cazanelor propuse şi a materialelor necesare înlocuirii cazanelor vechi (conducte, fitinguri, 

izolaţii pentru conducte, robineţi de separare, robineţi de golire, etc); 
0 montarea cazanelor şi a materialelor necesare; 
0 refacerea finisajelor în zonele de intervenţie inclusiv a izolaţiilor termice pentru conductele de distribuţie a agentului 

termic; 
0 curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
Materialele şi echipamentele utilizate pentru această lucrare sunt: 
0 cazan/cazane inclusiv racordurile pentru coşul de fum; 
0 conducte din ţeavă de oţel montate aparent prin care este distribuit agentul termic 
0 izolaţie termică cu o grosime de 40 mm, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură în reţeaua de distribuţie a 

agentului termic; 
0 fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire; 
0 suporţi de montare pentru materiale şi echipamente (conducte, etc). 
în urma lucrărilor propuse vor rezulta următoarele componente în CT având caracteristicile: 
1. Cazan incalzire cu funcţionare in condensaţie putere min 150 KW alimentare gaze naturale-1 

bucata; 
2. Sistem de automatizare tip Maşter pentru comanda cazanelor; 

Kit/tubulatura evacuare gaze arse la 1 cazan; 
3. Sistem pentru neutralizare condens pentru 1 cazan de min. 150 KW; 
6. Boiler stocare apa calda, capacitate 1000 I, presiune functinare maxim 10 bari, Temperatura maxima permisa 950 C, 

izolaţie din poliuretan injectat grosime 50 mm; 
8. Cos de fum pentru CT peleti lungime totala aprox 20.0 m, D=300 mm, inclusiv racord de fum. 
Se propune un sistem alternativ de producere a energiei termice: centrala pe biomasa in scopul reducerii consumurilor 

energetice din surse convenţionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera. Astfel s-a propus o central ape peleti 55 KW complet 
echipata pentru distribuţia agentului termic pe 2 circuite de incalzire independente, cu pompa de circulaţie, vane amestec, 
termostat ambiental si cu circuit anticondens cu puffer si rezervor stocare pelleti fomat din: 

1. Cazan din otel alimentare cu peleti putere 55 kW cu arzator si camera de ardere din inox, schimbător de căldură, 
recuperator de căldură, serpentina pentru producerea apa calda, exhautor gaze ardere, sistem de accelerare a arderii si 
curatare gratar, controlul arderii prin tiraj fortat, pompa de circulaţie si vana cu 3 cai; 

2. Sistem de alimentare automata a cazanului cu snec transportor comandat de un senzor capacitiv si rezervor de 600 
I; 

3. Automatizare cazan peleti, pentru controlul total al producerii energiei termice cu posibilitate de integrare in sisteme 
complexe de incalzire, display touch color, posibilitate de supraveghere si programare de la distanta printr-o conexiune internet; 

4. Sistem de siguranţa si control compus din set protecţie electrica tip UPS cu funcţiuni de invertor, stabilizator, 
redresor si 2 acumulatori, traductor de curgere ( fluxostat), manometre presiune, manometru de temperatura agent termnic, 
aerisitor, supapa de siguranţa 5 bar,vas de expansiune ptr incalzire, vas de expansiune pentru apa calda, senzori temperatura 
agent termic; 

5. Vas de acumulare agent termic tip puffer de 1000 I, presiunea de lucru 3 bar, izolaţie laterala grosime 100 mm 
detaşabila. 

înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare: 
Având în vedere starea tehnică a corpurilor de încălzire existente, precum şi vechimea acestora, se propune înlocuirea 

corpurilor de încălzire, adaptate la saricinile termice rezultate prin implementarea măsurilor de creştere a eficienţei energetice a 
anvelopei clădirii propuse prin acest proiect. 

Soluţia tehnică propusă constă în înlocuirea corpurilor de încălzire existente cu radiatoare din fontă, dotate cu robinet 
retur (RLV), aerisitor, robinet de golire şi robinet colţar reglaj tur (RAN) cu cap termostatic. 

Punerea în opera a aceşti lucrări implica următoarele activităţi principale: 
0 golirea de agent termic din sistemul de distribuţie; 
0 demontarea şi transportul corpurilor de încălzire existente şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 
0 procurarea radiatoarelor propuse şi a materialelor necesare (conducte de legătură, fitinguri, izolaţii pentru conducte, 

robineţi de separare, robineţi de golire, robineti de aerisire, etc); 
0 montarea radiatoarelor propuse, inclusiv a robineţilor aferenţi radiatoarelor; 

0 racordarea radiatoarelor propuse la sistemul de distribuţie existent; 
0 realizarea probelor de presiune şi de funcţionare a instalaţiei rezultate în urma înlocuirii radiatoarelor; 
0 umplerea instalaţiei de încălzire cu agent termic (apă); 
0 refacerea finisajelor în zonele de intervenţie inclusiv a izolaţiilor termice pentru conductele de distribuţie a agentului 

termic (dacă este cazul); 
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0 curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
Materialele şi echipamentele utilizate pentru această lucrare sunt: 
0 radiatoare din fontă; 
0 conducte din cupru montate aparent prin intermediul cărora se vor realiza racordurile radiatoarelor propuse la 

sistemul de distribuţie existent; 
0 izolaţie termică, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură în reţeaua de distribuţie a agentului termic, în 

zonele de intervenţii (dacă este cazul); 
0 fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire pentru realizarea sistemului de distribuţie a agentului termi, dacă 

starea tehnică a celor existenţi este deterioarată; 
0 suporţi de montare pentru materiale (conducte, radiatoare, etc). 
Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1 m se vor lega în diagonală. Ventilele manuale sau automate montate pe 

corpurile de încălzire vor fi de DN Vi". 
înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire: 
Având în vedere starea tehnică a unor tronsoane din reţeaua de distribuţie a agentului termic pentru încălzire, lipsa 

totală sau degradarea parţială a termoizolaţiei conductelor de distribuţie precum şi deteriorarea armăturilor de închidere şi de 
golire, se propune înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire. 

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 
• demontarea şi transportul conductelor şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 
• procurarea materialelor necesare (conducte, fitinguri, izolaţii pentru conducte, robineţi, etc); 
• montarea sistemului propus de conducte pentru distribuţia agentului termic pentru încălzire; 
• refacerea finisajelor în zonele de intervenţie; 
• curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 

Sistemul propus pentru distribuţia agentului termic pentru încălzire cuprinde, în principal, următoarele materiale: 
• conducte din cupru prin care este distribuit agentul termic spre corpurile de încălzire; 
• izolaţie termică, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură din reţeaua de distribuţie; 
• fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire pentru realizarea sistemului de distribuţie; 
• suporţi de montare pentru conducte; 
• vane de echilibrare hidraulică şi regulator de presiune diferenţială; 
robineţi termostataţi pentru corpurile de încălzire. 

Observaţii: Constructorul va prezenta certificate de conformitate conf. HG 622 sin 21.04.2004 pentru toate materialele 
si echipamentele utilizate. 

DEPOZITAREA CENUŞII 
Depozitarea cenuşii si a zgurii rezultate in urma arderii materialelor combustibile solide, se va face in spatii exterioare, 

adăpostite de vânt (cu parapet incombustibil). 
DEPOZITAREA PELETILOR 
Depozitarea peletilor se va face in exterior, alaturat incaperii centralei termice, in spaţiu care va respecta recomandările 

furnizorului. 
Se vor respecta masurile de prevenire a incendiilor. 
Probele la care se supune instalaţia sunt: 

-  proba la rece a intregii instalaţii (conducte, corpuri de incalzire) este obligatorie si in cazul in care s-au 
efectuat anterior probe parţiale. Proba la rece se va realiza inainte de vopsire si izolarea termica a elementelor instalaţiei pozate 
aparent. Pentru tronsoanele care vor avea traseele prin sapa de egalizare, proba la rece se va face inainte de acoperirea 
conductelor cu sapa de egalizare. 

- proba la cald are scopul de a verifica etanşeitatea, modul de coportare la dilatare si contractare si circularea 
agentului termic in instalaţie la temperatura cea mai ridicata. Proba la cald se va realiza inainte de vopsire si izolarea termica a 
elementelor instalaţiei pozate aparent. Pentru tronsoanele care vor avea traseele prin sapa de egalizare, proba la cald se va 
face inainte de acoperirea conductelor cu sapa de egalizare. Proba la cald se va realiza numai daca in urma realizării probei la 
rece, au rezultat date satisfacatoare. 

- proba de eficacitate se va realiza in încăperile indicate de către beneficiar. Proba consta in masurarea 
temperaturii aerului exterior si a agentului termic pe conductele de tur si retur. 

Dispoziţii finale: 
Exploatarea în condiţii optime a instalaţiilor de încălzire centrală se face în scopul producerii, transportului şi furnizării 

agenţilor termici, având în vedere următoarele obiective: menţinerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire 
centrală, inclusiv realizarea de reparaţii şi intervenţii la apariţia unor incidente, avarii sau defecţiuni, asigurarea parametrilor de 
performanţă proiectaţi, în scopul realizării exigenţelor consumatorilor pe întreaga durată a exploatării, funcţionarea instalaţiilor 
cu un consum minim de energie. 

Pentru prevenirea incendiilor sunt obligatorii următoarele activităţi: 
- instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile specifice şi asupra 

sarcinilor ce le revin din planurile de intervenţie; 
participarea salariaţilor la instruirea şi exerciţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor; participarea personalului serviciilor 
de pompieri civili la activităţile de pregătire profesională, stabilite şi aprobate potrivit competenţele legale; 
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CORP C4 
 

SITUAŢIA PROIECTATA 
LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI 

CALDE DE CONSUM: 

Ţinând cont de starea tehnică a echipamentelor de preparare a agentului termic (cazane) precum şi de vechimea 

acestora, se propune înlocuirea cazanelor existente cu altele noi, performante din punct de vedere energetic şi cu emisii 

scăzute de C02. 

înlocuirea cazanului din centrala termică proprie: 

Soluţia tehnică propusă pentru prepararea agentului termic, constă în înlocuirea cazanelor existente cu cazane în 

condensaţie cu funcţionare pe gaze naturale combustibile 

înlocuirea cazanului implică următoarele activităţi principale: 

0 golirea de agent termic a cazanului/ cazanelor existente; 

0 demontarea şi transportul cazanului/ cazanelor existente şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 

0 procurarea cazanului/cazanelor propuse şi a materialelor necesare înlocuirii cazanelor vechi (conducte, fitinguri, 

izolaţii pentru conducte, robineţi de separare, robineţi de golire, etc); 

0 montarea cazanelor şi a materialelor necesare; 

0 refacerea finisajelor în zonele de intervenţie inclusiv a izolaţiilor termice pentru conductele de distribuţie a agentului 

termic; 

0 curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 

Materialele şi echipamentele utilizate pentru această lucrare sunt: 

0 cazan/cazane inclusiv racordurile pentru coşul de fum; 

0 conducte din ţeavă de oţel montate aparent prin care este distribuit agentul termic 

0 izolaţie termică cu o grosime de 40 mm, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură în reţeaua de distribuţie a 

agentului termic; 

0 fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire; 

0 suporţi de montare pentru materiale şi echipamente (conducte, etc). 

în urma lucrărilor propuse vor rezulta următoarele componente în CT având caracteristicile: 

1. Cazan incalzire cu funcţionare in condensaţie putere min 105 KW alimentare gaze naturale-2 

bucăţi; 

2. Sistem de automatizare tip Maşter pentru comanda cazanelor; 

3. Kit/tubulatura evacuare gaze arse la 2 cazane in cascada; 

Kit hidraulic de legătură pentru funcţionarea in cascada a 2 cazane, izolat, cu aerisitor si flanse 

pentru racord la instalaţie existenta; 

4. Sistem pentru neutralizare condens pentru 2 cazane de min. 105 KW; 

5. Boiler stocare apa calda, capacitate 500 I, presiune functinare maxim 10 bari, Temperatura maxima permisa 95 gr 

C, izolaţie din poliuretan injectat grosime 50 mm; 

6. Rezervor extern depozitare peleti; 

7. Cos de fum pentru CT peleti lungime totala aprox 17,5 m, D=350mm, inclusiv racord de fum. 

Se propune un sistem alternativ de producere a energiei termice: centrala pe biomasa in scopul reducerii consumurilor 

energetice din surse convenţionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera. Astfel s- a propus o central ape peleti 75 KW 

complet echipata pentru distribuţia agentului termic pe 2 circuite de incalzire independente, cu pompa de circulaţie, vane 

amestec, termostat ambiental si cu circuit anticondens cu puffer si rezervor stocare pelleti fomat din: 

1. Cazan din otel alimentare cu peleti putere 75 kW cu arzator si camera de ardere din inox, schimbător de căldură, 

recuperator de căldură, serpentina pentru producerea apa calda, exhautor gaze ardere, sistem de accelerare a arderii si 

curatare gratar, controlul arderii prin tiraj fortat, pompa de circulaţie si vana cu 3 cai; 

2. Sistem de alimentare automata a cazanului cu snec transportor comandat de un senzor capacitiv si rezervor de 600 

I; 

3. Automatizare cazan peleti, pentru controlul total al producerii energiei termice cu posibilitate de integrare in sisteme 

complexe de incalzire, display touch color, posibilitate de supraveghere si programare de la distanta printr-o conexiune internet; 
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4. Sistem de siguranţa si control compus din set protecţie electrica tip UPS cu funcţiuni de invertor, stabilizator, 

redresor si 2 acumulatori, traductor de curgere ( fluxostat), manometre presiune, manometru de temperatura agent termnic, 

aerisitor, supapa de siguranţa 5 bar,vas de expansiune ptr incalzire, vas de expansiune pentru apa calda, senzori temperatura 

agent termic; 

5. Vas de acumulare agent termic tip puffer de 1500 I, presiunea de lucru 3 bar, izolaţie laterala grosime 100 mm 

detaşabila. 

înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare: 

Având în vedere starea tehnică a corpurilor de încălzire existente, precum şi vechimea acestora, se propune înlocuirea 

corpurilor de încălzire, adaptate la saricinile termice rezultate prin implementarea măsurilor de creştere a eficienţei energetice a 

anvelopei clădirii propuse prin acest proiect. 

Soluţia tehnică propusă constă în înlocuirea corpurilor de încălzire existente cu radiatoare din fontă, dotate cu robinet 

retur (RLV), aerisitor, robinet de golire şi robinet colţar reglaj tur (RAN) cu cap termostatic. 

Punerea în opera a aceşti lucrări implica următoarele activităţi principale: 

El golirea de agent termic din sistemul de distribuţie; 

El demontarea şi transportul corpurilor de încălzire existente şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 

El procurarea radiatoarelor propuse şi a materialelor necesare (conducte de legătură, fitinguri, izolaţii pentru conducte, robineţi 
de separare, robineţi de golire, robineti de aerisire, etc); 

 0 montarea radiatoarelor propuse, inclusiv a robineţilor aferenţi radiatoarelor; 

0 racordarea radiatoarelor propuse la sistemul de distribuţie existent; 

0 realizarea probelor de presiune şi de funcţionare a instalaţiei rezultate în urma înlocuirii radiatoarelor; 

0 umplerea instalaţiei de încălzire cu agent termic (apă); 

0 refacerea finisajelor în zonele de intervenţie inclusiv a izolaţiilor termice pentru conductele de distribuţie a agentului 

termic (dacă este cazul); 

0 curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. Materialele şi echipamentele 

utilizate pentru această lucrare sunt: 

0 radiatoare din fontă; 

0 conducte din cupru montate aparent prin intermediul cărora se vor realiza racordurile radiatoarelor propuse la 

sistemul de distribuţie existent; 

0 izolaţie termică, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură în reţeaua de distribuţie a agentului termic, în 

zonele de intervenţii (dacă este cazul); 

0 fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire pentru realizarea sistemului de distribuţie a agentului termi, dacă 

starea tehnică a celor existenţi este deterioarată; 

0 suporţi de montare pentru materiale (conducte, radiatoare, etc). 

Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1 m se vor lega în diagonală. Ventilele manuale sau automate montate pe 

corpurile de încălzire vor fi de DN Vi". 

înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire: 

Având în vedere starea tehnică a unor tronsoane din reţeaua de distribuţie a agentului termic pentru încălzire, lipsa 

totală sau degradarea parţială a termoizolaţiei conductelor de distribuţie precum şi deteriorarea armăturilor de închidere şi de 

golire, se propune înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire. 

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

• demontarea şi transportul conductelor şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 

• procurarea materialelor necesare (conducte, fitinguri, izolaţii pentru conducte, robineţi, etc); 

• montarea sistemului propus de conducte pentru distribuţia agentului termic pentru încălzire; 

• refacerea finisajelor în zonele de intervenţie; 

• curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 

Sistemul propus pentru distribuţia agentului termic pentru încălzire cuprinde, în principal, următoarele materiale: 

• conducte din cupru prin care este distribuit agentul termic spre corpurile de încălzire; 

• izolaţie termică, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură din reţeaua de distribuţie; 

• fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire pentru realizarea sistemului de distribuţie; 

• suporţi de montare pentru conducte; 

• vane de echilibrare hidraulică şi regulator de presiune diferenţială; 

• robineţi termostataţi pentru corpurile de încălzire. 
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Observaţii: Constructorul va prezenta certificate de conformitate conf. HG 622 sin 21.04.2004 pentru toate materialele si 
echipamentele utilizate. 

DEPOZITAREA CENUŞII 

Depozitarea cenuşii si a zgurii rezultate in urma arderii materialelor combustibile solide, se va face in spatii exterioare, 

adăpostite de vânt (cu parapet incombustibil). 

DEPOZITAREA PELETILOR 

Depozitarea peletilor se va face in exterior, alaturat incaperii centralei termice, in spaţiu care va respecta 

recomandările furnizorului. 

Se vor respecta masurile de prevenire a incendiilor. 

Probele la care se supune instalaţia sunt: 

- proba la rece a intregii instalaţii (conducte, corpuri de incalzire) este obligatorie si in cazul in care s-au efectuat 

anterior probe parţiale. Proba la rece se va realiza inainte de vopsire si izolarea termica a elementelor instalaţiei pozate 

aparent. Pentru tronsoanele care vor avea traseele prin sapa de egalizare, proba la rece se va face inainte de acoperirea 

conductelor cu sapa de egalizare. 

- proba la cald are scopul de a verifica etanşeitatea, modul de coportare la dilatare si contractare si circularea 

agentului termic in instalaţie la temperatura cea mai ridicata. Proba la cald se va realiza inainte de vopsire si izolarea termica a 

elementelor instalaţiei pozate aparent. Pentru tronsoanele care vor avea traseele prin sapa de egalizare, proba la cald se va 

face inainte de acoperirea conductelor cu sapa de egalizare. Proba la cald se va realiza numai daca in urma realizării probei la 

rece, au rezultat date satisfacatoare. 

- proba de eficacitate se va realiza in incaperile indicate de către beneficiar. Proba consta in masurarea 

temperaturii aerului exterior si a agentului termic pe conductele de tur si retur. 

Dispoziţii finale: 

Exploatarea în condiţii optime a instalaţiilor de încălzire centrală se face în scopul producerii, transportului şi furnizării 

agenţilor termici, având în vedere următoarele obiective: menţinerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire 

centrală, inclusiv realizarea de reparaţii şi intervenţii la apariţia unor incidente, avarii sau defecţiuni, asigurarea parametrilor de 

performanţă proiectaţi, în scopul realizării exigenţelor consumatorilor pe întreaga durată a exploatării, funcţionarea instalaţiilor 

cu un consum minim de energie. 

Pentru prevenirea incendiilor sunt obligatorii următoarele activităţi: 

- instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile specifice şi asupra 

sarcinilor ce le revin din planurile de intervenţie; 

- participarea salariaţilor la instruirea şi exerciţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor; participarea personalului 

serviciilor de pompieri civili la activităţile de pregătire profesională, stabilite şi aprobate potrivit competenţele legale; 

 

CORP CANTINA 
 

Soluţia tehnică propusă constă în înlocuirea corpurilor de încălzire existente cu radiatoare din fontă, dotate cu robinet 

retur (RLV), aerisitor, robinet de golire şi robinet colţar reglaj tur (RAN) cu cap termostatic. 

Punerea în opera a aceşti lucrări implica următoarele activităţi principale: 

0 golirea de agent termic din sistemul de distribuţie; 

0 demontarea şi transportul corpurilor de încălzire existente şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 

0 procurarea radiatoarelor propuse şi a materialelor necesare (conducte de legătură, fitinguri, izolaţii pentru conducte, 

robineţi de separare, robineţi de golire, robineti de aerisire, etc); 

0 montarea radiatoarelor propuse, inclusiv a robineţilor aferenţi radiatoarelor; 

0 racordarea radiatoarelor propuse la sistemul de distribuţie existent; 

0 realizarea probelor de presiune şi de funcţionare a instalaţiei rezultate în urma înlocuirii radiatoarelor; 

0 umplerea instalaţiei de încălzire cu agent termic (apă); 

0 refacerea finisajelor în zonele de intervenţie inclusiv a izolaţiilor termice pentru conductele de distribuţie a agentului 

termic (dacă este cazul); 

0 curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 

Materialele şi echipamentele utilizate pentru această lucrare sunt: 
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0 radiatoare din fontă; 

0 conducte din cupru montate aparent prin intermediul cărora se vor realiza racordurile radiatoarelor propuse la 

sistemul de distribuţie existent; 

0 izolaţie termică, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură în reţeaua de distribuţie a agentului termic, în 

zonele de intervenţii (dacă este cazul); 

0 fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire pentru realizarea sistemului de distribuţie a agentului termi, dacă 

starea tehnică a celor existenţi este deterioarată; 

0 suporţi de montare pentru materiale (conducte, radiatoare, etc). 

Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1 m se vor lega în diagonală. Ventilele manuale sau automate montate pe 

corpurile de încălzire vor fi de DN Zi". 

înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire: 

Având în vedere starea tehnică a unor tronsoane din reţeaua de distribuţie a agentului termic pentru încălzire, lipsa 

totală sau degradarea parţială a termoizolaţiei conductelor de distribuţie precum şi deteriorarea armăturilor de închidere şi de 

golire, se propune înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire. 

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

0 demontarea şi transportul conductelor şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate; 

0 procurarea materialelor necesare (conducte, fitinguri, izolaţii pentru conducte, robineţi, etc); 

0 montarea sistemului propus de conducte pentru distribuţia agentului termic pentru încălzire; 

0 refacerea finisajelor în zonele de intervenţie; 

0 curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 

Sistemul propus pentru distribuţia agentului termic pentru încălzire cuprinde, în principal, următoarele materiale: 

0 conducte din cupru prin care este distribuit agentul termic spre corpurile de încălzire; 

0 izolaţie termică, propusă în scopul reducerii pierderilor de căldură din reţeaua de distribuţie; 

0 fitinguri, robineţi de închidere şi robineţi de golire pentru realizarea sistemului de distribuţie; 

0 suporţi de montare pentru conducte; 

0 vane de echilibrare hidraulică şi regulator de presiune diferenţială; 

0 robineţi termostataţi pentru corpurile de încălzire. 

INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE 

PENTRU CONSUM PROPRIU: 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru incalzire: 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei are ca scop reducerea consumurilor energetice din surse 

convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Având în vedere costurile ridicate de producere a energiei cât şi datorită nivelului mare al emisiilor de dioxid de carbon 

în atmosferă, este oportuna echiparea clădirii cu sisteme alternative de producere a energiei din surse regenrabile. 

Soluţia tehnică propusă pentru sistemul alternativ de producere a energiei constă în instalarea unui sistem de 

producere a energiei cu centrală pe biomasă sub formă de peleţi cu puterea de 55 kW . 

Acest tip de centrală lucrează la putere nominală pe toată durata funcţionării până când agentul termic ajunge la 

temperatura setată, după care se opreşte. 

Peleţii constituie un nou combustibil care răspunde actualelor cerinţe de utilizare a energiei "curate" şi regenerative şi 

reprezintă alternativa de încălzire domestică şi industrială cea mai curată, iar pentru Romania, în condiţiile alinierii preţurilor 

combustibililor clasici la preţurile europene, va deveni alternativa cea mai economică. 

Pentru a se asigura o eficienţă energetică foarte ridicată a sistemului alternativ de producere a energiei se cu centrală 

pe biomasă, se recomandă ca aceasta să conţină următoarele componente şi să asigure cerinţele precizate în continuare: 

0 Arzătorul de peleţi va dezvolta temperaturi de ardere a peleţilor de peste 1.200°C, asigurând astfel conversia 

întregului conţinut energetic al combustibilului în energie termică. Randamentul arderii va fi de minim 95% şi va sigura o ardere 

completă, fără fum în gazele de ardere. 

0 Schimbătorul de căldură va funcţiona la temperaturi ridicate şi va asigura un transfer optim al energiei rezultate în urma arderii 
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peleţilor. Acesta va avea un volum de agent termic suficient pentru a asigura o acumulare de energie termică similar unui 

acumulator de agent termic (puffer). 

0 Recuperatorul de căldură va utiliza temperatura gazelor de ardere evacuate la 100-120°C pentru reîncălzirea 

agentului termic din retur, înainte de intrarea în schimbătorul de căldură. 

0 Sistemul de accelerare a arderii şi curăţare grătar va păstra constantă puterea nominală, chiar dacă se utilizează 

peleţi cu o putere calorică mai mică. 

0 Exhaustorul de gaze arse va asigura controlul total al fluxului de oxigen necesar arderii. Arderea va fi uniformă în 

toată masa de peleţi aflaţi în arzător, astfel realizându-se arderea completă. 

0 Sistemul de alimentare automat va fi dotat cu şnec transportor comandat de un senzor capacitiv. 

0 Rezervorul de peleţi va fi independent de corpul centralei şi va fi dimensionat în funcţie de capacitatea centralei 

termice. 

0 Circuitul anticondens va fi compus din pompă de circulaţie şi vana cu 3 cai. 

0 Sistemul de automatizarea va asigura controlul total al producerii energiei termice cât şi al tuturor sistemelor ce 

compun instalaţia şi face posibilă integrarea acestora în sisteme complexe de încălzire. 

Materialele şi echipamentele propuse pentru sistemul alternativ de producere a energiei cu centrală pe biomasă sub 

formă de peleţi sunt: 

0 centrala termică cu funcţionare pe peleţi, având dotările menţionate anterior; 

0 coş de fum pentru evacuarea gazelor arse; 

0 acumulator (puffer) de agent termic; 

0 conducte pentru distribuţia agentului termic între centrala termică propusă şi sistemul de încălzire existent; 

0 vană cu 3 căi pentru racordul la sistemul de încălzire existent. 

Integrarea sistemul alternativ de producere a energiei în sistemul de încălzire existent se va realiza prin racordarea 

centralei pe peleţi la sistemul de încălzire prin intermediul unei vane cu trei căi, comandate de automatizarea centralei termice 

cu peleţi. Pentru aceasta sunt necesare următoarele activităţi: 

0 procurarea materialelor, echipamentelor şi utilajelor necesare (cazan, puffer, conducte de legătură, coş de fum, 

automatizare, fitinguri, etc); 

0 montarea echipamentelor, materialelor, fitingurilor şi utilajelor; 

0 racordarea sistemului de încălzire pe peleţi la sistemul de încălzire; 

0 programarea sistemului de încălzire rezultat; 

0 curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 

Observaţii: Constructorul va prezenta certificate de conformitate conf. HG 622 sin 21.04.2004 pentru toate materialele 
si echipamentele utilizate. 

DEPOZITAREA CENUŞII 

Depozitarea cenuşii si a zgurii rezultate in urma arderii materialelor combustibile solide, se va face in spatii exterioare, 

adăpostite de vânt (cu parapet incombustibil). 

DEPOZITAREA PELETILOR 

Depozitarea peletilor se va face in exterior, alaturat incaperii centralei termice, in spaţiu care va respecta recomandările 
furnizorului. 

Se vor respecta masurile de prevenire a incendiilor. 

Probele la care se supune instalaţia sunt: 

- proba la rece a întregii instalaţii (conducte, corpuri de incalzire) este obligatorie si in cazul in care s-au efectuat 

anterior probe parţiale. Proba la rece se va realiza inainte de vopsire si izolarea termica a elementelor instalaţiei pozate 

aparent. Pentru tronsoanele care vor avea traseele prin sapa de egalizare, proba la rece se va face inainte de acoperirea 

conductelor cu sapa de egalizare. 

- proba la cald are scopul de a verifica etanşeitatea, modul de coportare la dilatare si contractare si circularea 

agentului termic in instalaţie la temperatura cea mai ridicata. Proba la cald se va realiza inainte de vopsire si izolarea termica a 

elementelor instalaţiei pozate aparent. Pentru tronsoanele care vor avea traseele prin sapa de egalizare, proba la cald se va 

face inainte de acoperirea conductelor cu sapa de egalizare. Proba la cald se va realiza numai daca in urma realizării probei la 

rece, au rezultat date satisfacatoare. 

- proba de eficacitate se va realiza in incaperile indicate de către beneficiar. Proba consta in masurarea 
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temperaturii aerului exterior si a agentului termic pe conductele de tur si retur. 

Dispoziţii finale: 

Exploatarea în condiţii optime a instalaţiilor de încălzire centrală se face în scopul producerii, transportului şi furnizării 

agenţilor termici, având în vedere următoarele obiective: menţinerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire 

centrală, inclusiv realizarea de reparaţii şi intervenţii la apariţia unor incidente, avarii sau defecţiuni, asigurarea parametrilor de 

performanţă proiectaţi, în scopul realizării exigenţelor consumatorilor pe întreaga durată a exploatării, funcţionarea instalaţiilor 

cu un consum minim de energie. 

Pentru prevenirea incendiilor sunt obligatorii următoarele activităţi: 

- instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile specifice şi asupra 

sarcinilor ce le revin din planurile de intervenţie; 

- participarea salariaţilor la instruirea şi exerciţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor; participarea personalului 

serviciilor de pompieri civili la activităţile de pregătire profesională, stabilite şi aprobate potrivit competenţele legale; 

- asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite potrivit 

legii. 

 
 
 
 
 
 
INSTALATII ELECTRICE 
 
SITUAŢIA PROIECTATA 
Instalaţiile electrice proiectate in prezenta documentaţie pentru clădirea studiata sunt următoarele: 
■ Reabilitare instalaţie de iluminat general 
- Reabilitare instalaţie de iluminat de siguranţa 
- Realizare instalaţie de paratrăsnet 
- Realizarea instalaţiei de detecţie semnalizare si avertizare incendiu 
 

CORP C1 
Cap.l- INSTALAŢII ELECTRICE 
 
Soluţia de alimentare cu energie electrica 
Clădirea studiata este bransata la reţeaua de energie electrica din apropiere. Se va păstră branşamentul existent. In situaţia in 
care branşamentul existent nu asigura puterea necesara funcţionarii in condiţii optime a obiectivului studiat, beneficiarul va 
solicita un spor de putere si inlocuirea branşamentului existent. 
Alimentarea cu energie electrica a grupului de pompare pentru stingerea incendiilor se realizează din doua surse de alimentare 
independente (conform art. 7.22.1 fit. „b" din 17/2011), 
Conform Normativ I 7-2011, grupul de pompare pentru incendiu va avea dubla alimentare electrica sursa principala de energie 
electrica (reţea existenta in dadirea studiata) si sursa de rezerva (grup electrogen), care va asigura alimentarea electrica in 
cazul căderii alimentarii electrice de baza. 
In incinta amplasamentului va fi prevăzut un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice necesare fucntionarii grupului 
de pompare pentru stingerea incendiilor. 
Punerea in funcţiune a acestuia se va realiza in mod automat prin intermediul unui dispozitiv de anclansare automata a rezervei 
(AAR). 
Soluţia de măsurare a energiei electrice 
Se pastreaza soluţia existenta de măsurare a energiei electrice. 
Soluţia de distribuţie a energiei electrice in clădire 
Se pastreaza soluţia existenta de distribuţie a energiei electrice, in clădire. 
 
Tablouri electrice 
Se vor păstră tablourile electrice existente. 
Instalaţia de iluminat general 
Reabilitarea instalaţiei de iluminat 
Soluţia tehnică propusă pentru reabilitarea instalaţiei de iluminat constă în: 
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- înlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat; 
- înlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat; 
- înlocuirea siguranţelor aferente circuitelor de iluminat. 
Datorita stării conductorilor şl circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se propune înlocuirea acestora, cu altele noi, 
crescând astfel siguranţa în exploatare a clădirii. 
înlocuirea conductorilor de iluminat începe din tabloul electric din care sunt alimentate corpurile de iluminat, până la fiecare corp 
de iluminat şi întrerupătoarele de comandă. 
Deoarece starea tehnică a unor întrerupătoare şi comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este necorespunzătoare, se 
propune înlocuirea acestora cu altele noi, sigure în exploatare. Astfel, se vor înlocui întreruptoarelor pentru comanda corpurilor 
de iluminat şi siguranţele din tabloul electric aferente circuitelor de iluminat, cu siguranţe noi dotate cu protecţie diferenţială. 
Reabilitarea instalaţiei de iluminat necesită următoarele activităţi: 
- stabilirea circuitelor aferente iluminatului şi deconectarea de la nivelul tabloului electric; 
- stabilirea dozelor de derivaţie şi a dozelor de ramificaţie prin care se vor trage conductorii; 
- tragerea conductorilor vechi din tuburile de protecţie în care acestea au fost montate; 
- demontarea întrerupătoarelor şi siguranţelor existente aferente circuitelor de iluminat; 
- procurarea materialelor necesare pentru înlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protecţie, doze, 
întrerupătaore, siguranţe etc); 
- împingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburiie de protecţie astfel încât întreaga instalaţie electrică să fie înlocuită cu 
conductori de secţiunea celor demontaţi; 
- realizarea continuităţii conductorilor electrici prin legare şi izolare corespunzătoare; 
- verificarea continuităţii şi funcţionarii instalaţiei electrice pentru iluminat; 
- montarea întrerupătoarelor şi siguranţelor noi; 
- refacerea finisajelor în zonele de intervenţie; 
- curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. Materialele necesare pentru 
această lucrare sunt: 
- cablu de tip C2XH 3x1.5 mm2, cu izolaţie si manta cu întârziere la propagarea flăcării in mănunchi, cu emisie scăzută 
de fum si fara halogeni 
- doze de derivaţie sau doza de ramificaţie; 
- tuburi de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT 
- întreruptoare; 
- siguranţe; 
- bandă izolatoare 
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientă energetică ridicată si durată mare 
de viata 
Având în vedere consumul energetic ridicat al corpurilor de iluminat incandescente şi fluorescente care sunt utilizate pentru 
iluminatul spatiilor din clădire, se propune înlocuirea corpurilor de iluminat existente. 
Soluţia tehnică pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului de iiuminat constă în înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescente şi incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, păstrând 
poziţia de montaj a celor existente. 
în prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o soluţie care asigură o eficienţă energetică foarte ridicată a sistemului de iiuminat 
şi avantajele acesteia sunt: 
- Durata mare de viaţă - acestea pot fi folosite până la 50.000 de ore ceea ce reprezintă o durată de două ori mai mare 
faţă de cele fluorescente şi de peste 50 de ort mai mare faţă de cele incandescente. 
- Eficienţă superioară ridicată - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100 lumeni/ watt, comparativ cu 14 
lumeni/watt pentru becurile cu incandescenţă şi 20 lumeni/watt pentru becurile cu fluorescenţă. 
- Consum redus de energie - principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul scăzut de energie care este de 6-
7 ori mai mic decât cel al unu bec incandescent; 
- Tipul de lumină - becurile LED produc lumină rece (peste 3500K), spre deosebire de becurile incandescente care se 
încing foarte tare ele având o eficienţă foarte scăzută. 
- Impactul asupra medului - becurile cu LED nu conţin mercur sau alte material cu efect nociv asupra mediului. 
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente şi incandescente cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată 
mare de viaţă implică, în principal, următoarele activităţi: 
- curăţirea zonelor de lucru pentru a facilita inspecţia sistemului de iluminat şi manipularea materialelor necesare 
înlocuirii corpurilor de iiuminat; 
- demontarea şi transportul corpurilor de iluminat şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor de demontarea a corpurilor 
de iluminat; 
- verificarea continuităţii si integrităţii conductorilor electrici; 
- procurarea coprurilor de iluminat cu eficientă energetică ridicartă şi durată mare de viaţă, tip LED; 
- montarea corpurilor de iluminat tip LED; 
- verificarea modului de prindere a corpului de iiuminat si a funcţionarii acestuia; 
- refacerea finisajelor in zonele de intervenţie; 
- curatarea zonei de lucru si transpostul materialelor rezultate in urma lucrărilor efectuate. + 
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Necesarul corpurilor de iluminat s-a determinat pe baza calculelor iuminotebnice si a nivelurilor de iluminare impuse de normele 
si standardele in vigoare. 
Pentru iluminatul general al spatiilor din clădirea studiate s-au utilizat următoarele tipuri de corpuri de iluminat: 
- Corp de iluminat cu tub LED, cu putere echivalenta 36-48 W, 90-100 Im/W, grad de protecţie IP44, montaj suspendat 
sau apparent 
- Corp de iluminat de tip panou LED, dreptunghiular/patrat, cu putere echivalenta 50-60 W, 90-100 Im/W, grad de 
protecţie IP40, montaj suspendat sau aparent 
- Corp de iluminat de tip glob, echipat cu unul sau mai multe becuri de tip LED, cu putere echivalenta totala 50-60 W, 
90-100 Im/W, grad de protecţie IP40, montaj suspendat sau aparent 
- Corp de iluminat de tip aplica de tavan, pentru grupuri sanitare/ holuri, echipat cu bec LED, putere echivalenta 30-60 
W/ bec, grad de protecţie IP55, echipat cu senzor de mişcare cu infrarosii 
- Corp de iluminat de tip aplica echipata cu bec LED, cu putere echivalenta 50-60 W, 90-100 Im/W, grad de protecţie 
IP55, montaj apparent 
Conform art. 4.4.5.2.3.1 din NP 010 - 1997, pentru iluminarea tablelor din sălile de clasa s-au prevăzut corpuri de iluminat de tip 
LED cu puterea de 30-40 W, 90-100 Im/W, care au posibilitatea reglării orientării in plan vertical. Acestea vor fi amplasate 
deasupra tablei Ia o distanta de perete de cca. 75 cm si vor fi acţionate de la intrerupatoare separate. 
Comanda corpurilor de iluminat general se va face cu intrerupatoare conform specificaţiilor din planşele anexate. Inaitimea de 
pozare a intrerupatoarelor este de minim 1.20 m de ia nivelul pardoselii finite si minim 0.20 m de tocul uşii. 
Comanda corpurilor de iluminat exterior se va realiza cu ajutorul unor senzori de lumina crepusculari. 
Pentru circuitele de iluminat se vor folosi conductori de cupru de tip C2XH 3x 1,5 mm2, cu izolaţie si manta cu intarziere la 
propagarea flăcării in mănunchi, cu emisie scăzută de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protecţie cu emisie scăzută 
de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala. 
Dozele de derivaţie vor fi montate ingropat in pereţii clădirii. 
întrerupătoarele vor fi montate ingropat in elementele de construcţie. 
In tablourile electrice, pentru protecţia circuitelor de iluminat vor fi prevăzute intreruptoare automate de 10 A, avand curba de 
protecţie C 
Instalaţia de iluminat de siguranţa 
Instalaţia de iluminat de siguranţa este obligatorie conform Normativului 17-2011. 
Instalaţia de iluminat de siguranţa se va executa conform Normativului 17-2011 si este compusa din următoarele categorii de 
iluminat de siguranţa: 
• iluminat de securitate pentru evacuare 
• iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori 
• iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie 
• Iluminat de securitate impotriva panicii 
 
Iluminat de securitate pentru circulaţie 
 
* Iluminatul de siguranţa pentru evacuarea persoanelor din clădire trebuie sa asigure identificarea si utilizarea in condiţii 
de securitate a cailor de evacuare. 
Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, au fost prevăzute aparate de iluminat de siguranţa pentru evacuare pentru: 
marcarea ieşirilor, deasupra fiecărei usi de ieşire in exterior destinata a fi folosita in caz de urgenta, langa scări, la schimbările 
de direcţie, in grupurile sanitare cu suprafaţa mai mare de 8 mp, iar in holurile principale distanta maxima dintre doua aparate 
de iluminat de siguranţa nu depăşeşte 15 m. Aparatele de iluminat de siguranţa vor fi in funcţiune permanent cat timp exista 
personal in clădire. Iluminatul de securitate pentru evacuare se realizează cu corpuri de iluminat de tip indicator luminos de tip 
LED, alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu autonomie de 3h. In cazul unei avarii la sursa de energie 
principala, corpul de iluminat va funcţiona pe baterie proprie. Când tensiunea de alimentare va reveni, aparatul pentru iluminatul 
de siguranţa semnalizează prezenta acesteia printr-un led de culoare verde pe poziţia aprins. 
* Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor interiori are rolul de a realiza identificarea poziţiilor hidrantiilor in 
lipsa iluminatului normal. 
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor se realizează cu corpuri de iluminat de tip indicator luminos de tip LED, 
alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu autonomie de 3h 
* Iluminatul de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie va fi prevăzut in incapererile în care vor fi 
amplasate tablourile electrice, centrala termica, centrala de securitate la incendiu si in zonele in care sunt montate dispozitive si 
sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinţi. Acestea au fost amplasate in apropierea corpurilor de iluminat general din 
incapere. Aparatele de iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie intra in funcţiune la dispariţia 
tensiunii alternative, când se inchide circuitul de curent continuu la care este legata lampa LED, cu alimentare de acumulator. 
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţa pentru continuarea lucrului vor avea autonomie de minim 3 h. 
* Iluminatul de securitate impotriva panicii a fost prevăzut in incaperile din clădire care au suprafaţa mai mare de 60 de 
mp. Iluminatul de securitate impotriva panicii a fost prevăzut cu comanda automata de punere in funcţiune după caderes 
iluminatului normal. In afara de comanda automata a intrării in funcţiune, iluminatul de securitate impotriva panicii s-a prevăzut 
si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit in acest 
scop. Scoaterea din funcţiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se 
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face numai dintr-un sigur punct accesibil personalului insarcinat cu acest lucru. întrerupătorul de scoarete din funcţiune a 
iluminatului de securitate impotriva panicii este amplasat in birou! administrativ de la parterul caldirii.Pentru iluminatul de 
securitate impotriva panicii s-au propus corpuri de iluminat dotate cu becuri LED si kit de emergenta cu autonomie de minim 1h. 
Pentru iluminatul de securitate pentru circulaţie s-au propus kit-uri de emergenta cu 
autonomie de minim 3h montate pe corpurile de iluminat general. Iluminatul de circulaţie va completa iluminatul de evacuare 
pentru a asigura o buna circulaţie pe caile de evacuare (coridoare, culoare, scări etc). Conform prevederilor art.7.9.31 din 17-
2011, pe caile de evacuare (holuri, case de scara) un corp din doua va fi echipat cu kit de emergenta pentru asigurarea 
iluminatului de evacuare, cu autonomie de minim 
3h. 
Conform Normativului NP 061-2002, in casele de scara, nivelul de iluminare al iluminatului de securitate pentru evacuare 
trebuie sa fie egal cu nivelul pentru iluminat normal, astfel cel puţin unul dintre corpurile de iluminat generai din casa de scara 
va fi echipat cu acumulator cu autonomie de minim 3 ore. 
Pentru circuitele de iluminat de siguranţa se va folosi cablu de tip C2XH 3x1.5 mm2 si C2XH 4x1.5 mm2, cu izolaţie rezistenta 
la foc, amplasat in tub de protecţie flexibil, pozat îngropat in tencuiala. 
Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranţa propuse se va realiza prin circuite separate din- tablourile electrice existente in 
clădire. 
Instalaţia de prize 
Se va păstră instalaţia de prize existenta. Nu se va intervenii asupra instalaţiilor de prize. 
Dispozitive de protecţie la supratensiuni 
In tabloul electric general existent va fi prevăzut un dispozitiv de protecţie la suprapresiuni (DPST). 
Protecţia impotriva atingerilor indirecte 
Pentru protejarea utilizatorilor impotriva şocurilor electrice prin atingere indirecta accidentala vor sunt prevăzute alimentari ale 
tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecţie. 
Conductorul de protecţie se va conecta la priza de pamant de protecţie impotriva şocurilor - existenta. 
Tabloul electric general de distribuţie este legat la BEP (bara de egalizare a potenţialelor), realizata din cupru. 
Bara de egalizare a potenţialelor este legata la priza de pamant a instalaţiei electrice prin intermediul unei piese de separaţie. 
Se vor realiza măsurători pentru stabilirea valorii de dispersie a prizei de pamant existente pentru protecţie impotriva şocurilor 
electrice. In urma măsurătorii prizei de pamant, valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie de cel mult 4 Q conform 
Normativului 17/2011, in caz contrar se vor lua masuri pentru imbunatatirea acesteia. 
Instalaţia de protecţie impotriva descărcărilor atmosferice 
Pentru protecţie impotriva loviturilor de trăsnet, pe clădirea studiata se va amplasa un paratrăsnet format din dispozitiv de 
amorsare PDA sau similar, cu raza de acţiune de minim 52.00 m, cu avand de 
amorsare DT=50us, amplasat pe cea mai inalta parte a acoperişului {+13.50 m) pe o tija din Ol-galv cu lungimea de 3.00 m. 
Construcţiile si copacii ce inconjoara clădirea studiata au in general inaltimi egale sau mai mari decât clădirea studiata. 
Se vor realiza 2 coborâri la priza de pamant artificiala proiectata. Conductoarele de coborâre vor fi montate aparent pe faţada 
din material necombustibii. în colţurile clădirii, platbanda ce formează conductorul de captare va fi prelungita cu conductoare de 
coborâre, montate vertical pe pereţii clădirii. 
Priza de pamant 
Se va reaiiza o priza de pamant artificiala individuala pentru instalaţia de protecţie impotriva loviturilor de trăsnet. 
Priza de pamant artificiala va fi realizata din platbanda de OL-Zn 40x4 mm si tarusi din otel zincat cu diametru de 2" si lungime 
de 1.50 m. Tarusii vor fi legaţi intre ei prin piatbanda OL 40x4 mm. Sudurile se vor proteja impotriva coroziunii prin vopsire. 
In urma măsurătorii prizei de pamant valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie de cel mult 10 O conform Normativului 
17/2011. 
 
INSTALATII CURENTI SLABI 
 
INSTALAŢII DETECŢIE SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU 
Generalităţi 
Echiparea investiţiei cu IDSAI se realizează în vederea asigurării exigentelor de siguranţă la foc a utilizatorilor acestora, pentru 
prevenirea incendiilor şi intervenţia în timp util în caz de apariţie 3 acestora. 
Ciadirea va fi prevăzută cu instalaţie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu cu acoperire totala cu excepţia spati ilor 
prevăzute la punctul 3.3.3 din normativul P118/3-2015. Detectoarele folosite utilizează diferite principii de operare ajungându-se 
astfel la un procent mare de precizie a detecţiei şi un procent scăzut de alarme false. Sistemul de detecţie şi avertizare incendiu 
permite localizarea rapidă şi precisă a unei situaţii anormale, afişarea stării elementelor de detecţie şi transmiterea alarmei. 
S-a optat pentru un sistem adresabil realizat cu echipamente în concordanţă cu performanţele actuale la nivel naţional şi 
european. 
Descrierea sistemului 
Sistemul de detectare şi avertizare la incendiu se bazează pe o centrala ECS adresabila echipata cu o unitate de gestiune 
alarmă cu comandă de pe faţa centralei- ECS va fi amplasata la parterul clădirii in incaperea „Secretariat - P.302", Centrala va fi 
echipata cu un modul de apelare telefonic, care va alerta in mod automat numerele de telefon presetate care vor fi apelate in 
caz de alarma 
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In centrala termica va fi montat un detector de gaze care va fi legat !a o electrovana montata pe conducta de alimentare cu 
gaze natural; in momentul detectării unor scurgeri de gaze naturale in incaperea centralei termice detectorul va comanda 
inchiderea electrovaneî. 
Centrala va fi moduiara, echipata cu module pentru bucle. Centrala propusa va avea minim 2 bucle de detectare si avertizare in 
caz de incendiu. ECS va respecta toate standardele în vigoare, are operaţiuni flexibile, este uşor de instalat şi întreţinut şi poate 
fi extinsa ia un număr mai mare de bucle daca va fi cazul. Cablarea sistemului de avertizare la incendiu se va realiza astfel: 
- cablu de semnal JE-H(St)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara 
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala astfel încât circuitul să reziste 90 de minute la foc pentru buclele centralei de 
control (detectoare, butoane avertizare,module); 
- cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei de detecţie incendiu, si a altor 
surse de alimentare, amplasat tn tub de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in 
tencuiala. 
- cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din centrala si sunt echipate cu kituri de 
baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E90 4x2x0,8 mmp amplasate in tub de protecţie 
cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala 
Montajul detectoarelor, a declanşatoarelor manuale de alarmare si a sirenelor interioare se va realiza în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi cerinţele clientului, după cum urmează: 
- detectoare optice de fum, detectoare multicriteriaie de fum, adresabile; 
- declanşatoare manuale de alarmare incendiu şi sirene opto-acustice de interior pentru semnalizare incendiu, 
adresabile; 
- sirena de exterior cu flash, autoalimentata in exteriorul clădirii. 
IDSAI va trebui sa realizeze următoarele funcţiuni: 
- detecţia începuturilor de incendiu în fază incipientă prin detectoarele adresabile; 
- semnalizarea începuturilor de incendiu prin declanşatoare manuale de alarmare adresabile; 
- alarmarea acustică a persoanelor, local/general prin sirene acustice; 
- alarmarea locala a personalului, alarmarea dispecerului si alarmarea la distanţă; 
- comanda opririi instalaţiilor condiţionate în caz de incendiu; 
ECS trebuie să semnalizeze fără ambiguitate următoarele stări de funcţionare ale instalaţiei de semnalizare a incendiilor: 
- stare de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrică şi în 
absenţa semnalizării oricărei alte stări; 
- starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu; 
- starea de defect, când este semnalizat un defect; 
- starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare; 
- starea de testare, când este semnalizată o testare a funcţionării. 
Modul de acţiune a echipamentelor în caz de incendiu va face subiectul unui scenariu de reacţie si acţionare a echipamentelor 
în caz de incendiu care va fi supusa aprobării Brigăzii de Pompieri. 
In momentul declanşării unei alarme de incendiu centrala de incendiu va efectua următoarele operaţiuni: 
- comanda la apelatorul telefonic pentru anunţarea serviciului de pompieri 
- comanda intrerupator general de alimentare cu energie electrica 
Echipamentele de control si semnalizare aferente IDSAI se amplaseaza în încperi separate prin 
elemente de construcţii incombustibile clasa de reacţie la foc Al ori A2-sl, dar cu rezistenta la foc minimum REI60 pentru 
plansee si minimum EI60 pentru pereţi având golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI230-C si prevzute cu 
dispozitive de autoînchidere sau închidere automat în caz de incendiu. In incaperea in care se va amplasa ECS, se va monta o 
statie de control Sa distanta, panou repetor, ce va fi echipat cu un post telefonic. 
Tipul detectoarelor, amplasarea si numărul acestora a fost aleasă în funcţie de riscul de incendiu al fiecărei incinte şi de 
specificaţiile tehnice ale Furnizorului de echipamente. S-au utilizat detectoare multicriterîaie adresabile programate in funcţie de 
locul de montaj. Astfel avem următoarele tipuri de detectoare: 
Detector optic programat pentru detecţia fumului montat aparent. Acest tip de detector funcţionează pe baza principiului 
dispersiei luminii. Niveluri de sensibilitate pentru clasele de fum sunt configurabile conform EN 54. 
Detectoarele vor fi montate pe plafon. Se vor monta simetric, la distante recomandate de Furnizorul de echipament, respectând 
normativele în vigoare în România. 
Detector multicriterial adresabil programat pentru detecţia temperaturii si fumului montat aparent 
Detectoare multicriteriale adresabile, programat atât pentru detectarea temperaturii cât şi a fumului, montate pe plafon în 
spatiile tehnice. Nivelele de sensibilitate pentru clasele de fum şi temperatură sunt configurabile conform EN 54. 
Având in vedere ca in unele încăperi din clădirea studiata exista grinzi care formează mai multe alvelole, amplasarea 
detectoarelor se va realiza conform prevederilor tabelului 3.8 din P118/3. 
Butoanele de avertizare incendiu se vor monta în locuri accesibile, vizibile, pe căile de evacuare, înălţimea de montaj va fi de 
1,5 m faţă de pardoseala finita. Distanţa maxim de parcurs din orice punct ai clădirii până la cei mai apropiat declanşator 
manual nu va depăşi 20 m. Iluminatul de siguranţa pentru marcarea poziţiei butoanelor manuale amplasate la fiecare nivel se 
realizează cu luminoblocuri, avand imprimate pe ele pictograme cu buton manual. Timpul de funcţionare a aparatelor de 
iluminat de siguranţa pentru marcarea poziţiei butoanelor manuale după intreruperea energiei electrice este de 2h. Timpul de 
punere in funcţiune a aparatelor de iluminat este de 5 s. 
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Sirenele de avertizare incendiu sunt amplasate astfel încât să asigure un nivel sonor constant în orice punct al incintei. Sunetul 
emis de sirene trebuie sa fie cu cel puţin 10 dB mai mare decât zgomotul de fond ambiant. Toate sirenele de avertizare 
incendiu trebuie sa sune în acelaşi fei. Sirenele se montează aparent pe perete la înălţimea de 2,2 m. Toate celelalte surse 
audio trebuie deconectate automat cu excepţie microfonului de incendiu şi modulelor de alarma vocala. 
Alimentare cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica a centralei de incendiu se realizează de la doua surse independente (baza si rezerva), la 
tensiunea de 230V, 50 Hz din tabloul electric genereal al imobilului studiat inainte de inţreruptorul general, fiind singurul 
receptor pe circuit. 
Sursa de bază - reţeaua electrică conectată la sistemul energetic al clădirii. 
Sursa de rezervă - Acumulatoare. Sursa de rezerva trebuie sa fie disponibila si să preia, în mod automat, alimentarea atunci 
când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală de funcţionare a instalaţiei. Tranziţia de la o sursă la alta nu trebuie să 
conducă ia modificări în starea sistemului. Sursa de rezervă trebuie să asigure funcţionarea normată a instalaţiei pentru cel 
puţin 48 h şi încă minim 30 min în condiţii de alarmă generală de incendiu. 
Toate echipamentele şi materialele sistemului de avertizare la incendiu utilizate vor fi avizate conform EN 54. 
Folosirea de echipamente, aparate, dispozitive noi se face numai in baza certificatului de conformitate emis de un organism 
acreditat sau, după caz, a agrementului tehnic, precum si a avizelor eliberate de organismele abilitate conform prevederilor 
legale. 
Producătorul sau furnizorul de elemente componente ale instalaţiilor de semnalizare a incendiilor are obligaţia sa livreze odata 
cu echipamentele si instrucţiunile de funcţionare, montaj, exploatare st verificare a acestora. 
Acolo unde cablurile traversează sau penetrează pereţi si plansee cu rol de rezistenta la foc, golurile vor fi asigurate împotriva 
incendiului astfel incat rezistenta la foc a elementului sa de compartimentare traversat sa nu fie redusa. 
Pentru reducerea interferenţelor electrice, cablurile instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se separa de cablurile altor sisteme 
prin instalarea la o distanta de minim 0.30 m fata de acestea. Pe porţiuni reduse ale traseeior apropiate de suprafeţe calde sau 
incrucisari cu acestea, distanta intre circuitele de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie de minim 12 cm sau se vor lua masuri 
de izolaţie termica. Cablurile care trebuie sa ramana in funcţiune mai mult de 1 minut după detectarea incendiului trebuie sa 
reziste la efectele focului un timp de cel puţin 30 de minute sau sa fie protejate pentru aceasta perioada pentru a asigura 
continuitatea in funcţionare si/sau transmisie a semnalului. 
INSTALAŢII DE DESFUMARE 
Ciadirea studiata va fi prevăzută cu sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinţi din casele de scara conform 
normativului P118/99. 
Prin desfumare se urmăreşte extragerea unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurării condiţiilor de evacuare a 
utilizatorilor si a folosirii mijloacelor de intervenţie la stingere, precum si de limitare a propagării incendiilor, conf. Art. 2.5.1 din 
P118-1999. 
Deoarece imobilul studiat este o clădire publica, ochiurile mobile ale ferestrelor pentru desfumare se vor alege/ se vor realiza 
astfel incat sa aiba o suprafaţa libera la deschidere de cel puţin 5% din aria construita a casei de scara, dar nu mai puţin de 
1.00 mp (conform. Art. 3.5.2). Trapele de desfumare vor fi comandate automat prin intermediul unor centrale de desfumare 
conectate la centrata de detecţie semanlizare si avertizare manuala. 
Comanda manuala a trapelor de desfumare se va realiza prin intermediul unor declanşatoare manuale amplasate la fiecare 
nivel in casele de scara si ala ieşirile din saia aglomerata (sala de mese E.04 de la etaj}. 
Pentru ventilare zilnica, in casele de scara si in sala de mese au fost prevăzute comutatoare de inchidere si deschidere cu 
acţionare manuala. 
MASURI DE SECURITATE Si 5ANATATE IN MUNCA 
La executarea instalaţiei se vor respecta cu strictete masurile prevăzute in Normativul 17 din 2011 sî Legea nr. 319 din 2006, 
Legea securităţii si Sanatatii in Munca. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune , dar care pot 
ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la bara de egalizare a potenţialelor. 
Lucrările la tablourile electrice vor incepe numai după ce părţile instalaţiei care sunt legate la tabloul au fost scoase de sub 
tensiune. Aparatajul electric si corpurile de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea lor sub tensiune sa nu apara pericol de 
electrocutare. Este interzis a se pune sub tensiune instalaţia neverificata sau provizorie. Pentru executarea lucrărilor la inaltime 
se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisa utilizarea scărilor. 
Masuri PSI 
instalaţia va fi executată conform normativului (7/2011 si NTE007/08/00. 
Nu se vor utiliza materiale combustibile. Nu se va lucra cu instalaţia protejată cu patroane fuzibile necalibrate sau improvizate. 
La nevoie întreaga instalaţie se poate deconecta prin intermediul intrerupatorului general din tabloul electric general de la 
parterul clădirii. 
 

CORP C2 
 

SITUAŢIA PROIECTATA 
Instalaţiile electrice proiectate in prezenta documentaţie pentru clădirea studiata sunt următoarele: 

- Reabilitare instalaţie de iluminat general 

* Reabilitare instalaţie de iluminat de siguranţa  
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■ Realizare instalaţie de paratrăsnet 

- Realizarea instalaţiei de detecţie semnalizare si avertizare incendiu 

Soluţia de alimentare cu energie electrica 
Clădirea studiata este bransata la reţeaua de energie electrica din apropiere. Se va păstră branşamentul existent 
Soluţia de măsurare a energiei electrice 
Se pastreaza soluţia existenta de măsurare a energiei electrice. 
Soluţia de distribuţie a energiei electrice in clădire 
Se pastreaza soluţia existenta de distribuţie a energiei electrice, in clădire. 
Tablouri electrice 
Se vor păstră tablourile electrice existente. 

Instalaţia de iluminat general  
Reabilitarea instalaţiei de iluminat 
Soluţia tehnică propusă pentru reabilitarea instalaţiei de iluminat consta în: 

- înlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat; 

- înlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat; 

- înlocuirea siguranţelor aferente circuitelor de iluminat. 

Datorită stării conductorilor şi circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se propune înlocuirea acestora, cu altele 

noi, crescând astfel siguranţa în exploatare a clădirii. 

înlocuirea conductorilor de iluminat începe din tabloul electric din care sunt alimentate corpurile de Iluminat, până la 
fiecare corp de iluminat şi întrerupătoarele de comandă. 

Deoarece starea tehnică a unor întrerupătoare şi comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este 
necorespunzătoare, se propune înlocuirea acestora cu altele noi, sigure în exploatare. Astfel, se vor înlocui întreruptoarelor 
pentru comanda corpurilor de iluminat şi siguranţele din tabloul electric aferente circuitelor de iluminat, cu siguranţe noi dotate 
cu protecţie diferenţială. 

Reabilitarea instaiatiei de iluminat necesită următoarele activităţi: 

- stabilirea circuitelor aferente iluminatului şi deconectarea de la nivelul tabloului electric; 

- stabilirea dozelor de derivaţie şi a dozelor de ramificaţie prin care se vor trage conductorii; 

- tragerea conductorilor vechi din tuburile de protecţie în care acestea au fost montate; 

- demontarea întrerupătoarelor şi siguranţelor existente aferente circuitelor de iluminat; 

- procurarea materialelor necesare pentru înlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protecţie, doze, 

întrerupătaore, siguranţe etc); 

- împingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protecţie astfel încât întreaga instalaţie electrică să fie înlocuită 

cu conductori de secţiunea celor demontaţi; 

- realizarea continuităţii conductorilor electrici prin legare şi izolare corespunzătoare; 

- verificarea continuităţii şi funcţionarii instalaţiei electrice pentru iluminat; 

- montarea întrerupătoarelor şi siguranţelor noi; 

- refacerea finisajelor în zonele de intervenţie; 

- curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 

Materialele necesare pentru această lucrare sunt: 

- cablu de tip C2XH 3x1.5 mm2, cu izolaţie si manta cu intarziere la propagarea flăcării in mănunchi, cu emisie scăzută 

de fum si fara halogeni 

- doze de derivaţie sau doza de ramificaţie; 

- tuburi de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT 

-întreruptoare; 

- siguranţe; 

- bandă izolatoare 

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientă energetică ridicată si 
durată mare de viată 

Având în vedere consumul energetic ridicat al corpurilor de iluminat incandescente şi fluorescente care sunt utilizate 
pentru iluminatul spatiilor din clădire, se propune înlocuirea corpurilor de iluminat existente. 

Soluţia tehnică pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat constă în înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescente şi incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţa, păstrând 
poziţia de montaj 3 celor existente. 
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în prezent, corpuriie de iluminat tip LED sunt o soluţie care asigură o eficienţă energetică foarte ridicată a sistemului de 
iluminat şi avantajele acesteia sunt: 

- Durata mare de viaţă - acestea pot fi folosite până la 50.000 de ore ceea ce reprezintă o durată de două ori mai 

mare faţă de cele fluorescente şi de peste 50 de ori mai mare faţă de cele incandescente. 

- Eficienţă superioară ridicată - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100 lumeni/ watt, comparativ cu 14 

lumeni/watt pentru becurile cu incandescenţă şi 20 lumeni/watt pentru becurile cu fluorescenţă. 

- Consum redus de energie - principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul scăzut de energie care este de 

6-7 ori mai mic decât cel al unu bec incandescent; 

- Tipul de lumină - becurile LED produc lumina rece (peste 3500K}, spre deosebire de becurile incandescente care se 

încing foarte tare ele având o eficienţă foarte scăzută. 

- Impactul asupra medului - becurile cu LED nu conţin mercur sau alte material cu efect nociv asupra mediului. 

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente şi incandescente cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi 
durată mare de viaţă implică, în principal, următoarele activităţi: 

- curăţirea zonelor de lucru pentru a facilita inspecţia sistemului de iluminat şi manipularea materialelor necesare 

înlocuirii corpurilor de iluminat; 

- demontarea şi transportul corpurilor de iluminat şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor de demontarea a 

corpurilor de iluminat; 

- verificarea continuităţii si integrităţii conductorilor electrici; 

- procurarea coprurilor de iluminat cu eficientă energetică ridicartă şi durată mare de viaţă, tip LED; 

- montarea corpurilor de iluminat tip LED; 

- verificarea modului de prindere a corpului de iluminat si a funcţionarii acestuia; 

- refacerea finisajelor in zonele de intervenţie; 

- curatarea zonei de lucru si transpostul materialelor rezultate in urma lucrărilor efectuate. + 

Necesarul corpurilor de iluminat s-a determinat pe baza calculelor luminotebnice si a nivelurilor de iluminare impuse 
de normele si standardele in vigoare. 

Pentru iluminatul general al spatiilor din clădirea studiate s-au utilizat următoarele tipuri de corpuri de iluminat: 

- Corp de iluminat cu tub LED, cu putere echivalenta 36-48 W, 90-100 Im/W, grad de protecţie IP44, montaj 

suspendat sau apparent 

- Corp de iluminat de tip panou LED, dreptunghiular/patrat, cu putere echivalenta 50-60 W, 90100 Im/W, grad de 

protecţie IP40, montaj suspendat sau aparent 

- Corp de iluminat de tip glob, echipat cu unul sau mai multe becuri de tip LED, cu putere echivalenta totala 50-60 W, 

90-100 Im/W, grad de protecţie IP40, montaj suspendat sau aparent 

- Corp de iluminat de tip aplica de tavan, pentru grupuri sanitare/ holuri, echipat cu bec LED, putere echivalenta 30-60 

W/ bec, grad de protecţie IP55, echipat cu senzor de mişcare cu infrarosii 

- Corp de iluminat de tip aplica echipata cu bec LED, cu putere echivalenta 50-60 W, 90-100 Im/W, grad de 

protecţie IP55, montaj apparent 

Conform art. 4.4.5.2.3.1 din NP 010 - 1997, pentru iluminarea tablelor din sălile de clasa s-au prevăzut corpuri de 
iluminat de tip LED cu puterea de 30-40 W, 90-100 Im/W, care au posibilitatea reglării orientării in plan vertical. Acestea vor 
fi amplasate deasupra tablei la o distanta de perete de cca. 75 cm si vor fi acţionate de la intrerupatoare separate. 

Comanda corpurilor de iluminat se va face cu intrerupatoare conform specificaţiilor din planşele anexate. Inaltimea de pozare a 
intrerupatoarelor este de minim 1.20 m de la nivelul pardoselii finite si minim 0.20 m de tocul uşii. 
 

Comanda corpurilor de iluminat exterior se va realiza cu ajutorul unor senzori de lumina crepusculari. 
Pentru circuitele de iluminat se vorfolosi conductori de cupru de tip C2XH 3 x 1,5 mm2, cu izolaţie si manta cu 

Întârziere la propagarea flăcării in mănunchi, cu emisie scăzută de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protecţie cu 
emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala. 

Dozele de derivaţie vor fi montate ingropat în pereţii clădirii 
întrerupătoarele vor fi montate ingropat in elementele de construcţie. 
In tablourile electrice, pentru protecţia circuitelor de iluminat vor fi prevăzute intreruptoare automate de 10 A, avand 

curba de protecţie C. 

Instalaţia de iluminat de siguranţa 

Instalaţia de iluminat de siguranţa este obligatorie conform Normativului 17-2011. 
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Instalaţia de iluminat de siguranţa se va executa conform Normativului 17-2011 si este compusa din următoarele 

categorii de iluminat de siguranţa: 

• iluminat de securitate pentru evacuare 

• iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori 

• iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie 

• Iluminat de securitate împotriva panicii 
• Iluminat de securitate pentru circulaţie 

• Iluminatul de siguranţa pentru evacuarea persoanelor din clădire trebuie sa asigure identificarea si utilizarea in 

condiţii de securitate a cailor de evacuare. 

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, au fost prevăzute aparate de iluminat de siguranţa pentru evacuare pentru: 
marcarea ieşirilor, deasupra fiecărei usl de ieşire in exterior destinata a fi folosita in caz de urgenta, langa scări, ia schimbările 
de direcţie, in grupurile sanitare cu suprafaţa mai mare de 8 mp, iar in holurile principale distanta maxima dintre doua aparate 
de iluminat de siguranţa nu depăşeşte 15 m. Aparatele de iluminat de siguranţa vor fi in funcţiune permanent cat timp exista 
personal in clădire. Iluminatul de securitate pentru evacuare se realizează cu corpuri de iluminat de tip indicator luminos de tip 
LED, alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu autonomie de 3h. In cazul unei avarii la sursa de energie 
principala, corpul de iluminat va funcţiona pe baterie proprie. Când tensiunea de alimentare va reveni, aparatul pentru iluminatul 
de siguranţa semnalizează prezenta acesteia printr-un led de culoare verde pe poziţia aprins. 

• Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor interiori are rolul de a realiza identificarea poziţiilor hidrantiilor 

în lipsa iluminatului normal. 

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor se realizează cu corpuri de iluminat de tip indicator luminos de tip LED, 
alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu autonomie de 3h 

• iluminatul de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie va fi prevăzut în incapererile in care vor 

fi amplasate tablourile electrice, centrala termica, centrala de securitate la incendiu si in zonele in care sunt montate dispozitive 

si sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinţi. Acestea au fost amplasate in apropierea corpurilor de iluminat general din 

incapere. Aparatele de iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie intra in funcţiune ia dispariţia 

tensiunii alternative, când se închide circuitul de curent continuu la care este legata lampa LED, cu alimentare de acumulator. 

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţa pentru continuarea lucrului vor avea autonomie de minim 3 h. 

• Iluminatul de securitate impotriva panicii a fost prevăzut in încăperile din clădire care au  suprafaţa mai mare de 60 

de mp. Iluminatul de securitate impotriva panicii a fost prevăzut cu comanda automata de punere in funcţiune după caderea 

iluminatului normal. In afara de comanda automata a intrării in funcţiune, iluminatul de securitate impotriva panicii s-a prevăzut 

si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit in 

acest scop. Scoaterea din funcţiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se face numai dintr-un sigur punct accesibil 
personalului insarcinat cu acest lucru. întrerupătorul de scoarete din funcţiune a iluminatului de securitate impotriva panicii este 
amplasat in biroul administrativ de la parterul caldirii.Pentru iluminatul de securitate impotriva panicii s-au propus corpuri de 
iluminat dotate cu becuri LED si kit de emergenta cu autonomie de minim Ih. 

• Pentru iluminatul de securitate pentru circulaţie s-au propus kit-urî de emergenta cu autonomie de minim 3h 

montate pe corpurile de iluminat general. Iluminatul de circulaţie va completa iluminatul de evacuare pentru a asigura o buna 

circulaţie pe caile de evacuare (coridoare, culoare, scări etc}. Conform prevederilor art.7.9.31 din 17-2011, pe caile de 

evacuare (holuri, case de scara) un corp din doua va fi echipat cu kit de emergenta pentru asigurarea iluminatului de 

evacuare, cu autonomie de minim 3h. 

Conform Normativului NP 061-2002, in casele de scara, nivelul de iluminare al iluminatului de securitate pentru 
evacuare trebuie sa fie egal cu nivelul pentru iluminat normal, astfel cel puţin unul dintre corpurile de iluminat general din casa 
de scara va fi echipat cu acumulator cu autonomie de minim 3 ore. 

Pentru circuitele de iluminat de siguranţa se va folosi cablu de tip C2XH 3x1.5 mm3 si C2XH 4x1.5 mm2, cu izolaţie 
rezistenta la foc, amplasat in tub de protecţie flexibil, pozat ingropat in tencuiala. 

Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranţa propuse se va realiza prin circuite separate din- tablourile electrice 
existente in clădire. 

Instalaţia de prize 
Se va păstră instalaţia de prize existenta. Nu se va intervenii asupra instalaţiilor de prize. 

Dispozitive de protecţie la supratensiuni 
In tabloul electric general existent va fi prevăzut un dispozitiv de protecţie la suprapresiuni 

(DPST). 

Protecţia impotriva atingerilor indirecte 
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Pentru protejarea utilizatorilor impotriva şocurilor electrice prin atingere indirecta accidentala vor sunt prevăzute 
alimentari ale tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecţie. 

Conductorul de protecţie se va conecta la priza de pamant de protecţie impotriva şocurilor - existenta. 
Tablou! electric general de distribuţie este legat la BEP (bara de egalizare a potenţialelor), realizata din cupru. 
Bara de egalizare a potenţialelor este legata la priza de pamant a instalaţiei electrice prin intermediul unei piese de 

separaţie. 
Se vor realiza măsurători pentru stabilirea valorii de dispersie a prizei de pamant existente pentru protecţie impotriva 

şocurilor electrice. In urma măsurătorii prizei de pamant, valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie de cel mult 4 Q conform 
Normativului 17/2011, in caz contrar se vor lua masuri pentru imbunatatirea acesteia. 

Instalaţia de protecţie impotriva descărcărilor atmosferice 
Pentru protecţie impotriva loviturilor de trăsnet, pe dadirea studiata se va amplasa un paratrăsnet format din dispozitiv 

de amorsare PDA sau similar, cu raza de acţiune de minim 23.00 m, cu avand de amorsare DT=25us, amplasat pe cea mai 
inalta parte a acoperişului (+15.45 m) pe o tija din Ol-galv cu lungimea de 2.00 m. 

Construcţiile si copacii ce inconjoara clădirea studiata au in general inaltimi egale sau mai mari decât dadirea studiata. 
Se vor realiza 2 coborâri la priza de pamant artificiala proiectata. Conductoarele de coborâre vor fi montate aparent pe 

faţada din material necombustibil. în colţurile clădirii, platbanda ce formează conductorul de captare va fi prelungita cu 
conductoare de coborâre, montate vertical pe pereţii clădirii 

Priza de pamant 
Se va realiza o priza de pamant artificiala individuala pentru instalaţia de protecţie impotriva loviturilor de trăsnet. 
Priza de pamant artificiala va fi realizata din platbanda de OL-Zn 40x4 mm si tarusi din otel zincat cu diametru de 2" si 

lungime de 1.50 m. Tarusii vor fi legaţi intre ei prin platbanda OL 40x4 mm. Sudurile se vor proteja impotriva coroziunii prin 
vopsire. 

In urma măsurătorii prizei de pamant valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie de cei mult 10 O conform 
Normativului 17/2011. 

CAP.2 - INSTALAŢII CURENŢI SLABI 
 

INSTALAŢII DETECŢIE SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU 
Generalităţi 

Echiparea investiţiei cu IDSAI se realizează în vederea asigurării exigentelor de siguranţă la foc a utilizatorilor acestora, pentru 
prevenirea incendiilor şi intervenţia în timp util în caz de apariţie a acestora Clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de detectare, 
semnalizare si avertizare incendiu cu acoperire totala cu excepţia spatiilor prevăzute ia punctul 3.3.3 din normativul P118/3-
2015. Detectoarele folosite utilizează diferite principii de operare ajungându-se astfel ia un procent mare de precizie a detecţiei 
şi un procent scăzut de alarme false. Sistemul de detecţie şi avertizare incendiu permite localizarea rapidă şi precisă a unei 
situaţii anormale, afişarea stării elementelor de detecţie şi transmiterea alarmei. 

S-a optat pentru un sistem adresabil realizat cu echipamente în concordanţă cu performanţele actuale la nivel naţional 
şi european. 

Descrierea sistemului 
Sistemul de detectare şi avertizare la incendiu se bazează pe o centrala ECS adresabila echipata cu o unitate de 

gestiune alarmă cu comandă de pe faţa centralei. ECS va fi amplasata la parterul clădirii in incaperea „Birou - P.05". Centrala 
va fi echipata cu un modul de apelare telefonic, care va alerta in mod automat numerele de telefon presetate care vor fi apelate 
in caz de alarma. 

In centrala termica va fi montat un detector de gaze care va fi legat Sa o electrovana montata pe conducta de 
alimentare cu gaze natural; in momentul detectării unor scurgeri de gaze naturale in incaperea centralei termice detectorul va 
comanda inchiderea electrovanei. 

Centrala va fi modulara, echipata cu module pentru bucle. Centrala propusa va avea minim 2 bucle de detectare si 
avertizare in caz de incendiu. ECS va respecta toate standardele în vigoare, are operaţiuni flexibile, este uşor de instalat şi 
întreţinut şi poate fi extinsa la un număr mai mare de bucle daca va fi cazul, Cablarea sistemului de avertizare la incendiu se va 
realiza astfel: 

- cablu de semnal JE-H(St)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara 

halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala astfel încât circuitul să reziste 90 de minute la foc pentru buclele 

centralei de control (detectoare, butoane avertizare,module); 

- cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei de detecţie incendiu, si a altor surse 
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de alimentare, amplasat in tub de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in 

tencuiala. 

- cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din centrala si sunt echipate cu kituri de 

baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E90 4x2x0,8 mmp amplasate in tub de 

protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala 

Montajul detectoarelor, a declanşatoarelor manuale de alarmare si a sirenelor interioare se va realiza în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi cerinţele clientului, după cum urmează: 

- detectoare optice de fum, detectoare muiticnteriale de fum, adresabile; 

- declanşatoare manuale de alarmare incendiu şi sirene opto-acustice de interior pentru semnalizare 

incendiu, adresabile; 

- sirena de exterior cu flash, autoalimentata in exteriorul clădirii. 

IDSAI va trebui sa realizeze următoarele funcţiuni: 

- detecţia începuturilor de incendiu în fază incipientă prin detectoarele adresabile; 

- semnalizarea începuturilor de incendiu prin declanşatoare manuale de alarmare adresabile; 

- alarmarea acustică a persoanelor, local/general prin sirene acustice; 

- alarmarea locala a personalului, alarmarea dispecerului si alarmarea la distanţă; 

- comanda opririi instalaţiilor condiţionate în caz de incendiu; 

ECS trebuie să semnalizeze fără ambiguitate următoarele stări de funcţionare ale instalaţiei de semnalizare a 
incendiilor: 

- stare de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare 

electrică şi în absenţa semnalizării oricărei alte stări; 

- starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu; 

- starea de defect, când este semnalizat un defect; 

- starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare; 

- starea de testare, când este semnalizată o testare a funcţionării. 

Modul de acţiune a echipamentelor în caz de incendiu va face subiectul unui scenariu de reacţie si acţionare a 
echipamentelor în caz de incendiu care va fi supusa aprobării Brigăzii de Pompieri, 

In momentul declanşării unei alarme de incendiu centrala de incendiu va efectua următoarele operaţiuni: 

- comanda la apelatorul telefonic pentru anunţarea serviciului de pompieri 

- comanda intrerupator general de alimentare cu energie electrica 

Echipamentele de control sî semnalizare aferente IOSAI se amplaseaza în încperi separate prin 

elemente de construcţii incombustibile clasa de reacţie la foc Al ori A2-sl, dar cu rezistenta Ia foc minimum REI60 pentru 

plansee si minimum EI60 pentru pereţi având golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI230-C si prevzute cu 

dispozitive de autoînchidere sau închidere automat în caz de incendiu. In incaperea in care se va amplasa ECS, se va monta o 

statie de control la distanta, panou repetor, ce va fi echipat cu un post telefonic. 

Tipul detectoarelor, amplasarea si numărul acestora a fost aleasă în funcţie de riscul de incendiu al fiecărei incinte şi 
de specificaţiile tehnice ale Furnizorului de echipamente. S-au utilizat detectoare multicriteriale adresabile programate in funcţie 
de locul de montaj. Astfel avem următoarele tipuri de detectoare: 

Detector optic programat pentru detecţia fumului montat aparent. Acest tip de detector funcţionează pe baza 
principiului dispersiei luminii. Niveluri de sensibilitate pentru clasele de fum sunt configurabile conform EN 54. 

Detectoarele vor fi montate pe plafon. Se vor monta simetric, la distante recomandate de Furnizorul de echipament, 
respectând normativele în vigoare în România. 

Detector multicriteriai adresabil programat pentru detecţia temperaturii si fumului montat aparent 

Detectoare multicriteriale adresabile, programat atât pentru detectarea temperaturii cât şi a fumului, montate pe plafon 

în spatiile tehnice. Nivelele de sensibilitate pentru clasele de fum şi temperatură sunt configurabile conform EN 54. 

Având in vedere ca in unele incaperi din clădirea studiata exista grinzi care formează mai multe alvelole, amplasarea 

detectoarelor se va realiza conform prevederilor tabelului 3.8 din P118/3. 

Butoanele de avertizare incendiu se vor monta în locuri accesibile, vizibile, pe caile de evacuare, înălţimea de montaj 
va fi de 1,5 m faţă de pardoseala finită. Distanţa maxim de parcurs din orice punct al clădirii până la cel mai apropiat 
declanşator manual nu va depăşi 20 m. Iluminatul de siguranţa pentru marcarea poziţiei butoanelor manuale amplasate la 
fiecare nivel se realizează cu lumînobiocuri, avand imprimate pe ele pictograme cu buton manual. Timpul de funcţionare a 

Page 50 of 1086



aparatelor de iluminat de siguranţa pentru marcarea poziţiei butoanelor manuale după intreruperea energiei electrice este de 
2h. Timpul de punere in funcţiune a aparatelor de iluminat este de 5 s. 

Sirenele de avertizare incendiu sunt amplasate astfel încât să asigure un nivel sonor constant în orice punct al incintei. 
Sunetul emis de sirene trebuie sa fie cu cel puţin 10 dB mai mare decât zgomotul de fond ambiant. Toate sirenele de avertizare 
incendiu trebuie sa sune în acelaşi fel. Sirenele se montează aparent pe perete la înălţimea de 2,2 m. Toate celelalte surse 
audio trebuie deconectate automat cu excepţie microfonului de incendiu şi modulelor de alarma vocală. 

Alimentare cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica a centralei de incendiu se realizează de ia doua surse independente (baza si rezerva), 

la tensiunea de 230V, 50 Hz din tabloul electric genereai al imobilului studiat înainte de intreruptorul general, fiind singurul 
receptor pe circuit. 

Sursa de bază - reţeaua electrică conectată la sistemul energetic al clădirii. 
Sursa de rezervă - Acumulatoare. Sursa de rezerva trebuie sa fie disponibila si să preia, în mod automat, alimentarea 

atunci când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală de funcţionare a instalaţiei. Tranziţia de la o sursă la alta nu 
trebuie să conducă la modificări în starea sistemului. Sursa de rezervă trebuie să asigure funcţionarea normală a instalaţiei 
pentru cel puţin 48 h şî încă minim 30 min în condiţii de alarmă generală de incendiu. 

Toate echipamentele şi materialele sistemului de avertizare la incendiu utilizate vor fi avizate conform EN 54. 

Folosirea de echipamente, aparate, dispozitive noi se face numai in baza certificatului de conformitate emis de un 
organism acreditat sau, după caz, a agrementului tehnic, precum si a avizelor eliberate de organismele abilitate conform 
prevederilor legale. Producătorul sau furnizorul de elemente componente ale instalaţiilor de semnalizare a incendiilor are 
obligaţia sa livreze odata cu echipamentele si instrucţiunile de funcţionare, montaj, exploatare si verificare a acestora. 

Acolo unde cablurile traversează sau penetrează pereţi si plansee cu rol de rezistenta la foc, golurile vor fi asigurate 
impotriva incendiului astfel incat rezistenta la foc a elementului sa de compartimentare traversat sa nu fie redusa. 

Pentru reducerea interferenţelor electrice, cablurile instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se separa de cablurile altor 
sisteme prin instalarea la o distanta de minim 0.30 m fata de acestea. Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe 
calde sau incrucisari cu acestea, distanta intre circuitele de semnalizare a incendiilortrebuie sa fie de minim 12 cm sau se vor 
lua masuri de izolaţie termica. Cablurile care trebuie sa ramana in funcţiune mai mult de 1 minut după detectarea incendiului 
trebuie sa reziste la efectele focului un timp de cel puţin 30 de minute sau sa fie protejate pentru aceasta perioada pentru a 
asigura continuitatea in funcţionare si/sau transmisie a semnalului. 

INSTALAŢII DE DESFUMARE 
Clădirea studiata va fi prevăzută cu sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinţi din casele de scara conform 

normativului P118/99. 
Prin desfumare se urmăreşte extragerea unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurării condiţiilor de 

evacuare a utilizatorilor si a folosirii mijloacelor de intervenţie la stingere, precum si de limitare a propagării incendiilor, cont. Art. 
2.5.1 din P118-1999. 

Deoarece imobilul studiat este o clădire publica, ochiurile mobile ale ferestrelor pentru desfumare se vor alege/ se vor 
realiza astfel incat sa aiba o suprafaţa libera la deschidere de cel puţin 5% din aria construita a casei de scara, dar nu mai puţin 
de 1.00 mp (conform. Art. 3.5.2). Trapele de desfumare vor fi comandate automat prin intermediul unor centrale de desfumare 
conectate ia centrala de detecţie semanlizare si avertizare manuala. 

Comanda manuala a trapelor de desfumare se va realiza prin intermediul unor declanşatoare manuale amplasate la 
fiecare nivel in casele de scara si ala ieşirile din sala aglomerata (sala de mese E.04 de la etaj). 

Pentru ventilare zilnica, in casele de scara si in sala de mese au fost prevăzute comutatoare de inchidere si deschidere 
cu acţionare manuala. 

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
La executarea instalaţiei se vor respecta cu strictete masurile prevăzute in Normativul 17 din 2011 si Legea nr. 319 din 

2006, Legea securităţii si Sanatatii in Munca. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune , dar care pot 
ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la bara de egalizare a potenţialelor. 
Lucrările la tablourile electrice vor incepe numai după ce părţile instalaţiei care sunt legate la tabloul au fost scoase de sub 
tensiune. Aparatajul electric si corpurile de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea lor sub tensiune sa nu apara pericol de 
electrocutare. Este interzis a se pune sub tensiune instalaţia neverificata sau provizorie. Pentru executarea lucrărilor la inaltime 
se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisa utilizarea scărilor. 

Masuri PSI 
Instalaţia va fi executată conform normativului 17/2011 si NTE007/08/00. 
Nu se vor utiliza materiale combustibile. Nu se va lucra cu instalaţia protejată cu patroane fuzibile necalibrate sau 

improvizate. 
La nevoie întreaga instalaţie se poate deconecta prin intermediul întrerupătorului general din tabloul electric general de 

la parterul clădirii. 
Pentru combaterea incendiilor Ia instalaţiile electrice se folosesc mijloacele prevăzute în acest scop de către tehnolog. 
Se interzice modificarea fără acordul proiectantului a caracteristicilor protecţiei (la suprasarcină şi la scurtcircuit). 
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Electricienii de exploatare şi operatorii autorizaţi vor fi instruiţi asupra măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor 
în condiţiile concrete ale locului de muncă. în cazul izbucnirii unui incendiu la instalaţia electrică, aceasta va fi deconectată 
imediat, luându-se măsuri de localizare şi stingere a acestuia. 

CORP C4 
 

SITUAŢIA EXISTENTA 

In prezent caldîrea studiata este bransata la reţeaua de energie electrica existenta in apropiere. Clădirea este 

prevăzută cu instalaţie de iluminat, instalaţii de prize si priza de pamant. 

SITUAŢIA PROIECTATA 
Instalaţiile electrice proiectate in prezenta documentaţie pentru clădirea studiata sunt următoarele: 

■ Reabilitare instalaţie de iluminat general 

■ Reabilitare instalaţie de iluminat de siguranţa - Realizare 

instalaţie de paratrăsnet 

■ Realizarea instalaţiei de detecţie semnalizare si avertizare incendiu 

Soluţia de alimentare cu energie electrica 

Clădirea studiata este bransata la reţeaua de energie electrica din apropiere. Se va păstră branşamentul existent 

Soluţia de măsurare a energiei electrice 
Se pastreaza soluţia existenta de măsurare a energiei electrice. 
Soluţia de distribuţie a energiei electrice in clădire 
Se pastreaza soluţia existenta de distribuţie a energiei electrice, in clădire. 
Tablouri electrice 
Se vor păstră tablourile electrice existente. 

Instalaţia de iluminat general Reabilitarea 
instalaţiei de Iluminat 
Soluţia tehnică propusă pentru reabilitarea instalaţiei de iluminat constă în: 

- înlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat; 

- înlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat; 

- înlocuirea siguranţelor aferente circuitelor de iluminat. 

Datorită stării conductorilor şi circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se propune înlocuirea acestora, cu altele 
noi, crescând astfel siguranţa în exploatare a clădirii. 

înlocuirea conductorilor de iluminat începe din tabloul electric din care sunt alimentate corpurile de iluminat, până Ia 
fiecare corp de iluminat şi întrerupătoarele de comandă. 

Deoarece starea tehnică a unor întrerupătoare şi comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este necorespunzatoare, se 

propune înlocuirea acestora cu altele noi, sigure în exploatare. Astfel, se vor înlocui întreruptoarelor pentru comanda corpurilor 

de iluminat şi siguranţele din tabloul electric aferente circuitelor de iluminat, cu siguranţe noi dotate cu protecţie diferenţială. 

Reabilitarea instalaţiei de iluminat necesită următoarele activităţi: 

- stabilirea circuitelor aferente iluminatului şi deconectarea de la nivelul tabloului electric; 

- stabilirea dozelor de derivaţie şi a dozelor de ramificaţie prin care se vor trage conductorii; 

- tragerea conductorilor vechi din tuburile de protecţie în care acestea au fost montate; 

- demontarea întrerupătoarelor şi siguranţelor existente aferente circuitelor de iluminat; 

- procurarea materialelor necesare pentru înlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protecţie, doze, 

întrerupătaore, siguranţe etc); 

- împingerea/trsgerea coductorilor noi prin tuburile de protecţie astfel încât întreaga instalaţie electrică să fie înlocuită 

cu conductori de secţiunea celor demontaţi; 

- realizarea continuităţii conductorilor electrici prin legare şi izolare corespunzătoare; 

- verificarea continuităţii şl funcţionarii instalaţiei electrice pentru iluminat; 

- montarea întrerupătoarelor şi siguranţelor noi; 

- refacerea finisajelor în zonele de intervenţie; 

- curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
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Materialele necesare pentru această lucrare sunt: 

- cablu de tip C2XH 3x1.5 mm2, cu izolaţie si manta cu intarziere la propagarea flăcării in mănunchi, cu emisie scăzută 

de fum si fara halogeni 

- doze de derivaţie sau doza de ramificaţie; 

- tuburi de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT 

- întreruptoare; 

- siguranţe; 

- bandă izolatoare 

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată si 
durată mare de viata 

Având în vedere consumul energetic ridicat al corpurilor de iluminat incandescente şi fluorescente care sunt utilizate 
pentru iluminatul spatiilor din clădire, se propune înlocuirea corpurilor de iluminat existente. 

Soluţia tehnică pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat constă în înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescente şi incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, păstrând 
poziţia de montaj a celor existente. 

în prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o soluţie care asigură o eficienţă energetica foarte ridicată a sistemului de 
iluminat şi avantajele acesteia sunt: 

- Durata mare de viaţă - acestea pot fi folosite până la 50.000 de ore ceea ce reprezintă o durată de două ori mai 

mare faţă de cele fluorescente şi de peste 50 de ori mai mare faţă de cele incandescente. 

Eficienţă superioară ridicată - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100 lumeni/ watt, comparativ cu 14 
lumeni/watt pentru becurile cu incandescenţă şi 20 lumeni/watt pentru becurile cu fluorescenţă. * Consum redus de energie - 
principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul scăzut de energie care este de 6-7 ori mai mic decât cei al unu bec 
incandescent; 

- Tipul de lumină - becurile LED produc lumină rece (peste 3S00K), spre deosebire de becurile incandescente care se 

încing foarte tare ele având o eficienţă foarte scăzută. 

- Impactul asupra medului - becurile cu LED nu conţin mercur sau alte material cu efect nociv asupra mediului. 

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente şi incandescente cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicata şi 
durată mare de viaţă implică, în principal, următoarele activităţi: 

- curăţirea zonelor de lucru pentru a facilita inspecţia sistemului de iluminat şi manipularea materialelor necesare 

înlocuirii corpurilor de Iluminat; 

- demontarea şi transportul corpurilor de iluminat şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor de demontarea a 

corpurilor de iluminat; 

- verificarea continuităţii si integrităţii conductorilor electrici; 

- procurarea coprurilor de iluminat cu eficientă energetică ridicartă şi durată mare de viaţă, tip LED; 

- montarea corpurilor de iluminat tip LED; 

- verificarea modului de prindere a corpului de iluminat si a funcţionarii acestuia; 

- refacerea finisajelor in zonele de intervenţie; 

- curatarea zonei de lucru si îranspostul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. + 

Necesarul corpurilor de iluminat s-a determinat pe baza calculelor luminotehnice si a nivelurilor de iluminare 
impuse de normele si standardele in vigoare. 

Pentru iluminatul general al spatiilor din clădirea studiate s-au utilizat următoarele tipuri de corpuri de iluminat: 

- Corp de iluminat cu tub LED, cu putere echivalenta 36-48 W, 90-100 Im/W, grad de protecţie IP44, montaj 

suspendat sau apparent 

- Corp de iluminat de tip panou LED, dreptunghiular/patrat, cu putere echivalenta 50-60 W, 90100 Im/W, grad de 

protecţie IP40, montaj suspendat sau aparent 

- Corp de iluminat de tip glob, echipat cu unul sau mai multe becuri de tip LED, cu putere echivalenta totala 50-60 W, 

90-100 Im/W, grad de protecţie IP40, montaj suspendat sau aparent 

- Corp de iluminat de tip aplica de tavan, pentru grupuri sanitare/ holuri, echipat cu bec LED, putere 

echivalenta 30-60 W/ bec, grad de protecţie IP55, echipat cu senzor de mişcare cu infrarosii 

- Corp de iluminat de tip aplica echipata cu bec LED, cu putere echivalenţa 50-60 W, 90-100 Im/W, grad de 

protecţie IP55, montaj aparent 

Comanda corpurilor de iluminat se va face cu intrerupatoare conform specificaţiilor din planşele anexate. Inaltimea 
de pozare a întrerupătoarelor este de minim 1.20 m de la nivelul pardoselii finite si minim 0.20 m de tocul uşii. 

Comanda corpurilor de iluminat exterior se va realiza cu ajutorul unor senzori de lumina crepusculari. 
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Pentru circuitele de iluminat se vorfolosi conductori de cupru de tip C2XH 3 x 1,5 mm2, cu izolaţie si manta cu întârziere la 
propagarea flăcării in mănunchi, cu emisie scăzută de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protecţie cu emisie scăzută 
de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala. 

Dozele de derivaţie vor fi montate ingropat în pereţii clădirii, întrerupătoarele vor fi montate 
ingropat in elementele de construcţie. 
In tablourile electrice, pentru protecţia circuitelor de iluminat vor fi prevăzute intreruptoare automate de 10 A, avand 

curba de protecţie C. 

Instalaţia de iluminat de siguranţa 

Instalaţia de iluminat de siguranţa este obligatorie conform Normativului 17-2011. 

Instalaţia de iluminat de siguranţa se va executa conform Normativului 17-2011 si este compusa din următoarele 

categorii de iluminat de siguranţa: 

• iluminat de securitate pentru evacuare 

• iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori 

• iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie 

• Iluminat de securitate impotriva panicii 
• Iluminat de securitate pentru circulaţie 

• Iluminatul de siguranţa pentru evacuarea persoanelor din clădire trebuie sa asigure identificarea si utilizarea in 

condiţii de securitate a cailor de evacuare. 

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, au fost prevăzute aparate de iluminat de siguranţa pentru evacuare pentru: 
marcarea ieşirilor, deasupra fiecărei usi de ieşire in exterior destinata a fi folosita in caz de urgenta, ianga scări, la schimbările 
de direcţie, in grupurile sanitare cu suprafaţa mai mare de 8 mp, iar in holurile principale distanta maxima dintre doua aparate 
de iluminat de siguranţa nu depăşeşte 15 m. Aparatele de iluminat de siguranţa vor fi in funcţiune permanent cat timp exista 
personal in clădire. Iluminatul de securitate pentru evacuare se realizează cu corpuri de iluminat de tip indicator luminos de tip 
LED, alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu autonomie de 3h. In cazul unei avarii la sursa de energie 
principala, corpul de iluminat va funcţiona pe baterie proprie. Când tensiunea de alimentare va reveni, aparatul pentru iluminatul 
de siguranţa semnalizează prezenta acesteia printr-un led de culoare verde pe poziţia aprins. 

• iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor interiori are rolul de a realiza identificarea poziţiilor hidrantiilor in 

lipsa iluminatului normal, liuminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor se realizează cu corpuri de iluminat de tip 

indicator luminos de tip LED, alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu autonomie de 3h 

Iluminatul de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie va fi prevăzut in incapererile in care vor fi amplasate 
tablourile electrice, centrala termica, centrala de securitate la incendiu si in zonele in care sunt montate dispozitive si sisteme 
de evacuare a fumului si gazelor fierbinţi. Acestea au fost amplasate in apropierea corpurilor de iluminat general din incapere. 
Aparatele de iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie intra in funcţiune la dispariţia tensiunii 
alternative, când se inchide circuitul de curent continuu la care este legata lampa LED, cu alimentare de acumulator. Corpurile 
de iluminat pentru iluminatul de siguranţa pentru continuarea lucrului vor avea autonomie de minim 3 h. 

• iluminatul de securitate împotriva panicii a fost prevăzut in încăperile din clădire care au suprafaţa mai mare de 60 

de mp. Iluminatul de securitate împotriva 

panicii a fost prevăzut cu comanda automata de punere in funcţiune după caderea iluminatului normal. In afara de comanda 
automata a intrării in funcţiune, iluminatul de securitate împotriva panicii s-a prevăzut si cu comenzi manuale din mai multe 
locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit in acest scop. Scoaterea din funcţiune a 
iluminatului de securitate impotriva panicii se face numai dintr-un sigur punct accesibil personalului însărcinat cu acest lucru. 
întrerupătorul de scoarete din funcţiune a iluminatului de securitate impotriva panicii este amplasat in biroul administrativ de la 
parterul caldirii.Pentru iluminatul de securitate impotriva panicii s-au propus corpuri de iluminat dotate cu becuri LED 
si kit de emergenta cu autonomie de minim lh. 

• Pentru iluminatul de securitate pentru circulaţie s-au propus kit uri de emergenta cu autonomie de minim 3h 

montate pe corpurile de iluminat general. Iluminatul de circulaţie va completa iluminatul de evacuare pentru a asigura o buna 

circulaţie pe caile de evacuare (coridoare, culoare, scări etc). Conform prevederilor art.7.9.31 din 17-2011, pe caile de 

evacuare (holuri, case de scara} un corp din doua va fi echipat cu kit de emergenta pentru asigurarea iluminatului de 

evacuare, cu autonomie de minim 3h. 

Conform Normativului NP 061-2002, in casele de scara, nivelul de iluminare al iluminatului de securitate pentru 

evacuare trebuie sa fie egal cu nivelul pentru iluminat normal, astfel cel puţin unui dintre corpurile de iluminat general din casa 

de scara va fi echipat cu acumulator cu autonomie de minim 3 ore. 

Pentru circuitele de iluminat de siguranţa se va folosi cablu de tip C2XH 3x1.5 mm2 si C2XH 4x1.5 mm2, cu izolaţie 

rezistenta la foc, amplasat in tub de protecţie flexibil, pozat îngropat in tencuiala. 

Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranţa propuse se va realiza prin circuite separate din tablourile electrice 

existente in clădire. 
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Instalaţia de prize 
Se va păstră instalaţia de prize existenta. Nu se va intervenii asupra instalaţiilor de prize. 
Dispozitive de protecţie la supratensiuni 
In tabloul electric general existent va fi prevăzut un dispozitiv de protecţie la suprapresiuni 

(DPST). 

Protecţia impotriva atingerilor indirecte 

Pentru protejarea utilizatorilor impotriva şocurilor electrice prin atingere indirecta accidentala vor sunt prevăzute 

alimentari ale tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecţie. 

Conductorul de protecţie se va conecta ia priza de pamant de protecţie impotriva şocurilor - existenta. 

Tabloul electric general de distribuţie este legat la BEP (bara de egalizare a potenţialelor), realizata din cupru. 

Bara de egalizare a potenţialelor este legata la priza de pamant a instalaţiei electrice prin intermediul unei piese 

de separaţie. 

Se vor realiza măsurători pentru stabilirea valorii de dispersie a prizei de pamant existente pentru protecţie împotriva 

şocurilor electrice. In urma măsurătorii prizei de pamant, valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie de ce! mult 4 Q conform 

Normativului 17/2011, in caz contrar se vor lua masuri pentru imbunatatirea acesteia. 

Instalaţia de protecţie impotriva descărcărilor atmosferice 
Pentru protecţie impotriva loviturilor de trăsnet, pe clădirea studiata se va amplasa un paratrăsnet format din dispozitiv 

de amorsare PDA sau similar, cu raza de acţiune de minim 23.00 m, cu avand de amorsare DT=25us, amplasat pe cea mai 
inalta parte a acoperişului (+15.45 m) pe o tija din Ol-galv cu lungimea de 2.00 m. 

Construcţiile si copacii ce inconjoara clădirea studiata au in general inaltimi egale sau mai mari decât clădirea studiata. 
Se vor realiza 2 coborâri la priza de pamant artificiala proiectata. Conductoarele de coborâre vor fi montate aparent pe 

faţada din material necombustibil. în colţurile clădirii, piatbanda ce formează conductorul de captare va fi prelungita cu 
conductoare de coborâre, montate vertical pe pereţii clădirii 

Priza de pamant 
Se va realiza o priza de pamant artificiala individuala pentru instalaţia de protecţie impotriva loviturilor de trăsnet. 
Priza de pamant artificiala va fi realizata din piatbanda de OL-Zn 40x4 mm si tarusi din otel zincat cu diametru de 2" si 

lungime de 1.50 m. Tarusii vor fi legaţi intre ei prin piatbanda OL 40x4 mm. Sudurile se vor proteja impotriva coroziunii prin 
vopsire. 

In urma măsurătorii prizei de pamant valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie de cei mult 10 Q conform 
Normativului 17/2011. 

INSTALAŢII DETECŢIE SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU 
Generalităţi 
Echiparea investiţiei cu iDSAI se realizează în vederea asigurării exigentelor de siguranţă la foc a utilizatorilor 

acestora, pentru prevenirea incendiilor şi intervenţia în timp util în caz de apariţie a acestora. 
Clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu cu acoperire totala cu excepţia 

spatiilor prevăzute la punctul 3.3.3 din normativul P118/3-2015. Detectoarele folosite utilizează diferite principii de operare 
ajungându-se astfel la un procent mare de precizie a detecţiei şi un procent scăzut de alarme false. Sistemul de detecţie şi 
avertizare incendiu permite localizarea rapidă şi precisă a unei situaţii anormale, afişarea stării elementelor de detecţie şi 
transmiterea alarmei. 

S-a optat pentru un sistem adresabil realizat cu echipamente în concordanţă cu performanţele actuale la nivel naţional 
şi european. 

Descrierea sistemului 

Sistemul de detectare şi avertizare la incendiu se bazează pe o centrala ECS adresabila echipata cu o unitate de gestiune 

alarmă cu comandă de pe faţa centralei. ECS va fi amplasata la parterul clădirii in incaperea „Birou - P.19". Centrala va fi 

echipata cu un modul de apelare telefonic, care va alerta in mod automat numerele de telefon presetate care vor fi apelate in 

caz de alarma. 

In centrala termica va fi montat un detector de gaze care va fi legat la o electrovana montata pe conducta de 

alimentare cu gaze natural; in momentul detectării unor scurgeri de gaze naturale in încăperea centralei termice detectorul va 

comanda inchiderea electrovanei. 

Centrala va fi modulara, echipata cu module pentru bucle. Centrala propusa va avea minim 2 bucle de detectare si 
avertizare in caz de incendiu. ECS va respecta toate standardele în vigoare, are operaţiuni flexibile, este uşor de instalat şi 
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întreţinut şi poate fl extinsa la un număr mai mare de bucle daca va fi cazul. Cablarea sistemului de avertizare la incendiu se 
va realiza astfel: 

- cablu de semnal JE-H(St)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara 

halogeni de tip HFT, pozate îngropat in tencuiala astfel încât circuitul să reziste 90 de minute la foc pentru buclele 

centralei de control (detectoare, butoane avertizare,module); 

- cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei de detecţie incendiu, si a altor surse 

de alimentare, amplasat in tub de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate îngropat în 

tencuiala. 

- cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din centrala si sunt echipate cu kituri de 

baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E90 4x2x0,8 mmp amplasate in tub de 

protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala 

Montajul detectoarelor, a declanşatoarelor manuale de alarmare si a sirenelor interioare se va realiza în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi cerinţele clientului, după cum urmează: 

- detectoare optice de fum, detectoare multicriteriale de fum, adresabile; 

- declanşatoare manuale de alarmare incendiu şi sirene opto-acustice de interior pentru semnalizare 

incendiu, adresabile; 

- sirena de exterior cu flash, autoaiimentata in exteriorul clădirii. 

IDSAI va trebui sa realizeze următoarele funcţiuni: 

- detecţia începuturilor de incendiu în fază incipientă prin detectoarele adresabile; 

- semnalizarea începuturilor de incendiu prin declanşatoare manuale de alarmare adresabile; 

- alarmarea acustică a persoanelor, local/general prin sirene acustice; 

- alarmarea locala a personalului, alarmarea dispecerului si alarmarea la distanţă; 

- comanda opririi instalaţiilor condiţionate în caz de incendiu; 

ECS trebuie să semnalizeze fără ambiguitate următoarele stări de funcţionare aie instalaţiei de semnalizare a 

incendiilor: 

- stare de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare 

electrică şi în absenţa semnalizării oricărei alte stări; 

- starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu; 

- starea de defect, când este semnalizat un defect; 

- starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare; 

- starea de testare, când este semnalizată o testare a funcţionării. 

Modul de acţiune a echipamentelor în caz de incendiu va face subiectul unui scenariu de reacţie si acţionare a 
echipamentelor în caz de incendiu care va fi supusa aprobării Brigăzii de Pompieri. 

In momentul declanşării unei alarme de incendiu centrala de incendiu va efectua următoarele operaţiuni: 

- comanda la apelatorul telefonic pentru anunţarea serviciului de pompieri 

- comanda intrerupator general de alimentare cu energie electrica 

Echipamentele de control si semnalizare aferente IDSAI se amplaseaza în încperi separate prin 

elemente de construcţii incombustibile clasa de reacţie la foc Al ori A2-sl, dar cu rezistenta la foc minimum REI60 pentru 

plansee si minimum EI60 pentru pereţi având golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI230-C si prevzute cu 

dispozitive de autoînchidere sau închidere automat în caz de incendiu. In incaperea in care se va amplasa ECS, se va monta o 

statie de control la distanta, panou repetor, ce va fi echipat cu un post telefonic. 

Tipul detectoarelor, amplasarea si numărul acestora a fost aleasă în funcţie de riscul de incendiu al fiecărei incinte şi 

de specificaţiile tehnice ale Furnizorului de echipamente. S-au utilizat detectoare multlcriteriale adresabile programate in funcţie 

de locul de montaj. Astfel avem următoarele tipuri de detectoare: 

Detector optic programat pentru detecţia fumului montat aparent. Acest tip de detector funcţionează pe baza 
principiului dispersiei luminii. Niveluri de sensibilitate pentru clasele de fum sunt configurabile conform EN 54. 

Detectoarele vor fi montate pe plafon. Se vor monta simetric, la distante recomandate de Furnizorul de echipament, 
respectând normativele în vigoare în România. 

Detector multicriterial adresabil programat pentru detecţia temperaturii si fumului montat aparent 

Detectoare multicriteriale adresabile, programat atât pentru detectarea temperaturii cât şi a fumului, montate pe plafon în 
spatiile tehnice. Nivelele de sensibilitate pentru clasele de fum şi temperatură sunt configurabile conform EN 54. 
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Butoanele de avertizare incendiu se vor monta în locuri accesibile, vizibile, pe căile de evacuare, înălţimea de montaj 
va fi de 1,5 m faţă de pardoseala finită. Distanţa maxim de parcurs din orice punct ai clădirii până la cel mai apropiat 
declanşator manual nu va depăşi 20 m. Iluminatul de siguranţa pentru marcarea poziţiei butoanelor manuale amplasate la 
fiecare nivel se reaiizeaza cu luminoblocuri, avand imprimate pe ele pictograme cu buton manual. Timpul de funcţionare a 
aparatelor de iluminat de siguranţa pentru marcarea poziţiei butoanelor manuale după intreruperea energiei electrice este de 
2h. Timpul de punere in funcţiune a aparatelor de iluminat este de 5 s. 

Sirenele de avertizare incendiu sunt amplasate astfel încât să asigure un nivel sonor constant în orice punct al incintei. 
Sunetul emis de sirene trebuie sa fie cu cel puţin 10 dB mai mare decât zgomotul de fond ambiant. Toate sirenele de avertizare 
incendiu trebuie să sune în acelaşi fel. Sirenele se montează aparent pe perete la înălţimea de 2,2 m. Toate celelalte surse 
audiotrebuie deconectate automat cu excepţie microfonului de incendiu şi modulelor de alarma vocală. 

Alimentare cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica a centralei de incendiu se reaiizeaza de la doua surse independente (baza si 

rezerva}, (a tensiunea de 230V, 50 Hz din tabloul electric genereal al imobilului studiat inainte de intreruptorul general, fiind 

singurul receptor pe circuit. 

Sursa de bază - reţeaua electrică conectată la sistemul energetic al clădirii. 

Sursa de rezervă - Acumulatoare. Sursa de rezerva trebuie sa fie disponibila si să preia, în mod automat, alimentarea 

atunci când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală de funcţionare a instalaţiei. Tranziţia de Ia o sursă la alta nu 

trebuie să conducă la modificări în starea sistemului. Sursa de rezervă trebuie să asigure funcţionarea normală a instalaţiei 

pentru cel puţin 48 h şi încă minim 30 min în condiţii de alarmă generală de incendiu. 

Toate echipamentele şi materialele sistemului de avertizare la incendiu utilizate vor fi avizate conform EN 54. 

Folosirea de echipamente, aparate, dispozitive noi se face numai in baza certificatului de conformitate emis de un 

organism acreditat sau, după caz, a agrementului tehnic, precum si a avizelor eliberate de organismele abilitate conform 

prevederilor legale. 

Producătorul sau furnizorul de elemente componente ale instalaţiilor de semnalizare a incendiilor are obligaţia sa 

livreze odata cu echipamentele si instrucţiunile de funcţionare, montaj, exploatare si verificare a acestora. 

Acolo unde cablurile traversează sau penetrează pereţi si plansee cu rol de rezistenta la foc, golurile vor fi asigurate 

impotrîva incendiului astfel incat rezistenta la foc a elementului sa de compartimentare traversat sa nu fie redusa. 

Pentru reducerea interferenţelor electrice, cablurile instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se separa de cablurile altor 
sisteme prin instalarea la o distanta de minim 0.30 m fata de acestea. Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe 
caide sau incrucisari cu acestea, distanta intre circuitele de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie de minim 12 cm sau se vor 
lua masuri de izolaţie termica. Cablurile care trebuie sa ramana in funcţiune mai mult de 1 minut după detectarea incendiului 
trebuie sa reziste la efectele focului un timp de cel puţin 30 de minute sau sa fie protejate pentru aceasta perioada pentru a 
asigura continuitatea in funcţionare si/sau transmisie a semnalului. 

INSTALAŢII DE DESFUMARE 
Clădirea studiata va fi prevăzută cu sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinţi din casele de scara conform 

normativului P118/99. 
Prin desfumare se urmăreşte extragerea unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurării condiţiilor de 

evacuare a utilizatorilor si a folosirii mijloacelor de intervenţie la stingere, precum si de limitare a propagării incendiilor, conf. Art. 
2.5.1 din P118-1999. 

Deoarece imobilul studiat este o clădire publica, ochiurile mobile ale ferestrelor pentru desfumare se vor alege/ se vor 
realiza astfel incat sa aiba o suprafaţa libera la deschidere de cel puţin 5% din aria construita a casei de scara, dar nu mai puţin 
de 1.00 mp (conform. Art. 3.5.2). Trapele de desfumare vor fi comandate automat prin intermediul unor centraie de desfumare 
conectate ia centrala de detecţie semanlîzare si avertizare manuala. 

Comanda manuala a trapelor de desfumare se va realiza prin intermediul unor declanşatoare manuale amplasate la 
fiecare nivel in casele de scara si ala ieşirile din sala aglomerata (sala de mese E.04 de la etaj). 

Pentru ventilare zilnica, in casele de scara si in sala de mese au fost prevăzute comutatoare de inchidere si deschidere 
cu acţionare manuala. 

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
La executarea instalaţiei se vor respecta cu strictete masurile prevăzute in Normativul 17 din 2011 si Legea nr. 319 din 

2006, Legea securităţii si Sanatatii in Munca. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune , dar care pot 
ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la bara de egalizare a potenţialelor. 

Lucrările la tablourile electrice vor incepe numai după ce părţile instalaţiei care sunt legate la tabloul au fost scoase de 
sub tensiune. Aparatajul electric si corpurile de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea lor sub tensiune sa nu apara pericol 
de electrocutare. Este interzis a se pune sub tensiune instalaţia neverificata sau provizorie. Pentru executarea lucrărilor la 
inaltime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisa utilizarea scărilor. 

Page 57 of 1086



Masuri PSi 
Instalaţia va fi executată conform normativului 17/2011 si NTE007/08/00. 
Nu se vor utiliza materiale combustibile. Nu se va lucra cu instalaţia protejată cu patroane fuzibite necalibrate sau 

improvizate. 
La nevoie întreaga instalaţie se poate deconecta prin intermediul intrerupatorului general din tabloul electric general de 

la parterul clădirii. 
Pentru combaterea incendiilor la instalaţiile electrice se folosesc mijloacele prevăzute în acest scop de către tehnolog. 

Se interzice modificarea fără acordul proiectantului a caracteristicilor protecţiei (la suprasarcină şi la scurtcircuit).  
Electricienii de exploatare şi operatorii autorizaţi vor fi instruiţi asupra măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor 

în condiţiile concrete ale locului de muncă. în cazul izbucnirii unui incendiu la instalaţia electrică, aceasta va fi deconectată 
imediat, luându-se măsuri de localizare şi stingere a acestuia. 

CORP CANTINA 
 

Soluţia de alimentare cu energie electrica 
Clădirea studiata este bransata la reţeaua de energie electrica din apropiere. Se va păstră branşamentul existent 
Soluţia de măsurare a energiei electrice 
Se pastreaza soluţia existenta de măsurare a energiei electrice. 
Soluţia de distribuţie a energiei electrice in clădire 
Se pastreaza soluţia existenta de distribuţie a energiei electrice, in clădire. 
Tablouri electrice 
Se vor păstră tablourile elctrice existente. 
Instalaţia de iluminat general Reabilitarea instalaţiei de iluminat 
Soluţia tehnică propusă pentru reabilitarea instalaţiei de iluminat constă în: 
- înlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat; 
- înlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat; 
- înlocuirea siguranţelor aferente circuitelor de iluminat. 
Datorită stării conductorilor şi circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se propune înlocuirea acestora, cu altele 

noi, crescând astfel siguranţa în exploatare a clădirii. 
înlocuirea conductorilor de iluminat începe din tabloul electric din care sunt alimentate corpurile de iluminat, până la 

fiecare corp de iluminat şi întrerupătoarele de comandă. 
Deoarece starea tehnică a unor întrerupătoare şi comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este 

necorespunzătoare, se propune înlocuirea acestora cu altele noi, sigure în exploatare. Astfel, se vor înlocui întreruptoarelor 
pentru comanda corpurilor de iluminat şi siguranţele din tabloul electric aferente circuitelor de iluminat, cu siguranţe noi dotate 
cu protecţie diferenţială. 

Reabilitarea instalaţiei de iluminat necesită următoarele activităţi: 
- stabilirea circuitelor aferente iluminatului şi deconectarea de la nivelul tabloului electric; 
- stabilirea dozelor de derivaţie şi a dozelor de ramificaţie prin care se vor trage conductorii; 
-tragerea conductorilor vechi din tuburile de protecţie în care acestea au fost montate; 
- demontarea întrerupătoarelor şi siguranţelor existente aferente circuitelor de iluminat; 
- procurarea materialelor necesare pentru înlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protecţie, doze, 

întrerupătaore, siguranţe etc); 
- împingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protecţie astfel încât întreaga instalaţie electrică să fie înlocuită 

cu conductori de secţiunea celor demontaţi; 
- realizarea continuităţii conductorilor electrici prin legare şi izolare corespunzătoare; 
- verificarea continuităţii şi funcţionarii instalaţiei electrice pentru iluminat; 
- montarea întrerupătoarelor şi siguranţelor noi; 
- refacerea finisajelor în zonele de intervenţie; 
- curăţarea zonei de lucru şi transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate. 
Materialele necesare pentru această lucrare sunt: 
- cablu de tip C2XH 3x1.5 mm2, cu izolaţie si manta cu intarziere la propagarea flăcării in mănunchi, cu emisie scăzută 

de fum si fara halogeni 
- doze de derivaţie sau doza de ramificaţie; 
- tuburi de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT 
- întreruptoare; 
- siguranţe; 
- bandă izolatoare 
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată si 

durată mare de viată 
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Având în vedere consumul energetic ridicat al corpurilor de iluminat incandescente şi fluorescente care sunt utilizate 
pentru iluminatul spatiilor din clădire, se propune înlocuirea corpurilor de iluminat existente. 

Soluţia tehnică pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat constă în înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescente şi incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, păstrând 
poziţia de montaj a celor existente. 

în prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o soluţie care asigură o eficienţă energetică foarte ridicată a sistemului de 
iluminat şt avantajele acesteia sunt: 

- Durata mare de viaţă - acestea pot fi folosite până la 50.000 de ore ceea ce reprezintă o durată de două ori mai mare 
faţă de cele fluorescente şi de peste 50 de ori mai mare faţă de cele incandescente. 

- Eficienţă superioară ridicată - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100 lumeni/ watt, comparativ cu 14 
lumeni/watt pentru becurile cu incandescenţă şi 20 lumeni/watt pentru becurile cu fluorescenţă. 

- Consum redus de energie - principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul scăzut de energie care este de 
6-7 ori mai mic decât cel al unu bec incandescent; 

- Tipul de lumină - becurile LED produc lumină rece (peste 3500K), spre deosebire de becurile incandescente care se 
încing foarte tare ele având o eficienţă foarte scăzută. 

- Impactul asupra medului - becurile cu LED nu conţin mercur sau alte material cu efect nociv asupra mediului. 
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente şi incandescente cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi 

durată mare de viaţă implică, în principal, următoarele activităţi: 
- curăţirea zonelor de lucru pentru a facilita inspecţia sistemului de iluminat şi manipularea materialelor necesare 

înlocuirii corpurilor de iluminat; 
- demontarea şi transportul corpurilor de iluminat şi a materialelor rezultate în urma lucrărilor de demontarea a 

corpurilor de iluminat; 
- verificarea continuităţii si integrităţii conductorilor electrici; 
- procurarea coprurilor de iluminat cu eficientă energetică ridicartă şi durată mare de viaţă, tip LED; 
- montarea corpurilor de iluminat tip LED; 
- verificarea modului de prindere a corpului de iluminat si a funcţionarii acestuia; 
- refacerea finisajelor in zonele de intervenţie; 
- curatarea zonei de lucru si transpostu! materialelor rezultate in urma lucrărilor efectuate. + 
Necesarul corpurilor de iluminat s-a determinat pe baza calculelor iuminotehnice si a nivelurilor de iluminare impuse de 

normele si standardele in vigoare. 
Pentru iluminatul general al spatiilor din clădirea studiate s-au utilizat următoarele tipuri de corpuri de iluminat: 
- Corp de iluminat cu tub LED, cu putere echivalenta 36-48 W, 90-100 Im/W, grad de protecţie IP44, montaj suspendat 

sau apparent 
- Corp de iluminat de tip panou LED, dreptunghiular/patrat, cu putere echivalenta 50-60 W, 90100 im/W, grad de 

protecţie ÎP40, montaj suspendat sau aparent 
- Corp de iluminat de tip glob, echipat cu unui sau mai multe becuri de tip LED, cu putere echivalenta totala 50-60 W, 

90-100 Im/W, grad de protecţie IP40, montaj suspendat sau apparent 
- Corp de iluminat de tip aplica de tavan, pentru grupuri sanitare/ holuri, echipat cu bec LED, putere echivalenta 30-60 

W/ bec, grad de protecţie IP55, echipat cu senzor de mişcare cu infrarosii 
- Corp de iluminat de tip aplica de tavan sau supendat, echipat cu bec LED, cu putere echivalenta 40-

50 W, grad de protecţie IP40, montaj apparent 
- Corp de iluminat de tip aplica echipata cu bec LED, cu putere echivalenta 50-60 W, 90-100 Im/W, grad de 

protecţie IP55, montaj aparent 
Comanda corpurilor de iluminat se va face cu intrerupatoare conform specificaţiilor din planşele anexate. Inaltimea 

de pozare a întrerupătoarelor este de minim 1.20 m de la nivelul pardoselii finite si minim 0.20 m de tocul uşii. 
Comanda corpurilor de iluminat exterior se va realiza cu ajutorul unor senzori de lumina crepusculari. 
Pentru circuitele de iluminat se vor folosi conductori de cupru de tip C2XH 3 x 1,5 mm7, cu izolaţie si manta cu 

intarziere la propagarea flăcării in mănunchi, cu emisie scăzută de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protecţie cu 
emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala. 

Dozele de derivaţie vor fi montate ingropat in pereţii clădirii. 
întrerupătoarele vor fi montate ingropat in elementele de construcţie. 
In tablourile electrice, pentru protecţia circuitelor de iluminat vor fi prevăzute intreruptoare automate de 10 A, 

avand curba de protecţie C. 
Instalaţia de iluminat de siguranţa 
Instalaţia de iluminat de siguranţa este obligatorie conform Normativului 17-2011. 
Instaiatia de iluminat de siguranţa se va executa conform Normativului 17-2011 si este compusa din următoarele 

categorii de iluminat de siguranţa: 
• iluminat de securitate pentru evacuare 
• iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori 
• iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie 
• Iluminat de securitate împotriva panicii 
• Iluminat de securitate pentru circulaţie 
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• Iluminatul de siguranţa pentru evacuarea persoanelor din clădire trebuie sa asigure identificarea si utilizarea in 
condiţii de securitate a cailor de evacuare. 
Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, au fost prevăzute aparate de iluminat de siguranţa pentru evacuare pentru: 
marcarea ieşirilor, deasupra fiecărei usi de ieşire in exterior destinata a fi folosita in caz de urgenta, langa scări, la schimbările 
de direcţie, in grupurile sanitare cu suprafaţa mai mare de 8 mp, iar in holurile principale distanta maxima dintre doua aparate 
de iluminat de siguranţa nu depăşeşte 15 m. Aparatele de iluminat de siguranţa vor fi in funcţiune permanent cat timp exista 
personal in clădire. Iluminatul de securitate pentru evacuare se realizează cu corpuri de iluminat de tip indicator luminos de tip 
LED, alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu autonomie de 3h. in cazul unei avarii la sursa de energie 
principala, corpul de iluminat va funcţiona pe baterie proprie. Când tensiunea de alimentare va reveni, aparatul pentru iluminatul 
de siguranţa semnalizează prezenta acesteia printr-un led de culoare verde pe poziţia aprins. 

• Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor interiori are rolul de a realiza identificarea poziţiilor hidrantiilor in 
lipsa iluminatului normal. 
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor se realizează cu corpuri de iluminat de tip indicator luminos de tip LED, 
alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu autonomie de 3h 

• Iluminatul de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie va fi prevăzut in incapererile in care vor 
fi amplasate tablourile electrice, centrala termica, centrala de securitate la incendiu si in zonele in care sunt montate dispozitive 
si sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinţi. Acestea au fost amplasate in apropierea corpurilor de iluminat general din 
incapere. Aparatele de iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului si pentru intervenţie intra in funcţiune la dispariţia 
tensiunii alternative, când se inchide circuitul de curent continuu la care este legata lampa LED, cu alimentare de acumulator. 
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţa pentru continuarea lucrului vor avea autonomie de minim 3 h 

• Iluminatul de securitate împotriva panicii a fost prevăzut in incaperile din clădire care au suprafaţa mai mare de 60 
de mp. Iluminatul de securitate impotriva panicii a fost prevăzut cu comanda automata de punere in funcţiune după caderea 
iluminatului normal. In afara de comanda automata a intrării in funcţiune, iluminatul de securitate impotriva panicii s-a prevăzut 
si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit in acest 
scop. Scoaterea din funcţiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se 
face numai dintr-un sigur punct accesibil personalului insarcinat cu acest lucru. întrerupătorul de scoarete din funcţiune a 
iluminatului de securitate impotriva panicii este amplasat in birou! administrativ de la parterul caldirii.Pentru iluminatul de 
securitate impotriva panicii s-au propus corpuri de iluminat dotate cu becuri LED si kit de emergenta cu autonomie de minim lh. 

• Pentru iluminatul de securitate pentru circulaţie s-au propus kit-uri de emergenta cu autonomie de minim 3h 
montate pe corpurile de iluminat general. Iluminatul de circulaţie va completa iluminatul de evacuare pentru a asigura o buna 
circulaţie pe caile de evacuare (coridoare, culoare, scări etc). Conform prevederilor art.7.9.31 din 17-2011, pe caile de 
evacuare (holuri, case de scara} un corp din doua va fi echipat cu kit de emergenta pentru asigurarea iluminatului de 
evacuare, cu autonomie de minim 3h. 

Conform Normativului NP 061-2002, in casele de scara, nivelul de iluminare al iluminatului de securitate pentru 
evacuare trebuie sa fie egal cu nivelul pentru iluminat normal, astfel cel puţin unul dintre corpurile de iluminat general din casa 
de scara va fi echipat cu acumulator cu autonomie de minim 3 ore. 

Pentru circuitele de iluminat de siguranţa se va folosi cablu de tip C2XH 3x1.5 mmz si C2XH 4x1.5 mm2, cu izolaţie 
rezistenta la foc, amplasat in tub de protecţie flexibil, pozat ingropat in tencuiala. 

Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranţa propuse se va realiza prin circuite separate din- tablourile electrice 
existente in clădire. 

Instalaţia de prize 
Se va păstră instalaţia de prize existenta. Nu se va intervenii asupra instalaţiilor de prize. Dispozitive de protecţie la 

supratensiuni 
In tabloul electric general existent va fi prevăzut un dispozitiv de protecţie ia suprapresiuni 

(DPST). 
Protecţia împotriva atingerilor indirecte 
Pentru protejarea utilizatorilor impotriva şocurilor electrice prin atingere indirecta accidentala vor sunt prevăzute 

alimentari ale tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecţie. 
Conductorul de protecţie se va conecta la priza de pamant de protecţie impotriva şocurilor - existenta. 
Tabloul electric general de distribuţie este legat la BEP (bara de egalizarea potenţialelor), realizata din cupru. 
Bara de egalizare a potenţialelor este legata fa priza de pamant a instalaţiei electrice prin intermediul unei piese de 

separaţie. 
Se vor realiza măsurători pentru stabilirea valorii de dispersie a prizei de pamant existente pentru protecţie impotriva 

şocurilor electrice. In urma măsurătorii prizei de pamant, valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie de cel mult 4 Q conform 
Normativului I7/2011, in caz contrar se vor lua masuri pentru imbunatatirea acesteia. 

Instalaţia de protecţie impotriva descărcărilor atmosferice 
Pentru protecţie impotriva loviturilor de trăsnet, pe clădirea studiata se va amplasa un paratrăsnet format din dispozitiv 

de amorsare PDA sau similar, cu raza de acţiune de minim 34.00 m, cu avand de amorsare DT=50us, amplasat pe cea mai 
inalta parte a acoperişului (+15.35 m) pe o tija din Ol-galv cu lungimea de 2.00 m. 

Construcţiile si copacii ce inconjoara clădirea studiata au in generai inaltimi egale sau mai mari decât clădirea studiata. 
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Se vor realiza 4 coborâri la priza de pamant artificiala proeictata. Conductoarele de coborâre vor fi montate aparent pe 
faţada din material necombustibil. în colţurile clădirii, platbanda ce formează conductorul de captare va fi prelungita cu 
conductoare de coborâre, montate vertical pe pereţii clădirii. 

Priza de pamant 
Se va realiza o priza de pamant artificiala individuala pentru instalaţia de protecţie impotriva loviturilor de trăsnet. 
Priza de pamant artificiala va fi realizata din platbanda de OL-Zn 40x4 mm si tarusi din otel zincat cu diametru de 2" si 

lungime de 1.50 m. Tarusii vor fi legaţi intre ei prin platbanda OL 40x4 mm. Sudurile se vor proteja impotriva coroziunii prin 
vopsire. 

 
INSTALAŢII DETECŢIE SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU 
Generalităţi 
Echiparea investiţiei cu IDSAI se realizează în vederea asigurării exigentelor de siguranţă la foc a utilizatorilor acestora, 

pentru prevenirea incendiilor şi intervenţia în timp util în caz de apariţie a acestora. 
Clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu cu acoperire totala cu excepţia 

spatiilor prevăzute la punctul 3.3.3 din normativul P118/3-2015. Detectoarele folosite utilizează diferite principii de operare 
ajungându-se astfel la un procent mare de precizie a detecţiei şi un procent scăzut de alarme false. Sistemul de detecţie şi 
avertizare incendiu permite localizarea rapidă şi precisă a unei situaţii anormale, afişarea stării elementelor de detecţie şi 
transmiterea alarmei. 

S-a optat pentru un sistem adresabil realizat cu echipamente în concordanţă cu performanţele actuale la nivel naţional 
şi european. 

Descrierea sistemului 
Sistemul de detectare şi avertizare la incendiu se bazează pe o centrala ECS adresabila echipata cu o unitate de 

gestiune alarmă cu comandă de pe faţa centralei. ECS va fi amplasata la parterul clădirii in incaperea „Birou - P.32". Centrala 
va fi echipata cu un modul de apelare telefonic, care va alerta in mod automat numerele de telefon presetate care vor fi apelate 
in caz de alarma. 

In centrala termica va fi montat un detector de gaze care va fi legat la o electrovana montata pe conducta de 
alimentare cu gaze natural; in momentul detectării unor scurgeri de gaze naturale in incaperea centralei termice detectorul va 
comanda inchiderea electrovanei. 

Centrala va fi modulara, echipata cu module pentru bucle. Centrala propusa va avea minim 2 bucle de detectare si 
avertizare in caz de incendiu. ECS va respecta toate standardele în vigoare, are operaţiuni flexibile, este uşor de instalat şi 
întreţinut şi poate fi extinsa la un număr mai mare de bucle daca va fi cazul. Cablarea sistemului de avertizare la incendiu se va 
realiza astfel: 

- cablu de semnal JE-H(St)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de protecţie cu emisie scăzută de fum 
si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala astfel încât circuitul să reziste 90 de minute la foc pentru buclele 
centralei de control (detectoare, butoane avertizare,module); 

- cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei de detecţie incendiu, si a 
altor surse de alimentare, amplasat in tub de protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in 
tencuiala. 

- cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din centrala si sunt echipate cu 
kituri de baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E90 4x2x0,8 mmp amplasate in tub de 
protecţie cu emisie scăzută de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala. 

Montajul detectoarelor, a declanşatoarelor manuale de alarmare si a sirenelor interioare se va realiza în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi cerinţele clientului, după cum urmează - detectoare optice de fum, detectoare multicriteriale de 
fum, adresabile; 

- declanşatoare manuale de alarmare incendiu şi sirene opto-acustice de interior pentru semnalizare incendiu, 
adresabile; 

- sirena de exterior cu flash, autoalimentata in exteriorul clădirii. 
IDSAI va trebui sa realizeze următoarele funcţiuni: 
- detecţia începuturilor de incendiu în fază incipientă prin detectoarele adresabile; 
- semnalizarea începuturilor de incendiu prin declanşatoare manuale de alarmare adresabile; 
- alarmarea acustică a persoanelor, local/genera! prin sirene acustice; 
- alarmarea locala a personalului, alarmarea dispecerului si alarmarea la distanţă; 
- comanda opririi instalaţiilor condiţionate în caz de incendiu; 
ECS trebuie să semnalizeze fără ambiguitate următoarele stări de funcţionare ale instalaţiei de semnalizarea 

incendiilor: 
- stare de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrică 

şi în absenţa semnalizării oricărei alte stări; 
- starea de alarma ia incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu; 
- starea de defect, când este semnalizat un defect; 
- starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare; 
- starea de testare, când este semnalizata o testare a funcţionării. 
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Modul de acţiune a echipamentelor în caz de incendiu va face subiectul unui scenariu de reacţie si acţionare a 
echipamentelor în caz de incendiu care va fi supusa aprobării Brigăzii de Pompieri. 

In momentul declanşării unei alarme de incendiu centrala de incendiu va efectua următoarele operaţiuni: 
- comanda la apeiatoru! telefonic pentru anunţarea serviciului de pompieri 
- comanda intrerupator general de alimentare cu energie electrica 
Echipamentele de control si semnalizare aferente IDSAI se amplaseaza în încperi separate prin 
elemente de construcţii incombustibile clasa de reacţie la foc Al ori A2-sl, dar cu rezistenta ia foc minimum REI60 

pentru plansee si minimum EI60 pentru pereţi având golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI230-C si prevzute cu 
dispozitive de autoînchidere sau închidere automat în caz de incendiu. In incaperea in care se va amplasa ECS, se va monta o 
statie de control la distanta, panou repetor, ce va fi echipat cu un post telefonic. 

Tipul detectoarelor, amplasarea si numărul acestora a fost aleasă în funcţie de riscul de incendiu al fiecărei incinte şi 
de specificaţiile tehnice ale Furnizorului de echipamente. S-au utilizat detectoare multicriteriale adresabile programate in funcţie 
de locul de montaj. Astfel avem următoarele tipuri de detectoare: 

Detector optic programat pentru detecţia fumului montat aparent. Acest tip de detector funcţionează pe baza 
principiului dispersiei luminii. Niveluri de sensibilitate pentru clasele de fum sunt configurabile conform EN 54. 

Detectoarele vor fi montate pe plafon. Se vor monta simetric, la distante recomandate de Furnizorul de echipament, 
respectând normativele în vigoare în România.   

Detector multicriterial adresabil programat pentru detecţia temperaturii si fumului montat aparent 
Detectoare multicriteriale adresabile, programat atât pentru detectarea temperaturii cât şi a fumului, montate pe plafon 

în spatiile tehnice. Nivelele de sensibilitate pentru clasele de fum şi temperatură sunt configurabile conform EN 54. 
Butoanele de avertizare incendiu se vor monta în locuri accesibile, vizibile, pe căile de evacuare, înălţimea de montaj 

va fi de 1,5 m faţă de pardoseala finită. Distanţa maxim de parcurs din orice punct al clădirii până la cel mai apropiat 
declanşator manual nu va depăşi 20 m. Iluminatul de siguranţa pentru marcarea poziţiei butoanelor manuale amplasate la 
fiecare nivel se realizează cu luminoblocuri, avand imprimate pe ele pictograme cu buton manual. Timpul de funcţionare a 
aparatelor de iluminat de siguranţa pentru marcarea poziţiei butoanelor manuale după întreruperea energiei electrice este de 
2h. Timpul de punere in funcţiune a aparatelor de iluminat este de 5 s. 

Sirenele de avertizare incendiu sunt amplasate astfel încât să asigure un nivel sonor constant în orice punct al incintei. 
Sunetul emis de sirene trebuie sa fie cu cel puţin 10 dB mai mare decât zgomotul de fond ambiant. Toate sirenele de avertizare 
incendiu trebuie să sune în acelaşi fel. Sirenele se montează aparent pe perete la înălţimea de 2,2 m. Toate celelalte surse 
audio trebuie deconectate automat cu excepţie microfonufui de incendiu şi modulelor de alarma vocală. 

Alimentare cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica a centralei de incendiu se realizează de la doua surse independente (baza si 

rezerva), la tensiunea de 230V, 50 Hz din tabloul electric genereal al imobilului studiat inatnte de intreruptorul generai, fiind 
singurul receptor pe circuit. 

Sursa de bază - reţeaua electrică conectată la sistemul energetic al clădirii. 
 
Sursa de rezervă - Acumulatoare. Sursa de rezerva trebuie sa fie disponibila si să preia, în mod automat, alimentarea atunci 
când sursa de bază nu mai asigura alimentarea normală de funcţionare a instalaţiei. Tranziţia de la o sursă la alta nu trebuie să 
conducă la modificări în starea sistemului. Sursa de rezervă trebuie să asigure funcţionarea normală a instalaţiei pentru cel 
puţin 48 h şi încă minim 30 min în condiţii de alarmă generală de incendiu. 
Toate echipamentele şi materialele sistemului de avertizare ta incendiu utilizate vor fi avizate conform EN 54. 
Folosirea de echipamente, aparate, dispozitive noi se face numai in baza certificatului de conformitate emis de un organism 
acreditat sau, după caz, a agrementului tehnic, precum si a avizelor eliberate de organismele abilitate conform prevederilor 
legale. 
Producătorul sau furnizorul de elemente componente ale instalaţiilor de semnalizare a incendiilor are obligaţia sa livreze odata 
cu echipamentele si instrucţiunile de funcţionare, montaj, exploatare si verificare a acestora. 
Acolo unde cablurile traversează sau penetrează pereţi si plansee cu rol de rezistenta la foc, golurile vor fi asigurate împotriva 
incendiului astfel incat rezistenta la foc a elementului sa de compartimentare traversat sa nu fie redusa. 
Pentru reducerea interferenţelor electrice, cablurile instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se separa de cablurile altor sisteme 
prin instalarea la o distanta de minim 0.30 m fata de acestea. Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe calde sau 
incrucisari cu acestea, distanta intre circuitele de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie de minim 12 cm sau se vor lua masuri 
de izolaţie termica. Cablurile care trebuie sa ramana in funcţiune mai mult de 1 minut după detectarea incendiului trebuie sa 
reziste la efectele focului un timp de cel puţin 30 de minute sau sa fie protejate pentru aceasta perioada pentru a asigura 
continuitatea in funcţionare si/sau transmisie a semnalului. 
INSTALAŢII DE DESFUMARE 
Clădirea studiata va fi prevăzută cu sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinţi din casele de scara , si din sălile 
aglomerate conform normativului P118/99. 
Prin desfumare se urmăreşte extragerea unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurării condiţiilor de evacuare a 
utilizatorilor si a folosirii mijloacelor de intervenţie la stingere, precum si de limitare a propagării incendiilor, conf. Art. 2.5.1 din 
P118-1999. 
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Deoarece imobilul studiat este o clădire publica, ochiurile mobile ale ferestrelor pentru desfumare se vor alege/ se vor realiza 
astfel incat sa atba o suprafaţa libera la deschidere de cel puţin 5% din aria construita a casei de scara, dar nu mai puţin de 
1.00 mp (conform. Art. 3.5.2) si cel puţin 1% din aria sălii aglomerate, dar nu mai puţin de 1%. 
Trapele de desfumare vor fi comandate automat prin intermediul unor centrale de desfumare conectate ia centrala de detecţie 
semaniizare si avertizare manuala. 
Comanda manuala a trapelor de desfumare se va realiza prin intermediul unor declanşatoare manuale amplasate la fiecare 
nivel in casele de scara si ala ieşirile din sala aglomerata (sala de mese E.04 de la etaj). 
 
Pentru ventilare zilnica, in casele de scara si in sala de mese au fost prevăzute comutatoare de inchidere si deschidere cu 
acţionare manuala. 
MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
La executarea instalaţiei se vor respecta cu strictete masurile prevăzute in Normativul I7 din 2011 si Legea nr. 319 din 2006, 
Legea securităţii si Sanatatii in Munca. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune , dar care pot 
ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la bara de egalizare a potenţialelor. 
Lucrările la tablourile electrice vor începe numai după ce părţile instalaţiei care sunt legate la tabloul au fost scoase de sub 
tensiune. Aparatajul electric si corpurile de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea lor sub tensiune sa nu apara pericol de 
electrocutare. Este interzis a se pune sub tensiune instalaţia neverificata sau provizorie. Pentru executarea lucrărilor la inaltime 
se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisa utilizarea scărilor. 
Masuri PSI 
Instalaţia va fi executată conform normativului 17/2011 si NTE007/08/00. 
Nu se vor utiliza materiale combustibile. Nu se va lucra cu instalaţia protejată cu patroane fuzîbile necalibrate sau improvizate. 
La nevoie întreaga instalaţie se poate deconecta prin intermediul întrerupătorului general din tabloul electric general de la 
parterul clădirii. 

 
I. ABORDAREA GENERALA SI COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR 

 
Organizarea provizorie de şantier la punctul de lucru 
Pentru desfăşurarea fără întrerupere a lucrărilor, se impune realizarea în apropierea punctului de lucru a unei organizări de 
şantier provizorii, pentru depozitare materiale, parcare auto şi utilaje, pentru amplasare containere magazie, pază, toalete 
ecologice. 
Suprafaţa de teren necesară pentru zonele de lucru, reprezintă suprafaţa ocupată temporar pe perioada de execuţie a lucrării.  
Accesul la lucrări se va face pe drumurile existente sau prin accese şi trasee desemnate de către beneficiar.  
După terminarea lucrărilor suprafaţa de teren ocupată temporar se va dezafecta de toate materialele şi se va aduce la starea să 
iniţială. 
Responsabilităţi asociate organizării de şantier a Contractantului 
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forţa de muncă precum şi 
pentru efectuarea activităţilor de instalare a echipamentelor necesare, întreţinerea lor, funcţionarea lor şi dezasamblarea lor la 
finalul activităţilor precum şi readucerea lor la starea iniţială. 
Activitatea de organizare de şantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

• închirierea terenului (daca este cazul) necesar în vederea organizării de şantier şi obţinerea 
avizelor/autorizaţiilor pentru suprafaţa utilizată, conform legislaţiei în vigoare; 

• Montarea, operarea, demontarea şi înlăturarea instalaţiilor şi facilităţilor temporare ale Contractantului, 
incluzând dacă este cazul birouri, spaţii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete 
ecologice etc.; 

• Asigurarea şantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de 
împrejmuiri temporare sau/şi pază; 

• Asigurarea utilităţilor (energie electrică, apă, comunicaţii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de şantier etc. pentru desfăşurarea activităţilor pe şantier în bune condiţii şi cu respectarea 
prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului; 

• Efectuarea conexiunilor la utilităţi (energie electrică, apă, comunicaţii etc) sau asigurarea de surse de 
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de şantier etc. pentru 
desfăşurarea de activităţi pe şantier în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, 
siguranţa şi securitatea personalului; 

• Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilităţi pe durata execuţiei atât pentru operarea 
echipamentelor şi utilajelor, cât şi pentru organizarea de şantier, inclusiv personalul şi 
echipamentele/utilajele; 

• Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfăşurare a 
lucrărilor, inclusiv personal, echipament şi materiale (de exemplu consumabile); 

• Mobilizarea şi demobilizarea echipamentului şi utilajelor necesare la execuţie (inclusiv aducerea şi 
înlăturarea de pe şantier, operarea, menţinerea şi repararea acestora), precum şi a personalului 
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Contractantului implicat în derularea de activităţi pe şantier. 
 
Punctul de lucru 
Transportul materialelor se va realiza cu mijloace proprii din punctele de desfacere şi furnizare stabilite de comun acord cu 
beneficiarul, iar depozitarea acestora la punctul de lucru se va face numai in zonele de depozitare indicate de acesta. 
Începerea lucrărilor pe amplasament va fi precedată de anunţarea beneficiarului de această decizie.  
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a se evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. 
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu 
acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor 
conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare 
Responsabilităţi legate de punerea în operă a documentaţiei tehnice 
Contractantul are următoarele responsabilităţi pe perioada transpunerii documentaţiei tehnice pe şantier: 

• Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentaţia tehnică, cu responsabili tehnici cu execuţia 
atestaţi; 

• Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 
execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora; 

• Soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe 
baza soluţiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorităţii Contractante; 

• Utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică, 
certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi 
gestionarea probelor-martor; 

• înlocuirea produselor/echipamentelor şi a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică doar cu altele 
care îndeplinesc condiţiile precizate în documentaţie şi numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectant cu 
acordul Autorităţii Contractante; 

• Respectarea documentaţiei tehnice (proiect şi a detaliilor de execuţie) pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător cerinţelor; 

• Propunerea spre recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care s-au 
completat documentele necesare întocmirii Cărţii tehnice a construcţiei; 

• Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

• Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, 
cat şi în perioada de garanţie stabilită prin Contract; 

• Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor. 
 
TESTAREA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR - ASIGURAREA CALITĂŢII LA LUCRĂRILE CE SE VOR EXECUTA  
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate în documentaţia tehnică în condiţii de 
calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare 
executării activităţii în baza propriului sistem de management al calităţii. 
Asiguram Autoritatea Contractanta ca în cadrul Contractului, activitatea de control a calităţii abordată de ASOCIEREA: 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL (lider), SC ACOMIN SA, va fi de o manieră care să demonstreze în orice moment 
trasabilitatea executării lucrării de construcţie în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnice. 
Asiguram Autoritatea Contractanta ca: 
-La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime şi materiale, conforme cu reglementările legislaţiei şi standardelor în vigoare 
la data execuţiei lucrărilor  
-Toate materialele puse în operă vor fi însoţite de certificate de conformitate, declaraţii de performanţă si /sau agremente 
tehnice si de certificate de garantie. 
-Controlul calităţii lucrărilor executate se va efectua prin verificari la fiecare faza de executie, conform cerintelor specificate in 
Caietul de sarcini.  

-Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract şi materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în 
timpul şi la finalizarea lucrărilor de către o terţă parte si anume Laboratorul autorizat ISC, care realizează testările tehnice. 

-Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente şi materiale) pentru activităţile 
solicitate de Laboratorul autorizat ISC, care realizează testările tehnice. 

-Supervizorul şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să 
evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, 
fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili 
dacă respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura 
la locurile de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier. 
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-Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Antreprenorul: 

(a) va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese de 
testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit 
şi/sau potrivit prevederilor Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie; 
(b) va stabili cu Supervizorul ora şi locul testelor; 
(c) va asigura accesul Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare a inspecţiilor 
şi testelor. 
-De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de control 
stabilit de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate cu prevederile Legii şi în termenul 
prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării 
execuţiei Lucrărilor. în conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de 
calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate. 

-De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă, 
Antreprenorul va înştiinţa Supervizorul. Supervizorul, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau 
măsurarea necesară sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. In cazul în care Antreprenorul nu 
înştiinţează Supervizorul, Antreprenorul, la instrucţiunea Supervizorului, va descoperi lucrările în vederea inspecţiei, testării 
şi/sau măsurării pe riscul şi cheltuiala sa. 

-Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi Testele la Terminare prevăzute în Contract. 

 

Responsabilităţi legate de controlul calităţii lucrărilor executate 
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate în documentaţia tehnică în condiţii de 
calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare 
executării activităţii în baza propriului sistem de management al calităţii. 
în cadrul Contractului activitatea de control a calităţii trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în 
orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcţie în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnice. 
Finalizarea lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de şantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea 
Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale. 

Documentaţia întocmită în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor va fi prezentată într-o formă adecvată şi va conţine cel 
puţin: planuri de execuţie, planuri modificate semnate, verificate, însuşite conform legislaţiei în vigoare; procese verbale de 
lucrări ascunse, procese verbale, verificări şi teste conform program de verificare a calităţii în faze de execuţie, certificate de 
calitate şi declaraţii de conformitate pentru materialele principale puse în operă, dispoziţii de şantier, documente anexe 
dispoziţiilor de şantier (liste de cantităţi, documentaţie economică, etc.), respectiv orice document relevant pentru Cartea 
tehnică a construcţiei, fără a percepe costuri suplimentare. 

După terminarea verificărilor menţionate anterior, Autoritatea Contractantă şi Contractantul vor semna Procesul verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor. 

Recepţia lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare (HG 343 /2017): 

i. în prima etapă Autoritatea Contractantă recepţionează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate 
rezultatele Contractului au fost obţinute de Contractant şi aprobate de Autoritatea Contractantă şi după ce Persoana care 
realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observaţii; 
ii. în a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepţia finală a lucrărilor, după îndeplinirea condiţiilor şi 
încheierea perioadei de garanţie prevăzută în Contract. 

Semnarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a Procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor de 
Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligaţie contractuală sau legală referitoare la garanţia 
produselor, lucrărilor şi a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 
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Organizarea provizorie de şantier la punctul de lucru 
Organizarea de şantier va cuprinde : 
-Zona echipamente protecţie la foc -Zona depozitare materiale. 
-Zona administrare şantier si vestiar muncitori. 
-Toalete mobile ecologice. 
-Accese auto 
Lucrările de organizare a execuţiei împreuna cu operaţiile si procedurile aferente au ca scop asigurarea din punct de vedere 
tehnic si organizatoric a condiţiilor necesare pentru: 
asigurarea condiţiilor adecvate referitoare la respectarea tehnologiei de execuţie, precum si a graficului de realizare a lucrărilor 
de intervenţie realizarea unor lucrări de construcţii si a instalaţiilor aferente organizării de şantier in condiţii de calitate si 
conformitate cu reglementările in vigoare, cu necesităţile dictate de prevederile proiectului si cu posibilităţile de dotare tehnica 
ale executantului 
asigurarea condiţiilor adecvate referitoare la securitatea si sanatatea in munca, in scopul prevenirii accidentelor si/sau 
incidentelor pe perioada execuţiei 
lucrărilor de organizare a execuţiei dar si a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente. 
asigurarea condiţiilor adecvate referitoare la paza si siguranţa contra incendiilor 
pe durata executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente 
asigurarea condiţiilor adecvate referitoare la protecţia mediului inconjurator. 
 
  
Lucrările de organizare de şantier vor fi programate si executate in conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor de 
construcţii si instalaţii si termenele contractuale asumate, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si in condiţiile 
asigurării bazei tehnico- materiale. 
La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din următoarele norme de protecţia muncii: 
Legea nr. 319 / 2006 - Legea securităţii si sanatatii in munca 
Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor legii securităţii si sanatatii in munca 
HG 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru şantierele temporare sau mobile 
Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii - Bul.construcţiilor nr.5, 6, 7, 8/1993; 
Norme generale de protecţia muncii - elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii -1996; 
Legea protecţiei muncii nr.90/1996, inclusiv anexele 1 si 2 - Normele metodologice de aplicare 
Proiectul nu cuprinde lucrări speciale sau tehnologii care să necesite precizări suplimentare celor incluse în normative. Se 
precizează ca la executarea proiectului, constructorul şi beneficiarul au obligaţia să respecte cu stricteţe pe tot timpul execuţiei, 
toate prevederile conţinute atât în proiect cât şi măsurile de protecţia muncii sus menţionate, existente în vigoare şi care 
vizează activitatea curentă pe şantierele de construcţii montaj, în vederea înlăturării oricărui pericol de accidentare, în timpul 
executării lucrărilor de construcţie vor trebui respectate şi aplicate legea şi normele indicate mai jos: 
Legea nr. 319 / 2006 - Legea securităţii si sanatatii in munca 
Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor legii securităţii si sanatatii in munca 
HG 300 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru şantierele temporare sau mobile 
HG 971 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 
HG 1048 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 
lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 
Instrucţiuni proprii de sanatate si securitate in munca ale constructorului 
Norme de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj pe categorii de lucrări; 
 
 
 
Punctul de lucru 
Transportul materialelor se va realiza cu mijloace proprii din punctele de desfacere şi furnizare stabilite de comun acord cu 
beneficiarul, iar depozitarea acestora la punctul de lucru se va face numai in zonele de depozitare indicate de acesta. 
Începerea lucrărilor pe amplasament va fi precedată de anunţarea beneficiarului de această decizie.  
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a se evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. 
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu 
acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor 
conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare 
 
 
 
Asigurarea calităţii la lucrările ce se vor executa 
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La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime şi materiale, conforme cu reglementările legislaţiei şi standardelor în vigoare 
la data execuţiei lucrărilor  
Toate materialele puse în operă vor fi însoţite de certificate de conformitate, declaraţii de performanţă si /sau agremente tehnice 
si de certificate de garantie. 
Controlul calităţii lucrărilor executate se va efectua prin verificari la fiecare faza de executie, conform cerintelor specificate in 
Caietul de sarcini.  
 
2. METODOLOGIA DE LUCRU PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE EXECUŢIE 
Activităţile de execuţie vor începe imediat după semnarea contractului şi îndeplinirea tuturor condiţiilor în conformitate cu 
prevederile contractuale privind emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 
Asigurăm beneficiarul că atât personalul cheie, desemnat pentru desfăşurarea lucrărilor de execuţie, cât şi restul echipei de 
lucru, a fost ales pe baza capacităţii cunoscute a acestuia, a calificărilor pe care le deţine, a experienţei şi posibilităţi i dovedite 
de a-şi desfăşura activitatea la un standard înalt, în cadrul unei echipe multidisciplinare. Pentru activitatea de execuţie solicitată 
prin Documentaţia de Atribuire, dispunem de resurse materiale, financiare şi umane suficiente precum şi de utilaje şi 
echipamente moderne. 
Procesul de execuţie va fi organizat astfel încât să răspundă principiilor de bază şi anume: 

• Definirea clară a sarcinilor ce trebuie să fie rezolvate pe tot parcursul execuţiei lucrărilor; 

• Aplicarea, în procesul de execuţie, a soluţiilor tehnice corespunzătoare cerinţelor din Caietele de sarcini şi respectarea 
dimensiunilor şi prescripţiilor din proiect. 
LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR, VOM ŢINE CONT DE PREVEDERILE LEGISLAŢIEI ROMÂNE ŞI EUROPENE PRECUM ŞI 
DE NORMATIVELE ŞI STANDARDELE ÎN VIGOARE APLICABILE EXECUŢIEI PROIECTULUI  
 
In cadrul realizării reparaţiilor se vor respecta toate normele şi normativele legale în vigoare, pentru acest gen de lucrări, la data 
întocmirii: 

• Legea securitatii si sanatatii in munca – Monitorul Oficial nr. Legea nr. 319 /2006 
646/26.07.2006; 
Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 
pentru santierele temporare sau mobile - Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006; 
Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de 
securitate si/sau de sanatate la locul de munca - Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006; 
Hotararea de guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

referitoare la utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca - Monitorul Oficial nr. 
722/23.08.2006; 
Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care 
prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare - Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006; 
Hotararea de guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii 
lucratorilor care pot fi expuse unui potential risc datorat atmosferelor explozive - Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006; 
Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatatie pentru locul de munca - Monitorul 
Oficial nr. 7392/30.09.2006 
Legea privind calitatea în construcţii nr. 10/1995 si modificarile acesteia in vigoare. 
C.16/1984 - Normativ de realizare pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente 
 
Oferta doreşte să exprime conformitatea cu cerinţele Autorităţii Contractante şi a Caietului de Sarcini.  

Prezenta oferta a fost întocmită astfel încât să se respecte cerinţele esenţiale prevăzute în Legea 10/1995. 
Conform art. 5 din Legea nr. 10/1995, pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi 
menţinerea, pe întreaga durata de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe esenţiale: 
a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igienă, sănătate şi mediu; 
d) siguranţă în exploatare; 
e) protecţie împotriva zgomotului; 
f) economie de energie şi izolare termică. 
 
În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr.10/1995, conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia 
tuturor factorilor care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică o strategie adecvată şi măsuri 
specifice pentru garantarea calităţii acestora. 
Asigurarea calităţii în construcţii cuprinde următoarele elemente principale de conţinut: 
- programul de asigurare a calităţii, care stabileşte dispoziţiile specifice directoare pentru definirea şi obţinerea calităţii, 
precizând obiectivele, regulile de operare, resursele şi secvenţele activităţilor legate de calitate, care este concretizat prin: 
▪ manualul calităţii; 
▪ procedurile documentate coerent cu standardul de referinţă; 
▪ documente pentru a asigura funcţionarea eficace şi controlul proceselor; 
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▪ înregistrări ale calităţii cerute de standardul de referinţă; 
▪ organizarea aferentă sistemului; 
▪ condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicabile. 
Aceste elemente sunt elaborate, se aplică, se actualizează şi se îmbunătăţesc continuu, în vederea respectării cerinţelor privind 
legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul construcţiilor (inclusiv eventualele modificări, completări şi republicări). Se va 
respecta legislaţia specifică fiecărei cerinţe esenţiale: 
a) rezistenţa mecanică şi stabilitate – Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
b) securitate la incendiu – Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; P118-99 Normativul de 
siguranţă la foc a construcţiilor; Ordinul M111/11.11.2008 pentru aprobarea normelor de apărare impotriva incendiilor în 
Ministerul Apărării. 
c) igienă, sănătate şi mediu – Ordinul nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei, Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2002 privind protecţia mediului; 
d) siguranţa în exploatare – Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 
e) protecţie împotriva zgomotului – HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; 
f) economie de energie şi izolare termică – Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. 
▪ avizele obligatorii şi a alte documente referitoare la construcţii, emise de organe ale administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi alte organe abilitate de lege; 
▪ reglementările tehnice în construcţii (normative, standarde, specificaţii tehnice, etc.) ce stabilesc, în principal, condiţiile 
minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi de 
verificare a acestora; 
▪ certificarea calităţii produselor folosite la realizarea construcţiilor. La lucrările de construcţii se interzice folosirea de 
produse fără certificarea calităţii lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale; 
▪ agrementele tehnice pentru produse şi procedee noi. La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de 
calitate conform cerinţelor esenţiale se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi pentru 
care există agremente tehnice corespunzătoare; 
▪ verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare 
la cerinţe esenţiale, numai de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor; 
▪ aplicarea sistemului propriu de calitate, management şi asigurare a calităţii. 
 
Prevederi generale pentru execuţie 
În timpul execuţiei, antreprenorul va respecta prevederile din contract şi caietul de sarcini. La execuţia lucrărilor se va ţ ine 
seama de standardele , normativele şi prescripţiile în vigoare, dovedind că are experienţă şi are dotarea corespunzătoare 
pentru execuţia obiectivului.  
Se vor lua măsuri de protecţie a mediului pe parcursul execuţiei lucrărilor.  
Măsuri în perioada de execuţie: 
- menţinerea ordinii şi curăţeniei pe timpul execuţiei lucrărilor 
- depozitarea temporară a deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor, în locuri special amenajate  
- semnalizarea zonelor de lucru 
- luarea măsurilor de prevenire a accidentelor 
Trecerea de la o fază de execuţie la alta, nu se va face decât după încheierea „PROCESULUI VERBAL de recepţie calitativă a 
lucrărilor”, pentru faza de execuţie anterioară. 
La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime şi materiale conforme cu reglementările legislaţiei şi standardelor în vigoare 
la data execuţiei lucrărilor. 
 
La executia lucrarilor se vor respecta si avea in vedere: 

- studiile de teren efectuate; 
- conditiile impuse in certitlcatul de urbanism;  
- avize. acorduri si autorizatia de construire; 
- proiectul tehnic si detaliile de executie; 
- caietele de sarcini pe specialitati continute in proiectul tehnic: 

- dispozitiile de santier si detali i le  de executie care vor aparea in cursul derularii lucrarilor, daca este cazul. 
Orice modificari sau cerinte care vor rezulta pe parcursul desfasurarii lucrarilor. vor ti avizate in scris, de catre Primaria comunei 
Manesti, dirigintele de santier si de catre proiectantul lucrarilor dupa caz. 
Exploatarea echipamentelor si utilajelor. precum si modul de lucru al personalului uman implicat in lucrari, se va efectua in mod 
corespunzator, pentru a preveni orice incidente: 
Executantul trebuie sa aiba in vedere un program de lucru inc lus i v  pe timp de noapte, cat si in zilele de sambata, duminica si 
sarbatori legale. cu respeetarea legislatiei aplicabile in vigoare. pentru incadrarea in durata de realizare a investitiei in 
termenele de exeeutie asumate de catre acesta in cadrul ofertei in cadrul graficului de executie a lucrarilor. 
Executantul va convoca factorii implicati cu cel putin 3 zile inainte, in vederea verificarii lucrarii ajunse in faze determinante, 
conform programului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze determinante. 
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Executantul va inainta in copie achizitorului documentele care certifica calitatea lucrarilor efectuate ajunse in stadiul pentru care 
se va efectua verifiearea in faza detenninanta, cel tarziu in ziua anterioara stabilita pentru verificarea lucrarilor ajunse in faza 
determinanta. 
Utilizarea numai a materialelor/dotarilor si echipamentelor de calitate superioara, in conformitate cu specificatiile din proiect. 
Toate materialele care vor fi puse in opera, vor fi insotite ce certificate de conformitate /performanta. 
Pe toata durata efectuarii sapaturilor cu utilaje, in zonele in care exista retele de ut i l i tat i .  o alta persoana va insoti utilajul si va 
coordona efectuarea sapaturilor in scopul protejarii si evitarii atingerii sau sectionarii acestora. 
In zonele unde exista retele de utilitati in functiune si unde este necesar a se executa sapaturi in pamant, acestea se vor 
executa manual cand situatia o cere. 
Respeetarea graficului de executie a lucrarilor. cuprins in cadrul ofertei tehnice. 
In cazul in care se vor descoperi retele de utilitati in zona amplasamentului lucrarii, acestea se vor proteja de catre excutant. 
Receptia la terminarea lucrarilor se va organiza numai dupa finalizarea tuturor lucrarilor. 
Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de orice resturi de materiale si moloz rezultat 
in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul sau ar putea aduce prejudicii de imagine Comunei Manesti. 
Executantul va evacua si transporta din zona de lucru resturile de materiale si moloz rezultate in urma executiei lucrarilor. pe 
cheltuiala proprie. cu respeetarea legislatiei aplicabile in domeniu. 
Executantul va comunica beneficiarului in scris, finalizarea lucrarilor. 
Toate probele si verificarile mentionate in documentatia de executie sau prevazute in legislatia in vigoare privind executia 
lucrarilor, vor fi suportate de catre executantul lucrarilor pe cheltuiala proprie. 
Achizitorul va indica locul de bransare la utilitatile necesare pentru organizarea de santier si pentru executia lucrarilor, iar 
ofertantul desemnat castigator isi va asigura pe cheltuiala proprie bransarea, contorizarea si plata pentru utilitatile consumate. 
pe toata durata organizarii santierului si lucrarilor de exeeutie. 
Lucrarea va fi receptionata in conformitate cu prevederile legale. In conformitate cu prevederile legale, ofertantul desemnat 
castigator are obligatia de a pune la dispozitie toate documentele privind executia Lucrarilor necesare la inlocmirea cartii 
tehnice a constructiei impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier, in termenul stabilit, respectiv: 

- autorizatia de construire; 
- inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte 

documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor 
efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale dc lucrari ascunse, notele de 
constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele verbale de probe 
specifice si speciale, etc.); 

- procese verbale de trasare a lucrarilor; 
- procesele verbale de receptie ale terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele verbale de 

admitere a fazelor determinante; 
- expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau 
caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca unnare a unor accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor 
greseli de executie; 
- caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive, etc.). 
Executantul va desemna un responsabil in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor. 
Responsabilul in materie de securitate si sanatate in munca numit de catre executant va respecta obligatiile sale prevazute in 
cadrul HG nr. 300/2006 prvind cerintele minime de securiutate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
Controlul calităţii lucrărilor executate 
Controlul calităţii lucrărilor executate va fi asigurat de personal specializat să efectueze verificari si probe, putand astfel acoperi 
toate cerinţele din caietul de sarcini privind efectuarea controlului calităţii pe tot parcursul execuţiei lucrărilor. 
Se vor prezenta spre confirmare /aprobare de către dirigintele de şantier: 
- certificate de conformitate /declaraţii de performanţă si certificate de garantie, pentru materialele puse în operă; 
- orice alte documente (rapoarte de încercări, etc.) considerate necesare pentru confirmarea unor aspecte de calitate a 
lucrărilor; 
Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se face prin autocontrol, de către executant şi prin verificarea execuţiei lucrărilor şi a 
tehnologiei de execuţie, de către dirigintele de şantier.  
Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu controlului - controlul calităţii execuţiei lucrărilor se efectuează prin verificarea de 
către factorii de răspundere, a îndeplinirii cerinţelor prevăzute în caietele de sarcini: 
- calitatea materialelor puse în operă, prin verificarea certificatelor de conformitate pentru controlul producţiei în fabrică şi a 
declaraţiilor de performanţă ce însoţesc materialele livrate de la furnizori. 
- controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuţie şi categorii de lucrări.  
- se vor respecta prevederile privind recepţia calitativă a lucrărilor, pentru asigurarea rezistenţei, durabilităţii şi siguranţei în 
exploatare a lucrărilor proiectate. 
- se vor respecta, de asemenea, cele înscrise în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, precum şi cele cuprinse 
în H.G. 273 /1994 – Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţie şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Page 69 of 1086



 
Relaţii Constructor, Consultant şi Beneficiar 
- Relaţiile dîntre investitor, antreprenor, tert sustinator şi proiectant se vor desfăşura pe baza contractelor ferme 
încheiate între părţi.  
- Din momentul începerii execuţiei lucrărilor, între părţi va exista o permanentă colaborare. Proiectantul va fi solicitat în 
scris în timp util, pentru a se prezenta la data stabilită de unitatea achizitoare şi contractant. 
- Beneficiarul va urmări prin persoane delegate în acest sens, modul de executare al lucrărilor. Nu se admit modificări 
sau abateri de la prevederile proiectului fără acordul prealabil al beneficiarului şi proiectantului. 
 
3. RECEPŢIA LUCRĂRILOR  
Recepţia la terminarea lucrărilor (lucrărilor executate) 
Lucrările executate vor respecta prevederile standardelor şi normativelor tehnice referitoare la execuţia lucrărilor, precum şi legile şi 
reglementările de mediu şi sănătate şi securitate în muncă. Toate aceste standarde, normative şi legi vor fi cele în vigoare la data 
recepţiei lucrărilor de execuţie. 
După terminarea lucrărilor şi efectuarea tuturor testelor, verificărilor, executantul (ofertantul câştigător) va transmite 
beneficiarului o adresă prin care solicită efectuarea recepţiei lucrărilor executate. Perioada de garanţie decurge de la data 
aprobării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de către comisia de recepție, care va verifica: 
- concordanţa cu prevederile proiectului şi a caietului de sarcini;  
- realizarea testelor de laborator, determinărilor şi a verificărilor conform cerinţelor din caietul de sarcini;  
- consemnări efectuate pe parcursul execuţiei de către organele de control.  
Recepţia la terminarea lucrărilor (lucrărilor executate) se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 273 /1994 cu toate 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Recepţia finală (definitivă) 
Recepţia finală se face la expirarea termenului de garanţie pentru lucrările la care s-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor. Prin 
recepţia finală se atestă: 
- comportarea normală în exploatare; 
- remedierea tuturor defecţiunilor apărute în perioada de garanţie sau sesizate la recepţia preliminară recepţiei finale. 
La recepţia finală, comisia trebuie să aibă la dispoziţie următoarele: 
- procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, dacă este cazul, anexele de la recepţia preliminară; 
- corespondenţa dîntre executant şi beneficiar în timpul perioadei de garanţie. 
Recepţia finală (definitivă), se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 273 /1994 cu toate modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Se vor aplica cerinţele legislaţiei în vigoare : 
- Legea nr. 319/2006  - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
- H.G 1091 /2006- Cerinţe minime de securitate şi sănătate la locul de muncă 
- Legea nr. 265 /2006 - Legea protecţiei mediului 
- Legea 307 /2008 – Asigurarea împotriva incendiilor 
4. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia în vigoare, în special din 
legea 481/2004 - Legea protecţiei civile; Legea nr. 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, HG 1045/2006 - Norme 
metodologice de aplicare a Legii 319/2006 şi HG 300/2006 - Cerinţe minime de securitate  şi sănătate  pentru şantiere 
temporare sau mobile.  
Lucrările se vor executa pe baza planului de organizare şi  a procedurilor tehnice de execuţie elaborate de executant, în care se 
vor detalia toate măsurile de securitate şi sănătate  a muncii. Se va verifica însuşirea procedurilor tehnice de către întreg 
personalul din execuţie. 
Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează : 
- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii; 
- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive); 
- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare; 
- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască cerinţele prevăzute în instrucţiunile proprii de SSM, legea 
nr. 307/2006 - Apărarea împotriva incendiilor şi legea 481/2004 - Legea protecţiei civile. 
Măsurile de Securitate şi Sănătate în Muncă prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate 
măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă, măsuri prevăzute şi în instrucţiunile proprii de 
Securitate şi Sănătate în Muncă. 
Toate lucrările de execuţie, în procesul tehnologic, se vor realiza cu respectarea cerinţelor de Securitate şi sănătate în muncă şi 
Protecţia mediului şi a instrucţiunilor proprii de SSM. 
 
 
5. MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIE LA ACŢIUNEA FOCULUI 
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➢ Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu a proceselor 
tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor şi 
substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94. 
➢ Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de 
incendiu vizează în principal: 
a) stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de prevenire şi stingere a 
incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor; 
b) stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;  
c) dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea 
corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de funcţionare; 
d) organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum şi constituirea 
echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete; 
e) organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor de evacuare; 
f) întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol deosebit; 
g) marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă împotriva incendiilor. 
➢ Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de pază împotriva 
incendiilor. 
➢ Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum şi normele de 
prevenire a incendiilor. 
➢ La terminarea lucrului se va asigura: 
b) evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile; 
c) înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis; 
d) evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dîntre construcţie şi instalaţii. 
➢ Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora şi cu condiţia de a 
nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de siguranţă. 
➢ Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau materialele combustibile fără 
luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se 
curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără 
pericol de producere a incendiilor. 
➢ Inainte de inceperea executiei lucrarilor, se vor avea in vedere masuri stricte de protectia muncii, printre care: 
 Muncitorii vor avea efectuat instructajul de protectia muncii pentru lucrul la inaltime, vor fi dotati cu echipament de 

protectie impotriva caderii, corzi fixe, casti si manusi; 
 Ridicarea pe acoperis a materialelor se va face cu ajutorul unor corzi rezistente; 
 Perimetrul zonei de lucru va fi asigurat corespunzator si semnalizat 

 
6. MĂSURI PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI 
Pe toata perioada executării lucrărilor se vor monitoriza factorii de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate cât şi 
pentru a stabili măsuri corective în cazul neîncadrării în normele specifice, având ca scop asigurarea funcţionării  în condiţiile 
exercitării unui impact minim asupra habitatului natural. 
Activitatea desfăşurată nu va afecta calitatea aerului şi a apei. Activităţile ce se vor desfăşura nu constituie surse de poluanţi 
pentru apele subterane. Lucrările de construcţii se vor desfăşura doar pe timpul zilei şi vor fi respectate limitele admisibile ale 
nivelului de zgomot, încadrarea în normele specifice, având ca scop asigurarea funcţionării şantierului în condiţiile exercitării 
unui impact minim asupra habitatului natural.  
 
7. CURĂŢENIA DE ŞANTIER 
Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor şi până la terminarea lor, curăţenia va fi asigurată de către Constructor. Nu se vor împrăştia 
materiale de construcţie, acestea se vor depozita în locuri speciale, iar pe parcurs şi până la terminarea lucrărilor se vor evacua 
de pe amplasament. 
 
8. GRAFIC FIZIC DE EŞALONARE A EXECUŢIEI  
Prezentarea programării în timp a lucrărilor pentru toate fazele construcţiei, cu identificarea duratei activităţilor de bază pentru 
toate componentele, se află anexată la prezenta Propunere Tehnică.  
Lucrările se vor executa în conformitate cu graficul de execuţie, astfel încât să se respecte termenul de finalizare a lucrărilor. 
Execuţia lucrărilor se va face respectându-se cerinţele caietului de sarcini, putând fi atacate simultan mai multe obiecte, în 
funcţie de disponibilităţile financiare ale beneficiarului şi de eliberarea terenului. 
 
9. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Execuţia lucrărilor se va realiza în baza proiectului tehnic, caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie şi va începe imediat după 
semnarea contractului şi îndeplinirea tuturor condiţiilor în conformitate cu prevederile contractuale privind emiterea ordinului de 
începere a lucrărilor. 
Se vor respecta toate normele şi normativele în vigoare privind proiectarea şi executarea lucrărilor prezentate mai sus. 
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Pentru execuţia lucrărilor constructorul va oferta şi va utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în 
vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE. 
 
Predare-primire amplasament 
Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul lucrării împreună cu proiectantul vor convoca executantul pentru predarea 
amplasamentului. După predarea amplasamentului şi materializarea punctelor, se vor întocmi procese verbale de predare-
primire amplasament. Orice modificare de amplasament se face numai cu acordul proiectantului.  
 
Panouri indicatoare   
Antreprenorul va procura şi va monta pe amplasamente panouri de identificare cu denumirea lucrării, a Antreprenorului, 
Beneficiarului şi Proiectantului, durata de execuţie şi număr autorizaţie de construire. 
Panourile vor fi de o construcţie solidă, iar literele vor fi scrise în limba română, cu culoare neagră pe fond alb. Montarea şi 
dimensiunile panourilor vor corespunde legislaţiei în vigoare. 
 
Marcarea lucrărilor 
Se realizează prin materializarea pe teren a punctelor importante şi plantarea de picheţi martori, pe zonele stabilite şi indicate 
de Beneficiar.  
Măsurarea elementelor liniare şi unghiulare se vor realiza cu personal calificat şi cu instrumente de masurare verificate.  
 
Căile de acces 
Căile de acces la lucrare se constituie din drumurile existente, în imediata vecinătate a obiectivului. 
 
Executantul lucrării are obligaţia de a semnaliza fiecare obiect aflat în execuţie în funcţie de caracteristicile constructive ale 
acestuia, cu obligativitatea semnalizării execuţiei lucrărilor conform legislaţiei în vigoare. 
 
10. DESCRIEREA TEHNOLOGIEI DE EXECUŢIE 
Începerea lucrărilor pe amplasament va fi precedată de anunţul beneficiarului referitor la această decizie. 
Toate lucrările de execuţie, în procesul tehnologic, se vor realiza cu respectarea cerinţelor de Securitate şi sănătate în muncă şi 
Protecţia mediului, respectiv : 
- Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
- H.G 109/2006- Cerinţe minime de securitate şi sănătate la locul de muncă 
- Legea nr. 265/2006 - Legea protecţiei mediului 
- Legea 307/2008 – Asigurarea împotriva incendiilor 
- Instrucţiuni proprii de SSM  

 
DESCRIEREA METODOLOGIILOR DE EXECUŢIE IN CONDIȚII CLIMATICE 

NEFAVORABILE 

Sarcini generale  

ce revin societatii în perioada de timp friguros, precizarea principalelor măsuri: 

Pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, trebuie sa se ia din 

vreme o serie de măsuri tehnico-organizatorice care se refera la următoarele: 

- amenajări generale de şantier şi măsuri pentru asigurarea calităţii lucrărilor; 

- construcţii speciale de şantier; 

- depozitarea şi conservarea materialelor; 

- utilaje şi mijloace de transport; 

-  instalaţii de încălzire tehnologică şi utilitară; 

- înregistrări de date meteorologice necesare şantierului. 

protecţia şi igiena muncii: 

- prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- protejarea obiectelor sistate. 

Amenajări generale de şantier şi măsuri pentru asigurarea calităţii lucrărilor.  

În aceasta grupă de măsuri se refera la: 

a) amenajarea şi întreţinerea continuă a drumurilor de acces, căilor de circulaţie, platformelor şi punctelor 

de staţionare sau de parcare auto, intrărilor ş i ieşirilor din ateliere, depozite, barăci, etc.; 

b) asigurarea posibilităţilor de îndepărtare rapidă a apelor de suprafaţă şi a celor provenite din precipitaţii 

(ploaie, ninsoare) sau dezgheţ, pe lângă construcţii, drumuri şi în general de pe întreg teritoriu al 

şantierului; 

c) Asigurarea din timp  a panourilor contra înzăpezirilor, inclusiv asigurarea utilajelor şi dispozitivelor de 

curăţire a zăpezii (pluguri de zăpadă, buldozere, lopeţi, etc.) şi a spargerii a gheţii (târnăcoape, topoare, 
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baroase, spiţuri, etc.). Pentru perioadele de ninsori abundente se va reorganiza activitatea utilajelor 

folosite la deszăpezire, astfel ca sa se asigure funcţionarea lor ş i în timpul nopţii. La şantiere instalate pe 

terenuri cu denivelări pronunţate se va prevedea prin proiectul annual pentru organizarea pe timp friguros, 

evacuarea zăpezii şi a gheţii în zonele ridicate ale terenului, inclusiv ca pe suprafeţele dintre clădiri; 

d) asigurarea curăţeniei generale a şantierului şi îndepărtarea tuturor resturilor de materiale neutilizabile, a 

moluzului, a pământului în exces provenit din săpături, etc. 

e) strângerea în figuri regulate a pietrişului şi a nisipului existent pe ş antier; se vor prefera figurile cu 

volum mare, care chiar pe geruri puternice, conţin în interiorul lor un procent ridicat de material 

neîngheţat; 

f) confecţionarea şi montarea de panouri pentru  închiderea provizorie a golurilor de uşi şi ferestre la 

obiectele în interiorul cărora urmează a se executa lucrări pe timp friguros; 

g) umplerea cu pământ a golurilor fundaţiilor terminate şi prevederea de pante superficiale la aceste 

umpluturi, pentru a grăbi îndepărtarea apelor de suprafaţa de lângă fundaţii, inclusiv asigurarea scurgerii 

lor la şanţurile colectoare cele mai apropiate; 

h) verificarea existenţei pe şantier a reperelor de trasare şi a celor de nivelment, replantarea reperilor 

dislocaţi şi a celor ce lipsesc, precum  şi înlocuirea  ţăruşilor şi împrejmuirilor de trasare insuficient  

îngropaţi, cu altele corespunzătoare; 

i) corectarea profilului şanţurilor şi săpăturilor ce nu vor putea fi umplute înaintea perioadei de timp 

friguros, prin reducerea înclinării taluzelor dacă pământul este sensibil la îngheţ - dezgheţ; 

j) astuparea sau acoperirea golurilor existente în elementele de beton, turnate sau depozitate în poziţie 

orizontală, pentru a împiedica colectarea apei sau zăpezii, care prinîngheţare poate provoca degradarea 

elementelor. 

Pentru a preveni dificultăţile produse de perioadele de dezgheţ, ce pot interveni de mai multe ori în cursul 

unui sezon friguros, conducerile şantierelor şi ale punctelor de lucru, vor stabili masurile care sa asigure 

continuarea nestingherita a activităţii şi pe timp de dezgheţ. În acest sens se vor efectua: 

a) aprovizionarea din timp a cantităţilor necesare de materiale antiderapante (rumeguş, nisip, zgura,etc.); 

b) asigurarea materialelor de întreţinere a drumurilor (bolovani, piatra  brută, pietriş, piatra spartă, etc.) şi 

executarea lucrărilor  necesare pentru menţinerea drumurilor în buna stare de circulaţie; 

c) verificarea zilnică a stabilităţii tuturor stivelor de materiale şi piese – mai ales a celor ce transmit 

presiuni mari terenului pe care sunt depozitate şi consolidarea acestora în caz de nevoie; 

d) curăţirea de noroi a gropilor de fundaţie şi asigurarea taluzelor acestora împotriva prăbuşirii; 

e) colectarea apei provenită din topirea zăpezii şi evacuarea acesteia în afara zonelor respective; oriunde 

este necesar şi posibil se vor introduce conducte, care vor fi prevăzute cu pante mai mari pentru 

acoperirea şi scurgerea apelor; de asemenea se va prevedea curăţirea gurilor de intrare în conducte; 

f) verificarea şi curăţirea permanenta a conductelor de apă şi canalizare, precum şi a instalaţiilor sanitare 

de şantier pentru a preveni plesnirea lor, datorită îngheţării apei şi a noroiului din interior; 

g) asigurarea din timp a stabilităţii şi integrităţii elementelor de construcţie, materialelor, utilajelor etc. 

situate în zone ameninţate de inundaţii, spre a nu fi degradate sau deplasate de către sloiuri sau de către 

ape mari; 

h) instalarea sub şoproane fără pereţi a fierăstraielor circulare a uscătoarelor de orice fel şi cu orice 

destinaţie, în afara celor cu condiţii de temperatura sau umiditate impuse prin proiect sau cerute de  

tehnologie; 

i) verificarea silozurilor şi a buncărelor pentru lianţi şi aditivi, în ceea ce priveşte etanşeitatea şi 

stabilitatea lor; 

j) verificarea tuturor tablourilor, întrerupătoarelor şi dispozitivelor electrice de pornire, de către 

electricienii şantierului şi luarea măsurilor cuvenite de izolare pentru evitarea scurt circuitelor şi 

tensiunilor de atingere, datorită umidităţii crescute în perioada de dezgheţ; 

k) controlarea minuţioasă şi permanentă a căilor de rulare la instalaţiile de ridicat, mai ales macarale turn; 

la apariţia unor fenomene de tasare, macaralele vor fi oprite imediat, iar căile de rulare vor fi reglate 

corespunzător; în acest sens căile de rulare instalate pe langrine de beton şi pat de pietriş trebuie sa fie 

supravegheate atent, îndepărtându-se zăpada dintre sine şi controlându-se dacă nu s-a produs noroi; 

îndepărtarea zăpezii se va face şi preventiv în perioadele cu temperaturi mai scăzute, prin maturarea 

zăpezii pe o lăţime de cel puţin 2m de la fiecare şină; prevederea de mai sus este valabilă nu numai pentru 

căile de rulare a macaralelor ci şi pentru liniile ferate de transport din incinta şantierului. 

Pentru asigurarea capacitaţii depline de frânare a macaralelor la temperaturi sun 0C, trebuie să se 

dispună de-a lungul traseului caii de rulare, mici depozite de nisip, care va fi împrăştiat pe sine. 
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l) verificarea stabilităţii eşafodajelor, schelelor, rampelor de lemn sau metalice aşezate pe stâlpi, etc. 

luându-se masurile necesare de îndepărtare a deficientelor imediat după constatarea acestora; verificarea 

îmbinărilor şi a punctelor de solidarizare se va face în special în timpul pauzelor mai lungi în activitate; la 

eşafodajele alcătuite din ţevi metalice, se vor verifica suprafeţele de rezemare ale stâlpilor şi solidaritatea 

legăturilor si cuplajelor. 

 

Instalaţii şi reţele de şantier. 

Problemele de instalaţii se referă la revizuirea tuturor reţelelor existente de alimentare cu apă, de stingere 

a incendiilor, de canalizare, de alimentare cu energie termică, etc. 

a) Conductele existente se vor izola contra gerului prin îngropate în pământ, iar porţiunile de conducte 

expuse la aer liber se vor proteja prin înfăşurarea cu material termoizolante. În punctele joase ale reţelelor 

se vor prevedea robinete de golire. 

Hidranţii, cişmelele şi celelalte dispozitive de consum ale apei se vor izola cu paie, vată de sticlă sau 

minerală,  rogojini,  saci, etc. bine legaţi  cu sârma, pe toata porţiunea expusa îngheţului. 

b) Reţele provizorii de canalizare se vor curaţa continuu de materialele ce se pot depune la gurile de 

intrare. 

c) Reţelele electrice de lumină şi forţă se vor revizui amănunţit, acordându-se o atenţie specială acelor 

parţi de instalaţii, la care în caz de defect, accesul pentru efectuarea de intervenţii în condiţii de timp 

friguros poate deveni imposibil sau periculos. 

Se vor revizui reţele de iluminat în scopul asigurărilor nivelurilor de iluminare artificială, prevăzut în PE 

136-80, cu respectarea condiţiilor de utilizare raţională a energiei electrice atât pentru lucrări exterioare 

cât şi pentru cele interioare. 

Se vor revizui cu deosebita atenţie masurile de protecţie contra electrocutărilor pe şantier, instalaţiile de 

legare la pământ, la nul, izolarea amplasamentelor, tensiunea redusa etc., pentru a corespunde 

prescripţiilor tehnice în vigoare. 

d) La reţelele termice, care servesc pentru transportul căldurii de la punctele de producere a acesteia la 

punctele de lucru sau de protecţie a lucrărilor, se vor lua măsuri speciale pentru reducerea la minimum a 

pierderilor de căldura pe traseu, astfel ca la punctele de utilizare a căldurii sa se asigure   temperaturile 

prescrise, corespunzător specificului lucrărilor; izolarea conductelor se va realiza în conformitate cu 

prescripţiile tehnice în vigoare. 

Depozitarea şi conservarea materialelor 

a) Toate materialele ce se folosesc în perioada de timp friguros vor depozita pe teren uscat, evitându-se 

zonele îngheţate sau umede, precum şi zonele care s-ar putea umezi ulterior. În mod special se va asigura 

menţinerea în stare uscata prin adăpostirea sau acoperirea a următoarelor materiale: ciment, var, ipsos, 

zgura, filer, profile metalice, materiale termoizolatoare (b.c.a., vata minerala, polistiren expandat, placi de 

PAL sau PAF, PFL) , lamele de parchet, foliile bitumate, tâmplăria de lemn, geamurile precum şi orice 

alte materiale ce se pot degrada sub acţiunea umidităţii. 

b) Materialele şi substanţele combustibile se vor depozita în spaţii special amenajate; este interzisă 

depozitarea lor în interiorul construcţiilor în curs de execuţie. 

c) Temperaturile minime de conservare a materialelor speciale (lacuri, vopsele, adezivi, chituri, solvenţi, 

folii, placi şi ţevi din mase plastice, acceleratorii pentru întărirea betoanelor) vor fi conservate conform 

normelor respective de fabricaţie. 

Spaţiile închise pentru depozitarea acestor materiale vor fi iluminate şi încălzite corespunzător condiţiilor 

impuse de prescripţiile tehnice pentru materialele depozitate, nefiind însă permisă încălzirea cu flacăra 

deschisă sau cu reşouri. 

d) Pentru asigurarea condiţiilor necesare execuţiei lucrărilor ş i altor activităţi anexe se vor folosi, în 

general, următoarele substanţe, materiale auxiliare şi dispozitive: 

- adaosuri pentru betoane, conform CP012-1; 2007; 

- sare industrială pentru împrăştiat pe scări, podeste, schele, etc.; 

- serpentine şi recipiente metalice pentru încălzit apă sau lichide. 

Pentru protejarea tehnică a lucrărilor, atât în timpul execuţiei cât şi ulterior, se folosesc de asemenea o 

serie de mijloace speciale care se aprovizionează înainte de apariţia frigului şi se depozitează respectiv, 

utilizează, astfel încât sa nu poată constitui surse de incendii, dintre acestea se menţionează: 

- carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumata, rogojini, prelate, foi de cort, foi de 

polietilenă; 

- rumeguş, talaj, paie, vată de sticlă sau vată minerală sub formă de saltele sau pâsla minerală; 
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-panouri termoizolante pentru închideri goluri de uşi şi ferestre la obiecte, pentru compartimentări de 

coridoare sau alte încăperi; cabane sau gherete prefabricate cu sau fără pardoseală, din lemn sau alte  

materiale, pentru protecţia locala a lucrărilor, aparate sau utilaje mici; 

- corturi complete. 

 

Activitatea meteorologică de şantier 

a) Societatea are obligaţia sa asigure fiecărui punct de lucru din subordine condiţiile necesare pentru 

organizarea şi funcţionarea continua, pe durata timpului friguros a unei activităţi meteorologice de şantier. 

Răspunderea pentru aceasta activitate revine Directorului tehnic sau unei alte persoane cu funcţie 

echivalentă ( Inginer Şef ). 

b) Activitatea meteorologica se desfăşoară zilnic fără nici o excepţie, pe toata durata de timp friguros, a 

cărei durată se va stabili pe baza informaţiilor culese pe plan local. Activitatea meteorologică se va 

extinde în mod preventiv şi pe câte un interval suplimentar de 15 zile înainte şi după perioada 

convenţională. 

c) Activitatea meteorologică pe şantier se refera la obţinerea ş i valorificarea previziunilor meteorologice 

furnizate de Institutul Meteorologic Central, atât pe perioade scurte (o zi sau o săptămână) cât şi pe 

perioade mai lungi (prognoze decadale, chenzinale, lunare, trimestriale). Aceasta previziune   va conţine 

informaţii   privind temperaturile maxime şi minime, regimul vânturilor (direcţie, intensitate, viteza) şi 

regimul precipitaţiilor (ploaie, lapoviţa, ninsoare, perspective de formare a poleiului), atât în timpul zilei 

cât şi a nopţilor respective. 

La şantierele izolate, situate în regiuni greu accesibile, nedotate cu alte mijloace de informare, 

transmiterea previziunilor zilnice se va face telefonic, prin grija şefului de şantier. 

d) Pentru înregistrarea temperaturii aerului, a temperaturii interioare din spaţiilede lucru, a agregatelor, 

mixturilor, betoanelor şi mortarelor, fiecare şantier va fi dotat cu termometre necesare. 

e) Toate temperaturile măsurate zilnic, împreună cu diverse forme (fenomene) atmosferice întemeiate, 

pentru care se va arata direcţia intensitatea şi durata lor, vor fi înregistrate în documente de evidenţă. 

f) Pentru şantierele aşezate lângă cursurile de apă, cu nivel variabil - cum este cazul lucrărilor de poduri, 

baraje, regularizări de râuri, consolidări de maluri, etc., activitatea meteorologică se va completa cu date 

hidrologice. 

 

Evidenţa activităţii pe timp friguros 

La fiecare punct de lucru se va tine cu stricteţe evidenţa lucrărilor executate în perioada de timp friguros, 

urmărindu-se în special realizarea calităţii acesteia. 

În vederea evidenţei condiţiilor climatice generale în care s-au desfăşurat lucrările, se va institui pe 

perioada convenţională de timp friguros, la fiecare punct de lucru, staţie de beton, baza de producţie, un 

registru meteorologic în care se vor înregistra zilnic: 

- temperatura aerului; 

- regimul vânturilor ( direcţie, intensitate, durată) precipitaţiile (ploaie, lapoviţa, ninsoare - intensitate 

durată); 

- starea terenului (neîngheţat, uscat, noroios, îngheţat cu sau fără polei, înzăpezit, etc.); 

- nivelul apei curgătoare (dacă este cazul). 

 

Controlul calităţii de betoane şi mortare se va efectua conform următoarelor precizări: 

a) Se vor completa cu deosebita grijă, datele specifice perioade de timp friguros prevăzute în formularele 

tipizate şi anume: 

- bon de livrare transport primire beton (cod 911-101-f) în care se înregistrează, pe verso, temperatura 

mediului şi cea a betonului în momentul descărcării din mijlocul detransport; 

- condica (evidenta betoane turnate cod 3-14-102) înregistrează temperature aerului exterior (cod 6) ci cea 

a betonului. În coloana 12 se va înregistra în cazul controlului calităţii betonului prin maturizare, numărul 

fisei pentru controlul gradului de maturizare care înlocuieşte în acest caz controlul prin buletinul de 

încercări nedistructive. 

Fişa pentru controlul gradului critic de maturizare Hk sau a gradului de maturizare pentru decofrare Hp se 

întocmeşte la punctul de lucru prin înregistrarea temperaturilor măsurate  şi calculul direct în fişa a 

gradului de maturizare echivalent temperaturii normale de +20C. 

Controlul şi evidenţa calităţii lucrărilor de sudura executate pe timp friguros se va organiza cu respectarea 

prevederilor din prescripţiile tehnice specifice, folosindu-seformularele: 
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- proces-verbal de preluare a probelor de sudura (cod 9-12-102/b); 

- proces-verbal de recepţie a loturilor de armaturi sudate (cod 9-11-101/e). 

În aceste documente se va face în mod expres menţiunea ca verificările se referă la lucrări executate pe 

timp friguros. 

De asemenea, autorizaţia de lucru a sudorilor va conţine în mod explicit menţiunea ca aceştia sunt 

autorizaţi a executa suduri pe timp friguros în condiţiile prevăzute de prescripţiile tehnice specifice. 

 

Lucrări de pământ 

1. Pentru săparea stratului de pământ supus îngheţului se va adopta metoda protejării preventive. 

Protejarea se va executa cu incinte inchise confectionate in santier din elemente din lemn( grinzi , 

astereala) acoperite cu carton bitumat. 

Incintele vor fi incalzite cu tunuri cu aer cald penteu a preveni inghetul. 

2. Executarea umpluturilor pe timp friguros. 

Umpluturile se pot executa şi compacta pe timp friguros prin mijloace mecanice sau manuale în funcţie 

de specificul şi volumul lucrărilor, dacă se respecta următoarele condiţii: 

a) Săparea, transportul, aşternerea în umplutura şi compactarea pământului neîngheţat sa se facă pe toata 

durata la temperaturi peste 1C 

b) Săparea pământului pentru aşezarea în umplutura în zona în care terenul nu este îngheţat sa se facă de 

asemenea pe toata durata la transporturi de peste 1C. 

c) Aşezarea pământului de umplutura pe teren sau pe stratul inferior îngheţat, în momentul aşternerii 

stratului temperatura sa fie peste 1C. 

La executarea umpluturilor de pământ pe timp friguros în spaţii înguste, se vor lua următoarele măsuri 

organizatorice: 

a) la atingerea temperaturilor critice menţionate la pct. mai sus executarea umpluturilor se opreşte, 

luându-se masurile de protejare, atât a suprafeţelor de capate, cât şi a celor realizate prin umplutura; 

b) toata activitatea de executare şi de compactarea a umpluturilor trebuie sa fie concentrată pe porţiuni 

mici de teren şi să se desfăşoare pe baza unei organizări cât mai judicioase, care să fie respectata cu 

rigurozitate; aceasta activitate trebuie sa se efectueze, pe cât posibil, fără întrerupere, astfel ca la sfârşitul 

zilei de lucru, porţiunea de lucrare stabilită sa fie complet terminată; se pot face unele întreruperi 

locale de pe o zi pe alta numai în cazurile când există certitudinea absolută că peste noapte nu vor 

interveni nici precipitaţii, nici scăderi periculoase de temperatură; 

c) la aşternerea şi compactarea pământului se vor evita pe cât posibil pauzele de execuţie, aşternerea 

pământului sa se facă în straturi subţiri (max. 20cm) şi va alterna cu compactarea lor; 

d) indiferent de temperatura aerului, lucrările de umpluturi se vor opri complet pe timp de ploaie sau 

ninsoare, spre a nu permite acumularea unui exces de apa în corpul umpluturilor; 

e) umpluturile executate pe timp friguros trebuie aparate prin şanţuri şi diguri împotriva spălării ce ar 

putea fi provocata de precipitaţii; de asemenea, la terminarea dezgheţului, aceste umpluturi vor fi 

controlate cu atenţie şi se vor lua măsuri de remediere a defectelor ce eventual s-au produs; 

f) umpluturile dintre fundaţiile stâlpilor izolaţi pentru care s-a făcut o săpătura comuna, umpluturile dintre 

fundaţii şi pereţii săpăturii şi umpluturile la şanţuri se vor efectua numai cu pământ sau balast. 

 

3. Lucrari de consolidare a fundatiilor ( armare, cofrare, turnare beton)  

Lucrarile se vor executa cu incinte inchise confectionate in santier din elemente din lemn (grinzi, 

astereala) acoperite cu carton bitumat. 

Toate betonele turnate in fundatii vor avea in componenta aditivi anti-inghet. 

Betoanele se vor proteja cu saltele din vata minerala. 

Calitatea lucrărilor de beton executate pe timp friguros poate fi asigurata dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiţii: 

a) betonul este preparat cu agregate dezgheţate, având temperatura minima de 5°C; 

b).temperatura betonului, după punerea în operă, nu coboară sub temperatura de îngheţ, înainte de atinge 

un nivel critic de întărire. 

Temperatura de îngheţ a betonului este considerată valoarea de 0°C cu excepţia cazurilor în care se 

folosesc aditivi care coboară aceasta temperatura până la o valoare specifică ce rezultă din instrucţiunile 

de folosire. 

Realizarea nivelului critic de întărire se poate controla pe două cai: 
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a) Prin intermediul unor epruvete din beton păstrate în aceleaşi condiţii de regim termic ca şi elementul de 

construcţie şi încercate la compresiune înainte de îngheţarea betonului; 

b) Prin evaluarea gradului efectiv de maturizare a betonului şi compararea echivalentului viu la 

temperatura normala de 20°C cu gradul critic de maturizare. 

Armaturile se vor depozita pe teren uscat, amenajat pe platforme cu pietriş compactat. 

Barele acoperite cu gheaţă vor fi curăţate înainte de taiere şi fasonare prin ciocănire sau cu jet de aer cald 

prin topirea gheţii cu apa calda decât dacă exista certitudinea ca aceasta nu va îngheţa din nou până la 

turnarea betonului. Este interzisa dezgheţarea cu ajutorul flăcării. 

Fasonarea armaturii se va face numai la temperaturi pozitive folosind, după caz, spaţii încălzite. 

 

Prepararea betonului 

La prepararea betoanelor se vor folosi cimenturi recomandate fiind interzisa folosirea cimenturilor II.BS. 

Se vor folosi de asemenea aditivi, ori de câte ori este posibil. 

a) La stabilirea compoziţiei betonului se vor adopta o cantitate de apa cât mai scăzuta. În acest scop se vor 

folosi plastifianţi Disan sau Flubet; 

b) În condiţiile admise de prescripţiile tehnice se vor putea utiliza, numai dacă se aplica metoda 

conservării căldurii, aditivi acceleratori de priza şi întărire şi anume: clorura de calciu şi antigele. 

Agregatele dezgheţate, sa nu conţină particule poroase care sunt gelive. 

Agregatele se malaxează înainte cu apa şi apoi cu cimentul, durata de malaxare prelungindu-se cu 50-

100%. Nu se admite ca dezgheţarea sa se facă numai în malaxor prin adăugarea de apa calda. 

La locul de prepararea va fi afişată în mod obligatoriu reţeta de preparare a lui, împreună cu următoarele 

date suplimentare: 

- temperaturile minime ale apei şi agregatelor la introducerea în malaxor; durata de malaxare a 

agregatelor cu apă; 

- durata totala de malaxare; 

- temperatura betonului la descărcarea acestuia din malaxor şi temperatura la livrare pe şantier. 

 

Transportul betonului 

La transportul betonului se vor lua măsuri de limitare la minimum a pierderilor de căldură, prin: 

a) folosirea de mijloace de transport rapide şi după caz bine izolate termic, autoagitatoarele vor fi 

prevăzute cu capac, autobasculantele şi mijloacele similare vor avea pereţii izolaţi şi vor fi acoperite; 

b) evitarea distanţelor mari de transport, a staţionarilor pe traseu şi a transbordărilor betonului; 

c) verificarea şi curăţirea mijlocului de transport utilizat de gheaţa şi de resturile de beton îngheţat, 

folosind de preferinţa un jet de apă caldă. 

Transportul betonului pe obiect, punerea în opera şi protejarea lui. 

La transportul betonului pe obiect, la punerea lui în operă şi în perioada de maturizare, se vor lua măsuri 

de limitare a pierderilor de căldura prin: 

a) protejarea benelor prin izolarea lor termică şi acoperirea în perioada de aşteptarea cu folii de polietilena 

şi prelate; 

b) reducerea la minimum a timpului de aşteptare în bene între momentul descărcării din mijlocul de 

transport şi cel al ridicării pe obiect; 

c) protejarea imediată a elementului turnat conform soluţiilor prevăzute în proiect Este obligatoriu 

compactarea tuturor betoanelor turnate prin vibrare. Pentru betoanele masive se va avea în vedere şi 

următoarele: 

- în perioada când exista pericolul de îngheţ, începerea betonarii unei mai este permisa numai la 

temperaturi ale aerului de peste +5C, când temperatura este pozitiva şi are tendinţa de creştere; 

- lamelele aflate în curs de betonare, surprinse de scăderea temperaturii vor fi în continuare până la -10C, 

cu măsuri corespunzătoare privind protecţia şi transportarea betonului, la temperaturi sub -10C betonarea 

lamelei va fi întrerupta şi se va crea un rost de lucru. 

Începerea sau reluarea oricăror lucrări de betonare întrerupte din cauza gerului şi intrare în aceasta 

perioada de dezgheţ este permisa numai după pregătirea corespunzătoare a rostului de întrerupere pe baza 

unui P.V.R.C. 

Protejarea betonului după punerea în opera trebuie sa se facă într-un timp cât mai scurt în conformitate cu 

soluţiile proiectate. 

Se vor folosi cofraje izolate termic, saltele, acoperite cu polietilenă, prelate, ca sa creeze un strat de aer de 

3-5 cm neventilat. 

Page 77 of 1086



 La locurile de munca unde se pune în opera beton vor fi afişate obligatoriu: 

- temperatura betonului la livrare; 

- temperatura betonului la terminarea punerii în operă; 

- nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare; 

- modul de protejare a betonului după turnare; 

- durata proiectata pentru obţinerea gradului critic de maturizare; 

- fazele şi caracteristicile regimului termic  la încălzirea după turnare 

 

Decofrarea 

Marca betonului se poate evalua prin doua căi: 

a) prin intermediul unor  epruvete din beton păstrate în aceleaşi condiţii ca elementele turnate; 

b) prin evaluarea gradului efectiv de maturizare şi compararea echivalentului  sau la temperatura normala 

de +20C. 

Urmărirea realizării calităţii betonului turnat pe timp friguros, este necesar sa se exercite un control 

permanent, deosebit de exigent din partea S.P.L şi reprezentantului CQ - laborator, precum şi din partea 

proiectantului şi beneficiarului. 

Controlul specific perioadei de timp friguros asupra calităţii betonului se va referi: 

a) respectarea în timpul execuţiei a regimurilor termice şi a măsurilor ce condiţionează realizarea lor; 

b) măsurarea temperaturilor aerului exterior şi a celei din beton; 

c) urmărirea realizării în timp a gradului de maturizare M.K. de decofrare, respectiv a nivelului critic de 

întărire. 

Măsurarea temperaturilor se face pentru toate elementele de beton până la realizarea gradului critic de 

maturizare, Nk sau a nivelului critic de încălzire. 

Pentru măsurarea temperaturii în beton se folosesc termometre industrial sau în măsura posibilităţilor 

înregistratoare automate de temperatura. 

Termometrele fără îmbrăcăminte exterioară din grătar sau din plasa de protecţie, se vor introduce în 

golurile cilindrice realizate din beton, în poziţiile prevăzute în proiect. După introducerea în gaura el se 

etanşează cu câlţi sau cârpe. 

Termometrul va fi ţinut în aceasta poziţie 5min. Se folosesc mai multe termometre. 

 

Lucrările de zidărie 

Optimizarea materialelor pentru mortar specifice timpului friguros, o temperatură  adecvată  pentru 

procesul tehnologic  şi protejarea zonelor de lucru şi a zidăriei nou construite împotriva intemperiilor, 

asigură  calitatea lucrărilor. 

Materialele pentru zidărie se depozitează cu cel puţin 24 de h înainte de punerea în operă la o temperatură 

de minim  +5˚C în spaţii uscate sau se încălzesc prin metode specifice. De exemplu, agregatele se 

încălzesc cu un sistem electric, prin plasarea lor pe o ţeavă încălzită sau prin utilizarea aburului. În niciun 

caz, nu se vor folosi cărămizi şi blocuri umede sau acoperite cu gheaţă. 

Se recomandă asigurarea unei temperaturi de minim +5˚C atât la prepararea mortarului cât şi la 

transportul şi punerea în operă. Regimul termic critic pe durata maturizării variază, de la +5˚C în cazul 

zidurilor de orice grosime situate în spaţii închise, la între +1˚C şi  +10˚C pentru ziduri de 25 de cm 

situate în spaţii protejate. 

Pentru a asigura temperatura optimă necesară  întăririi mortarului, se va lua măsura conservării căldurii 

iniţiale a zidăriilor prin izolarea cu materiale termoizolante sau măsura adăpostirii zidăriilor sub 

construcţii de protecţie. Încorporarea completă a zonei  de construcţie într-o carcasă de protecţie permite 

pomparea de căldură în interior. 

Este suficient ca protejarea zidăriei după executare să se menţină până mortarul ajunge la o rezistenţă 

critică de 5N/mm2. 

Nivelul de protecţie necesar va depinde de severitatea condiţiilor meteorologice. 

Majoritatea  lucrărilor de construcţii executate pe timp friguros necesită tratament şi tehnici speciale. 

Executanţii cu experienţă şi pregătire pot asigura integritatea şi siguranţa, minimizând costurile. 

Normativele din domeniu abordează problema executării lucrărilor de construcţii pe timp friguros  şi 

oferă opţiuni de realizare. Metoda aleasă de executant se află în strânsă concordanţă cu obţinerea calităţii 

lucrării. 

Calitatea anumitor categorii de lucrări (de exemplu: lucrările de dulgherie) nu poate fi influenţată 

defavorabil  în perioada de  timp friguros. 
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Activitatea va fi oprită atunci când temperatura exterioară nu permite continuarea lucrărilor. 

 

 

DESCRIEREA PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUTIE  

 
PTE -01 ed.1, rev.0 - EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE 
Procedura are ca scop precizarea tuturor activitatilor ce trebuiesc indeplinite pentru cunoasterea de catre personalul executant 
a tuturor conditiilor minime necesare realizarii calitatii lucrarilor de trasare in constructii. 
Conditii prealabile 
  ● Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta Iucrarii, precum si a prezentei prevederi. 
  ● Instruirea personalului care concura Ia realizarea lucrarilor de trasare in scopul insusirii proiectelor de executie, 
caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor care se refera Ia faza respectiva de lucru. 
● Dotarea cu unelte de lucru specifice precum: teodolit, mira, dreptar, metru, ruleta, dreptar, boloboc, furtun de nivel, fir cu 
plumb. 
 
Masuri preventive 
Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor  de protectia  muncii si PSI corespunzatoare 
activitatilor desfasurate. 
 
Notiuni generale de trasare 
 Prin trasare se intelege operatia de fixare pe teren a formei si dimensiunilor exacte prevazute in planuri, pentru constructia 
care urmeaza a se executa. Toate datele necesare trasarii sunt cuprinse in proiectul de executie al lucrarii. 
 Aplicarea pe teren a retelei de trasare si trasarea constructiilor se face de catre executantul constructiilor, dupa verificarea 
prealabila a documentatiei de trasare. 
 Inaintea inceperii lucrarilor de trasare trebuiesc intocmite urmatoarele acte: 
● Proces – Verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere. 
● Proces – Verbal de incepere a lucrarii, semnat de delegatul investitorului /beneficiarului si de executant 
 
Reguli privind lucrarile de trasare 
 Trasarea pe teren a constructiilor  
Acesta operatie cuprinde urmatoarele lucrari: 
- identificarea, reconstituirea si dupa caz rematerializarea reperelor de trasare; 
- executarea operatiilor de aplicare pe teren a punctelor caracteristice ale constructiei; 
- verificari de autocontrol, prevazute in documentatia de trasare. 
 
Tolerante admise la trasarea pe teren a constructiilor 

                              Lungimi (m) 
Tolerante (cm) 

 
≤25 

 
50 

 
100 

 
150 

 
200 

 
≤250 

Toleranta coordonatelor rectangulare de trasare  
±2 

 
±2 

 
±3 

 
±4 

 
±5 

 
±5 

 
Sporuri pentru panta terenului 

Panta terenului [p] p ≤ 3 3 < p ≤ 10 10 < p ≤ 15 p > 15 

Sporul de panta [%] 0 25 50 100 

 
Prima operatie consta in trasarea axelor principale si secundare, iar apoi a conturului cladirii, operatie care se executa cu 
teodolitul si cu panglica.  
● La constructiile mai importante, axele principale ale constructiei se materializeaza pe teren cu ajutorul reperelor marcate pe 
borne de beton, care se toarna pe loc. Bornele sunt paralelipipedice si au la partea superioara o placuta metalica pe care se 
omprima cu dalta punctual respectiv. Pentru bornele de nivel, pe placuta metalica se imprima nivelulreperului. Protejarea 
acestor borne se face de obicei cu bolovani sau movilite de pamant. 
● In cazul constructiilor de mai mica importanta, trasarea axelor se realizeaza cu mijloace simple (cotare, trasari de unghiuri 
drepte, etc.) si se materializeaza prin borne de lemn, suficient de lungi (cca. 80 cm.) pentru a se putea bate bine in pamant. In 
capul tarusului se bate un cui, care materializeaza exact punctual. Bornele se protejeaza cu o aparatoare de lemn pentru a nu fi 
deplasate de vehicule sau de muncitori in timpul lucrului. 
Dupa trasarea conturului cladirii se trece in continuare la executarea unei imprejmuiri ajutatoare, alcatuita din scanduri battue 
pe cant, pe piloti infipti prin batere in teren. Laturile imprejmuirii se bat la o distanta de 1,50-2,00m. de conturul constructiei si 
sunt paralele cu axele principale ale constructiei. 
Transmiterea axelor principale de pe borne pe scandurile imprejmuirii ajutatoare se face cu ajutorul teodolitului. 
Trasarea gropilor de fundare.  
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Trasarea pe teren a limitelor gropilor de fundare se face cu ajutorul axelor principale si secundare duse pe imprejmuire, cu 
ajutorul firului cu plumb. Directia axei respective se materializeaza cu tarusi. Se masoara de o parte si de alta a axei jumatatea 
latimii gropii de fundare si se fixeaza cu tarusi, intre care se intinde o sarma. Sarma marcheaza marginile gropii de fundare, 
care in anumite conditii de tern se pot confunda cu marginile fundatiei insasi. Coturul sapaturiise fixeaza apoi cu scanduri fixate 
pe teren cu tarusi de lemn. 
Trasarea elementelor din beton  
Aceasta operatie se face cu ajutorul imprejmuirii continue sau cu capre separate, alcatuite din doi stalpisori pe care reazama o 
scandura, mai lunga decat latimea fundatiei si care sunt asezate in punctele principale pentru materializarea axelor sau zidurilor 
constructiei. Pe sarmele care materializeaza liniile zidului, se atarna fire cu plumb, cu ajutorul carora se coboara diferite puncte 
la nivelul necesar. 
Trasarea cotelor de nivel.  
Cotele de nivel se fixeaza fata de un nivel de baza, cunoscut sub denumirea de cota zero si care se noteaza ± 0,00. Inmod 
obisnuit, se considera drept cota zero, cota pardoselii parterului. 
In interiorul cladirii se traseaza pe pereti, la nivelul ± 1,00 m. deasupra fetei finite a pardoselii, o linie orizontala, cunoscuta sub 
denumirea de nivel orizontal sau vagris. El se traseaza cu dreptarul si cu nivela sau furtunul de nivel. 
Pentru a se trasa o cota de nivel pornind de la reper, se aseaza peste reperul de nivel un dreptar care se mentine vertical cu 
ajutorul bolobocului sau al firului cu plumb. Pe dreptar se masoara o inaltime h si se marcheaza cu creionul. Se transmitecota 
pana la locul dorit cu ajutorul furtunului de nivel si se marcheaza cu creionul. Nivelul insemnat se gaseste deasupra cotei ± 0,00 
cu inaltimea h. Din punctul insemnat, cu un dreptar asezat vertical, se marcheaza o linie verticala, de la care se masoara apoi 
cu metrul diferenta de la inaltimea h, pana la cota respective.  
 

SAPATURI 

Lucrări pregătitoare: 

Curatarea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni - se efectuează pe intreaga suprafaţa a terenului pe care se executa 

terasamentele, cu strângerea in grămezi a materialelor rezultate si indepartarea lor. 

Saparea si indepartarea pământului vegetal - excavarea stratului vegetal se va face de regula mecanizat; pământul rezultat 

din săpătură va fi depozitat in afara perimetrului construit, de preferinţa in centrul de greutate al zonelor prevăzute prin 

proiect a fi amenajate ca spatii verzi. 

Trasarea pe teren cuprinde doua faze: 

a) Trasarea pe teren a construcţiei (fixare a poziţiei pe amplasamentul proiectat), atât pe orizontala cât si pe 

verticala. 

b) Trasarea lucrărilor de detaliu pentru terasamente, fundaţii, stâlpi pe baza proiectului de execuţie a 

construcţiilor, in raport cu punctele si reperele de nivel materializate pentru amplasarea construcţiei. 

TRASAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE  

Pentru trasarea perimetrului lucrărilor de suprafaţa se poate utiliza imprejmuirea folosita la trasarea axelor principale ale 
construcţiei, daca aceasta a fost deja executata. In caz contrar se executa in mod special o imprejmuire - continua sau 
discontinua - utilizându-se profile de colt amplasate la intersecţia laturilor perimetrului si profile auxiliare amplasate de-a lungul 
laturilor intre profilele de colt. Profilele de colt si auxiliare se vor poziţiona la 2 — 3 m in exteriorul perimetrului real al suprafeţei 
ce urmeaza a fi excavata. Profilele vor fi realizate din elemente de inventar sau din lemn, sub forma unor capre - cu stâlpi, 
elemente orizontale si elemente de contravântuire. 

Nivelul superior al oricărui profil va trebui sa fie acelaşi si sa fie notat pe fiecare profil in parte. 

Pentru facilitarea operaţiilor de măsurări de-a lungul laturilor perimetrului suprafeţei, se va urmări ca poziţionarea profilelor 

auxiliare sa se faca astfel incât distanta intre profile sa fie mai mica decât lungimea maxima a instrumentului utilizat pentru 

măsurători (ruleta). 

Marcarea poziţiilor reperelor de referinţa ale perimetrului real de referinţa al suprafeţei, pe profile, se executa in raport cu 
bornele de referinţa ale bazei construcţiei si se realizează, fie prin crestaturi pe elementele profilelor sau prin cuie bătute in 
elementele de lemn. 

Liniile de baza ale perimetrului real al suprafeţei, precum si alte linii care trebuie sa fie trasate in interiorul suprafeţei, se 
materializează, la nivelul superior al profilelor prin sârme de otel intinse intre reperele corespunzător marcate pe elementele 
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profilelor. 

Transmiterea pe verticala a liniilor de baza ale perimetrului real al construcţiilor, precum si a colturilor acestora, se executa in 
raport cu sârmele intinse, cu ajutorul firului cu plumb. 

Cotele de nivel ale suprafeţei finite de excavare se transmit, in raport cu cota de nivel a profilelor cu ajutorul jaloanelor de 
referinţa si a jaloanelor mobile, in forma de T. 

Jaloanele de referinţa se amplaseaza, de obicei, de-a lungul perimetrului real al suprafeţei de excavare, in exteriorul acestuia si 
pe ele se materializează o cota de nivel unica, ce este, in general cu 1 m mai mare decât cota nivelului final al suprafeţei de 
excavare. Aceasta cota reprezintă cota de reperare si transmiterea acesteia de la cota de nivel a profilelor, se executa cu 
ajutorul furtunului de nivel sau al instrumentelor optice. 

EXECUTAREA UMPLUTURILOR SI NIVELĂRILOR 

Umpluturile necesare intre zidurile clădirilor, pentru ridicarea nivelului până la cel necesar asezarii pardoselii, la parter, cât si la 
ridicarea nivelului terenului in exteriorul clădirilor se va executa numai după ce a fost inlaturat pământul vegetal. 

Pământul folosit pentru umplere va fi cel excavat la lucrările de săpături, fara corpuri străine si se va aşterne in straturi de 20 cm 
grosime, care vor fi compactate, după ce au fost aduse la umiditatea optima de compactare. Daca umpluturile se fac cu 
pământuri diferite, acestea se vor aşeza in straturi alternante. 

In acelaşi mod se va proceda si la executarea umpluturilor necesare pentru astuparea gropilor ramase in săpătură de fundaţie 
imediat după turnarea betonului, scoaterea cofrajelor si a sprijinirilor. 

In cazul umpluturilor cu volum redus si in spatii inguste, se va utiliza compactarea manuala cu maiuri metalice, in greutate de 
circa 20 kg, stratul de pământ inainte de compactare neputând sa depaseasca, in acest caz grosimea de 15 cm. 

Compactarea se efectuează numai daca pământul are o umiditate apropiata de umiditatea optima de compactare. Verificarea 
umidităţii efective a pământului ce se compactează este obligatorie, precum si luarea masurilor pentru corectarea umidităţii. 
Daca pământul este uscat si in bulgari mari, se va stropi in prealabil cu autocisterne sau alte mijloace adecvate. Daca pământul 
este prea umed compactarea nu se poate face in condiţii satisfacatoare. 

La executarea lucrărilor de terasamente se vor respecta normele de protecţia muncii si de paza contra incendiilor in vigoare. 

Se intezice cu desăvârşire facerea focului in săpăturile cu pereţi sprijiniţi, fie pentru dezgheţarea pământului, fie pentru 
incaizirea muncitorilor, deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea da naştere la prăbuşirea pereților si la accidente 
grave. 

 
 
LUCRARI DE REZISTENTA 
➢ COFRAREA ELEMENTELOR DIN BETON 

- Cofrare stâlpi; 

- Cofrare pereţi structurali; 

- Cofrare planşee; 

- Cofrare grinzi. 
Transportul, manipularea şi depozitarea cofrajelor se va face astfel încât să se evite deformarea şi degradarea lor (umezire, 
murdărire, putrezire, ruginirea, etc.). 
Este interzisă depozitarea cofrajelor direct pe pământ sau depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraj. 

➢ MONTAREA COFRAJELOR 
-înainte de începerea lucrărilor de cofrare se vor curaţi şi pregăti suprafeţele care vor veni în contact cu betonul ce urmează a 
se turna şi se va verifica şi corecta poziţia armăturilor. 
Montarea cofrajelor va cuprinde următoarele operaţii : 
- Trasarea poziţiei cofrajelor; 
- Asamblarea şi susţinerea provizorie a panourilor; 
- Verificarea şi corectarea poziţiei panourilor; 
- încheierea, legarea şi sprijinirea definitivă a cofrajelor. 
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Elementele de cofraj se vor preasambla înainte de a fi montate la poziţie. 
-înainte de turnarea betonului se va face verificarea integrităţii, stabilităţii rezemării pe teren, etanşeităţii şi stării de curăţire a 
cofrajelor. 
-înainte de turnarea betonului se va verifica dacă s-a făcut ungerea cofrajelor pentru uşurarea operaţiunii de decofrare. 
Ungerea se execută cu agenţi de decofrare pe feţele cofrajului care vin în contact cu betonul. 
Agenţii de decofrare trebuie să nu păteze betonul, să nu corodeze betonul şi cofrajul, să se aplice uşor şi să-şi păstreze 
proprietăţile neschimbate în condiţiile climatice de execuţie a lucrărilor 
 
➢ COFRAREA STÂLPILOR, PEREŢILOR STRUCTURALI, PLANŞEELOR ŞI GRINZILOR 
Lucrările de cofrare cuprind următoarele operaţiuni generale care trebuie executate şi verificate conform proiectelor şi fişelor 
tehnologice întocmite de executant: 
-Trasarea poziţiei cofrajelor; 
- Montarea cofrajelor; 
- transportul şi aşezarea panourilor de cofraj la poziţie; 
- asamblarea şi susţinerea provizorie a panourilor; 
- verificarea şi corectarea poziţiei panourilor; 
- încheierea, legarea şi sprijinirea definitivă a cofrajelor (inclusiv asigurări la acţiunea vântului), cu ajutorul unor 
elemente speciale: caloţi, juguri, tiranţi, zăvoare, contravântuiri, distanţieri, etc.; 
- Controlul şi recepţia lucrărilor de cofrare; 
- Demontarea cofrajului după turnarea şi întărirea betonului; 
- Pregătirea cofrajelor pentru un nou ciclu. 
Cofrarea elementelor din beton şi beton armat se poate executa cu: 
- cofraje fixe, confecţionate şi montate la locul de turnare a betonului şi folosite de obicei la o singură 
turnare; 
- cofraje demontabile staţionare, realizate din elemente sau subansambluri de cofraj refolosibile la un anumit număr 
de turnări; 
cofraje demontabile mobile care se deplasează şi iau poziţii succesive pe măsura turnării betoanelor 
a. Cofraje pentru stâlpi: 

- Cofraj metalic tip CMS; 
- Cofraj pentru stâlpi cu caloţi CsKI; 
- Cofraj mixt uşor CMU, 
b. Cofraje pentru pereţi: 

- Cofraj mixt CMU pentru pereţi; 
- Cofraj mixt greu CMG pentru pereţi; 
- Cofraje metalice plane CUP 72; 
- Cofraje păşitoare CP 100. 
c. Cofraje pentru planşee: 

- Cofraj mixt greu CMG pentru planşee; 
- Cofraj metalic suspendat autoportant ( 6 x 6  m); 
- Platformă suspendată pentru cofrat planşee ( 6 x 6  m); 
- Mese de turnare planşee. 
d. Cofraje pentru grinzi: 

- Cofraj mixt uşor CMU pentru grinzi; 
- Dispozitiv tip TS 21 pentru grinzi; 
- Echipament EFG. 
➢ ARMĂTURI PENTRU BETON ARMAT 
➢ OŢELURILE PENTRU ARMĂTURI 
Oţelurile pentru beton armat trebuie să se conformeze "Specificaţiei tehnice privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru 
oţelurile utilizate în structuri din beton". 
Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de livrare) sunt indicate în standardele de 
produs STAS 438/1 - 89 pentru oţeluri cu profil neted OB 37 şi profilate PC 52, PC 60, respectiv 438/ 2 - 91 şi 438/3/4 - 98 
pentru sârme trase şi plase sudate pentru beton armat. Domeniile de utilizare ale acestor tipuri de armături sunt precizate în 
STAS 10107/0 - 90, SR EN 1992-1-1-2006 sau în alte reglementări specifice. 
Oţelurile de alte tipuri, inclusiv provenite din import, trebuie să fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare. 
 
LIVRAREA ŞI MARCAREA 
Livrarea oţelului beton se va face în conformitate cu reglementările în vigoare, însoţită de un document de calitate (certificat de 
calitate/ inspecţie, declaraţie de conformitate) şi după certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie după 
certificatul de conformitate. 
Documentele ce însoţesc livrarea oţelului beton de la producător trebuie să conţină următoarele informaţii: 

• Denumirea şi tipul de oţel, standardul utilizat; 
• Toate informaţiile pentru identificarea loturilor; 
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• Greutatea netă; 
• Valorile determinate privind criteriile de performanţă. 

Fiecare colac, legătură de bare sau plase sudate va purta o etichetă, bine legată, care va conţine: 
• Marca produsului; 
• Tipul armăturii; 
• Numărul lotului şi al colacului sau al legăturii; 
• Greutatea netă; 
• Semnul ETC. 

Oţelul livrat de furnizori intermediari va fi însoţit de un certificat privind calitatea produselor care va conţine toate datele din 
documentele de calitate eliberate de producătorul oţelului beton. 
CATEGORII DE LUCRĂRI. 
- Ancorarea armăturilor; 
- Armarea stâlpilor; 
- Armarea grinzilor; 
- Armarea pereţilor structurali; 
- Armarea plăcilor; 
- înnădirea armăturilor. 
MATERIALE-MATERIALE PRINCIPALE 
- Oţel rotund neted; 
- Oţel beton cu profil periodic. 
ACCESORII 
- Distanţieri (suporţi); 
- Electrozi sudură. 
TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE 
Oţelurile pentru beton armat se livrează în formă de: 
- colaci pentru <j>< 12 mm (loturi de 1,8 - 3,0 tone); 
bare pentru <j>> 12 mm (loturi de 1,0 - 2,5 tone); 
- panouri de plase sudate (pachete de circa 2,5 tone); 
- plase sudate în rulouri. 
Barele de armătură, plasele sudate şi carcasele prefabricate de armătură vor fi transportate şi depozitate astfel încât să nu 
sufere deteriorări sau să prezinte substanţe care pot afecta armătura şi/ sau betonul sau aderenţa beton-armătură. 
Oţelurile pentru armături trebuie să fie depozitate separat pe tipuri şi diametre în spaţii amenajate şi dotate corespunzător, 
astfel încât să se asigure: 

• Evitarea condiţiilor care favorizează corodarea armăturii; 
• Evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale; 
• Asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi diametru. 

Manipularea loturilor şi pachetelor de armături se execută cu macaraua turn, portal sau automacara cu capacitate de ridicare 
corespunzătoare şi dispozitive de manipulare. Depozitarea oţelului beton se face pe diametre şi calităţi de oţel. La depozitarea 
pe durată mai mare (1 an) stivele se protejează contra intemperiilor cu foi de carton asfaltat, folii de masă plastică, etc. 
Se va asigura evitarea condiţiilor ce favorizează corodarea ţelurilor beton şi murdărirea acestora cu pământ sau alte materiale. 
OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE 
La ridicarea armăturilor din depozit se va verifica diametrul barelor, certificatele şi datele necesare stabilirii calităţii oţelurilor 
beton. 
înainte de montarea armăturilor se vor executa următoarele operaţiuni pregătitoare: 
- îndreptarea şi tăierea armăturilor; 
- Fasonarea (îndoirea) armăturilor; 
- Confecţionarea carcaselor şi plaselor sudate; 
- înnădirea, sudarea armăturilor. 
După operaţiunea de îndreptare, oţelul beton se curăţă de rugină, pete de ulei, praf, etc. prin frecare cu peria de sârmă sau prin 
alte procedee de decapare. 
înainte de începerea operaţiunilor de montare a armăturilor se curăţă cofrajele. 
Curăţarea cofrajelor se face prin spălare cu furtunul, măturare şi suflare cu aer comprimat. 
FASONAREA ARMĂTURILOR 
Armăturile vor fi sau nu prevăzute la capete cu cârlige conform prevederilor din proiect şi prevederilor SR-EN-1-1-2004, SR EN 
1992-1-1/2006. 
Formele de cârlige utilizate sunt : 
- cu îndoire la 180° pentru barele din OB37; 
- cu îndoire la 90° pentru barele din PC52 şi PC60. 
Pentru etrieri şi agrafe, ancorarea se realizează prin cârlige îndoite la 135° sau 180° în cazul etrierilor din OB37 şi numai la 
135° în cazul celor din PC52 sau PC60. 
MONTAREA ARMĂTURILOR 
Montarea armăturilor se poate începe numai după : 
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- recepţionarea calitativă a cofrajelor (verificarea poziţiei cofrajelor, dacă acestea se închid după montarea armăturii, 
sau încheierea PV de recepţie a cofrajelor) ; 
- acceptarea de către proiectant a procedurii de betonare în cazul elementelor sau părţilor de structură al căror volum 
depăşeşte 100 m3 şi este necesar să fie prevăzute rosturi de betonare. 
La montarea armăturilor se vor adopta măsuri pentru asigurarea bunei desfăşurări a turnării şi compactării prin : 
- crearea la intervale de max. 3 m a unor spaţii libere între armăturile de la partea superioară care să permită 
pătrunderea liberă a betonului sau a furtunelor prin care se descarcă betonul; 
- crearea spaţiilor necesare pătrunderii vibratoarelor (min. 2,5x <f> vibrator) la interval de max. 5 ori grosimea 
elementului uzual, diametrele vibratoarelor fiind de 38 sau 58 mm. 
Armarea stâlpilor: 
- Se introduc etrierii peste mustăţile lăsate în fundaţii sau peste mustăţile din stâlpii inferiori; 
- Se introduc barele longitudinale care se leagă de mustăţi şi se trasează cu creta pe o bară longitudinală poziţia 
etrierilor; 
- Se leagă etrierii începând de sus în jos la distanţele prevăzute în proiect; 
- Se montează cofrajul stâlpului; 
- Carcasele stâlpilor se poziţionează cu distanţieri circulari, agrafe şi sârme cu care se leagă de cofraj; 
- Se verifică continuitatea barelor pentru împământare conform proiectului de instalaţii electrice. 
Armarea grinzilor: 
Se definitivează montarea armăturilor din stâlp şi de la capetele grinzii 
- Se trasează poziţia etrierilor pe cofraj; 
- Se poziţionează etrieii pe cofraj în dreptul semnelor; 
- Etrierii închişi se lasă cu latura de sus deschisă; 
- Se introduc barele drepte de la partea de jos şi se leagă cu sârmă, în poziţie corectă, de etrieri; 
- Se introduc distanţieri în jurul cofrajului; 
- Se introduc barele ridicate şi de montaj; 
- Se închid etrierii şi se leagă; 
- Se montează distanţierii laterali pentru asigurarea acoperirii corecte cu beton. 
Armarea pereţilor structurali: 
Armătura se montează după ce s-a executat cofrarea unei feţe a peretelui. 
- Se trasează pe cofraj poziţia barelor verticale şi orizontale; 
- Se începe cu un grup de bare verticale, de regulă de la margine, de care se leagă barele orizontale, după care se 
continuă cu barele verticale şi în cele din urmă se montează cele orizontale; 
- Se montează distanţierii din masă plastică (sau sârmă îndoită cu capete din masă plastică); 
- Se montează al doilea perete al cofrajului şi se verifică poziţia armăturilor; 
- Se verifică continuitatea barelor pentru împământare conform proiectului de instalaţii electrice. 
Se va ţine seama de necesitatea executării golurilor conform notelor de pe planurile proiectului. 
Armarea plăcilor orizontale: 
- Se trasează cu creta pe cofraj poziţia barelor; 
- Se montează barele drepte, de regulă alternativ cu bare ridicate gata fasonate sau cu bare ce urmează a fi îndoite 
direct pe cofraj; 
- îndoirea barelor direct pe cofraj este precedată de trasarea cu cretă a punctelor de îndoire; 
- Se aşează barele de repartiţie de la partea inferioară şi superioară (bare de montaj) şi se leagă cu sârme; 
- Dacă este necesar se montează călăreţii. 
în cazul armării pe două direcţii se procedează în mod similar. 
Se va ţine seama de necesitatea executării golurilor conform notelor de pe planurile proiectului.  
LEGAREA ARMĂTURILOR 
La încrucişări, barele de armare trebuie să fie legate între ele prin legături de sârmă neagră (STAS 889-80) sau prin sudură 
electrică prin puncte (în cazul oţelurilor sudabile, fără alterarea caracteristicilor iniţiale ale armăturilor). Când legarea se face cu 
sârmă se vor utiliza două fire de sârmă de l...l,5 mm diametru. 
Reţelele de armături din plăci şi din pereţi vor avea legate în mod obligatoriu două rânduri de încrucişări marginale pe întreg 
conturul. 
Restul încrucişărilor, din mijlocul reţelelor vor fi legate din 2 în 2 în ambele sensuri (în şah). 
Reţelele din plăci curbe subţiri se vor lega în toate punctele de încrucişare. 
La grinzi şi stâlpi vor fi legate toate încrucişările barelor armăturii în colţurile etrierilor sau cu cârligele agrafelor. Restul 
încrucişărilor acestor bare cu porţiunile drepte ale etrierilor potfi legate în şah (cel puţin din 2 în 2). 
Barele înclinate vor fi legate în mod obligatoriu de primii etrieri cu care se încrucişează. 
Etrierii şi agrafele montate înclinat faţă de armăturile longitudinale se vor lega de toate barele cu care se încrucişează. Fretele 
vor fi legate de regulă de toate barele longitudinale cu care se încrucişează. La legarea etrierilor la colţuri se va ţine seama şi 
de precizările suplimentare formulate în reglementările specifice de proiectare. 
RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Pentru a conlucra cât mai bine cu betonul, armătura din elementele de beton trebuie să realizeze o carcasă spaţială (la 
elementele liniare - grinzi, stâlpi, arce) şi o plasă sau o serie de plase plane (la elemente plane - plăci, pereţi). 
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Armăturile trebuie să fie acoperite cu un strat de beton de protecţie pentru a fi protejate împotriva coroziunii şi pentru asigurarea 
conlucrării acesteia cu betonul. 
Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor va respecta prevederile proiectului de execuţie cu o abatere de ± 4 mm. 
Pentru armăturile longitudinale de rezistenţă se admit abateri de -2 la 4 mm faţă de tabelul prezentat. 
Se recomandă ca armăturile înclinate cu <|> 16 mm sau mai mare, să aibă o acoperire laterală de beton cu grosimea de cel 
puţin 2 ori diametrul armăturii. Condiţia este obligatorie pentru elementele din beton cu agregate uşoare. 
Se vor prevedea grosimi sporite pentru: 
- elementele supuse direct acţiunii intemperiilor, neprotejate cu tencuială (+10 mm); 
- elemente situate în mediu agresiv; 
- elemente la care restricţiile privind paza contra incendiilor prevăd grosimi mai mari. 
In vederea recepţionării lucrărilor de armare se verifică înainte de turnarea betonului: 
- Numărul, diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii; 
- Distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul lor de fixare. 
- Lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele ce se toarnă 
ulterior; 
- Poziţia înnădirilor şi lungimile de petrecere a barelor; 
- Calitatea sudurilor; 
- Numărul şi calitatea legăturilor dintre bare; 
- Dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării; 
- Modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia; 
- Poziţia, modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate; 
- Respectarea toleranţelor şi abaterilor permise conform prezentelor specificaţii tehnice. 
- înainte de turnarea betonului se iau măsuri de înlocuire sau dublare a armăturilor necorespunzătoare şi se refac 
legăturile sau sudurile desprinse. 
- în timpul turnării şi vibrării betonului se iau măsuri dacă este cazul de corectare a deformaţiilor constate. 
- Nu se admit modificări de soluţii în ceea ce priveşte calitatea oţelului beton utilizat şi nici a grosimilor barelor faţă de 
prevederile din proiect. 
- La terminarea lucrărilor de armare se efectuează recepţia de către beneficiar, proiectant şi executant. 
- Rezultatele verificărilor şi eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna în Registrul de Procese Verbale 
pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. 
- După efectuarea remedierilor se va face verificarea şi se va întocmi un nou Proces Verbal. 
 
➢ TURNAREA BETONULUI 
Toate elementele din beton şi beton armat pentru care s-au întocmit prezentele specificaţii se execută monolit. 
Se consideră că betoanele se prepară în staţii de betoane specializate. Executantul va utiliza betoane gata preparate livrate de 
la staţii proprii de betoane sau de la alte centrale de betoane. Cu acordul proiectantului, executantul va putea executa în cazuri 
de excepţie şi pentru cantităţi mici, pentru lucrări fără mare importanţă, betoane preparate în şantier. în acest caz se vor 
respecta toate prevederile normativelor în vigoare privitoare la verificarea condiţiilor de preparare, punere în operă şi recepţie a 
betoanelor. 
 
 
Pentru cerinţele legate de clasa de expunere vor respecta indicaţiile de mai jos (conf. Normativului NE 012/1-2007) 

Denumirea 

clasei 

Descrierea mediului înconjurător Exemple informative ilustrând alegerea claselor de 
expunere 

1 Nici un risc de coroziune sau atac 

XO Beton simplu şi fără piese metalice înglobate. 
Toate expunerile, cu excepţia cazurilor de 
îngheţ-dezgheţ, de abraziune şi de atac chimic 

Beton de umplutură / egalizare 

2 Coroziunea datorată carbonatăriî 

Când betonul 
umiditate, ex 
luate in consi 
înglobate, da 
umiditatea ar 
acceptabilă, 
înconjurător 

care conţine armături sau piese metalic 
punerea trebuie clasificată în modul urrr 
derare sunt cele din betonul ce acoperă rîn 
numeroase cazuri, această umiditat nbiantă. în 
acest caz, o clasificare fonde Situaţia nu poate 
fi aceeaşi dacă există c racoperirea betonului 
cu un material de 

e înglobate, este expus la aer şi îător:  

NOTĂ - Condiţiile de umiditate armăturile sau piesele 
metalice 2 poate fi considerată că reflectă tă pe diferite 
medii ambiante poate fi barieră între beton şi mediul său 
protecţie). 

XC1 Uscat sau permanent umed Beton în interiorul clădirilor unde gradul de umiditate a 
mediului ambiant este redus (inclusiv bucătăriile, băile şi 
spălătoriile clădirilor de locuit) Beton imersat permanent în 
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Denumire a 
clasei 

Descrierea mediului înconjurător Exemple informative ilustrând alegerea claselor de 
expunere 

XC2 Umed, rareori uscat Suprafeţe de beton în contact cu apa pe termen lung (de 
exemplu elemente ale rezervoarelor de apă) Un mare număr 
de fundaţii 

XC3 Umiditate moderată 

Beton în interiorul clădirilor unde umiditatea mediului ambiant 
este medie sau ridicată (bucătării, băi, spălătorii profesionale 
altele decât cele ale clădirilor de locuit) Beton la exterior, însă 
la adăpost de intemperii (elemente la care aerul din exterior 
are acces constant sau des, de exemplu : hale deschise) 

XC4 Alternanţă umiditate - uscare Suprafeţe supuse contactului cu apa, dar care nu intră în 
clasa de expunere XC2 (elemente exterioare expuse 
intemperiilor) 

3 Coroziunea datorată clorurilor având altă origine decât cea marină 

Când betonul care conţine armături sau piese metalice înglobate, este în contact cu apa având altă origine decât cea 
marină, conţinând cloruri, inclusiv din^sărurile pentru dezgheţare, clasele de expunere sunt după cum urmează: NOTĂ -
în ce priveşte condiţiile de umiditate, a se vedea de asemenea secţiunea 2 din acest tabel. 

XD1 Umiditate moderată 

Suprafeţe de beton expuse la cloruri transportate de curenţi 
de aer (de exemplu suprafeţele expuse agenţilor de 
dezgheţare de pe suprafaţa carosabilă, pulverizaţi şi 
transportaţi de curenţii de aer, la garaje, etc.) 

XD2 Umed, rar uscat Piscine, rezervoare Beton expus apelor industriale conţinând 
cloruri 

XD3 Alternanţă umiditate - uscare Elemente ale podurilor, ziduri de sprijin, expuse stropirii apei 
conţinând cloruri Şosele, dalele parcajelor de staţionare a 
vehiculelor 

4 Coroziunea datorată clorurilor din apa de mare 
Când betonul care conţine armături sau piese metalice înglobate, este pus în contact cu cloruri din apa de mare, sau 
acţiunii aerului ce vehiculează săruri marine, clasele de expunere sunt următoarele: 

XS1 
Expunere la aerul ce vehiculează săruri 
marine, însă nu sunt în contact direct cu 
apa de mare 

Structuri pe sau în apropierea litoralului (agresivitatea 
atmosferica marina acţionează asupra construcţiilor din beton, 
beton armat pe o distanta de circa 5 km de ţărm) 

XS2 Imersate în permanenţă Elemente de structuri marine 

XS3 
Zone de amaraj, zone supuse stropirii sau 
ceţei 

Elemente de structuri marine 

5 Atac din îngheţ-dezgheţ cu sau fără agenţi de dezgheţare 

Când betonul este supus la un atac semnificativ datorat ciclurilor de îngheţ-dezgheţ, atunci când este umed, clasele de 
expunere sunt următoarele: 

XF1 Saturaţie moderată cu apă fără agenţi de 
dezgheţare 

Suprafeţe verticale ale betonului expuse la ploaie şi la îngheţ 

XF2 Saturaţie moderată cu apă, cu agenţi de 
dezgheţare 

Suprafeţe verticale ale betonului din lucrări rutiere expuse la 
îngheţ şi curenţilor de aer ce vehiculează agenţi de 
dezgheţare 

 

Denumire a 
clasei 

Descrierea mediului înconjurător Exemple informative ilustrând alegerea claselor de 
expunere 

XF3 Saturaţie puternică cu apă, fără agenţi de 
dezgheţare 

Suprafeţe orizontale ale betonului expuse la ploaie şi la 
îngheţ 
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XF4 
Saturaţie puternică cu apă, cu agenţi de 
dezgheţare sau apă de mare 

Şosele şi tabliere de pod expuse la agenţi de dezgheţare 
Suprafeţele verticale ale betonului expuse la îngheţ şi supuse 
direct stropirii cu agenţi de dezgheţare Zonele j structurilor 
marine expuse la îngheţ şi supuse stropirii cu agenţi de 
dezgheţare 

6 Atac chimic 

Când betonul este expus la atac chimic, care survine din soluri naturale, ape de suprafaţă şi ape subterane, clasificarea 
se face după cum se indică în tabelul 2. Clasificarea apelor de mare depinde de localiza rea ^geografică, în consecinţă 
se aplică clasificarea valabilă pe locul de utilizare a betonului NOTĂ -Un studiu special, poate fi necesar pentru 
determinarea clasei de expunere adecvate în medii înconjurătoare, în situaţiile următoare: - nu se încadrează în limitele 
din tabelul 2; - conţine alte substanţe chimice agresive; - sol sau apă poluată chimic; - prezintă o viteză ridicată a apei de 
scurgere, în combinaţie cu anumite substanţe chimice din tabelul 2. 

XA1 Mediu înconjurător cu agresivitate chimică 
slabă, conform tabelului 2 

 

XA2 Mediu înconjurător cu agresivitate chimică 
moderată, conform tabelului 2 

 

XA3 Mediu înconjurător cu agresivitate chimică 
intensă, conform tabelului 2 

 

7 Solicitarea mecanică a betonului prin uzură 
Dacă betonul 
de expunere 

este supus unor solicitări mecanice care produc uzura acestuia, atunci acest tip poate fi clasificat după 
cum urmează: 

XM1 Solicitare moderată de uzură Elemente din incinte industriale supuse la circulaţia 
vehiculelor echipate cu anvelope 

XM2 Solicitare intensă de uzură Elemente din incinte industriale supuse la circulaţia 
stivuitoarelor echipate cu anvelope sau bandaje de cauciuc 

XM3 Solicitare foarte intensă de uzură Elemente din incinte industriale supuse la circulaţia 
stivuitoarelor echipate cu bandaje de elastomeri / metalice 
sau maşini cu şenile 

 

Clase de rezistenta la compresiune pentru betoane cu masa volumica normala si betoane grele. 

Clase de rezistenta la compresiune pentru betoane uşoare betoane grele. 

Clase de rezistenţă la 
compresiune 

Rezistenţa 

caracteristică minimă pe 
cilindri fck,cil N/mm2 

Rezistenţa 

caracteristică minimă pe 
cuburi fck,cub N/mm2 C8/10 8 10 

C12/15 12 15 
C16/20 16 20 i 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 
C35/45 35 45 
C40/50 40 50 
C45/55 45 55 
C50/60 50 60 
C55/67 55 67 
C60/75 60 75 
C70/85 70 85 
C80/95 80 95 

C90/105 90 105 
C100/115 100 115 
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Clase de rezistenţă la 
compresiune 

Rezistenţa 

caracteristică minimă pe 
cilindri fck,cil N/mm2 

Rezistenţa 

caracteristică minimă pe 
cuburia) fck,cub N/mm2 LC8/9 8 9 

LC12/13 12 13 
LC16/18 16 18 
LC20/22 20 22 

 

LC25/28 25 28 
LC30/33 30 33 
LC35/38 35 38 
LC40/44 40 44 
LC45/50 45 50 
LC50/55 50 55 
LC55/60 55 60 
LC60/66 60 66 
LC70/77 70 77 
LC80/88 80 88 

a) Alte valori pot fi utilizate dacă este stabilită şi documentată cu o 
precizie suficientă o relaţie cu valorile de referinţă pe cilindri 

Calitatea betoanelor puse în operă se va aprecia pe baza concluziilor analizelor efectuate şi a rezultatelor aprecierii calităţii 
betonului consemnate într-un Proces verbal încheiat între executant, beneficiar şi proiectant. 

MATERIALE 

 

MATERIALE PRINCIPALE 

ELEMENT 

INFRASTRUCTURA 

CLASA 

BETON 

CLASA EXPUNERE CLASA 

CLORURI 

RAPORT 

A/C 

TIP CIMENT DOZAJ 

MIN. 

CIMENT 

SORT 

MAX. 

AGREGAT 

       kg/mc mm 
RADIER* C25/30 XC2 XA1 CI 0.2 0.55 HIIAS 300 20 

STÂLPI SI PEREŢI 
CU CONTINUITATE 

IN 
SUPRASTRUCTURA 

C40/50 XC1 
 

CI 0.2 0.65 CEMIIA-S 42,5R 260 16 

PEREŢI REZERVOR* C40/50 XC2  CI 0.2 0.6 CEMIIA-S 42,5R 260 16 
PLACI C25/30 XC4  CI 0.2 0.5 CEMIIA-S 42,5R 300 16 

STÂLPI SI PEREŢI 
PREZENŢI NUMAI IN 
INFRASTRUCTURA 

C25/30 XC1 
 

CI 0.2 0.65 CEMIIA-S 42,5R 260 16 

BETON 
EGALIZARE** 

C8/10 XO       

Nota: 
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TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE. 
Transportul betoanelor la punctele de lucru se face cu mijloace de transport mecanizate. 
Transportul betonului cu tasare mai mare de 50 mm se face cu autoagitatoare, iar a betonului cu tasarea maximă de 50 mm se 
poate face cu autobasculante cu benă, amenajate corespunzător. 
 
EXECUŢIE 
PREPARAREA BETOANELOR 
Pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a betoanelor, acestea se vor prepara în unităţi specializate prevăzute cu 
dozatoare gravimetrice şi cu instalaţii de amestecare forţată a componentelor. 
Furnizorul de betoane va asigura în mod obligatoriu respectarea reţetelor de preparare şi va confirma la fiecare transport clasa 
betoanelor livrate. 
 
CERINŢE DE BAZA PENTRU MATERIALELE COMPONENTE 
Materialele componente nu trebuie să conţină substanţe nocive în cantităţi care pot avea un efect dăunător asupra durabilităţii 
betonului sau provoacă coroziunea armăturilor, ele trebuie să fie apte pentru utilizarea preconizată a betonului. 
Când se stabileşte aptitudinea generală de utilizare a unui material component, aceasta nu indică o aptitudine în orice situaţie şi 
pentru orice compoziţie de beton. 
în betonul conform cu SR EN 206-1 trebuie să se utilizeze numai materiale componente cu aptitudinea de utilizare stabilită 
pentru cerinţele specificate. 
NOTĂ - Pentru produsele speciale utilizate drept componente în betonul conform SR EN 206-1, care nu sunt acoperite de 
standarde europene, sau când un standard european existent nu tratează aceste produse speciale, sau când un anume 
component diferă semnificativ de standardul european, aptitudinea de utilizare poate fi stabilită prin: 
- agrement tehnic european care se referă în special la utilizarea materialului component în beton în conformitate cu SR EN 
206-1; 
- prevederi în vigoare la locul unde betonul este utilizat (standarde / agremente naţionale corespondente), referitoare la 
utilizarea materialului component în beton în conformitate cu SR EN 206-1. 
a. Ciment 
Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru cimenturi în conformitate cu SR EN 197-1. 
NOTA - Pentru alte cimenturi care nu sunt cuprinse în SR EN 197-1 aptitudinea generală de utilizare trebuie să se facă pe baza 
prevederilor altor standarde europene de cimenturi în vigoare, a standardelor naţionale SR 3011, SR 7055, STAS 10092, 
elaborate având in vedere principii şi proceduri recunoscute care sunt în conformitate cu standardul SR EN 206-1. Pentru toate 
cimenturile pentru care nu există experienţă de utilizare în betoane în ţară, folosirea acestora se va face numai pe baza unor 
rezultate ale cercetărilor experimentale prin care să se demonstreze comportarea betoanelor la diferite tipuri de solicitări fizico-
mecanice si de mediu. 
b. Agregate 
Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru: 
- agregate de masă volumică normală şi agregate grele în conformitate cu SR EN 12620; 
- agregate uşoare în conformitate cu SR EN 13055-1. 
NOTĂ - Utilizarea agregatelor din beton reciclat se face în conformitate cu SR EN 13242. 
c. Apa de amestec 
Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru apa de amestec şi apele de spălare recuperate de la producţia betonului, 
conform SR EN 1008. 
d. Aditivi 
Aptitudinea generală este stabilită pentru aditivi conform SR EN 934-2. 
NOTĂ - Compatibilitatea aditivilor cu cimenturile utilizate trebuie verificată prin încercări preliminare 
e. Adaosurile (inclusiv filerele minerale şi pigmenţii) 
Aptitudinea generală de utilizare ca adaos de tip I (a se vedea 3.1.23) este stabilită pentru: 
- filere conform SR EN 12620; 
- pigmenţi conform SR EN 12878. 
Aptitudinea generală de utilizare ca adaosuri de tip II (a se vedea 3.1.28) este stabilită pentru: 

* - in cazul betoanelor folosite la turnarea radierului si a pereţilor de beton armat ai rezervorului, se vor folosi aditivi 
pentru creşterea gradului de impermeabilitate a betonului (P8/10). Cantitatile si tipul acestora se vor stabili la staţiile 
de betonare conf. NE 012/2007, pct.5.2.6, tab.2a. 
** - in cazul betonului folosit la turnarea betonului de egalizare furnizorul trebuie sa se asigure ca acesta îndeplineşte 
clasa de rezistenta impusa in tabelul de mai sus si gradul de impermeabilitate P4/10. 

ELEMENT 

SUPRASTRUCTURA 

CLASA 

BETON 

CLASA 
EXPUNERE 

CLASA 

CLORURI 

RAPORT 

A/C 

TIP CIMENT DOZAJ 

MIN. 

CIMENT 

SORT 

MAX. 

AGREGAT 

       kg/mc mm 
PEREŢI SI STÂLPI C40/50 XC1  CI 0.2 0.65 CEMIIA-S 42,5R 260 16 
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- cenuşi volante conform SR EN 450; 
- silicea ultrafină conform SR EN 13263. 
- Compoziţia betonului şi materialele componente cu proprietăţi specificate sau cu compoziţia prescrisă trebuie să fie 
alese astfel încât să satisfacă cerinţele specificate pentru betonul proaspăt şi întărit, inclusiv consistenţa, masa volumică, 
rezistenţa, durabilitatea protecţia contra coroziunii a pieselor din oţel înglobate, ţinând seama de procedeele de producţie şi 
metoda prin care se intenţionează să se execute lucrările de beton. 
- Când acestea nu sunt precizate în specificaţie, producătorul trebuie să selecţioneze tipurile şi clasele de materiale 
componente dintre cele a căror aptitudine de utilizare este stabilită pentru condiţiile de mediu specifice. 
a. Alegerea cimentului 
Cimentul trebuie ales dintre cele a căror aptitudine de utilizare este stabilită, luând în considerare: 
- tehnologia de executare a lucrării; 
- utilizarea finală a betonului; 
- condiţiile de tratare (de exemplu tratament termic); 
- dimensiunile structurii (dezvoltarea căldurii de hidratare); 
- agresiunile mediului înconjurător la care este expusă structura; 
- reactivitatea potenţială a agregatelor faţă de alcaliile din materiale componente. 
NOTĂ - in normativul NE 012/1-2007, Anexa L (informativă) se prezintă recomandări generale pentru alegerea unui anumit tip 
de ciment. 
b. Utilizarea agregatelor 
Conform curbe granulometrice prezentate in anexa K pentru diferite dimensiuni nominale maxime ale agregatelor 0/8, 0/16, 
0/22, 0/32 şi 0/64 mm. 
Tipul, dimensiunile şi categoriile de agregate privind de exemplu, aplatizarea, rezistenţa la îngheţdezgheţ, abraziunea, 
rezistenţa, conţinutul de fin, etc. trebuie să fie selecţionate ţinând seama de: 
- execuţia lucrării; 
- utilizarea finală a betonului; 
- cerinţele de mediu înconjurător la care va fi supus betonul; 
- toate cerinţele pentru agregatele aparente sau agregatele pentru betonul decorativ. 
Dimensiunea maximă nominală superioară a agregatului (Dmax) trebuie selecţionată ţinând seama de grosimea acoperirii cu 
beton a armăturilor şi dimensiunea minimă a secţiunii lementelor. 
a. aditivilor 
Cantitatea totală de aditivi utilizaţi nu trebuie să depăşească dozajul maxim recomandat, de producătorul de aditivi şi nu trebuie 
să fie mai mare de 50 g aditiv (în stare de livrare) pe kg de ciment, în afară de cazul când s-a stabilit influenţa unui dozaj mai 
ridicat asupra performanţelor şi durabilităţii betonului. 
Aditivii utilizaţi în cantitate inferioară valorii de 2 g/kg ciment nu sunt admişi decât dispersaţi într-o parte din apa de amestec. 
Dacă cantitatea totală de aditiv lichid (în soluţie), este superioară valorii de 3 l/m3 de beton, conţinutul său de apă trebuie luat în 
consideraţie la calculul raportului apă/ciment. 
Când sunt utilizaţi mai mulţi aditivi, compatibilitatea lor trebuie verificată atunci când se efectuează încercările iniţiale. 
Atentie: Betoanele de consistenţă > S4; V4; C3 sau > F4 trebuie fabricate cu aditivi puternic reducători de apă sau cu 
superplastifianţi. 
Betoanele trebuie sa fie preparate cu aditivi. Condiţiile de utilizare a aditivilor sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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a. Temperatura betonului 
Temperatura betonului proaspăt nu trebuie să fie mai mică de 5°C în momentul livrării, în general temperatura betonului 
proaspăt nu trebuie să depăşească 30°C. In cazul în care nu au fost luate măsuri speciale pentru a se asigura că depăşirea 
temperaturii peste 30°C. nu va avea consecinţe negative asupra calităţii betonului întărit (de exemplu încercări prealabile prin 
utilizarea unui aditiv întârzietor). 
în cazul în care temperatura aerului este situată între + 5°C şi - 3°C , temperatura betonului nu trebuie să fie mai mica de + 5°C 
. în cazul în care dozajul de ciment este mai mic de 240 kg/m3 sau dacă se foloseşte ciment cu căldură de hidratare redusă (de 
exemplu de clasă 32,5 N) temperature betonului trebuie să fie mai mare de + 10°C OC la locul de punere în operă. 
La temperaturi ale aerului mai mici de - 3°C , temperatura betonului trebuie să fie mai mare de + 10°C. Trebuie luate măsuri 
corespunzătoare de turnare pe timp friguros care constau in protejarea betonului împotriva îngheţului. Este recomandată 
utilizarea cimenturilor cu degajare mare de căldură şi /sau aditivi acceleratori de întărire şi anti-îngheţ. 
Nu se recomandă punerea în operă a betonului la temperaturi ale aerului situate sub - 10 °C . 
 
CERINŢE PENTRU BETONUL PROASPĂT 
a. Consistenţa 
Consistenţa betonului trebuie determinată prin încercări prin una din metodele următoare: 
- încercarea de tasare, conform SR EN 12350-2; 
- încercarea Vebe, conform SR EN 12350-3; 
- determinarea gradului de compactare, conform SR EN 12350-4; 
încercarea cu masa de răspândire, conform SR EN 12350-5 
- metode de încercări specifice care au făcut obiectul unui acord între elaboratorul de specificaţie şi producător, pentru betonul 
destinat unor aplicaţii speciale (de exemplu: beton având consistenţa pământului umed). 
Metodele de încercare recomandabile pentru măsurarea consistenţei sunt metoda răspândirii (conform SR EN 12350-5) pentru 
betoanele fluide şi metoda tasării (conform SR EN 12350-2) pentru betoanele vâjtoase. 
NOTĂ - Din raţiuni de lipsă de sensibilitate a metodelor de încercări, de la anumite valori, se recomandă de a utiliza încercările 
indicate mai sus numai pentru: 
- înălţime a tasării > 10 mm şi < 210 mm; 
- timp de încercare Vebe < 30 s şi > 5 s; 
- grad de compactare > 1,04 şi < 1,46; 
- diametru de răspândire > 340 mm < 620 mm. 
Când trebuie determinată consistenţa betonului, această cerinţă se aplică în momentul utilizării betonului sau în cazul betonului 
gata de utilizare şi în momentul livrării. 

Nr. 

crt. 

Tip beton, tehnologie si condiţii de 
turnare 

Aditiv recomandat Observaţii 

1 Betoane de rezistenţă având clasa 
cuprinsă intre C 8 / 10 şi C 30 / 37 inclusiv 

Plastifiant După caz : 
Superplastifiant 

2 Betoane supuse la îngheţ - dezgheţ 
repetat 

Antrenor de aer  

3 Betoane cu permeabilitate redusă Reducător de apă / 
plastifiant 

După caz : - intens 
reducător de 

apă/superplastifiant - 
impermeabilizator 

4 
Betoane expuse in condiţii de agresivitate 

intensă şi foarte intensă 
Reducător de apă / 

plastifiant 

După caz : - intens 
reducător de 

apă/superplastifiant - 
inhibitor de coroziune 

5 Betoane executate monolit având clasa > 
C 35 / 45 

Superplastifiant / intens 
reducător de apă 

 

6 Betoane fluide superplastifiant  

7 Betoane masive Betoane turnate prin 
tehnologii speciale (autocompactante) 

(Plastifiant) superplastifiant 
+ întârzietor de priză 

 

8 Betoane turnate pe timp călduros Intârzietor de priză + 

superplastifiant 

(Plastifiant) 

 

9 Betoane turnate pe timp friguros Anti-îngheţ + accelerator de 
priză 

 

10 Betoane cu rezistenţe mari la termene 
scurte 

Acceleratori de întărire fără 
cloruri  
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Dacă betonul este livrat într-un camion malaxor sau cuvă agitatoare, este posibil de a măsura consistenţa pe o probă prelevată 
la prima descărcare. Proba trebuie prelevată după o descărcare de aproximativ 0,3 m3, conform SR EN 12350-1. 
Consistenţa poate fi specificată, prin referinţă la o clasă de consistenţă, conform pct. 4.2.1 din NE 012/1-2007, sau în cazuri 
particulare, printr-o valoare specificată. în acest caz, toleranţele sunt date în tabelul următor. 

b. Conţinut de ciment şi raport apă/ciment 

Pentru determinarea conţinutului de ciment, de apă, sau de adaosuri, cantitatea de ciment, cantitatea de adaosuri şi cantitatea 
de apă adăugată trebuie înregistrate pe imprimanta înregistratorului de amestecuri, sau când nu este utilizat înregistratorul, 
plecând de la registrul de producţie coroborat cu instrucţiunile de cântărire. 

Determinarea raportului apă/ciment din beton se face prin calcul pe baza conţinutului de ciment determinat şi a conţinutului de 
apă (pentru aditivii lichizi, a se vedea 5,2.6 din NE 012/1-2007). 

Nici o valoare individuală a raportului apă/ciment nu trebuie să depăşească cu mai mult de 0,02 valoarea limită specificată. 

Când este necesară determinarea conţinutului de ciment, a conţinutului în adaosuri sau a raportului apă/ciment din betonul 
proaspăt, metodele de încercări şi toleranţele aplicate, trebuie să facă obiectul unui acord între elaboratorul de specificaţie şi 
producător. 

c. Conţinut de aer 

Conţinutul de aer al betonului trebuie determinat, prin măsurare conform SR EN 12350-7, pentru beton de masă volumică 
normală şi beton greu şi conform cu ASTM C 173, pentru beton uşor. 

Conţinutul de aer antrenat este prescris printr-o valoare minimă. Limita superioară pentru conţinutul de aer este valoarea 
minimă specifică plus 4% în valoare absolută. 

Valorile minime ale aerului antrenat sunt redate in tabelul de mai jos in funcţie de dimensiunea maxima a granule de agregat. 

Dimensiunea maximă a 
agregatelor (mm) 

Aer antrenat (% volum) valori medii Aer antrenat (% volum) valori 
individuale 

8 > 6,0 > 5,5 
16 ' > 5,5 > 5,0 
22 > 5,0 £4,5 
32 £4,5 > 4,0 
63 > 4,0 > 3,5 

d. Dimensiunea maximă a agregatelor 
Dimensiunea nominală maximă a agregatelor se determină pe beton proaspăt, aceasta trebuie măsurată conform SR EN 933-
1. 
Dimensiunea maximă a agregatului cum este definită în SR EN 12620 nu trebuie să fie superioară celei specificate. 
Cerinţe pentru betonul întărit 

Rezistenţa se determină, pe baza încercărilor efectuate pe cuburi de 150 mm sau pe cilindri de 150 mm / 300 mm conform SR 
EN 12390-1, confecţionate şi conservate conform SR EN 12390-2, din probele prelevate conform SR EN 12350-1. 

Pentru evaluarea rezistenţei pot fi utilizate, alte dimensiuni de epruvete şi alte moduri de conservare, cu condiţia ca relaţiile 

Tasare 
Interval de valori specificate, în 

mm 
< 40 de la 50 până la 90 > 100 

Toleranţe, în mm ± 10 ± 20 ± 30 
Timp Vebe 

Interval de valori specificate, în 
s 

> 11 de la 10 până la 6 < 5 

Toleranţe, în s ± 3 ± 2 ± 1 
Grad de compactare 

Interval de valori specificate > 1,26 de la 1,25 până la 
1,11 

< 1,10 

Toleranţe ± 0,10 ± 0,08 ± 0,05 
Răspândire (întindere) 

Interval de valori specificate, în 
mm 

toate valorile 

Toleranţe, în mm ± 30 
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stabilite cu valorile de referinţă să aibă o precizie suficientă şi să fie documentate şi înregistrate. 

în cazul determinării rezistenţei betonului pe probe prelevate la locul de punere în operă din care se confecţionează epruvete 
care sunt conservate în alte condiţii de temperatură şi umiditate decât cele descries în SR EN 12390-2, rezultatele pot servi 
numai la determinarea controlului întăririi betonului şi nu la controlul calităţii, în sensul atribuirii unei clase de beton. 

e. Rezistenţa la compresiune 

Rezistenţa la compresiune trebuie determinată, şi este simbolizată fc,cub, când este determinată pe epruvete cubice şi este 
simbolizată fc,cil când este determinată pe epruvete cilindrice conform SR EN 12390-3. 

Se pot utiliza şi epruvete de alte dimensiuni, rezistenţele la compresiune pot fi echivalate cu rezistenţa obţinută pe cuburi de 
150 mm pe baza unor relaţii de echivalenţă adecvate, fără ca rezultatele sa fie utilizate pentru determinarea clasei betonului. 

Alegerea încercărilor pe cub sau pe cilindri pentru evaluarea rezistenţei, trebuie declarată la timp de producător, înainte de 
livrare. Dacă trebuie utilizată o metodă diferită, aceasta trebuie stabilită de comun acord între elaboratorul specificaţiei şi 
producător. 

Dacă nu există prevederi contrarii, rezistenţa la compresiune se determinată pe epruvete încercate la 28 zile. Pentru anumite 
utilizări poate fi necesar de a specifica rezistenţa la compresiune la termene mai scurte sau mai lungi de 28 zile (de exemplu 
elemente structurale masive), sau după conservare în condiţii special (de exemplu, tratamentul termic). 

Rezistenţa caracteristică a betonului trebuie să fie egală sau superioară rezistenţei la compresiune caracteristice minime, 
pentru clasa de rezistenţă specificată. 

Când este probabil ca încercările de rezistenţă la compresiune să dea valori nereprezentative, de exemplu betonul având clasa 
de consistenţa CO, mai vârtos decât SI, sau betonul vacuumat, atunci metoda de încercare trebuie modificată sau rezistenţa la 
compresiune poate fi evaluată în structura existentă sau în elemente de structură. 

f. Masa volumică 

Masa volumică a betonului după uscare în etuvă este determinată conform SR EN 12390-7. 

Pentru betonul normal, masa volumică după uscare în etuvă trebuie să fie mai mare de 2000 kg/m3 şi mai mică de 2600 kg/m3. 
Pentru betonul uşor masa volumică după uscare în etuvă trebuie să fie cuprinsă între limitele claselor de densitate prescrise (a 
se vedea tabelul 9). Pentru betonul greu, masa volumică după uscare în etuvă trebuie să fie mai mare de 2600 kg/m3. în cazuri 
particulare, când masa volumică este specificată se aplică o toleranţă de ± 100 kg/m3. 

g. Rezistenţa la penetrarea apei 
In cazul in care trebuie specificată rezistenţa la penetrarea apei, metoda şi criteriile de onformitate trebuie să facă obiectul unui 
acord între beneficiar şi producător. 
 
OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE TURNĂRII BETOANELOR 
înainte de începerea turnării betoanelor se va verifica în mod obligatoriu: 
- Integritatea, stabilitatea şi starea de curăţire a cofrajelor. 
- Gradul de curăţire al armăturilor pentru asigurarea adrenţei cu masa de beton. 
- Respectarea toleranţelor prescrise pentru cofraje şi armături în vederea: 
* asigurării stratului de beton prescris pentru protejarea armăturilor. 
* asigurării posibilităţilor de turnare şi vibrare a betoanelor. 
* realizării toleranţelor finale prescrise pentru elementele care urmează a se turna. 
TURNAREA BETOANELOR 
Turnarea se va face conform notelor şi comentariilor din planurile de detalii precum şi conform memoriului tehnic al proiectului 
de execuţie. 
Turnarea betonului se realizează cu mijloace mecanice cu transport intermitent (macara cu benă, roabă, tomberon, buncăr, 
etc.) sau cu transport continuu (jgheab, pompă de beton stabilă, autopompă, pompă de nivel cu braţ pliabil, transportor cu 
bandă, etc.) în funcţie de mijloacele din dotarea executantului, volumul lucrărilor care urmează a fi executate si tehnologia 
lucrărilor de execuţie a elementelor din beton şi beton armat, prevăzută în proiect. 
Pentru punerea în operă a betoanelor la construcţii dezvoltate la orizontală şi sub cota +/-0.00, se vor utiliza autobetoniere cu 
jgheab, autopompe cu braţ pliabil, pompe de beton staţionare sau transportoare cu bandă. 
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în cazul construcţiilor dezvoltate pe verticală, se pot utiliza autopompe de beton (Hmax = 30 m), pompe de beton (Hmax = 70 m) 
sau macarale turn echipate cu bene (Hmax = 150 m). 
înălţimea de cădere liberă a betonului, în scopul evitării segregării nu trebuie să fie mai mare de 3 m, în cazul elementelor cu 
lăţime de maximum 1 m, respectiv mai mare de 1,5 m în celelalte cazuri, inclusiv la elemente de suprafaţă (plăci şi fundaţii). 
Betonarea elementelor cofrate pe înălţimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau 
tub (alcătuit din tronsoane de formă tronconică) având capătul inferior situat la maximum 1,5 m de zona care se betonează. 
Betonul trebuie răspândit uniform în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm 
înălţime şi turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului din stratul turnat anterior. 
Betonarea grinzilor şi plăcilor va începe după 1-2 ore de la turnarea betonului stâlpilor sau a pereţilor pe care se reazemă. 
Grinzile şi plăcile se vor turna de regulă în acelaşi timp. 
Betonarea cadrelor se va face dând o deosebită atenţie zonelor de la noduri, pentru a se asigura umplerea completă a secţiunii. 
Turnarea betonului prin pompare se execută în mod curent cu betoanele din clasa Bc25. Pomparea betoanelor din orice altă 
clasă, mai mare decât cea enunţată (respectiv Bc40 şi Bc60) se va face numai după efectuarea unor încercări preliminare. 
înainte de începerea pompării betonului, conductele de pompare vor fi amorsate cu lapte de ciment. 
Pentru pompe şi autopompe de beton, cimentul trebuie să fie într-o proporţie minimă de 150 kg/mc, iar granulaţia maximă a 
agregatelor, să nu depăşească 1/3 din diametrul conductei. 
Procesul de pompare trebuie să se desfăşoare continuu, fără întreruperi care favorizează blocarea betonului în conducte. 
înălţimea liberă de cădere a betonului, va fi de maximum 50 cm, iar grosimea stratului de beton 45 cm. 
în măsura în care este posibil se vor evita rosturile de lucru prin execuţia lucrărilor de betonare fără întrerupere pe nivelul 
respectiv sau între două rosturi de dilatare, în caul în care nu există alte menţiuni exprese în planşele proiectului. 
Când rosturile de lucru nu pot fi evitate poziţia lor trebuie stabilită cu acordul proiectantului. 
La stâlpi rosturile se vor prevedea numai la bază. 
La grinzi betonate separat se pot lăsa rosturi la 3-5 cm sub nivelul inferior al plăcii. 
La plăci rostul de lucru va fi situat între 1/5 - 1/3 din deschiderea plăcii. 
La planşee cu nervuri, rostul se va putea face la 1/3 - 1/5 din deschiderea nervurilor (betonare în direcţia nervurilor) sau grinzii 
principale (betonare perpendiculară pe direcţia nervurilor). 
La bolţi şi arce se admit rosturi de lucru perpendiculare pe directoare. 
La stâlpi şi grinzi suprafaţa rosturilor va fi perpendiculară pe axa acestora, iar la plăci şi pereţi perpendiculare pe suprafaţă. 
înainte de turnarea betonului în rosturi, suprafaţa rostului va fi curăţătă şi spălată cu apă. 
COMPACTAREA BETOANELOR 
Pentru ca betonul să umple complet forma în care este turnat şi să nu rămână goluri sau pungi de aer, se utilizează 
compactarea mecanică a betonului prin vibrare. 
Se vor folosi vibratoare de interior (pervibratoare) , de exterior sau de cofraj şi de suprafaţă (plăci, rigle vibrante). 
Domeniul frecvenţelor utilizate pentru vibrare este cuprins între 3000-12000 vibraţii/minut. Vibraţiile de frecvenţă joasă 
acţionează asupra granulelor de dimensiuni mari, iar cele de frecvenţă înaltă acţionează asupra granulelor de dimensiuni mici. 
Vibrarea nu se poate aplica decât betoanelor vârtoase sau betoanelor semiplastice (cu tasarea conului de maximum 5 cm), 
cele cu consistenţă mai redusă segregând sub acţiunea vibrării. 
Durata de vibrare a betonului este între minim 5 - 3 0  secunde, funcţie de tasarea betonului şi de tipul de vibrator utilizat. 
Distanţa între două poziţii succesive de introducere a vibratorului de interior este de maxim l,00m, reducându-se funcţie de 
caracteristicile secţiunii şi desimea armăturii. 
Grosimea stratului de beton supus vibrării se recomandă să nu depăşească 3A din lungimea capului vibrator (buteliei) ; la 
compactarea unui nou strat, butelia tebuie să pătrundă 50....150mm în stratul compactat anterior. 
Vibrarea de suprafaţă se va utiliza la compactarea plăcilor cu grosimi de maxim 20cm.Se recomandă ca durata vibrării să fie de 
30...60sec. Grosimea stratului turnat înainte de vibrare trebuie să fie de 1,1...1,35 ori mai mare decât grosimea finală a stratului 
compactat, în funcţie de consistenţa betonului. Distanţa între două poziţii succesive de lucru ale plăcii vibrante trebuie să fie 
astfel stabilită încât să se asigure suprapunerea pe minim 50mm în raport cu poziţia precedentă. 
 
➢ DECOFRAREA BETOANELOR 
îndepărtarea cofrajelor se face după o durată de timp suficientă ca betonul să aibă rezistenţa necesară pentru a nu se produce 
deformaţii sau fisuri după decofrare. 
Termenele minime recomandate pentru decofrare sunt prevăzute în Normativul NE 012-99 (paragraful 14). Decofrarea feţelor 
laterale la grinzi, stâlpi, pereţi: 

Viteza de dezvoltare a rezistenţei 
betonului 

Termenul de decofrare (zile) în funcţie de temperatura mediului 

 + 5°C + 10°C + 15°C 
Lentă 2 1 1/2 1 

Medie 2 1 1 

Decofrarea feţelor inferioare cu menţinerea popilor de siguranţă: 
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Condiţii tehnologice: Termenul (în zile) de la turnare 

Viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului: Lentă Medie 

Temperatura mediului (°C): +5 +10 + 15 +5 + 10 + 15 
Grinzi cu deschidere maximă 6 m 6 5 4 5 5 3 

Grinzi cu deschidere > 6 m 10 8 6 6 5 4 

Decofrarea construcţiilor se va face prin slăbirea penelor de cofrare. 

La decofrare se vor lăsa popi de siguranţă dispuşi astfel: 

- La grinzi până la 4 m deschider, un pop la mijloc. 
- La grinzi de deschideri mai mari de 4 m, câte un pop la fiecare doi metri interval. 
- La plăci cu peste 3 metri deschidere, cel puţin un pop la mijloc şi cel puţin un pop la 12 mp de placă. 

TRATAREA BETONULUI DUPĂ TURNARE 

Pe timp uscat şi călduros,suprafeţele libere ale betonului vor fi stropite de cel puţin două ori pe zi, după ce în prealabil se 
acoperă cu rogojini sau cu un strat de rumeguş (nisip) de 3-4 cm pentru a menţine umiditatea. 

Udarea se va face prin pulverizarea apei, astfel ca betonul sa nu fie spălat înainte de a se întări suficient. 

Stropirea betonului se va face cel puţin timp de 7 - 14 zile. 

Lucrările de betonare nu se vor începe dacă temperatura exterioară este sub -5°C, iar în cazul lucrărilor în curs de execuţie, 
betonările se vor întrerupe, dacă temperatura coboară la - 10°C, cu tendinţa de scădere în continuare. 

în cazul executării lucrărilor în perioada de timp friguros (intervalul 15 noiembrie - 15 martie) se vor lua măsuri ca betonul să se 
întărească şi să atingă rezistenţele necesare, fără să sufere din cauza îngheţului. 

Protejarea betonului pe timp friguros se va realiza prin: 

- Conservarea căldurii acumulate prin încălzirea materialelor componente şi păstrarea căldurii exotermice, prin 
acoperirea betonului cu materiale termoizolatoare. 
- încălzirea betonului cu aer cald, abur sau aparate electrice. 
- Turnarea betonului în spaţii mari încălzite, realizate în construcţii prin închideri parţiale şi folosind pentru rest 
construcţia definitivă gata executată. 
- Utilizarea acceleratorilor de priză. 

Curăţirea şi prelucrarea suprafeţelor de beton turnat se execută de obicei înainte de întărirea completă a betonului, utilizându-
se maşini de finisat, striat şi tăiat rosturi de contracţie în beton. 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Abaterile limită admisibile pentru elementele din beton şi beton armat, în afara cazurilor când prin proiect se înscriu toleranţe 
speciale, sunt următoarele: 
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Se admit următoarele defecte în ceea ce priveşte aspectul şi integritatea elementelor din beton şi beton armat: 

- Defecte de suprafaţă (pori, segregări superficiale, denivelări locale) având adâncimea de maximum 1 cm, cu 
suprafaţa de maximum 400 cm2 /defect, totalitatea defectelor de acest tip fiind imitată la cel mult 10 % din suprafaţa feţei 
elementului pe care sunt situate. 
- Defecte în stratul de acoperire al armăturilor (ştirbituri locale, segregări), având adâncimea până la armătură cu 
lungimea de maxim 5 cm , totalitatea defectelor de acest timp fiind limitată la maximum 5 % din lungimea muchiei respective. 

Defectele admisibile enumerate nu se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la examinarea elementelor după decofrare. 
Dacă elementele respective nu se tencuiesc, ele vor fi remediate conform Normativului C149- 87. 

Proprietăţi 

Metoda de 
încercare sau 

metoda de 

determinare 

Numărul minim de 
probe sau de 
determinări 

Numărul 

de 

acceptare 

Abaterea maximă admisă a rezultatelor 
încercării individuale în raport cu 

limitele clasei specificate sau in raport 
cu toleranţele valorii specificate 

Valoare 

inferioară 

Valoare 

superioară 

Densitatea betonului 
greu 

SR EN 12390-7 
conform tabelului 

13, pentru 
rezistenţa la 
compresiune 

a se vedea 
tabelul 19a 

- 30 kg/m3 fără limită 

Densitatea betonului 
uşor 

SR EN 12390-7 
conform tabelului 

13, pentru 
rezistenţa la 
compresiune 

a se vedea 
tabelul 19a 

- 30 kg/m3 + 30 kg/m3 

Raportul apă/ciment a se vedea 
5.4.2 

o determinare pe zi a se vedea 
tabelul 19a 

fără limităa + 0,02 

Dozajul de ciment a se vedea 
5.4.2 

o determinare pe zi a se vedea 
tabelul 19a 

- 10 kg/m3 fără limită 

Conţinutul de aer 
antrenat în betonul 

proaspăt 

SR EN 12350-7 
pentru betonul 
de densitate 
normală şi 

betoane grele 
ASTM C 173 

pentru betonul 
uşor 

o probă pe 
producţia unei zile 
după stabilizare 

a se vedea 
tabelul 19a 

- 0,5% în 

valoare 

absolută 

+ 1% în 

valoare 

absolută 

Conţinutul de cloruri din 
beton 

a se vedea 
5.2.7 

determinarea 
trebuie să se 

efectueze, pentru 
fiecare compoziţie 
de beton şi trebuie 
repetată în cazul 

creşterii conţinutului 
de cloruri 

0 fără limităa 
nu este admisă nici o 

valoare superioară 

 

Elemente de construcţii Dimensiuni elemente Abateri admisibile 

Stâlpi   

- înălţime < 3 m ± 16 mm 
 3 - 6 m ± 25 mm 
 > 6 m ± 25 mm 

- dimensiunile < 50 cm ± 5 mm 
secţiunii 

 

 

 

> 50 cm ± 8 mm 
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RECEPŢIA PRODUSULUI 
în vederea recepţiei lucrărilor se vor verifica: 
- Existenţa şi conţinutul Proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele, armarea, calitatea betonului. 
Constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar şi proiectant, de către Serviciul Tehnic de Verificare al Calităţii 
Lucrărilor ale executantului, precum şi a altor organe de control 
 
Tratarea betonului după turnare. 
Acoperirea cu material de protectie se va realiza de îndată ce betonul a căpătat suficientă rezistentă pentru ca materialul să nu 
adere la suprafaţa acoperită.Protecţia betonului se va realiza cu diferite materiale(prelate,strat de nisip,rogojini etc).Materialele 
de protecţie vor fi menţinute în permanenţă în stare umedă.Realizarea protecţiei betonului va ţine seama de indicaţiile din NE 
012-1/2007 pct.15.4. 
In cazul în care temperatura mediului este mai mică de + 50C nu se va proceda la stropirea cu apă, ci se vor aplica materiale 
sau pelicule de protecţie. 
Pe timp ploios suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă, atât timp cât prin căderea 
precipitaţiilor există pericolul antrenării pastei de ciment. 
Remedierea defectelor constatate la elementele de beton. 
Remedierea defectelor se va face conform "Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele 
de beton şi beton armat"C149-87. 
Beneficiarul lucrării are obligaţia ca ,imediat ce constată apariţia unor defecte ,să solicite analizarea cazului de către 
proiectantul lucrării sau efectuarea unei expertize tehnice de către un specialist autorizat. 
După terminarea lucrărilor de remediere ,elementele de beton respective se dau în exploatare cu respectarea prevederilor din 
NE012-2010, C56-85,C149-87. 
 
Controlul calităţii lucrărilor. 
.Controlul calităţii lucrărilor executate se face având la bază Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcţii HG 
925/1995,HG766/997,normativul C56-85, şi codul NE012-2010 
Clasificarea controlului şi procedeele de control al calitaţii în construcţii sunt indicate în NE012-2010 cap.17. 
 
Probe,teste,verificări. 
3.10.1 Lucrări de săpătură şi umpluturi. 
La realizarea lucrărilor de săpătură , executantul va trebui: 

• să asigure în permanenţă stabilitatea taluzurilo aferente lucrării; 

• să asigure securitatea lucrătorilor şi a lucrărilor definitive; 

• sa ţină seama de datele impuse de lucrarea definitivă; 

• să respecte succesiunea fazelor de execuţie; 

• să respecte toate indicaţiile din plansele existente în proiect; 

• să respecte condiţiile impuse de normativul C 16/84 cu privirew la realizarea umpluturilor pe timp friguros; 

• să respecte tehnologia de compactare, inclusiv grosimea straturilor ( pamântul se va aşeza în straturi de 15-20 
cm. grosime şi se va compacta cu placa vibratoare, până la atingerea unui grad de compactare de D= 95% conf. STAS 9850-
89. 
La lucrările de umplutură şi săpături se vor verifica: 

• dimensiunile şi poziţia conturului fundaţiilor în comparaţie cu proiectul şi cu abaterile admisibile; 

• realizarea pantelor longitudinale şi transversale precum şi a altor lucrări de colectare şi evacuare a apelor; 

• existenţa unor dislocări, lunecări, infiltratii, izvoare, necunoscute la data întocmirii proiectului; 

• lista abaterilor admisibile, să corespundă anexei II.2.2. din Normativul C 56-85; 

• verificările pe parcurs se vor efectua pentru toate elementele construcţiei şi se vor înregistra în procese verbale 
de lucrări ascunse; 

• apariţia eventualelor dislocări, lunecări, ( în cazul apariţiei lor executantul lucrărilor va înştiinţa de urgenţă 
beneficiarul şi proiectantul pentru a lua împreună 

• şi în cel mai scurt timp măsurile necesare ). 

• caracteristicile terenului de fundare şi ale pamântului de umplutură pe baza proceselor verbale încheiate pe 
parcursul execuţiei, la care se anexează rezultatele determinărilor de laborator şi măsurile indicate de proiectant în cazul unor 
neconcordanţe faţă de situaţia prevăzută la proiectare; 

• natura pământului de umplutură, care trebuie să fie aceiaşi cu cea prevăzută în proiect şi admisă de 
prescripţiile specifice; 

• umiditatea optimă de compactare. 
Verificarea compactării umpluturilor se va face pe tot timpul execuţiei lucrărilor, conform STAS 9850-89, rezultatele tuturor 
verificărilor înregistrîndu-se în procese verbale de lucrări ascunse. Se vor respecta abaterile admisibile conform Normativului C 
56-85, anexa 11.2.3. 
 
Lucrări de betoane. 
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Laboratorul staţiei de betoane va analiza lunar rezultatele încercărilor efectuate la vârsta de 28 zile şi va face ,cu acordul scris 
al laboratorului care a efectuat sau verificat 
reteta ,eventualele corecţii ale dozajului de ciment sau alte măsuri necesare în vederea asigurării calităţii betonului. 
Inginerul responsabil cu realizarea lucrărilor din beton va trebui să urmărească prelevarea probelor pentru controlul calităţii 
betonului proaspăt şi întărit conform STAS 1759-88,STAS 1275-88,STAS 2414-91,STAS 3519-76,STAS 5585-71 ,STAS6652/1 
-82 şi C26-85. 
în NE 012-1/2007 ,anexa VI.2 sunt prezentate în detaliu verificările ce trebuie efectuate în diferitele etape ale execuţiei.La 
verificarea nivelelor de performanţă ale betonului,stabilirea sistemelor de verificare şi a planului de prelevare de probe,se vor 
avea în vedere prevederile de la pct. 17.2.2."Criterii de conformitate". 
ZIDARII 

➢ Zidării din cărămizi si blocuri ceramice, zidării din blocuri mici din agregate uşoare, blocuri mici si placi BCA. 
- Pereţii portanţi interiori si exteriori din zidărie trebuie sa reziste la sarcinile verticale, sarcinile orizontale si la alte 

solicitări rezultate din funcţiunile spatiilor pe care le închid. 
- Pereţii neportanti interiori si exteriori trebuie sa reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje, la presiunea 

vântului si la alte solicitări rezultate din funcţiunile spatiilor pe care le închid. 
- Pereţii portanţi si neportanti trebuie să asigure protecţia termica, fonică si acustică fundaţiilor pe care le închid. 

 

Domeniile de utilizare a materialelor de bază pentru zidarii: 

S
Nr. 

m 

b
ol 

Materialul de 
baza 

Destinaţia Condiţii de mediu Gradul de rezistenta 
la foc si la explozie 

Gradul de 
izolare 
fonica 

Gradul de protecţie 
Antiseismica 

A Cărămizi si 

blocuri 

ceramice 

Zidărie simpla, armata 
sau complexa pentru 

pereţi portanţi sau 
nepoluanti la pereţi de 

închidere sau 
compartimentare 

Zidărie mixta la ziduri de 
subsoluri 

Grosimea minima 
a zidurilor de 

cărămidă sau de 
blocuri rezulta din 

tabelul din 
ANEXE 

Zidaria din cărămidă si 
blocuri ceramice este 
incombustibila si are 

rezistenta la foc 
diferenţiata în funcţie 

grosimea ei. La pereţii 
antifoc nu se vor folosi 

blocuri cu goluri 
orizontale. 

Indicele 
de 

zgomot 

aerian 

trebuie sâ 

corespund 

a 

cu STAS 
6150-68 

Se alcătuieşte si se 
dimensioneze în 
conformitate cu 

normativele P 100-78 
sii P 2-75 (cu 

modificările ulterioare) 
La pereţii portanţi nu 
se vor folosi cărămizi 

si blocuri cu qoluri 
orizontale 

B Zidărie din 
blocuri mici 
de beton cu 

agregate 
uşoare 

(inclusiv lianţi, 
cu LZA si 
blocheti 

produşi cu 
cenuşa de 

temoceatrala 

Pereţi exteriori sau 
interiori portanţi sau 

nepoluanti cu structura 
omogena sau cu 
structura mixta in 
combinaţie cu alte 

materiale 

Idem ca mai sus -
Umiditate relativa 
interioara max 60- 
85% în fnnetie de 

materialul de 
alcătuire a 
blocurilor 

Idem ca mai sus Indicele 
de zgomot 
aerian se 
stebileste 

în 

conform 
ita te cu 

Normativul 

C 

1
4-78 

Idem ca mai sus cu 
completările din C 14- 

78 

C 
Bloc

uri mici si 
placi din BCA 

Pereţi neportanti (de 
umplutura) de închidere 

sau compartimentare 

Pereţi portanţi rezisientă 

Pereţi în trei straturi 

Izolarea termica 
se alcătuieşte în 
conformitate cu 

Instrucţiunile 
tehuice P104-78 

Umiditate relativa 
interioara 

max.60% fara 
masuri de 

protecţie. Masuri 
de proiecţie 

conform 
Normativului 

P104-78 

7 ore la grosime 20 
cm 

Indicele 
de zgomot 
aerian se 
stabileşte 

în 

conform 
ita te 

cu P104- 
78 

Se alcătuieşte si se 
dimensionează în 

conformitate cu anexa 
5 la Instrucţiunile 
tehnice P 104-78 

D 

I 

Blocuri si 
placi din ipsos 

Pereţi simpli iteriori (sau 
un singur strat) 

Pereţi dubli interiori (cu 
izolaţie fonica la mijloc) 

Umiditate relativa 
interioara max 

607o fara masuri 
de protecţie 
Masuri de 

proiecţie conform 
Normativului 

C198-79 

2.5 ore la grosime 7 
cm 

Indicele 
de zgomot 
aerian se 
stabileşte 

In 

conformita
te 

cu C 198- 
79 

Până la gradul 6 fara 
masuri speciale de 

protecţie antiseismica 
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E 
Cărămizi si 

piese presate 
din sticla 

Pereţi exteriori si interiori 
neportanti la case de 

scări, ancadramente de 
usi, supralumini la 
coridoare, peret 
despărţitori, etc. 

Umiditate relativa 
interioara max 

.35% 
1,35 ore  • 

Contractorul va executa schite si detalii curente, în care se vor prezenta modalităţile de execuţie, coordonarea 
modulara, goluri pentru usi si ferestre, buiandrugi, ţeseri, etc. 

Pentru pereţii armaţi se vor prezenta detalii curente pentru colturi si îmbinări. 

Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului înainte de începerea 
execuţiei, spre aprobare. 

De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele utilizate, 
astfel încât Inginerul să fie convins de corectitudinea execuţiei acestor operaţiuni. 

Mostre si testări 

Contractorul va prezenta Inginerului specificaţiile producătorului si certificatele de calitate pentru toate materialele 
utilizate la zidării. 

 

Certificate 

Contractorul va furniza Inginerului: 

a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar (1) 2131. 
b) Buletine de laborator executate de fiecare data când este necesar să se schimbe furnizorul unui material. 
c) Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment, nisip, armături, cărămizi, blocuri, etc.). 
d) Panouri mortar 

înaintea începerii lucrării, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând materialele, produsele, 
accesoriile si tehnologia aprobate. 

Pereţii mostră se execută acolo unde se cer de către inginer. Pe durata execuţiei lucrării pereţii mostra nu se vor 
distruge sau deteriora. 

MATERIALE SI PRODUSE 

Materiale si produse principale 

Materialele si produsele se pot clasifica în funcţie de rolul lor astfel: 

a) Materiale de baza - cărămizi, blocuri, placi 
b) Materiale auxiliare - mortare, armaturi 
c) Accesorii - piese de prindere, ancore, etc. 

 

Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidărie trebuie sa corespunda normelor următoare: 

- Var hidratat în pulbere pentru construcţii - STAS 9201/80 
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- Var pasta - STAS 146/70 
- Argilă pentru mortare pe baza de ciment - STAS 4686/71 
- Ipsos pentru construcţii - STAS 545/71 
- Cimenturi - STAS 1500/77 
- Aracet pentru mortare - STAS 388/80 
- Agregate, nisip natural de carieră - STAS 1667/76 
- Apa - STAS 970/73 
- Adeziv plastifiant Disan - STAS 7514/70 
- Acceleratori pentru întărire - STAS 2703-80 
- Intârzietori de priza - C17-1978 
- Aditiv impermeabilizator - STAS 8573-78 

 

 

- Materiale principale 

S
imbol 

Tipuri de pereli Materiale Caracteristici Norma tehnica 
 Pereţi din zidărie, 
cărămidă si blocun 
ceramice 

-Cărămizi pline presate pe 
cale umeda, marca 50, 

100 

240 x 115 x 63 mm STAS 457/1980 

STAS 5185/1-86 

STAS 5185/11-86 

A -Cărămizi si blocuri 
ceramice cu goluri 

verticale,marca 50,100 

240x115x88(138) mm 
290x 140x88 (138) mm 
290 x 240 x 138 (138) 

mm 365 x 180 x 138 mm   -Cărămizi si blocuri 
ceramice 

290 x 240 x 188 mm STAS 8560/1980 
  cu goluri 

orizontale 
290x290x 138 mm  

 Pereţi din blocuri mici 
cu 

-Blocuri mici cu goluri din  STAS 6029/1980 
B goluri din beton cu beton cu 

agregate uşoare si 
290x240 x188 mm B.S. 2088/1968 

 agregate uşoare si 
grele 

grele  B.S. 1364/1968 
  Blocuri pentru zidărie din 

beton celular autoclavizat 
GBN -50, GBN - 35 

(14) 20x30x60 cm 20 x 
24 x 60 cm 

STAS 10833/1980 

C Pereţi din blocuri sau 
placi BCA 

GBC - 50 49 x 24 x 20 cm  

  Placi pentru zidărie din 
beton celular autoclavizat 

7.5 x 24 x 60 cm 10 x 24 
x 60 cm 12,5x24x60 cm 

 

   15 x 24 x 60 cm  
 Pereţi din blocuri, placi 
sau panouri din ipsos 
si alte materiale 

Blocuri si placi de ipsos 500x200x125(250) 666 x 
500 x 70 

N.T.R. 1293/1980 

D Placi din ipsos cu miez din 
materiale uşoare termo si 

fonoizolante 

666 x 500 x 70 C 190/1973, C 
198/1979 

  Panouri si placi din gips- 
carton 

Diverse Import 

 

AUXILIARE (MORTARE) 

TIPURI PRINCIPALE COMPOZIŢIE (la 1 m3) 

Ciment 

kg 

Var 

m3 

Nisip 

kg 

Apa 

rv_ 3 

m 

Aracet kg 

Mortare pentru zidarii cărămizi pline sau din blocuri 
de beton cu agregate uşoare (var pasta sau var 
hidratat): 

- M-10Z (var-ciment) 

F/25- 

117 

M/31- 

112 

0,100 1660 0,310 

 

- M - 25Z (ciment-var) F/25-165 

M/31-157 

0,100 1660 0,305  

- M - 50 Z (ciment-var) F/25-165 

M/30-157 

0,090 1600 0,305  
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- M-100 Z (ciment-var) 
- M-100 Z (ciment) 

M/30-275 

M/30-323 

0,060 1600 

1600 

0,31 

0,310 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPURI PRINCIPALE COMPOZITIE la 1 m3 COMPOZITIE la 1 m3 

Ciment 

kg 

Var 

m3 

Nisip 

kg 

Apa 

m3 

Aracet 

kg Mortare pentru zidarii de BCA (parti) 

- pentru rosturi obişnuite 

1 

1 

0,7 

1 

7 

10 

  

- mortar adeziv - 3 1 1 1 

- mortar pentru placi 1 0,4 5   

Mortar pentru zidărie din cărămizi de 
sticla (parti) 

1 0,25 3   

Pasta pentru zidaria plăcilor de ipsos  întârzietor priza 

(g) 

Apa 

(l) 

Ipsos 

(kg)_ 
 2 0,7 1 

 

 

Mortarele pentru zidarii pot fi preparate si cu cenuşă de termocentrală, conform completărilor la Instrucţiunile tehnice C 
17-78 publicate în Buletinul Construcţiilor nr.6/1980. 

Cărămizile, blocurile si alte materiale pentru zidărie vor fi solide, nu vor prezenta fisuri, sparturi si alte defecte care ar 
putea afecta aspectul si rezistenta zidăriei. Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci când sunt murdare sau unse. 

Materialele de zidărie (1) (1211) care prezintă sparturi, deformări, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele 
admise, vor fi sortate si respinse cu aprobarea Consultantului. 

Livrare, depozitare, manipulare 

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidării cantitatile necesare conform programului de lucru. 

Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelaşi producător pentru întreaga 
cantitate necesara. 

Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomandă manipularea lor mecanizată pe tot traseul 
de transportat până la punctul de lucru. 

Manipulările se vor face îngrijit, cu atentie pentru a se evita degradările (ciobiri, spargeri, fisurări, etc). 

Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, în stive, grămezi, lăzi, containere, în locuri ferite si protejate. 
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Se vor acoperi imediat după livrare la şantier astfel ca să se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea 
adecvată de uscare si temperatura la punerea în opera. (1) 1227 Materialele pentru zidărie se vor păstră în stare uscata, ferite 
de acţiunea ploii, zăpezii, soarelui. 

EXECUŢIA ZIDĂRIEI 

Abateri permise 

Tolerantele de execuţie: 

Suprafeţele pereţilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de nivel, nivela în 
montura de lemn, (boboboc), coltarul de lemn sau metal la 90° echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 
sau 5x15, sablare sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzătoare zidăriei. 

La execuţia zidăriilor se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile: 

1. La dimensiunile zidurilor: 
- latimea de până la 10 cm : +/- 4mm; 
- latimea de 15 cm: +4 sau - 6mm; 
- latimea de 20 cm: + 5 sau - 7mm; 
- latimea de 25 cm: + 6 sau - 8mm; 
- latimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau 10 mm; 

2. La dimensiunile golurilor: 
- egal mai mic de 1 m: +/-10 mm; 
- egal mai mare de 1 m: -15 mm, - 10mm; 

3. La dimensiunile în plan ale încăperilor: 
- latura mai mica de 3 m: +/-15 mm; 
- latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm; 

4. La dimensiunea rosturilor: 
- verticale: + 3 , - 2  mm; 
- orizontale: +3, - 2 mm; 

5. La planeitatea suprafeţelor: 
- 8 mm la 2,5 m în orice direcţie: 

6. La rectiliniaritatea muchiilor: 
- 4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea; 

7. La verticalitatea muchiilor si a suprafeţelor: 
- 6 mm la metru sau 10 mm pe etaj; 

8. Abateri fată de orizontala asizelor: 
- 3 mm la metru sau 15 mm pe toată lungimea peretelui. 

Operaţiuni pregătitoare Inspectare: 

Se vor inspecta zonele si condiţiile în care urmeaza sa se execute zidăriile. 

Nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condiţiilor satisfăcătoare. 

înainte de închiderea cu zidărie a unui spaţiu, se vor îndepărtă resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi închisa. 

înainte de începerea execuţiei, se vor pregăti: 

- degajarea frontului de lucru; 
- pregătirea zonelor de amplasare a schelelor; 
- asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni; 
- asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a materialelor de zidărie si a mortarului; 
- aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare; 
- montarea schelelor, balustradelor de protecţie; 
- punerea în funcţiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat; 
- verificarea pompei de mortar si probarea ei; 
- trasarea si verificarea axării zidăriei; 
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- verificarea si îndreptarea materialelor verticale si orizontale care leagă zidăria de structura; 
- poziţionarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc.; 
- rectificarea unor neregularităti din structură; 

Rosturi 

- grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm; 
- grosimea rosturilor verticale este de 10 mm; 
- umplerea rosturilor se face mai puţin - 1 - 1 , 5  cm de la fata zidului; 

Ancoraje 

Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stâlpi, diafragme) se face cu mustăţile din otel beton prevăzute în structură 
si/sau în zidărie, sau agrafe fixate cu bolturi împuşcate sau forate. 

Legătură zidăriei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si rostul între zidărie si structură se 
umple complet cu mortar. 

Barele de armătură prevăzute în zidărie sc vor poziţiona corect, iar grosimea rostului de mortar va acoperi 
corespunzător barele de armatura. 

Zidărie mixtă (complexa) 

- de regula armătura stâlpilor se face în carcase, care se montează înaintea execuţiei zidăriei; 
- mustăţile de legătura din rosturile zidăriei vor străbate carcasele stâlpilor si vor avea marginea de ancoraj necesara; 
- mortarul din rostul orizontal al zidăriei pe latura adiacentă stâlpului se lasă neumplut 2 cm; 
- turnarea betonului în stâlpi se face în straturi cu înălţimea de cca. 1 m după udarea prealabila a zidăriei si cofrajului: 

îndesarea se face manual cu vergele. 
- deasupra si dedesubtul golurilor de zidărie (în primul rost de la gol, se vor prevedea armături 
- orizontale, care se vor ancora de la gol 500 mm: 

Alte prescripţii 

- zidaria se începe de la colturi; 
- întreruperile se laşa sub forma de trepte; 
- la întreruperea lucrului nu este permisă asternerea mortarului peste ultimul strat de cărămizi sau blocuri; 

Suprafeţele verticale se vor peria în timpul execuţiei si se vor păstră în stare de curăţenie. 

Spaţiul dintre tocurile tâmplâriei si zidărie (când se montează anterior) vor fi bine umplute cu mortar; 

Deasupra golurilor, acolo unde se indică în planşe, se vor prevedea buiandrugi din beton armat (prefabricaţi sau 
monoliţi, conform detaliilor anterior aprobate si armaţi corespunzător specificaţiilor: 

Verificări si remedieri în vederea recepţie lucrănilor 

Se verifica înscrierea în tolerantele admise. 

Se indică modul de realizare a calitatii execuţiei conform prezentelor specificaţii. Se consideră defecte ce trebuie 
remediate prin refacere parţială sau totala a lucrărilor, funcţie de cum va decide Consultantul, următoarele: 

- nerespectarea prezentelor specificaţii; 
- folosirea materialelor necorespunzatoare; 
- trasare si execuţie greşita fata de axe; 
- execuţia de goluri, dibluri, ghermele, piese înglobate, în alte poziţii decât cele specificate în planuri si schite; 

Reguli si metode de verificare: 

- se vor respecta planurile si specificaţiile lucrării; 
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone; 
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- materialele care prezintă îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate prescrise se vor supune 
verificărilor de laborator conform prescripţiilor; 

- verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite între două dreptare de 1m aşezate pe fetele zidurilor; 
- verificările ţeserii corecte a zidăriei, armării, legăturii la colturi, ancorărilor, golurilor, pieselor înglobate se fac în cursul 

execuţiei prin examinări vizuale; 
- verificarea planeitatii suprafeţelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m lungime; 
- verificarea verticalităţii suprafeţelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si dreptarul de 2 m; 
- verificarea dimensiunilor încăperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se face prin măsurători directe cu metrul 

si ruleta. 
➢ MORTARE PENTRU ZIDARII 

Compoziţia si prepararea mortarelor pentru zidăria din blocuri de beton. 

Mostre si testări 

Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte, în conformitate cu STAS 2634-70, prin prelevare de probe si 
încercări, de către un laborator specializat., pe cheltuiala contractorului, după cum urmează: 

- rezistenta la compresiune la 28 zile: 
- consistenta si densitatea mortarului proaspăt: un test la fiecare schimb. 

Condiţiile de acceptare la recepţie a mortarului sunt: 

- rezistenta la compresiune la 28 zile; 
- consistenta mortar proaspăt; 
- densitate mortar proaspăt. 

Acestea trebuie sa corespunda STAS 2634-70. 

Metoda de testare si încercările laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului. 

Se vor face testări, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare, pe câte 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre 
a fi folosit la lucrări. 

Se va pune la dispoziţie de asemenea certificatul producătorului ca cimentul si varul livrate la şantier sunt conform cu 
specificaţiile din standarde. 

Mostre de culoare pentru mortar 

Dacă în specificaţii se solicita adaugarea unor pigmenţi coloranţi în amestecurile de mortar, se vor furniza eşantioane 
din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de reprezentantul arhitectului, conform solicitărilor acestuia. Se va furniza 
numărul de eşantioane care este necesar pentru acest scop. 

MATERIALE SI PRODUSE 

Materiale 

Ciment Portland - cimentul va fi conform STAS 1500/77 si 380/88 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara 
constituenţi care sa păteze. 

Var hidratat - conform STAS 920/80. 

Var pasta - conform STAS 146/70. 

Densitatea aparenta a pastei de var la consistenta de 12 cm va fi de circa 1300 

kg/m3. 
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Agregatele vor fi conform STAS 4686/71, nisip natural de carieră sau de râu. Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit 
cu nisip de concasare. Conţinutul de nisip natural va fi cel puţin 50%. 

Apa, conform cu STAS 970/73 va fi curata, potabilă, nepoluată cu petrol în cantitati dăunătoare, lipsita de săruri 
solubile, acizi, impurităţi de natură organică si alte corpuri străine. 

Nu se va folosi apa de mare, decât în condiţiile respectării C 140/87, anexa VII-3. 

Livrare, depozitare, manipulare 

Agregate: 

- Agregatele vor fi transportate si depozitate în funcţie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel încât sa 
se evite separarea lor pierderea fineţii sau contaminarea cu pământ sau alte materiale străine. 

- Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din nou trecute prin sită înainte de 
întrebuinţare. 

- Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe deosebite. Agregatele se vor amesteca 
numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. 

- Nu se vor transfera agregatele din mijiocul de transport direct la locul de depozitare de la şantier daca conţinutul de 
umiditate este astfel încât poate afecta precizia amestecului de beton; în acest caz, agregatele se vor depozita 
separat, până ce umiditatea dispare. 

Agregatele se vor depozita în silozuni, lăzi sau platforme cu suprafeţe dure, curate. La pregătirea depozitării 
agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni pătrunderea materialelor străine. Agregatele de tipuri si masuri diferite se vor 
depozita separat. înainte de utilizare agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h. 

Cimentul: 

- Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali, etanşi, purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea, 
numele producătorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita în clădiri închise, ferit de umezeala. 

- Nu se vor livra ambalaje care să difere cu mai mult de 1 % fata de greutatea specificată. 
- Dacă Consultantul aproba livrarea cimentului în vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si 

protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca mărcile si tipurile de ciment în siloz. 
- Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelaşi sort, dar din surse diferite, fara aprobare. 

Cimentul, varul si celelalte materiale cu praf se vor livra în saci, ambalaje întregi sau alte containere adecvate, 
aprobate, care vor avea o etichetă vizibila pe care s-au înscris numele producătorului si sortul. 

Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite pătrunderea unor materiale străine sau deteriorarea prin 
contact cu apa sau ruperea ambalajelor 

Amestecuri pentru mortare  

Se vor măsura materialele pentru lucrări, astfel încât proporţiile specificate de materiale în amestecul de mortar să 
poată fi controlate si menţinute cu strictete în timpul desfăşurării lucrărilor. 

Prepararea mortarelor 

Mortarul se amestecă bine si numai în cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi cantitatea 
maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfăcătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. 
Mortanul se va pune în opera într-un interval de 2 ore după preparare. In acest interval de timp se permite adaugarea apei la 
mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul 
de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseşte în timpul stabilit va fi îndepărtat. 

Mortarul folosit de rostuire va fi uscat atât încât sa aiba proprietăţi plastice care sa permită folosirea lui la umplerea 
rosturilor 

Page 105 of 1086



Transportul mortarului 
Se va face cu utilaje adecvate. 
Durata maxima de transport va fi astfel apreciată încât transportul si punerea în opera a mortarelor sa se facă: 
- în maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var; 

- în maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara întârzietor de priză; 
- în maxim 16 ore, pentru mortarele cu întânzietor de priză. 

 

 

 

 

LUCRARI DE ARHITECTURA 

 

➢ TENCUIELI INTERIOARE 

Clasificarea tencuielilor  

Tencuielile interioare sunt clasificate după : 

1. natura suprafeţei pe care se aplica : 
- cărămidă 
- beton 
- beton celular autoclavizat 
- piatra 
- sipci sau trestie 
- rabit 

2. liantul întrebuinţat: 
- care nu rezista la apa si umiditate 
- rezistente la umiditate 

3. modul de prelucrare a fetei văzute : 
- obişnuite : brute, driscuite, driscuite fin, sclivisite, gletuite 
- speciale : impermeabile, toreretate, hidrofuge 
- decorative : calcio-vecchio, marmura artificiala 
- Tencuielile se aplica la interior pe suport din zidărie de cărămidă sau b.c.a. si beton (diafragme, stâlpi, tavane). 
- Din punct de vedere al modului de prelucrare a fetei văzute, în acest subcapitol sunt tratate tencuielile obişnuite, 

speciale si decorative. 

Mostre si testări 

Panou-mostra 

1. Antreprenorul va executa în incinta şantierului, la cererea Consultantului, un panou de perete cu dimensiunile de cel puţin 
2.00 m x 1.00 m, finisat cu tencuieli în toate variantele propuse prin proiect, cu materialele, compoziţiile, modul de prelucrare a 
fetei văzute, culorile si tehnologia specificate în proiect. 
2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare Consultantului, iar după obţinerea aprobării, acesta va deveni panou-
mostra, element de comparaţie si verificare pentru lucrările similare prevăzute în întreaga lucrare. 
3. Panoul -mostra nu va fi distrus si nici deteriorat până la terminarea întregii lucrări. 
4. Aprobarea tencuielilor înseamnă aprobarea tuturor materialelor, aditivilor si tehnologiilor de execuţie folosite de 
Antreprenor pentru realizarea lucrărilor prevăzute în proiect. 
5. Pe tot timpul execuţiei lucrărilor nu se vor folosi decât materialele si tehnologiile aprobate. 
MATERIALE SI PRODUSE 

Materiale 

Cimentul - Conform STAS 1500-78 - se va utiliza ciment Portland cu adaosuri marca 35N/mmp, simbol Pa 35, ciment 
metalurgic marca 30N/mmp simbol M30 sau ciment de furnal marca 25 N/mmp simbol F25, conform indicaţiilor din proiect. 

Page 106 of 1086



Cenuşa de termocentrala - conform STAS 8819-88 - se va utiliza ca adaos hidraulic împreuna cu cimentul sau ca adaos 
plastifiant conform indicaţiilor din proiect. 

Nisipul - conform STAS 1667-76 - se va utiliza, conform indicaţiilor din proiect, nisipul natural de râu (de forma rotunda) sau de 
cariera (zgrunţuros) cu granulozitate 0*3 mm sau 0*7 mm, care trebuie sa fie curat, sa provină din roci stabile (nealterabile la 
aer, apa sau îngheţ), sa conţină granule de diferite mărimi, sa nu provină din roci feldspatice sau sistoase. 

Var pentru construcţii - conform STAS 146-80-se va folosi sub forma de pasta de var de tip I cu randament în pasta de min.2,2 
l/kg sau tip II cu randament min 1,61/kg, conform indicaţiilor din proiect. 

Var hidratat - conform STAS 9201-80 - se va utiliza sub forma de pasta de var de tip I cu densitate aparenta max. 680 g/dmc 
sau tip II cu densitate aparenta max.700 g/dmc conform indicaţiilor din proiect. 

Ipsosul - conform STAS 545/I-80 - se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conform indicaţiilor din proiect. 

Argila - conform STAS 4686-71 - se va utiliza sub forma de pasta având o consistenta de 13-15 cm determinata cu conul etalon 
si conţinut optim pentru tencuieli de 15-25%. 

Apa - conform STAS 790-84 - va fi apa potabila, curata, fara conţinut de săruri, acizi, grăsimi. Nu se va folosi apa din alte surse 
(lacuri, râuri, izvoare, etc.) fara ca în prealabil sa fie supusa analizelor. 

Adaosuri pentru reglarea timpului de priza, plastifianti. Se vor utiliza conform aprobării Consultantului. 

Coloranţi si alte adaosuri 

- Coloranţi minerali - conform STAS 6632/2/3-91, STAS 6632/4-83; STAS 9537-85; STAS 2488/86; STAS 2539-79, 
trebuie sa nu reacţioneze chimic cu apa, lianţii sau agregatele din compoziţia mortarului, sa se răspândească 
uniform în masa acestuia, sa nu-si schimbe culoarea si sa nu se decoloreze sub acţiunea razelor solare, sa aiba 
putere mare de colorare, sa nu micşoreze rezistentele mecanice ale mortarului si sa nu fie toxice. 

Amestecuri 

Pentru recomandări generale se vor consulta specificaţiile de la cap.  

Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T conform. 

Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 10-T conform. 

Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M25-T conform. 

Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca M 50-T conform. 

Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T conform 8. 

Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianţi si 3% pentru agregate 

Livrare, depozitare, manipulare 

 

 

Agregate 
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1. Agregatele vor fi manipulate astfel încât sa se evite separarea lor, pierderea fineţii sau contaminarea cu pământ sau alte 
materiale străine. 
2. Daca agregatele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca, ele vor fi din nou trecute prin sita înainte de 
întrebuinţare. 
3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe deosebite. Agregatele se vor amesteca numai 
pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. 
4. Agregatele nu se vor transfera din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la şantier, daca gradul de umiditate 
este astfel încât sa poata afecta precizia amestecului de mortar, în acest caz agregatele se vor depozita separat până ce 
umiditatea dispare. 

(1) Agregatele se vor depozita în silozuri, lăzi sau platforme cu suprafeţe dure, curate. La pregătirea depozitarii 
agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni pătrunderea materialelor străine. Agregatele de tipuri si mărimi 
diferite se vor depozita separat. înainte de utilizare, agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 ore. 

(2) Cimentul 
1. Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali, etanşi, purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea, numele 
producătorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita în depozite închise, ferit de umezeala. 
2. Nu se vor accepta ambalaje a căror greutate sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specificata. 
3.  In cazul în care Consultantul aproba livrarea cimentului în vrac, Antreprenorul va asigura silozuri pentru depozitarea si 
protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca mărcile si tipurile de ciment, în siloz. 
4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelaşi sort, dar din surse diferite, fara aprobarea Consultantului. 

Cimentul, varul si celelalte materiale se vor livra în saci, ambalaje întregi sau alte containere adecvate, aprobate de Consultant, 
care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au înscris numele producătorului si sortul. 

Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite pătrunderea unor materiale străine sau deteriorarea prin contract 
cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lor. 

Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate în ambalajele lor originale, astfel încât sa se evite deteriorarea lor; ele vor avea 
eticheta producătorului care va permite identificarea lor. 

Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri etanşe, pe suporţi mai înalţi cu aproximativ 0,30 m fata de 
elementele din jur . Pentru perioade scurte de timp, cimentul va putea fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu 
prelate impermeabile. 

Cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priza va fi îndepărtat de pe şantier. 

EXECUŢIA TENCUIELILOR. 

La începerea execuţiei lucrărilor interioare, următoarele lucrări vor fi terminate: 

1. Zidaria pereţilor despărţitori trebuie sa fie terminata si împanarea pereţilor din 

elemente prefabricate sa fie asigurata; eventualele spargeri si străpungeri pentru 

treceri de conducte trebuie sa fie executate si reparate. 

2. Instalaţiile electrice, de apa, de încălzire centrala prevăzute sa rămână îngropate 

sub tencuiala, vor fi complet executate si probate. 

3. Plasele de rabit vor fi montate în zonele prevăzute în proiect. 
4. Sipcile si trestiile la pereţi si tavane vor bătute. 
5. Suprafeţele suport, de tencuit, trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: 

a) Sa fie rigide pentru ca tencuiala sa nu se fisureze sau sa se coşcovească. 
b) Sa fie curate si rugoase pentru a asigura o buna adrenta a mortarului. 
c) Sa fie uscate; mortarul sa fie întărit în rosturile zidăriei si suprafeţele de beton sa fie uscate, pentru ca umiditatea acestora 
sa nu fie întărit în rosturile zidăriei si suprafeţele de beton sa fie uscate, pentru ca umiditatea acestora sa nu influenţeze negativ 
aderenta tencuielilor. 
d) Sa fie curatate de praf, noroi, urme de beton sau de mortar, pete de grăsime sau bitum, etc. 
e) Rosturile zidăriilor de cărămidă sau înlocuitori sa fie curatate pe cca.3-5 mm adâncime. 
f) Sa fie verificate daca se înscriu în abaterile maxime de planeitate admise, urmărind ca ieşiturile locale mai mari sa fie 
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cioplite, iar intrândurile mai mari de 4,0 cm sa fie acoperite cu o plasa de rabit prinsa în cuie în rosturile zidăriei. 
g) Porţiunile din lemn sau metal care apar pe suprafeţele de tencuit (ghermele, grinzi, buiandrugi, etc.) se vor acoperi cu carton 
bitumat si cu plasa de rabit. 
h) Pe pereţii executaţi din beton celular autoclavizat sau beton macroporos la încăperile cu umiditate mare (peste 60%), înainte 
de tencuire se va aplica pe suprafaţa de tencuit, un strat impermeabil - bariera de vapori, conform prevederilor din proiect. 
i) Tencuielile interioare se pot executa numai după terminarea executării acoperişului sau în cazul teraselor, numai după 
executarea hidroizolatiei si probarea etanseitatii acesteia prin inundare, scurgerea apelor pluviale fiind asigurata. 
j) Trasarea suprafeţelor 

Trasarea este obligatorie la tencuielilor finisate (la care stratul vizibil este prelucrat) pentru a se realiza suprafeţe plane, 
verticale, orizontale, înclinate, muchii, concavitati, etc. cu o grosime cât mai redusa si în concordanta cu indicaţiile din proiect. 
Trasarea pereţilor - se va face în faza l-a prin punctare, prin aplicarea pe suprafaţa de tencuit a unor martori de inventar, în asa 
fel încât fata lor sa corespunda cu 

fata nivelată a grundului; în cazul suprafeţelor din beton martorii de inventar se vor înlocui cu martori din mortar, turtite din 
mortar, nivelate, având grosimea stratului de tencuiala ce va fi aplicata. In faza a ll-a se va trece la fixarea reperelor, operaţie 
care consta în pozarea unor repere metalice de inventar între martorii plantaţi pe suport. Nivelarea mortarului se va face 
obligatoriu cu dreptarul metalic de inventar. 

Trasarea tavanelor - se va face folosindu-se martori si fâşii de ghidaje din mortar. 

Operaţiile de punctare si trasare se desfasoara în succesiune începând cu aplicarea unui mortar central din mortar în grosime 
de 1-1,5 cm si conţinând cu aplicarea altor doi martori la capetele dreptarului lung aşezat orizontal cu bolobocul paralel cu 
latura lunga a încăperii; repetând operaţiile se realizează fâşii de ghidaj pe ambele direcţii, punând dreptarul pe martori si 
umplând cu mortar spaţiul dintre acesta si tavan. (2)1324 In cazul pereţilor si tavanelor realizate din sipci cu trestie trasarea se 
face prin folosirea reperelor metalice speciale, de inventar. 

(2) Tipuri de tencuieli interioare 
Tencuieli obişnuite boite 

Se vor executa simplu, fara o grija deosebita, pentru obţinerea unor suprafeţe plane, dându-se atentie însă acoperirii cu mortar 
a întregii suprafeţe de tencuit si grosimii stratului de mortar. 

Tencuiala bruta consta dintr-un strat de mortar de 1-1,5 cm grosime, aplicat pe stratul suport cu mijloace mecanice sau 
manuale. Consistenta mortarului va fi de 10-12 cm pentru aplicarea mecanizata si 9-11 cm pentru aplicarea manuala. 

Mortarul aplicat va fi un mortar de var marca M 4-T în încăperi uscate, iar pentru încăperi umede se va aplica un mortar de var-
ciment marca M10-T. înainte de începerea aplicării mortarului, suprafeţele de tencuit uscate se vor stropi cu apa. 

Aplicarea mortarului pe pereţi se face de jos în sus în strat continuu, nivelându-se după aceea cu mistria sau cu mahalaua 
lunga. După ce s-a întărit puţin, el va fi netezit cu drisca. 

Tencuieli obişnuite, driscuite, pe zidarii de cărămidă. 

Operaţia de tencuire va începe după trecerea a 2-3 săptămâni de la executarea zidăriei si după pregătirea corespunzătoare a 
suprafeţelor de tencuit conform (3)1310 

Aplicarea şpriţului (strat amorsa) 

Mortarul pentru stratul de sprit trebuie să fie fluid (consistenta cu conul etalon sa fie între 1:1 si 1:3 cm), sa conţină nisip în 
cantitate mica, să fie de acelaşi tip cu mortarul de grund si sa asigure o aderentă foarte bună la stratul suport. 

(2)1342 înaintea aplicării mortarului de sprit, suprafaţa de tencuit va fi stropita cu apa. (2)1343 Grosimea stratului de sprit va fi 
de cca.1-2 mm; acesta va fi continuu si va acoperi întreaga suprafaţa. 

Suprafaţa stratului de sprit va fi rugoasa pentru a se asigura a buna legătură cu mortarul de grund. 

In funcţie de stratul suport, pentru stratul de sprit se vor folosi următoarele tipuri de mortare: 
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- suprafeţe de beton sau zidării din piatra : lapte de ciment (ciment-apă-o mica cantitate de nisip) 

- zidării din b.c.a. (blocuri, placi si fâşii) : mortar de ciment-var-nisip (în proporţie de 1:0,25:3) 
- sipci cu trestie - mortar de var gras-ipsos (ciment) 
- zidărie de cărămidă : nu necesita acoperire cu strat de sprit 
- suprafeţe acoperite cu plasa de rabit: şpriţul care se aplica se numeşte “smir" si 

va fi mortar de tipul var-ipsos sau var-ciment, având consistenta măsurată cu conul etalon de 5-6 cm (mortar vârtos), care se
 va aplica manual astfel încât 

mortarul sa intre bine între ochiurile plasei de rabit, sa o acopere în întregime si să 

aiba o suprafaţa cât mai rugoasă pentru a asigura grundului a aderentă cât mai bună. 

Aplicarea şpriţului se va face fie mecanizat cu maşina de tencuit, într-un singur strat si o singura trecere, prin deplasarea 
dispozitivului de pulverizare prin mişcări circulare si obligatoriu de jos în sus în rânduri orizontale pe întreaga sunrafata de 
tencuit, între fâşiile de ghidaj (repere) fie manual prin stropire cu a matură scurtă, astfel încât grosimea stratului obtinut sa fie de 
maximum 3 mm. 

Aplicarea grundului 

Grundul va avea grosimea maxima de 1,5 cm, va acoperi toate neregularitatile suportului si va crea suportul pe care se va 
aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul). 

Mortarele pentru grund vor avea o consistenta mai redusă, respectiv 9-12 cm în cazul aplicării lor cu mijloace mecanizate sau 
7-8 cm în cazul aplicării lor cu mijloace manuale. 

Aplicarea mortarului de grund se poate face numai după întărirea mortarului de sprit, dar nu înainte de 24 ore de la aplicarea 
acestuia. 

In cazul suprafetelar din beton armat, care din turnare au forme regulate, fara denivelări mari si fără abateri mari de la verticală 
sau orizontala, se va renunţa la stratul de grund, aplicându-se stratul vizibil direct, peste stratul de sprit netezit si întărit. 

In cazul zidăriilor de cărămidă (pe care nu se aplica şpriţul) suprafeţele de tencuit se vor stropi cu apa (în cazul când acestea 
sunt uscate) înainte de a se trece la aplicarea grundului, pentru ca zidaria să nu absoarbă apa necesară întăririi mortarului. 

Aplicarea mortarului de grund se va face mecanizat cu maşina de tencuit, într-un singur strat la fiecare trecere, între fâşiile de 
ghidaj, de jos în sus; grosimea finala a tencuielii se va obţine prin mai multe treceni, după zvântarea stratului aplicat anterior. In 
cazul când aplicarea mortarului de grund se va face manual, acesta se va aplica de jos în sus, în una sau doua reprize, prin 
aruncarea lui pe suprafaţa de tencuit. Mortarul se va întinde între fâşiile de ghidare, orizontale sau verticale (stâlpisori) într-un 
strat cât mai uniform si de grosimea indicata de repere. 

Indiferent de modul de aplicare, după ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicată în proiect, nivelarea lui se va face 
manual. 

Dacă după nivelare grundul este prea neted, va fi crestat cu mistria pe adâncime de 2-3 mm. 

Se va acorda o atentie deosebita operaţiilor de realizare a colturilor intrânde sau iesinde (usi, ferestre, nise, spaleti, intersecţii 
de ziduri etc.); pentru executarea lor se vor fixa dreptane la cumpănă sau boloboc, pentru ca acestea sa se realizeze drepte si 
verticale, respectiv orizontale. 

Se va acorda a atentie deosebită execuţiei racordurilor dintre tavane si pereţi care se vor face fie în colt drept (colt viu) fie cu o 
scafa rotunda simpla, asa cum este indicat în proiect. 

Aplicarea tinciului (strat vizibil) 
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Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm, variind după cum unmează: 

- tencuieli driscuite: 2-4 mm 
- tencuieli sclivisite : 1-3 mm 
- tencuieli speciale (impermeabile): 2-3 mm 
- tencuieli pe b.c.a.: 1-3 mm. 

Mortarul pentru tind se va prepara cu nisip cu granule cu diametrul maxim de 1 mm si va avea consistenta de 12-14 cm. 

Tinciul se va aplica numai după uscarea grundului, începând cu tavanul si continuându-se cu pereţi. 

Daca grundul este complet uscat (a trecut multa vreme de la aplicarea lui), înainte de aplicarea tinciului, acesta se va stropi cu 
apă. 

Aplicarea tinciului se va face pe suprafeţe mici, se va întinde imediat cu drisca dreptar în suprafeţe regulate iar, după zvântare, 
stratul astfel aplicat se va netezi cu drisca de lemn, stropind cu apă, până la obtinenea unei supnafete cât mai netede si 
uniforme. 

Abateri admisibile 

La tencuieli brute 
1. Umflături, ciupituri (împuşcaturi de var), crăpături, fisuri maximum una de până la 3 cm1 la fiecare mp. 
2. Zgrunturi mari (până la max. 3 mm) băşici si zgârieturi adânci formate la driscuire la stratul de acoperire: maximum 2 
la m2. 

Defecte ce nu se admit 

1. Umflaturi, coscoviri, ciupituri (împuşcaturi de var), pete, eflorescente, crăpături, fisuri, lipsuri la glaflurile ferestrelor, la 
pervazuri, plinte, obiecte tehnico-sanitare. 

Zgrunturi mari (până la max. 3 mm), băşici si zgârieturi adânci formate la driscuire, la stratul de acoperire 

 

Verificări în vederea recepţiei 
Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrările care nu respecta prevederile prezentelor specificaţii precum si cele la care se 
remarca următoarele neregularitati: 
1. Nu respecta indicaţiile prevăzute în proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, planeitatea, uniformitatea (ca 
prelucrare), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile, muchiile golurilor de usi sau ferestre, spaleti. 
2. Nu respecta verticalitatea si orizontalitatea suprafeţelor si muchiilor, planeitatea suprafeţelor tencuite si nu respecta 
abaterile admisibile conform. 
3. Nu s-a respectat tehnologia de execuţie specificata, fapt care a condus la deteriorări ale lucrărilor. 
4. Nu s-au respectat indicaţiile din tabloul de finisaje aprobat prin proiect. 
5. Lucrările nu s-au executat în conformitate cu panoul-mostra. 
Consultantul poate decide, funcţie de natura si amploarea defectelor constatate, ce remedieri trebuie executate si daca acestea 
se vor face local, pe suprafeţe mai mari sau lucrarea trebuie refăcută complet prin decopertarea tencuielii si refacerea ei 
conform specificaţiilor. 
➢ MORTARE PENTRU TENCUIELI 

Mostre si testări 

Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte în conformitate cu STAS 2634-80, prin prelevare de probe si încercări, de 
către un laborator specializat pe cheltuiala Antreprenorului, după cum urmeaza: 

 
Verificări în vederea recepţiei 
Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrările care nu respecta prevederile prezentelor specificaţii precum si cele la care se 

remarca următoarele neregularitati: 

1. Nu respecta indicaţiile prevăzute în proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, planeitatea, uniformitatea (ca 

prelucrare), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile, muchiile golurilor de usi sau ferestre, spaleti. 
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- rezistenta la compresiune la 28 zile; câte un test la fiecare 100 m3. 
- consistenta si densitatea mortarului proaspăt, un test la fiecare schimb. 

Condiţii de acceptare la recepţie a mortarului: 

- rezistenta la compresiune la 28 zile : 50 kg/cmp; 
- consistenta mortarului proaspăt: 5-8 cm; 
- densitatea mortarului proaspăt: minim 1950 kg/mc. 

Metoda de testare si încercările laboratorului se vor supune Consultantului spre aprobare; 

Pentru cimentul folosit la mortare se vor face testări, pe loturi de câte 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la 
lucrări. 

Antreprenorul va pune la dispoziţia Consultantului pentru verificare buletinul de analiza al producătorului cimentului, prin care se 
specifica calitatea si tipul acestuia în conformitate cu STAS 388-80 (sau 1500-78, 7055-87 daca sunt prevăzute în proiect). 
Mostre de culoare pentru mortar: daca în specificaţii se solicita adaugarea unor pigmenţi coloranţi în amestecurile de mortar, 
Antreprenorul va furniza eşantioane din fiecare culoare de mortar, pentru a fi aprobate de către Consultant, conform solicitărilor 
acestuia. Se va furniza numărul de eşantioane care este necesar pentru acest scop. 

MATERIALE SI PRODUSE 

Materiale 

Ciment Portland : cimentul va fi conform STAS 388-80 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara constituenţi care sa 
păteze. 

Var hidratat în pulbere : conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri dee apa la 25 kg de var. Amestecul 
se poate face cu 16 ore înainte de utilizare. 

Var pasta obtinut din var hidratat. 

Apa conform STAS 790-84, va fi apa potabila, curata, fara conţinut de săruri, acizi, grăsimi. 

Agregate : nisip conform STAS 1667-76 utilizându-se nisipul natural de râu sau de cariera. Nisipul de cariera poate fi parţial 
înlocuit cu nisip de concasare. Conţinutul de nisip natural este de cel puţin 50%. 

Livrare, depozitare, manipulare 

Se vor prepara materiale pentru lucrări, astfel încât proporţiile specificate în amestecul de mortar sa poata fi controlate cu multa 
strictete în timpul desfăşurării lucrărilor. 

PREPARAREA MORTARELOR 

Se vor pregăti numai în cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarelor se va folosi cantitatea maxima de apa care 
asigura o capacitate de lucrabilitate satisfăcătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune în 
opera în interval de 2 ore după preparare. In acest interval de timp este permisă adaugarea de apă la mortar pentru a 
compensa cantitatea de apă evaparată, dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a 
mortarului. Mortarul care nu se foloseşte în timpul stabilit va fi îndepărtat. 

(2)2312 Dacă nu se aprobă altfel de către Consultant, pentru loturile mici, prepararea mortarului se va face în malaxoare 
mecanice cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie si uniformitate. Se va amesteca cel puţin 5 minute 
: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului după adaugarea apei. Volumul de 
amestec din fiecare lot nu va depăşi capacitatea specificată de praducatorul malaxorului. Tamburul se va goli complet înainte 
de adaugarea lotului următor. La întreruperea preparării mortarului pe o durată mai mare de 1/2 ora, este obligatoriu ca 
tamburul să fie spălat cu apa amestecata cu pietriş. 

Prepararea mortarelor pe baza de ciment si var hidratat se va face numai prin procedee mecanice, asigurându-se dozarea 
gravimetrică a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de +/- 2% pentru lianţi si +1-3%pentru agregate si amestecarea 
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îngrijită a mortarului până la omogenizarea completă. 

Mortar de var marca M4-T - conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 500 kg, nisip 0+3 mm 1600 kg si apa 0,310 m3 
la m3 de mortar. 

Mortar de var-ciment marca M10-T - conform STAS 1030-85. Va fi un mortar cu: var pasta 335 kg sau var hidratat 155 kg, nisip 
0+3 mm 1650 kg, ciment F 25 (saci) 147 kg si apa 0,210 m3 la m3 de mortar. 

Mortar de var-ciment marca M 25-T - conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 267 kg sau var hidratat 123 kg, nisip 
0+3 mm 1660 kg, ciment F 25 (saci) 184 kg si apa 0,235 m3 la m3 de mortar. 

Mortar de ciment-var marca M 50-T - conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 113 kg sau var hidratat 53 kg, nisip 
0+3 mm 1660 kg, ciment F 25 (saci) 296 kg si apa 0,310 m3 la m3 de mortar. 

Mortar de ciment marca M 100-T - conform STAS 1030- 85 va fi un mortar cu: var pasta 60 kg sau var hidratat 28 kg, nisip 0±3 
mm 1730 kg, ciment M 30 (saci) 377 kg si apă 0,310 nrf la m3de mortar. 

Mortar de ciment marca M 100-T - conform STAS 1030- 85 (pentru tencuieli rezistente la umiditate) va fi un mortar cu : ciment 
M 30 (saci) 391 kg, nisip 0-3mm 1730 kg si apa 0,310 m3 la m3de mortar. 

Mortar pentru tencuieli impermeabile: va fi un mortar de ciment cu 600 kg ciment M 30 (saci), nisip 0-3 mm 1730 kg, apa 0,310 
m3 la m3 si adaos de "apastop P” în proporţie de 3% din greutatea cimentului. 

Controlul calităţii mortarelor 

Se va face conform STAS 103 0-85 urmărind caracteristicile: 

1. Omogenitatea: se va controla vizual, daca amestecul are a culoare uniformă si nu conţine bulgari sau pasta de var 
neomogenizata. 
2. Consistenta : se va determina - în cm - cu ajutorul conului etalon. 
3. Densitatea aparentă în stare proaspata. 

Tendinţa de segregane : se va stabili pentru mortarele ce urmează a fi transportate cu 

4. mijlaace auto sau prin pompe de mortar; coeficientul de segregare pentru mortare de tencuiala trebuie să fie mai mic 
de 40 cm3. 
5. Adeziunea la suport. 
6. Capacitatea de reţinere a apei. 
7. Rezistenta la compresiune. 
8. Rezistenta la întindere prin încovoiere. 
9. Densitatea aparentă pe mortarul întărit (la 28 zile). 
10. Rezistenta la înghet-dezghet. 

Transportul mortarului 

Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate, care trebuie sa fie etanşe, curatate si spalate la interior si 
exterior, ori de câte ori se schimba natura materialului transportat si la fiecare întrerupere a transportului mai mare de două ore 
si care sa permită golirea totala si rapida. 

Este interzisă descărcarea mortarelor direct pe pământ, foi de tablă sau mese improvizate. Durata de transport si punerea în 
opera a mortarelor sa se faca: 

- în maximum 10 ore de la preparare, pentru mortarele de ciment, ciment-var cu sau fara cenuşa de termocentrala si 
fără întârzietor de priza; 

- în maximum 16 ore de la preparare, în cazul mortarelor cu întârzietor de priză. 
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➢ TENCUIELI EXTERIOARE 

Clasificarea tencuielilor 

Tencuielile exterioare sunt clasificate astfel după: 

1. natura suprafeţei pe care se aplică: 
- cărămidă 
- beton 
- beton armat 
- beton celular autaclavizat 
- piatra 
- rabit 

2. liantul întrebuinţat: 
- rezistente la umiditate 

3. modul de prelucrare a fetei văzute: 
- obişnuite: brute, driscuite. stropite; 
- speciale: frecate, buciardate, pieptănate, periate, raschetate, sprituite, lustruite, 

etc.; 

- decorative: calcio stropit, vopsea cu efect decorativ, rustice, cu apareiaj sau în bosaje. 

MATERIALE SI PRODUSE 

Materiale 

Pentru ciment, nisip, var, var hidratat, apa, adaosuri, coloranţi, plase pentru susţinerea tencuielilor, plase rabit, vezi  

Piatra de mozaic, albă, calcaroasă, din marmură sau din rocă dura cu gnanulatie 0-35,5 mm (conform specificaţiei din proiect) 
conform STAS 1134-71. 

Amestecuri 

Mortar de var-ciment  

Mortarul de var-ciment va fi preparat cu agregate fine. 

Agregatul va consta din piatra de mozaic de calcar sau mozaic de marmură alba (daca nu se specifica altfel): 

Daca nu se specifica altfel, se va adauga un pigment colorant aprabat de Consultant. 

EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

Operaţiuni pregătitoare 

La începerea execuţiei lucrărilor de tencuieli exterioare, următoarele lucrări vor fi terminate: 

- lucrările de zidărie (închideri si căptuşeli la diafragmele de beton armat); 
- montajul instalatiilar electrice si sanitare prevăzute sa rămână îngropate sub tencuiala vor fi complet executate si 

probate; 
- plasele de rabit vor fi montate în zonele prevăzute în proiect; 
- montajul diblurilor din lemn si al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor elemente ale construcţiei; 
- montajul tâmplariei si protejarea ei. 

Nu se vor executa tencuieli exterioare înainte de terminarea executării acoperişului sau hidroizolatiei la terase si probarea 
etanseitatii acesteia, iar evacuarea apelor pluviale nu este asigurata. 
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Suprafeţele suport, de tencuit, trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii indicate la (a,b,c,d,e,f,g). 

Trasarea suprafeţelor 

Trasarea pereţilor se va face conform (2)1320. In cazul tencuirii unor suprafeţe verticale de înălţimi mm, trasarea suprafeţelor 
de tencuit se poate face si sub forma de fâşii verticale (stâlpisori) care pot fi repere metalice sau martori si fâşii de mortar. 

Procurarea agregatelor, cimentului si varului din surse diferite pe timpul executării lucrărilor se va face numai cu aprobarea 
Consultantului. 

La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleaşi materiale, mortare cu aceeaşi compoziţie (acelaşi ciment, acelaşi 
colorant, aceleaşi dozaje, aceleaşi agregate). 

Condiţii climatice si protecţia lucrărilor 

In timpul verii la executarea lucrărilor de tencuieli exterioare vor fi luate următoarele masuri de protejare: 

1. Stropirea lor cu apa pe durata de cel puţin 7 zile (pentru completarea apei pierdute prin evaporare); 
2. Acoperirea cu rogojini, folii de polietilenă sau cu prelate umezite (protejare fata de acţiunea razelor solare sau a 
vântului). 

2 Pe timp friguros, când temperatura scade sub —5°C, nu se vor executa tencuieli exterioare decât cu luarea unor masuri de 
protecţie corespunzătoare. 

Tipuri de tencuieli exterioare 

Tencuieli obişnuite brute - se vor executa conform (2)1331 folosind mortar de var -ciment marca M25-T în grosime medie de 2 
cm. 

Tencuieli obişnuite driscuite - se vor executa conform (2)1332. 

Tencuieli obişnuite driscuite pe zidării din cărămida, blocuri mici de beton si b.c.a. se vor executa conform (2)1333 si (2)1334 cu 
mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2,5 cm. 

Tencuieli obişnuite driscuite pe pereţi din beton monolit sau din panouri mari de b.c.a. se vor executa conform (2)1335 cu 
mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 1 cm. 

Tencuieli obişnuite, stropite la pereţi din zidărie de cărămidă, din blocuri mici de beton sau din b.c a., se vor executa cu mortar 
de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2,5 cm. 

Tencuieli speciale în similipiatra (piatră artificiala) se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de 
var, driscuit din gros, în grosime medie de 

1,5 cm peste care se va aplica stratul vizibil cu mortar de ciment marca M 100-T preparat cu piatra de mozaic de calcar cu 
granulatia indicata în proiect (care va înlocui nisipul). Supnafata stratului vizibil va putea fi finisată : 

- frecat în câmp continuu, cu grosimea stratului superior de 0,5 - 0,8 cm. 
- buciardat sau pieptănat în câmp continuu cu grosimea stratului superior de 1 cm, împartita sau nu în asize cu rosturi 

adâncite. 
- sprituite în câmp continuu, cu grosimea stratului superior de 3 cm împartita sau nu în asize cu rosturi adâncite. 

Tencuieli speciale cu piatra de mozaic cu granulatia indicata în proiect - se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment 
marca M 25-T, driscuit din gros cu grosimea medie de 2 cm, peste care se va aplica stratul vizibil, executat driscuit sau stropit, 
din mortar de var-ciment marca M 25-T confecţionat cu piatra de mozaic din calcar sau marmura (praf de piatra) si care va avea 
o grosime de 1 cm. 

Tencuieli speciale cu terasit de ciment, cu piatra de mozaic din marmura, dolomita sau similare în culorile si gnanulatia indicate 
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în proiect - se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm, peste care se va aplica 
stratul vizibil în grosime de 0,8 -1,0 cm finisat periat sau raschetat. 

Tencuieli speciale în calcio stropit - se vor executa cu grundul din mortar de var- ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm, 
peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var si adaos de ciment (în dozajul indicat în 
proiect, de regula 100 kg la m3), nisip si pietriş margaritar (granulatie 3...5 mm). 

Tencuieli speciale în calcio stropit - se vor executa cu grundul din mortar de var- ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm, 
peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var si adaos de ciment (în dozajul indicat în 
proiect, de regula 200 kg la m3), piatra de mozaic din calcar sau marmură si pietriş marganitar (granulatie 3...5 mm), finisat cu 
drisca poroasa (cap de bilă). 

Tencuieli speciale în calcio strapit - se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T în grosime de 2 cm, peste 
care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm, din piatra de mozaic de marmura cu granulatie indicată în proiect, la care se 
vor adauga 450 kg ciment si 150 kg ciment alb la m3 de mozaic. 

Aplicarea şpriţului (strat amorsa) 

Se va face conform specificaţiilor. 

Aplicarea grundului 

Se va face conform specificaţiilor de la capitolul (2)1450. 

Grosimea stratului de grund va fi conformă cu tipul de tencuială indicat în proiect. 

Înainte de aplicarea grundului se pozeaza, conform trasajelor efectuate pentru nuturi (conform indicaţiilor din proiect), baghete 
din lemn de esenţa moale, lustruite, cu secţiunea de 2x2 cm care se fixează provizoriu cu cuie. 

Baghetele vor constitui repere pentru formarea câmpurilor pe care se va aplica grundul. (2)3373 Grundul se driscuieste fin si se 
aplică în limitele (câmpurile) formate de baghetele pentru nutuni, astfel ca la întreruperea lucrului să fie încheiata lucrarea pe 
zone cuprinse între baghete. 

Aplicarea tinciului (strat vizibili 

Grosimea stratului vizibil va fi conformă cu tipul de tencuială indicat în proiect. 

înainte de aplicarea tinciului după ce grundul s-a uscat, se îndepărtează cu grijă baghetele din lemn, astfel ca muchiile nuturilor 
sa nu se deterioreze. 

Tinciul se aplica pe zone restrânse, în limitele (câmpurile) formate de nuturi, astfel ca la întreruperea lucrului, sa se fi executat 
numai zone cuprinse complet între nuturi. 

Abateri admisibile 

Lucrările de tencuieli exterioare se vor înscrie în abaterile maxime admisibile conform (2)1380. Defectele ce nu se admit sunt 
expuse în cadrul specificaţiilor (2)1384. 

Verificări în vederea recepţiei 

Vor fi clasificate drept lucrări defectuoase, lucrările care nu respecta specificaţiile. 
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➢ ZUGRĂVELI SI VOPSITORII 
VOPSITORII PE SUPRAFEŢE METALICE (OTEL) 

Tâmplaria metalica se prevede a fi vopsită pe suprafeţele expuse cu vopsele pe baza de ulei vegetal, vopsele pe baza de răşini 
alchidice sau pe baza de răşini epoxidice; iar pe fetele interioare ascunse vor fi grunduite cu grund anticoroziv. 

Toate confecţiile metalice, daca nu se specifica altfel, vor fi vopsite cu vopsea pe baza de ulei vegetal si grunduite cu grund 
anticoroziv. 

Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv prin galvanizare la cald. 

Confecţiile metalice aflate în condiţii de agresivitate coroziva mare, se vor confecţiona din otel inoxidabil. 

Mostre si testări 

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului specificaţiile producătorului pentru materialele utilizate la vopsitorii, 
precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu condiţiile specificate. 

Se vor furrniza de către producător instrucţiunile de manipulare, depozitare si protecţie pentru fiecare material. 

Antreprenorul va prezenta o data cu mostrele de tâmplarie si confecetii diverse din metal (otel) si modul de finisare a acestora 
în condiţiile specificate (materiale, culori, tehnologie). 

Livrare, manipulare, depozitare 

Pentru recepţia fiecărui lot de materiale livrate. Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al producătorului. 

Produsele se vor depozita în ambalaje originale, grupate PC categorii, într-un spaţiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de îngheţ 
si de variaţii de temperatură (+7°C si +20°C), cu etichete vizibile pentru a nu se confunda conţinutul. 

Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje, găleţile si se vor tnansporta 
numai cantitatile necesare unui schimb de lucru. 

EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

Operaţiuni pregătitoare 

Lucrări ce trebuie terminate înainte de începerea executării vopsitoniei la tâmplaria de metal si la confecţiile metalice. 

1. Reparaţii la tencuieli 
2. Etansarea în jurul tocurilor cu mortar de ciment si pozarea (unde este cazul) a baghetelor de etansare. 
3. Execuţia pardoselilor reci (gresie ceramica, dale de mozaic, marmură etc.), exclusiv lustruirea lor. 

Tâmplaria trebuie să fie montată definitiv la începerea vopsitoriei; accesoriile metalice ale tâmplariei trebuie sa fie montate 
corect si buna lor funcţionare sa fie verificata. 

Montarea elementelor complementare la confecţiile metalice (mâna curentă la balustrade de scări, mânere de tragere, etc.) se 
va face după executarea completa a vopsitoriei, având grijă ca aceasta să nu sufere degradări. 

Aplicarea ultimului strat de vopsitorie la tâmplărie se va face numai după terminarea completa a zugrăvelilor si înainte de 
finisarea îmbrăcămintilor la pardoseli (curăţire, lustruire, ceruire) luându-se măsuri de protejare contra murdăririi acestora. 

Pregătirea stratului suport 

Tâmplaria si toate confecţiile metalice vor fi livrate la şantier cu un strat de grund anticoroziv (3) 4225 aplicat pe întreaga 
suprafaţă, adică si la interiorul profilelor închise. 
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Se vor îndepărtă toate urmele de rugină, oxizi, pete de grăsimi, noroi, mortar, etc. cu puţin înainte de începerea aplicării 
straturilor de vopsea; aceste operaţiuni se fac în atelierele de confecţii metalice sau uzinat. 

Metalul curătat se va grundui la maximum 2-4 ore de la curăţire. Suprafaţa pregătită pentru vopsire se va curăţa până la luciu 
fie manual, prin ciocănire, raschetare sau periere, fie mecanizat, prin periene cu scule eleetrice cu perie de sârma sau disc 
abraziv; în cazuri deosebite se va proceda la sablare, curăţire cu flacără, decapare cu paste decapante sau degresare cu 
solvenţi. 

Pe şantier se vor executa următoarele operaţiuni pregătitoare: 

- verificarea tâmplariei în privinţa bunei execuţii si funcitonări; 
- curăţarea de praf si impurităţi prin periere; 
- repararea stratului de grund anticoroziv, acolo unde este cazul; 

chituire si şlefuire locală Executarea vopsitoriilor cu ulei 

Pregătirea stratului suport se va face conform. 

Lucrările de vopsitorie se vor executa la o temperatura a aerului de cel puţin - 15=C, regim ce va fi menţinut în tot timpul 
execuţiei si cel puţin încă 15 zile după executarea lor. 

Prelucrarea suprafeţelor se va face cu respectarea riguroasa a ordinii operaţiunilor indicate mai jos: 

1. Grunduirea cu grund anticoroziv cu ulei si miniu de plumb 1000 sau 1165 conform (3) 4225 aplicat într-un strat subţire 
continuu si fara prelingeri, dâre sau fire de pensula. 
2. Tâmplăria si confecţiile metalice se livrează pe şantier gata grunduite. 
3. Chituirea locala se va face cu chit pe bază de ulei, conform (3) 4226 si se vor acoperi zgârieturile, fisurile, 
adânciturile. Locurile mai adânci de 1 mm se acopera în mai multe reprize. 
4. Şlefuirea locurilor chituite se va executa cu pânza de slefiuit; după şlefuire suprafaţa se va curata bine de praf. 
5. Grunduirea locurilor chituite se va face conform pct. 1. 
6. Spacluirea generala I se va face folosind chitul conform () 4227; chiturile se diluează fie cu diluant special (D-001-3) 
fie cu ulei sau vopsea la culoare. 
7. Şlefuirea generala I se va face folosind unelte electrice de şlefuit cu disc de perie, pâslă sau hârtie abraziva cu o 
granulatie fina. Se poate face umed sau uscat. După şlefuire, suprafaţa se va curata bine de praf cu perii sau prin sablare cu 
aer comprimat. După şlefuire umeda, suprafaţa se va spala cu solvent si se va şterge. 

Aplicarea vopselei 

1. Aplicarea vopselei se va face mecanizat cu pistol de pulverizat, în 3 straturi, fiecare strat aplicându-se numai după 
uscarea completa a celui precedent. 
2. Vopseaua se va strecura prin sita fina cu 900 ochiuri pe cm2 si se va dilua cu diluant în proporţie de 5-10%. 
3. Vopseaua se va aplica în straturi uniforme fara a laşa urme mai groase sau mai subţiri de vopsea. 
4. Daca va fi necesar, se vor executa chituiri si şlefuiri după fiecare strat de vopsea. 
5. Straturile de vopsea se vor întinde pe direcţii perpendiculare unul fată de celalalt. 
6. Ultimul strat nu se va şlefui si, dacă nu se specifica altfel, va fi finisat prin netezire pentru a căpătă luciu. 

Executarea vopsitoriilor cu emailuri pe bază de răşini alchidice (3) 4341 Pregătirea stratului suport se va face conform. 

Lucrările de vopsitorie exterioară si interioara se vor executa la o temperatură de minim - 15°C si în condiţii de umiditate relativa 
a aerului de maximum 60%. 

Prelucrarea suprafeţelor se va face prin aplicarea de compoziţii cu respectarea riguroasă a ordinii operaţiunilor indicate mai jos 
si a detaliilor indicate la. 

1. Grunduirea cu grund anticoroziv G 355-4 pe bază de răşini alchidice si miniu de plumb. 
2. Chituirea locala cu chit de cutit, pe baza de răşini alchidice. 
3. Şlefuirea locurilor chituite. 
4. Grunduirea locurilor chituite conform pct. 1. 
5. Spacluirea genenala cu chit de cutit sau de stropit 
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6. Şlefuirea suprafeţei spacluite. 
7. Spăcluirea strat II (dacă este specificat). 
8. Şlefuirea suprafeţei spacluite. 

Aplicarea straturilor de acoperire se va face respectându-se ordinea si felul operaţiilor indicate mai jos: 

1. Grunduirea cu grund de acopenire. 
2. Şlefuirea peliculei grundului de acoperire. 
3. Aplicarea primului strat de email conform () 4223. 
4. Şlefuirea. 
5. Aplicarea celui de al doilea strat de email. 
6. Şlefuirea (daca este specificat). 
7. Aplicarea celui de al treilea strat de email. 

Straturile succesive se vor întinde pe direcţii perpendiculare una fată de cealaltă. 

Straturile de email se vor şlefui cu pânză de şlefuit nr. 40 sau 32, după care se îndepărtează praful cu o pensula moale. 

Ultimul strat nu necesita operaţia de finisare. 

Timpul necesar uscării unui strat, pentru a putea fi aplicat un alt strat de email, este de 24 ore. Nu se va aplica un strat nou 
înainte de uscarea celui precedent. 

Condiţii de recepţie 

Suprafeţele vopsite vor trebui sa se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted si care să copere perfect straturile inferioare. 

Porţiuni neacoperite, pete, desprinderi, cute, scurgeri, discontinuităţi ale peliculei,aglomerări de pigmenţi, neregularitati datorate 
unor chituiri sau şlefuiri necorespunzătoare, urme de fire de par din pensula, nu vor fi admise. 

Porţiunile remediate vor avea aceeaşi nuanţa cu restul suprafeţei. 

Se vor considera defecte în plus fată de cele enumerate mai sus, următoarele: 

- nerespectarea tehnologiei de aplicare specificata în normativul C3-76 (3) 4133; 
- nerespectarea prezentelor specificaţii; 
- lipsa de corespondenta si concordanta dintre lucrările executate si prevederile proiectului; 
- nerespectarea dozajelor, numărului de straturi si a materialelor specificate. 

Consultantul poate decide refacerea locală sau pe suprafeţe mai mari a lucrărilor de vopsitorie, de la caz la caz, funcţie de 
natuna si amploarea defectelor constatate. 

Protejarea anticorozivă a elementelor metalice de tinichiqerie 

Elementele de tinichigerie se vor executa din tablă de otel zincată la cald pe 

ambele fete. Stratul de zinc va fi de 480 gr/m2 pe toate fetele. 

Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv, la muchiile rezultate din tăietură, prin zincare cu spray-un de zinc. 

Toate elementele de fixare a tinichigeriei vor fi zincate (şuruburi, agrafe, brăţări, piuliţe, etc.) 

Toate elementele de fixare pentru confecţiile metalice vor fi protejate anticoroziv: 

1. Praznurile, agrafele, armăturile, plăcutele de prindere, precum si fata ascunsa a tocurilor metalice de usi, ferestre si 
vitrine se vor proteja cu grund pe baza de ulei si miniu de plumb, sau altul similar. 

Şuruburile, piuliţele, şaibele, bolturile împuşcate, diblurile metalice expandabile, şuruburile autofiletante, cuiele, vor fi zincate la 
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cald. 

 

9. IGNIFUGAREA PRODUSELOR SI A MATERIALELOR COMBUST UTILIZATE IN CONSTRUCŢII 
GENERALITĂŢI 
- Prevederile normelor tehnice sunt obligatorii la tratarea cu pro produselor combustibile din lemn sau pe baza de lemn; 
- Ignifugarea lemnului si a materialelor si produselor pe baza suprafaţa si in profunzime;produsele de ignifugare, 
denumite in continuare produse ignifuge, se aplica: 
- pe suprafaţa 
- prin impregnare 
- Necesitatea ignifugarii materialelor combustibile utilizate in construcţii se stabileşte in funcţie de importanta si 
vulnerabilitatea construcţiei si condiţiile de combustibilitate normate; 
Ignifugarea materialelor si produselor combustibile este recomandata la: 
- construcţiile noi, la modificarea sau schimbarea destinaţiei sau a condiţiilor de utilizare a celor existente, precum si 
periodic la expirarea perioadei de menţinere a calitatii lucrării de ignifugare specificata de producător; 
- realizarea unor elemente de construcţie, cum sunt tavane, inchideri sau măscări, finisaje s.a.m.d.; 
- tratamente termice si acustice interioare; 
- construcţii provizorii combustibile pentru ateliere, remize, depozite, magazii, etc., in care se lucrează cu substanţe 
combustibile sau cu foc deschis; 
- investitorii sau proprietarii pot solicita ignifugarea si in alte situaţii; 
Ignifugarea nu se recomanda la : 
- materiale combustibile care sunt in contact permanent cu atmosfera umeda >70% 
- suprafeţe aparente ale materialelor si produselor din lemn, finisate; 
- tâmplaria interioara si exterioara, pardoselile, mobilierul, Împrejmuirile; 
- nu se ignifugheaza construcţiile cu destinaţie incompatibila cu substanţele ignifuge (depozite de cereale, produse 
alimentare, vrac, etc.) 
- părţile neaparente ale finisajului interior sau a unor elemente de construcţie, care nu sunt accesibile decât prin 
demontarea sau desfacerea elementelor de construcţie respective, se vor ignifuga odata cu reparaţiile elementelor respective, 
indiferent de durata de menţinere a calitatii lucrării de ignifugare; 
Pentru lucrări de ignifugare trebuiesc respectate următoarele: 
- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii. 
pentru aprobarea Normelor generale de 
- Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor. 
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 - apărare împotriva incendiilor. 
-Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care 
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
- C58 - 1996 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în 
construcţii; 
- C56 - 1985 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente; 
- SR 652/2009 — Determinarea eficacităţii ignifugării; 
- SR EN 7248/2009 - Metode de determinare a propagării flăcării pe suprafaţa materialelor; 
- Specificaţii tehnice ale vopselelor de ignifugare. 
Caracteristici tehnice 
Lucrările de ignifugare de suprafaţa a materialelor si elementelor deNşops obligatoriu cu produse avizate de Comandamentul 
Trupelor de Pompieri, confort]) produse vor avea agrement tehnic iar conform sistemului de evaluare a comformitatii ( avea 
certificate de conformitate. 
Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicităţii. 
Protecţia ignifuga a suprafeţelor exterioare ale construcţiilor se realizează prin produse ignifuge rezistente la apa si avizate ca 
atare. 
Produsele ignifuge de suprafaţa se aplica strict in conformitate cu instrucţiunile producătorului, in straturile stabilite, respectând 
intervalele de timp de uscare. 
Condiţii de aplicare a produsului ignifug 
- pentru asigurarea unei bune protecţii de suprafaţa, umiditatea materialului inainte de ignifugare nu va depăşi 18% ; 
- lucrările de ignifugare se executa in spatii in care se asigura temperatura de minim +10°C ; 
- alegerea produselor ignifuge de suprafaţa se face in funcţie de condiţiile specifice in care se utilizează materialul - 
exterior si rolul acestei construcţii - decorativ ; 
Condiţii de pregătire a suprafeţelor 
Pregătirea suprafeţelor in vederea aplicării produselor ignifuge de suprafaţa are in vedere : 
- curăţirea suprafeţelor de praf, de noroi, de vopsea sau alte impurităţi, prin periere sau razuire ; 
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- chituirea cu masa de şpaclu - din produsul ignifug si praf de creta - a tuturor crăpăturilor, imbinarilor si golurilor 
existente pe suprafeţele ce se protejează ; 
- tratarea cu substanţa a rosturilor si intocmirea unui proces verbal de lucrări ascunse impreuna cu beneficiarul in care 
se vor specifica operaţiile executate : tratari de rosturi, crăpături, fisuri prin chituire ; 
Tehnologia de aplicare 
- aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se face numai după prelucrarea definitiva a elementelor construcţiei, nefiind 
admise ulterior nici un fel de prelucrări care sa indeparteze stratul ignifug de la suprafaţa ; 
- aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se face conform prevederilor din STAS 9302/4 - Protecţia lemnului. 
Tratamente de suprafaţa ; 
- calitatea lucrărilor de ignifugare este condiţionată de respectarea stricta a tehnologiei de aplicare a produsului si a 
consumului specific , stabilite de producător ; 
- ignifugarea suprafeţelor la care se impune aplicarea mai multor componente se va respecta consumul specific pentru 
fiecare componenta in parte ; 
- consumul de produs ignifug se determina in funcţie de suprafaţa totala desfasurata a elementelor ce urmeaza a se 
ignifuga, ţinând seama si de pierderi, care la aplicarea cu pensula pot fi pana la 5% iar la pulverizare pana la 20 % 
- la expirarea perioadei specificate de producător pentru menţinerea calitatii in timp a ignifugarii este obligatorie 
reignifugarea întregii suprafeţe protejate anterior. Ignifugarea de suprafaţa are o eficacitate de 5 ani de la data efectuării 
operaţiei de ignifugare, prin uîfif^eStodMeiîlmjejDuie repetat la fiecare 5 ani. 
Obligaţiile prestatorului si beneficiarului Prestatorul 
- lucrările de ignifugare vor fi executate de o societate autorizata pentru Securitate la Incendiu si Protecţie Civila ; 
- lucrările de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat, ci 
instrucţiunilor de utilizare elaborate de producător; ; N 
- prestatorul este obligat sa certifice calitatea lucrărilor executate, vizual cuT de lucrări si la sfârşitul lucrării prin buletine 
de încercare eliberate de laboratoarele autorizate, sa anunţe I.S.U pe teritoriul careia lucrează, cu 30 zile inaintea începerii 
lucrării;oferă garanţie pentru lucrările executate ; 
- se obliga sa remedieze fara costuri suplimentare toate deficientele si necomformitatile lucrariilor efectuate; 
Beneficiarul 
- este obligat sa verifice buletinele de Încercare si asigurarea condiţiilor de eficienta. 
Condiţii de livrare, transport, recepţie si păstrare a produselor ignifuge 
- Produsele ignifuge se livrează de către producător in ambalaje inchise etanş, coform standardului de firma sau norma 
interna ; 
- ambalajele vor purta etichete pe care se va specifica:denumirea si adresa producătorului, denumirea produsului, 
standardul de firma sau norma interna, lotul, data fabricaţiei, termenul de garanţie, masa neta; 
- produsele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate si instrucţiunile de aplicare a produsului; 
- transportul produselor se face in condiţii de siguranţa, fiind protejate impotriva apei si radiaţiilor termice ; 
- recepţia produselor se face verificând condiţiile de admisibilitate prevăzute de standardele de firma sau normele 
interne ; 
- la recepţie se va verifica integritatea ambalajelor ; 
- produsele ignifuge se pastreaza inchise etanş, pana la intrebuintare, in ambalajele originale ale producătorului; 
- daca termenul de garanţie a fost depăşit prin depozitare, utilizarea produsului ignifug este admisa numai cu avizul 
producătorului; 
- produsele ignifuge se pastreaza in locuri ferite de ploaie sau acţiunea directa a soarelui, precum si de inghet, la o 
temperatura de +5°C - 30°C, in magazii uscate ; 
- produsele ignifuge se livrează gata preparate de producător. Cu avizul producătorului, aceste pot fi preparate si la locul 
de utilizare, de către cel care le aplica ; 
Masuri de protecţia muncii 
Pe timpul executării lucrărilor de ignifugare se va avea in vedere următoarele : 
- la prepararea si aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se vor utiliza ochelari de protecţie pentru a feri ochii de atingerea 
vatamatoare cu stropi de soluţie, care pot avea un caracter puternic alcalin ; 
- pe timpul lucrului se va folosi imbracaminte de protecţie, cizme si mânuşi de cauciuc ; 
- după terminarea lucrului se vor spala mâinile si apoi se vor unge cu o alifie protectoare pe baza de lanolina; 
- legaturile furtunului la compresor vor fi etanşe, executate conform normelor tehnice ; 
- la ignifugarea prin pulverizare sub presiune se vor respecta masurile de protecţie a muncii prevăzute de instrucţiunile 
in vigoare pentru folosirea instalaţiilor sub presiune ; 
 
PLACAJE CU PLACI DE FAIANŢA SAU GRESIE 
Masuri de protectie a muncii si a siguratei la foc 
 
 La proiectarea si executarea lucrarilor de la acest capitol se vor respecta prevederile reglementarilor specifice: 

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului indicativ P 118 
-   Normativ de prevenire si stingere a incendiilor, pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente 

indicativ C 300, aprobat cu Ordinul MLPAT nr 20/N/1994 
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-   Normele Republicane de protectie a muncii, aprobate de ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii 60/1975, si 
34/1975, cu modificarile conform Ordinelor 39/1077 si 110/1077 

-   Regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT 9/1993 
 
 9.1.1. Standarde de referinta 
 
 C6-86 normativ instructiuni tehnice pentru executarea placajelor de faianta sau agremente tehnice pentru tehnologii de 
montare cu adezivi 
 STAS 233-86 placi faianta cal I sau agremente tehnice  
 STAS 790-80 apa  
 STAS 7055-80 ciment portland alb pentru rosturi 
 STAS 6476-61 pigmenti naturali  
 STAS 7058-80 aracet DP 25, D 50 
 Adezivi speciali pentru faianta agrementati tehnic 
  
 9.1.2. Lucrari ce trebuie executate inainte de placari 
 
 - invelitoarea cladirii inclusiv scurgerile pe solutie definitiva sau provizorie, astfel incat grundul si placarile sa fie ferite 
de actiunea precipitatiilor atmosferice 
 - montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor sau captuselilor la usi, in afara de pervazuri, care se vor monta dupa 
executarea placajelor 
 - tencuiala tavanelor si a peretilor 
 - montarea conductelor sanitare, electrice, incalzire, ingropate sub placaje, inclusiv probele aferente 

− montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea consolelor obiectelor sanitare 
 
 9.1.3. Materiale folosite 
 
 Se vor folosi placi de faianta cu dimensiunile si culorile indicate in proiect, calitatea I, glazurate pe o fata si cu striuri pe 
dos. Pentru muchii se vor folosi placi cu o muchie glazurata si rotunjita, daca nu sunt prevazute in proiect acoperitoare de 
muchii. 
Abaterile admisibile de la dimensiunea aleasa sunt de +/- 0,5 mm la grosime, +/- 1,0 mm la lungimea medie a laturii si 1,55 din 
lungimea laturii la curbura maxima. Se vor prezenta mostre proiectantului inainte de aprovizionare. 
 
 9.1.4. Executarea lucrarilor 
  
 Executia nu va incepe mai devreme de 1 luna de la data incarcarii cu greutate permanenta a cladirii (executarea 
teraselor si zidariei) 
 Placarea cu faianta se poate executa: 
- in tehnologia clasica, cu mortar pe pereti netencuiti 
- prin lipire cu mortar adeziv pe pereti tencuiti, in prealabil 
 
 9.1.4.1. In cazul tehnologiei clasice, inainte de inceperea lucrarilor se verifica suprafetele zidariilor si a peretilor de 
beton cu privire la abaterile pe verticala si orizontala si se vor stabili corectiile necesare. Se vor inlatura eventualele pete de 
grasime, urme de praf si mortar. Aplicarea placilor se face numai pe suprafete uscate si pregatite prin aplicarea spritului si a 
grundului pe peretii netencuiti si cu rosturile zidariei curatate bine pe 1 cm adincime. In cazul in care suprafetele ce urmeaza sa 
fie placate sunt prea netede, e necesara o usoara sprituire a acestora. 
 Spritul din mortar de ciment-nisip (0-3 mm), dozaj volumetric 1:2 si apa pina la consistenta de 10-12 cm pe conul 
etalon. Mortarul se va aplica cu mistria sau canciocul, de o consistenta fluida si se va netezi. Grosimea spritului este de 3-5 
mm. Dupa 24 ore se monteaza placile, tinute cel putin 1 ora scufundate in apa, apoi scurse 2-3 minute. Placile se monteaza 
prin aplicarea mortarului de grund pe spatele fiecarei placi. Mortarul trebuie sa aiba dozajul de 400 kg ciment la mc de nisip (0-3 
mm) si 0,05 parti de var-pasta (de consistenta 12 cm) la o parte de ciment, in volume. Dozajul este volumetric (1:3,5:0,05 
ciment:nisip:var pasta, consistenta trebuie sa fie plastica si sa corespunda la o scufundare a conului etalon de 6 cm). Mortarul 
se aplica in grosime de 2 cm, astfel incit sa acopiere 2/3 din suprafata placii, apoi se preseaza cu mina si coada mistriei usor 
astfel incat sa iasa deasupra si dreptul placii. Mortarul de legatura dintre placi si stratul suport nu trebuie sa formeze un camp 
continuu ci sa aiba intreruperi in dreptul rosturilor, pentru a limita contractia mortarului. Placile se vor monta cu striurile de pe 
placi asezate orizontal, iar eventualele goluri ramase in dosul placilor se vor completa cu mortar, dupa terminarea fiecarui rand 
pe la partea superioara a placilor. La muchii iesinde se vor folosi placi cu muchii glazurate. Placile se vor aseza cu rosturile in 
prelungire si se vor sterge cu carpa uda la 5-6 ore dupa montare, dupa care se vor umple rosturile cu ciment alb sau chit de 
rosturi, conform specificatiilor din proiect. La o ora dupa rostuire se vor sterge rosturile cu carpa umezita in apa.  
 
 9.1.4.2. Placarea prin lipire cu mortar adeziv 
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 Placarea cu adeziv se face pe suporturi pe baza de ciment (zidarii tencuite, beton) sau placi gipscarton. Tencuielile, 
respectiv peretii din gipscarton se executa conform capitolelor respective si se receptioneaza ca lucrari ascunse.  
 Pentru placarea cu faianta prin lipire pe strat suport se foloseste mortar adeziv sub forma de praf, ambalat in saci de 

15 kg. Consumul difera in functie de adancimea dintelui mistriei dintate folosite, intre 2,7-6,5 kg/mp. Mortarul adezivul utilizat 
(exemplu CM 9) adera la suprafete rezistente, curate, uscate sau umede, lipsite de substante antiaderente (grasimi, bitum, 
praf). Eventualele denivelari (pina la 1 cm) se pot repara cu adeziv in ziua anterioara placarii. Nu se vor executa placari pe 
straturi cu rezistenta slaba. Suprafetele puternic absorbante se vor grundui in prealabil cu Ceratec CT 17. 
 Pentru aplicare se presara praful in apa curata in raportul 25 kg praf la cca 6 l apa si se amesteca pana la 

omogenizare. Dupa 5 minute se va amesteca din nou. Aplicarea mortarului adeziv se face cu mistria dintata aleasa astfel incit 
dupa presarea placii, contactul placa-adeziv sa fie minimum 65%. rostuirea se face dupa 24 ore.  
 Se vor folosi instructiunile furnizorului pentru timpul de punere in opera, temperatura de aplicare, timp deschis, timp de 

ajustabilitate, etc.  
 
  9.1.5. Protejarea lucrarilor 
 
 Placarea nu se va executala o temperatura sub 10 grade C; 
 Se va evita evaporarea apei din mortar; 
 Spatiile in care se executa placarea vor fi inchise si nu se va accede pana ce lucrarea nu e perfect uscata; 
 Se va proteja placajul pina la darea in folosinta; 
 In timpul sezonului cald suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de pinza de sac umezite timp de 2 zile. 

 9.1.6. Verificarea la receptia lucrarilor 
 
 Verificarea pe faze de lucrari se face pentru placajele interioare, pentru fiecare incapere in parte, iar pentru cele 
exterioare pentru fiecare tronson de fatada.  
 Se verifica: 

- rezistenta mortarelor sau a pastelor de aplicare a placilor (determinata pe cuburi de 7,07 cm latura, turnate chiar 
de la prepararea mortarelor si pastelor respective) 

- numarul de straturi din structura placajelor si grosimile respective (determinate prin sondaje, in numarul stabilit de 
comisie, cel putin unul la 100 mp) 
aderenta la stratul suport a mortarulului de poza si intre spatiile placilor si mortarul de poza (minimum o verificare 
la 100 mp) 

- planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucata) 

− dimensiunile, calitatea si pozitiile elementelor decorative care se placheaza (eventual solbancuri, braie, etc.) 
- corespondenta cu proiectul 

 Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2 m. Tolerantele admise sunt: 
- devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului fata de dreptar, maximum 2 mm.  
- devierea rosturilor dintre placi, maximum 1 mm la o placa. Latimea rostului intre placi trebuie sa fie perfect 

uniforma. 
-  stirbituri sau lipsa glazura la muchii, maximum una la o placa pe o suprafata de 4 mmp, daca nu sunt montate 

coltare  
- rosturi neumplute nu se admit 
- locuri neumplute cu glazura pe suprafata placajului maximum 2 pe mp cu o suprafata de 2 mmp 
- fisuri pe suprafata placajului nu se admit 
- curburi sau franturi vizibile nu se admit 
- diferente de nuante la placile din aceeasi incapere nu se admit 
1. nerespectarea continuitatii rosturilor pe verticala sau orizontala nu se admite 
- pete pe suprafata placajului nu se admit 
- pozitionarea defectuasa a placilor, cu abateri fata de verticala sau orizontala 
- deterioarea placajului rezultat din neprotejarea lucrarii, fisuri si desprinderi ale placilor 
Se verifica de asemenea racordarile placajului cu alte elemente (exemplu: racordul faiantei cu cada de baie trebuie 
executat cat mai ingrijit, neadmitandu-se o grosime neuniforma sau lipsa chitului). Se verifica etanseitatea racordarii 
prin controlul fetei opuse a peretelui. 

           Se verifica strapungerile efectuate in suprafata placata, pentru trecerea tevilor de instalatii, fixarea prizelor, 
intrerupatoarelor, etc. Gaurile facute in placi trebuie sa fie acoperite cu rozete metalice cromate, nichelate sau prevazute cu 
garnituri conform proiectului. Se verifica gaurile facute pentru fixarea obiectelor sanitare sa nu fie vizibile de sub aceste obiecte. 
           Remedierile se vor executa de catre constructor, fara a solicita plati suplimentare, amploarea remedierilor fiind hotarita 
de beneficiar. 
 
PARDOSELI 
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA 
La lucrare se vor folosi pardoseli cu placi din gresie cenamica la grupurile sanitare (bai, WC-uri, bucătării, holuri, culoare de 
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circulaţie, etc.) sau în orice alt spaţiu indicat în proiect. 
Material suplimentar 
Antreprenorul va asigura, la solicitarea Beneficiarului, livrarea în afara condiţiilor contractuale, a unei cantitati suplimentare de 
circa 2% pentru fiecare tip de placi - ca dimensuune si culoare. 
Mostre si testări 
Se vor pune la dispoziţia Consultantului în vedenea aprobării, mostre, câte 3 placi, din fiecare tip ca dimensiune si culoare ce 
se propun a fi utilizate la lucrare. 
Nu se vor emite comenzi pentru livrările de materiale decât după aprobarea mostrelor de către Consultant. 
Mostrele vor fi însoţite de fisele tehnice ale producătorului. 
Fisele tehnice vor atesta compoziţia si caracteristicile fizico-chimice ale produselor si vor certifica respectarea prezentelor 
specificaţii. Mărcile de pe ambalaje vor corespunde cu cele din fisele tehnice. 
Antreprenorul va prezenta spre aprobare metoda de punere în opera a plăcilor, 
MATERIALE SI PRODUSE 
Produse 
Placi de gresie ceramica, glazurate sau mate, de dimensiuni si grosimi indicate în proiect, conform STAS 5993-89 sau similare. 
1. Glazura va fi colorata, fiid aleasa de Consultant din setul de mostre pus la dispoziţie de Antreprenor. 
2. Definiţie: In prezentele specificaţii, prin gresie ceramica se înţelege ceramica vitrifiata (>1180°). Plăcile vor avea 
următoarele caracteristici fizico-mecanice: 
coeficientul de absorbţie a apei maximum 4%. 
3. Abaterile de la dimensiunile nominale permise vor fi: 
lungimea si latimea nominala a laturii: ± 2% maximum din lungimea laturii; grosimea nominala a plăcilor: maximum ± 10%; 
- abaterea de la unghi drept a plăcilor: maximum 0,5% din lungimea laturii;deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei 
mai mari. 
Mateniale 
Ciment gri Portland, conform STAS 388-80. 
Ciment alb Portland, conform STAS 7055-87. 
Nisip cu granulatie fina 0-1 mm, conform STAS 1667-76. 
Apa, conform STAS 790-84. 
Livrare, depozitare, manipulare 
Plăcile de gresie ceramica se vor depozita în ambalajele originale ale producătorului, în locuri ferite astfel încât sa se evite 
spargerea sau deteriorarea plăcilor. 
Manipularea cutiilor cu placi de gresie ceramica se va face cu mare grija si numai atunci când va fi necesar astfel ca sa se evite 
deteriorarea plăcilor. 
EXECUŢIA PARDOSELILOR 
Operaţiuni pregătitoare 
Plăcile vor fi fixate pe o sapa care a fost lasata sa se întareasca timp de cel puţin doua săptămâni. 
Sapa se va aplica conform pe hidroizolatia executata conform specificaţiilor de la capitolul. 
Se va acorda o atentie cu totul deosebita executării sapei în spatiile umede (bai, WC-uri, bucătării, etc.) ce urmeaza sa 
primească pardoseli din placi de gresie ceramica, pentru a nu depsi grosimea specificata în detalii, realizând totodată pantele 
cerute si o suprafaţa perfect nivelată. 
înainte de fixarea plăcilor, suprafaţa pe care acestea urmeaza sa fie fixate va fi uscata. Imediat înainte de aşezarea stratului 
suport, sapele vor fi spalate, complet. 
Plăcile de gresie ceramica pentru pardoseli vor fi lasate în apa curata timp de 15-30 minute înainte de fixare, după care vor fi 
lasate sa se usuce timp de cca. 10-15 minute înainte de începerea executării pardoselii, se vor executa următoarele operaţiuni 
de finisaj: 
1. Executarea hidroizolatiei si a scliviselii sub cada de baie. 
2. Montajul căzii de baie si toate lucrările ascunse sub cada de baie. 
3. Executarea peretelui de mascare la cada de baie. 
nainte de începerea lucrărilor se vor încheia alte lucrări cum sunt: 
1. rectificări la elementele de beton armat; 
2. rectificări la zidarii; 
3. montarea tocurilor tâmplariei interioare; 
4. montarea instalaţiilor electrice circuitele pentru prize; 
5. montarea elementelor de fixare (dibluri) pentru grupuri sanitare. 
Se va face trasarea nivelului finit al pardoselii cu ajutorul furtunului de nivel, dreptar, nivela si sfoară. 
Se va face o aranjare pe uscat a plăcilor pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoara a rosturilor. 
Se va urmări din trasaj ca un număr cât mai mic de plăci să rezulte taiate. 
Stratul suport 
Amestecul pentru stratul suport nu va fi mai puternic decât o parte ciment Portland la trei parti de nisip, după volum, si nici mai 
slab decât o parte ciment Portland la patru parti nisip, după volum. 
Apa va fi introdusa în amestec în cantitate suficientă pentru a se obţine lucrabilitatea necesara (consistenta moale, densă), dar 
în cantitate minima, necesara. După compactare, apa nu va pătrunde la suprafaţă.. Mortarul va avea consistenta necesara 
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compactării prin batere, va fi suficient de moale pentru a primi nervurile plăcii si suficient de tare pentru a susţine si menţine 
placa în planul corespunzător. 
Daca nu se specifica altfel, stratul suport din mortar va avea o grosime uniforma de 10 mm. Se va prepara acea cantitate de 
mortar necesară numai pentru 2 ore de lucru. Stratul suport din mortar va fi nivelat prin batere cu un dreptar tras peste ghidaje. 
Pozarea plăcilor Plăcile vor fi aşezate uniform. 
Antreprenorul va prevedea aplicarea unei paste de ciment curate pe suprafaţa stratului de nisip/ciment umed, imediat înainte de 
aşezarea plăcilor. 
Plăcile de gresie ceramică vor fi aşezate în poziţie, pe stratul suport fara adeziv. 
Rosturi 
Plăcile se vor aranja cu rosturi de 2-3 mm. 
Rosturile vor fi continue în ambele direcţii si daca nu se cere altfel vor fi în prelungirea rosturilor de la placajul de faianţa de pe 
pereţi. 
Pe conturul pardoselii, la baza peretelui, asa cum se specifica în detalii, se va prevedea un rost de control de 6-9 mm. 
Pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distantieri. Plăcile vor fi aşezate în sah, astfel încât o suprafaţa sa poata 
atinge gradul de contractare iniţial, înainte de umplerea rostului. 
Poziţia plăcilor va fi reglata în termen de 10 minute de la aşezarea lor. 
Timp de cel puţin 4 zile nu se va circula pe pardoseala, după care este permis un trafic uşor si treptat, iar după 14 zile, va fi 
permis si traficul greu. 
Rosturile nu se vor umple până ce nu s-a făcut priza suficienta între placi si stratul suport si în nici un caz mai devreme de 24 
ore de la terminarea lucrării de pozare a plăcilor. 
Rosturile dintre plăcile de gresie vor fi umplute cu cinient aib (pigment colorat) si mortar de ciment cu nisip. Suprafaţa rosturilor 
va fi plana si neteda. 
Rosturile de control vor fi curăţate de materialul ramas, murdărie, grăsimi etc. si se vor umple după consumarea dilatărilor în 
pardoseală. 
Curăţirea plăcilor: după fixare si umplerea rosturilor, plăcile vor fi spalate cu un burete, diagonal, peste rosturi, după care vor fi 
sterse cu o bucată de pânză curata si uscata. 
Toate suprafeţele adiacente plăcilor de pardoseala vor fi lasate, la terminarea lucrărilor, curate si perfecte. 
Verificări în vederea recepţiei 
Proba obligatorie la camerele umede având prevăzut sifon de pardoseala va fi inundarea pardoselii si verificarea scurgerii 
corecte si complete a apei la sifon. 
Condiţii de calitate pentru recepţie 
Tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de ± 3,25mm, la fiecare 2,5 m. 
Toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate si înlocuite, asa cum va hotarâ Consultantul. 
Se vor considera defecte grave următoarele: 
1. Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului. 
2. Nerespectarea pantelor pardoselii către sifoanele de pardoseala, conform cu cele specificate în proiect. 
3. Nerespectarea prezentelor specificaţii. 

 

TROTUARE DE PROTECŢIE 

24.1. GENERALITĂŢI 

24.1.1. Obiectul specificaţiei 

Acest capitol cuprinde specificaţii pentru executarea trotuarelor de protecţie pentru clădiri 
astfel: 

— trotuare din beton simplu turnat pe loc; 

— trotuare din plăci din beton; 

— trotuare din mixturi asfaltice; 

— borduri. 

Grad de detaliere a proiectului 

Antreprenorul va prezenta planşe cu detalii de execuţie pentru execuţia trotuarelor de protecţie cu sau fără borduri. 

24.1.2. Mostre şi testări 

înainte de comandarea şi livrarea oricăror materiale la şantier, se vor pune la dispoziţia Consultantului spre aprobare 
următoarele mostre: 

— Plăci din beton: 2 mostre; 

— Borduri din beton prefabricate, mozaicate: 2 mostre cu finisajul şi culoarea specificată; 

— Borduri din beton simplu: 2 mostre. 
Prin aprobarea mostrelor de către Consultant se înţelege aprobarea cimentului şi agregatelor, precum şi alegerea 

culorilor. 
Toate elementele prefabricate mozaicate vor fi confecţionate din materialele aprobate. 
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24.2. RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE ANTERIOR, COORDONAREA ŞI INTERFAŢA CU ALTE SPECIALITĂŢI 

Se vor verifica lucrările de terasamente împreună cu Inginerul proiectant. 
Se va avea în vedere ca lucrările de izolaţii la soclu şi fundaţii clădire să fie încheiate (hidroizolaţii şi termoizolaţii), 

precum şi lucrări de montare a diverselor membrane specifice direcţionării apelor care se montează pe soclu şi lângă soclu, să 
fie încheiate. Lucrările pentru execuţia trotuarelor se vor începe după încheierea lucrărilor de instalaţii sanitare (eventual şi 
celelalte specialităţi - electrice, termice, etc.) în funcţie de complexitatea clădirii respective. 

24.3. MATERIALE ŞI PRODUSE 

24.3.1. Produse 

Borduri pentru trotuare, executate din beton mozaicat (dacă se specifica astfel) având feţe finisate, cu o latură teşită 
(conform desenelor). 

— Bordurile se vor executa prin turnare şi presare. 

— Vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite conform cu specificaţiile din planşe, fără defecte care să afecteze 
aspectul sau funcţionalitatea lor. 

— Nu se vor monta borduri cu ştirbituri şi fisuri. 

— Bordurile se vor poliza şi freca în atelierul de confecţionare. 

— Confecţionare: 

- bordurile se vor confecţiona dintr-un beton simplu, o parte ciment Portland la 3 părţi pietriş granilic. 

- stratul finisat în grosime de circa 2 cm, pe 2 feţe, aşa cum este specificat în planşe, va consta din ciment şi 
piatră de mozaic în proporţie 1 : 2 (la greutate în stare uscată), cu granulaţie de la 0 la 30 mm. 

- cantitatea de apă ce urmează a fi adăugată va fi maximum 20 1 la 45 kg ciment. 

- dacă se specifică astfel, în cimentul pentru stratul de finisaj se va adăuga pigment colorant. 

- agregatul, piatră de mozaic va fi aprobat de Consultant şi va trebui să constituie agregat aparent în proporţie 
de aproximativ 50 % din suprafaţa totală finisată. 

Plăci din beton pentru pavarea trotuarelor executate dintr-un strat de beton cu agregate din rocă dură sau din două 
straturi din care cel de bază din beton obişnuit, iar cel de uzura cu agregate din rocă dura, cu dimensiuni şi grosimi conform 
STAS 1137-68. 

— Plăcile se vor executa prin presare mecanică fie în culoarea naturală a liantului, fie colorate conform indicaţiilor din 
proiect. 

— Plăcile vor avea faţa superioară netedă sau cu şanţuri imprimate conform indicaţiilor din proiect. 

— Nu se vor monta plăci cu ştirbituri sau fisuri. 

— Confecţionare: 

- plăcile se vor confecţiona din piatră spartă dură cu dimensiunile până la 1/3 din grosimea stratului respectiv, 
sau din agregate de balastieră. 

- cimentul folosit va avea rezistenţa minimă la compresiune la 28 zile de 4000 N/cm2 (400 kgf/cm2). 

- dacă se specifică astfel, în cimentul pentru stratul de finisaj se va adăuga pigment colorant conform 
indicaţiilor din proiect. 

Beton simplu marca BC 3.5 preparat cu balast cu granulaţia până la 31 mm şi ciment F 25. 
Mixtura asfaltică pentru îmbrăcăminţi bituminoase turnate executate la cald. Mixtura se prepară din bitum D 80/100 

sau D 100/120 conform STAS 754-86 (funcţie de zona climaterică caldă sau rece) amestecat în malaxor cu filer conform STAS 
539-79 şi la care se adaugă agregatele naturale (nisip natural conform STAS 662-89 şi criblură conform STAS 667-90); tipul şi 
dozajele mixturii asfaltice pentru stratul de uzura vor fi conform STAS 174-83. 

24.3.2. Materiale folosite la execuţia produselor 

Coloranţi minerali, dacă se specifică. 
Bitum neparafinos pentru drumuri, conform STAS 754-86. 
Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere, conform STAS 539-79. 
Agregate naturale de balastieră, conform STAS 662-89. 
Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri, conform 667-90. 

Materiale pentru stratul de poză 

Mortar de poză. 
Beton simplu cu rezistenţa BC 7.5. 
Nisip cu granulatei 0-7 mm conform STAS 1667-76. 
Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri. 
Bitum pentru umplerea rosturilor conform STAS 754-86. 

24.3.3. Livrare, transport, manipulare 

Pentru agregate mortare şi elemente prefabricate sunt valabile specificaţiile de mai sus. 

24.4. EXECUŢIA TROTUARELOR 

Pavajele nu se vor executa pe fundaţii îngheţate (acolo unde este cazul). 
Fundaţia pavajelor se verifică înainte de aşezarea pavelelor conform STAS 6400-84. 
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Pe fundaţiile din beton pavajele se execută numai după ce betonul atinge cel puţin 80 % din rezistenţa sa de la 28 de 
zile conform STAS 1275-88. 

24.4.1. Borduri din beton prefabricate 

Se execută fundaţia din beton BC 3.5, conform celor specificate anterior şi conform cu detaliile din proiect. 
Se verifică suprafaţa de pozare şi se aplică stratul de poză din mortar de ciment, în conformitate cu specificaţiile de 

mai sus. 
Se pozează bordurile în conformitate cu specificaţiile referitoare la elementele din beton mozaicat şi indicaţiile din 

proiect. 

24.4.2. Plăci de beton prefabricate 

Se îndepărtează stratul vegetal, după care pământul natural va fi bine bătut, iar pământul de umplutură va fi aşezat şi 
bine bătut în straturi succesive de maximum 20 cm grosime. 

Se toarnă fundaţia din beton marca BC 3.5, turnat în panouri de 4 mp, cu panta spre exterior de cca. 3 %. 
Se aplică stratul de poză din mortar de ciment 400 kg/m3 în grosime de 3 cm. 
Se aşează plăcile prin presare, cu rosturile în continuare pe cele două direcţii, controlându- se cu dreptarul de 2 m, şi 

având grijă să se asigure panta de scurgere de cca 3 % de la clădire spre exterior. 
Se umplu rosturile între placi cu lapte de ciment, iar spre soclul clădirii cu bitum (dop de 

bitum). 

24.4.3. Beton simplu turnat pe loc 

Se îndepărtează stratul vegetal, după care pământul natural va fi bine bătut, iar pământul de umplutură va fi bine 
bătut în straturi succesive de maximum 20 cm grosime. 

Se aşterne stratul de balast mărunt amestecat cu argilă bătuta în proporţie de 1:1 şi grosime medie de 10 cm cu 
panta spre exterior de cea 3 %. 

Se toarnă betonul marca BC 3.5 şi se prelucrează faţa vizibilă cu rolul: la cea 3.0 m se lasă rosturi de dilatare. 
Se umplu rosturile de dilatare şi rostul dintre trotuar şi soclu cu bitum. 

24.4.4. Mixtura asfaltică 

Se îndepărtează stratul vegetal, după care pământul natural va fi bine bătut, iar pământul de umplutură va fi aşezat şi 
bine bătut în straturi succesive de maximum 20 cm grosime. 

Se toarnă fundaţia din beton marca BC 3.5 în grosime medie de 10 cm, în panouri de 4 mp şi cu pantă spre exterior 
de cca 3 %. 

Se toarnă asfaltul în grosime de 2 cm conform STAS 174-83 şi STAS 175-87. 

24.4.5. Abateri limită admisibile 

La aşezarea bordurilor şi plăcilor: 

— Planeitate: ± 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime; 

— Denivelarea admisă între 2 elemente prefabricate alăturate este de 1 mm. 
La turnarea betonului şi asfaltului: 

— Grosime: 10 % pentru fiecare strat în parte; 

— Panta profilului transversal: ± 5 mm/m. 

24.5. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

24.5.1. Verificări ce se efectuează înainte de a începe lucrările 

Se verifică certificatele de conformitate ale materialelor. 

24.5.2. Verificări în timpul execuţiei lucrărilor şi a lucrărilor executate. 

Materialele vor fi verificate pentru a corespunde condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în standardele respective. 
Verificările şi determinările care nu pot fi executate pe şantier vor fi executate de un laborator de specialitate, pe probe luate 
conform prescripţiilor din standardele respective. 

Controlul executării lucrărilor trebuie făcut în permanenţă de organul de control tehnic. 
Rezultatele verificărilor vor fi trecute în evidenţele de şantier (cartea construcţiei, carnet de măsurători, registru de 

laborator etc.) care alcătuiesc documentele de control. 

24.5.3. Verificări în vederea recepţiei 

Verificarea la recepţie a lucrărilor se va face prin examinarea suprafeţelor, lucrările trebuind să se încadreze în 
prevederile acestor specificaţii. 

Se vor face verificări la: 

— aspectul şi starea generală; 

— elementele geometrice (grosime, planeitate); 

— fixarea îmbrăcăminţii pe suport; 

— rosturi; 

— corespondente cu proiectul. 
Acolo unde prescripţiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau dacă aspectul lucrărilor nu este 

corespunzător (plăci fisurate, rosturi cu muchii ştirbite, etc.), Consultantul poate decide înlocuirea locală sau pe suprafeţe mai 
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mari a lucrărilor şi refacerea în condiţiile prescrise în specificaţii. 

24.6. MĂSURARE ŞI DECONTARE 

Preţul unitar, în articolul pentru bordura din cantitativul de lucrări, include şi stratul de poză din mortar de ciment, 
precum şi fundaţia de beton simplu. 

Decontarea se va face la metru liniar de lucrare conform cu planşele din proiect. 
Preţul unitar pentru trotuarul din plăci prefabricate din beton cuprinde în articolul din cantitativul de lucrări şi stratul de 

poză din mortar de ciment, precum şi stratul din beton simplu. Decontarea se face la metru pătrat de lucrare, conform planşelor 
din proiect. 

Preţul unitar pentru trotuarul din îmbrăcăminte din mixtura asfaltică cuprinde în articolul din cantitativul de lucrări şi 
stratul de poza din beton simplu. 

Decontarea se face la metru pătrat de lucrare, conform planşelor din proiect. 

24.7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

24.7.1. Recepţia preliminară 

Recepţia preliminară a lucrărilor de execuţie a trotuarelor de protecţie se face în condiţiile respectării prevederilor 
legale în vigoare, a prevederilor din prezentul caiet şi a datelor din proiectul lucrării. 

Recepţia se face atunci când toate lucrările prevăzute din documentaţie sunt complet terminate. 

24.7.2. Recepţia finală 

Va avea loc după expirarea perioadei de garanţie şi se va face în condiţiile respectării condiţiilor în vigoare precum şi 
a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

TAMPLARIE PVC INTERIOARA SI EXTERIOARA 

Tâmplăria interioară si exterioară alcătuită din profile PVC. 

Gradul de detaliere a proiectului 

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detalii de execuţie pentru elementele de tâmplărie PVC 

după cum urmeaza: 

- noduri de îmbinare a profilelor; 

- modul de fixare a elementelor de tâmplărie; 

- vederi ale fiecărui tip de tâmplărie cu cotele de poziţionare a praznurilor de prindere si a feroneriei; 

- detalii de fixare a tocului; 

- modul de fixare a geamurilor. 

Mostre si testări 

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului mostre pentru fiecare tip de tâmplărie folosita sub formă de 

usi, ferestre complete sau fragmente, vitrine 

cuprinzând toate materialele folosite (profile metalice, materiale de etansare, praznuri de prindere, feronerie, 

protecţie anticorozivă, vopsitorie si geam). 

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului cataloagele de produse ale firmelor producătoare, cu 

caracteristicile tâmplariei si certificate de calitate pentru fiecare lot livrat prin care să se confirme ca produsele se 

înscriu în normele specificate. 

Mostrele o data aprobate, toate elementele de tâmplărie livrate de firma producătoare vor corespunde tehnic si 

calitativ acestor mostre. 

MATERIALE SI PRODUSE 

Profile PVC 

Otel T cu aripi egale si muchii rotunjite. 

Chit pentru etansare ROMTIX 1200 sau altul similar. 

Vopsea alchidica grund seria 5630. 

Profile din neopren pentru etansare, garnituri din plastic. 

Accesorii: 

- Praznuri pentru fixarea tocului - vor fi din platbanda sau otel rotund moale, protejate prin grunduire cu vopsea 

alchidică grund seria 5630. 

- Feroneria va fi conform capitolului (8)(1000). 

Ferestre, usi interioare si exterioare, vitrine 

Tipodimensiuni, alcătuire. 

Conform STAS 4670-85 si 4671-81 sau în conformitate cu prevederile din proiect. 

Usi din profile laminate si foi din tablă, într-un canat sau doua canaturi, pline sau cu geam, cu sau faară 

supralumina. 

Usi din profile metalice din tabla îndoita la rece, într-un canat sau două canaturi, fixe sau cu geam. 

Page 128 of 1086



Ferestre din profile laminate, simple sau duble, în unul sau mai multe canaturi, fixe sau cu ochiuri mobile, cu 

deschidere interioară, exterioară sau basculantă. 

Ferestre din profile metalice din tabla îndoită la rece, simple sau duble, în unul sau mai multe canaturi fixe sau cu 

ochiuri mobile, cu deschidere interioară, exterioara sau basculantă. 

Vitrine în diverse dimensiuni si alcătuiri, conform proiectului. 

Ochiurile de geam pot fi alcătuite cu geam tras, de diverse grosimi, clar sau cu model. 

Profilele metalice vor fi protejate anticoroziv după o prealabila curăţire a suprafeţelor, iar bavurile rezultate din 

sudura vor fi polizate corespunzător. 

Accesorii 

Numărul si forma accesoriilor metalice vor fi cele fixate prin proiect. 

Tâmplăria se va livra cu setul de feronerie si praznurile pentru prindere gata montate. 

Accesoriile pentru închidere, deschidere, fixare si manipulare a foilor de usi si a cercevelelor mobile vor trebui sa 

asigure o deschidere uşoară, o închidere corecta si etanşa si o manipulare uşoara. 

Abateri admisibile 

Abaterile limită admisibile ale dimensiunilor liniare si unghiulare totale ale ferestrelor metalice vor fi conform SR 

22768-1:1995 si SR 22768-2:1995 

Abaterile limită a dimensiunilor din secţiunea transversală a profilelor ce intră în 

componenta ferestrelor si care au fost executate la presa de îndoit vor fi de +/-1 mm. 

Abaterile de la planeitate si rectilinitate vor trebui să depaseasca 2 mm/m. 

Jocul în sens longitudinal dintre cercevelele mobile si localul lor va fi cuprins între 4...6 mm, daca nu se prevede 

altfel în proiect, iar în sens transversal max. 5 mm. 

Livrare, depozitare, manipulare 

Tâmplaria se va livra însoţită de un certificat de calitate cu datele de identificare a producătorului, lotului de 

fabricaţie, specificarea sortimentelor si a dimensiunilor, data livrării si stampila controlului de calitate. 

Tâmplaria se va transporta cu mijloace auto sau c.f., pachetizat, luându-se toate masurile de protejare a elementelor 

componente împotriva deteriorării sau deformării. 

Piesele mici (cercevele, feronerie) se vor transporta si depozita în cutii special confecţionate. 

Atât pentru depozitare cât si la transport se vor folosi capre, tâmplăria rezemându-se pe cant pe latura cea mai mare. 

Manipularea elementelor de tâmplarie cu greutatea sub 100 kg se face manual iar cele mai grele cu dispozitive 

speciale. 

Ambalajul va fi asigurat de producător si va conţine si instrucţiunile de montaj specifice fiecărui produs în parte. 

Depozitarea tâmplariei se va face în locuri special amenajate, ferite de intemperii, medii corozive sau nocive si 

stivuită astfel încât sa se evite deformarea sub acţiunea masei proprii. Elementele de tâmplărie vor fi acoperite cu 

prelate sau folii de polietilenă, până la recepţie. 

Tâmplaria va fi depozitata în rastele cu 10-15 cm, ridicată de la pardoseală (pe traverse de lemn). 

MONTAJUL TAMPLARIEI 

Operaţiuni pregătitoare 

Se va face o verificare a calităţii lucrărilor executate anterior în legătură directă si care pot influenta operaţiunile de 

montaj ale tâmplăriei si anume: 

- dimensiunile golului; 

- verticalitatea si orizontalitatea limitelor golului; 

- poziţionarea ghermelor sau diblurilor; 

- ancoraje înglobate în ziduri. 

Trasarea si verificarea axelor de montaj, funcţie de elementele de fixare si în conformitate cu desenele de execuţie. 

Realizarea golurilor pentru ghermele sau praznuri. 

La începerea montajului tâmplăriei se vor fi executat următoarele lucrări: 

- realizarea structurii de rezistentă; 

- realizarea pereţilor despărţitori; 

- pregătirea golurilor pentru montarea ghermelelor sau praznurilor. 

Montajul 

Se vor suda praznurile pe toc, daca tâmplaria nu a fost livrată cu ele deja montate pe toc. 

Se va introduce usa sau fereastra împreună cu cercevelele în golul respectiv. 

Se va aşeza tâmplaria în poziţie orizontală si verticală si se va fixa provizoriu cu pene, încercându-se foile de usi 

sau cercevelele si apoi se va face ancorarea tocurilor în zidărie prin betonarea ancorelor sau sudarea lor de plăcile 
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de ancorare sau prin alte dispozitive prevăzute în proiect. 

Fixarea ancorelor în zidărie cu ajutorul ipsosului nu este permisa. 

Se corectează eventual poziţia tocului si se matează rostul cu mortar sau cu materialul de etansare specificat în 

detaliile din proiect. 

După terminarea pereţilor se curăţa tocul de eventualele urme de mortar si se verifică 

(eventual se repară) star ca grundului anticoroziv. 

Se execută vopsitoria tâmplariei conform capitolului. 

Se montează geamul conform capitolul. 

Se montează feroneria (silduri si drucare) conform capitolului. 

întreţinerea si protejarea lucrărilor 

Tâmplăria astfel executată si montată se va comporta în timp în condiţii optime, dacă se va asigura manevrare si 

întreţinere corecta. 

(8) 1332 Geamurile se vor curăţa si spăla conform (8) 1000 pentru a nu fi deteriorate, atât geamurile cât si 

cercevelele. 

(8) 1333 Elementele metalice se vor păstra în condiţii de curăţenie permanentă prin îndepărtarea prafului, a apei 

care stagneaza sau a altor elemente chimice nocive sau corozive. 

(8) 1340 Verificări în vederea recepţiei Se va verifica: 

- funcţionarea cu uşurinţa a cercevelelor, canatelor si a feroneriei; 

- fixarea corectă si fermă a tocului în spaleti si executarea corectă a etansării între toc si spaleti; 

- respectarea proiectului; 

- respectarea specificaţiilor; 

- conformitatea cu mostrele aprobate. 

Se va controla corecta pozitonare si fixare a lacrimarelor. 

Suprafaţa tâmplăriei nu va avea zgârieturi, îndoituri, rupturi, vopsitoria va fi conform, iar geamurile se vor fi 

montat conform. 

Acolo unde nu se respecta specificaţiile si proiectul si unde nu se montează tâmplăria conform mostrelor aprobate, 

Consultantul va putea decide efectuarea unor remedieri funcţie de natura si gravitatea defecţiunilor, până la 

înlocuirea totala a tâmplăriei. 

 

FERONERIE SI ACCESORII 
Feronerie la tâmplaria interioara si exterioară a clădirilor civile si industriale. 
 
MATERIALE SI PRODUSE 
Materiale mărunte: şuruburi pentru lemn de mărimi corespunzătoare, protejate împotriva coroziunii prin acoperire 
electrochimica cu zinc sau cadmiu, conform STAS 7222-90. 
Feronerie si accesorii 
Feroneria si accesoriile vor corespunde specificaţiilor de la capitolul (7) 1210. 
Abateri admisibile 
Abaterile limita vor fi conform SR ISO 8062 :1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase; conform SR EN 22768- 1:1995, 
SR EN-2:1995 pentru piesele din otel prelucrate prin aschiere si conform STAS 11111-86 pentru piesele prelucrate prin taiere, 
ambutisare sau îndoire. 
MONTAJUL FERONERIEI SI ACCESORIILOR 
Montajul 
Tâmplaria se va livra la şantier cu feronenia si accesoriile de prindere gata montate. 
In cazul în care montajul se va executa pe şantier, acesta se va face în conformitate cu instrucţiunile producătorului, care 
trebuie sa însoţească produsul respectiv. 
Elemente de fixare a feroneriei 
Feroneria se va fixa pe tâmplaria de lemn cu şuruburi pentru lemn cadmiate sau zincate cu cap înecat. 
Feronenia se va fixa pe tâmplaria metalică din profile laminate sau din profile de tabla de otel îndoite la rece, cu surubuni 
autofiletante sau acolo unde este specificat, prin sudură (balamale). 
Livrare, depozitare, manipulare 
Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra în cutii bine ambalate, pentru a nu se deteriora. 
Piesele de feronenie se vor livra în seturi, pentru o mai uşoara evidenţiere la montajul pe tâmplarie. 
Tâmplaria va fi adusa în şantier cu feroneria gata montata (balamale, cremoane, foarfeci, olivere, zavoare). 
Drucarele si sildunile la uşile interioare se vor monta ulterior. 
Uşile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toata feroneria, inclusiv broasca yale. (7) 1336 Feroneria si accesoriile se 
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vor depozita în spatii închise, ferite de umezeala si agenţi corozivi. 
Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. 
Fiecare lot de livrare trebuie sa fie însotit de documentul de certificare a calităţii, întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
Protejarea feroneriei 
Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor de vopsitorie si zugrăveli prin învelirea lor în pânza 
impermeabila sau folie de polietilenă. 
Transportul si manipularea elementelor de tâmplarie care au feroneria gata montata se va face cu grija deosebita pentru ca 
aceasta sa nu fie deteriorata. 
Verificarea în vederea recepţiei 
Feroneria trebuie sa fie curată, fara urme de vopsea, zgârieturi sau deformări. 
Elementele de închidere (zavoare, broaşte, drucare, cremoane) trebuie sa funcţioneze ireproşabil, fara greutate si sa asigure 
închiderea etanşa a tâmplariei. 
Piesele de feronenie si accesoriile care nu corespund vor fi înlocuite cu altele care sa funcţioneze perfect. 
Balamalele se vor unge cu vaselină pentru a se evita uzura în timp. 
Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenele de execuţie, la cotele prevăzute în proiect. 
Feroneria care nu este montata în conformitate cu proiectul se va demonta si remonta în condiţiile specificate. 
 
 
USI REZISTENTE LA FOC 
 

14.1. RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE ANTERIOR, COORDONAREA ŞI 
INTERFAŢA CU ALTE SPECIALITĂŢI 
Antreprenorul lucrărilor de tâmplărie interioară va trebui să se sincronizeze cu celelalte specialităţi, în scopul obţinerii 

de la aceştia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrărilor lor pentru a putea în cunoştinţă de cauză realiza lucrările sale. 
începerea executării şi montării tâmplăriei interioare se va face numai după verificarea execuţiei următoarelor lucrări 

ce constituie suportul pe care se realizează tâmplăriile şi a căror efectuare simultană sau ulterioară ar putea deteriora calitatea 
tâmplăriilor: zidarii, tencuieli, tâmplării exterioare, termo-hidroizolaţii, instalaţii, învelitoare, pardoseli, etc. 

La recepţie se verifică respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigură rezistenţa şi 
stabilitatea, a abaterilor, a poziţionării elementelor faţă de axe, grinzi şi centuri. 

Elementele care nu îndeplinesc condiţiile de calitate se demolează şi se refac corect. Acest lucru decalând începerea 
lucrărilor de tâmplării interioare până în momentul în care se va asigura suportul necesar executării. 

Recepţia preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate, 
toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 

Comisia de recepţie examinează lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate de 
execuţie, precum şi constatările în cursul execuţiei de către organele de control. 

Se încheie proces-verbal de recepţie conform prevederilor în vigoare specificându-se eventualele remedieri necesare. 
Plecând de la planurile generale de arhitectură şi de la planurile sale, antreprenorul care va executa tâmplăria 

interioară va trebui să-şi realizeze lucrările în perfectă sincronizare cu celelalte părţi. 

14.2. MATERIALE 
Izolaţia fonică a uşilor va fi de min. 25 dB. 
Se vor folosi uşi rezistente la foc cu agrement tehnic corespunzător cerinţei proiectantului şi verificatorul la cerinţa 

Securitate la incendiu (EI 90’, EI 60’, EI 30’, EI 15’). 
Se vor utiliza numai accesoriile şi etanşările aprobate de către producătorul sistemului şi care au fost componente ale 

verificării sistemului. Este interzis a se utiliza alte accesorii şi etanşări. 
Executantul va avea grija ca, la îmbinarea sau asamblarea diferitelor părţi metalice de construcţie, care vin în contact 

cu soluţii acide, să nu aibă loc reacţii electrochimice. 
Toate componentele se vor proteja împotriva coroziunii, înainte de a fi montate (zincare cu flacăra). în încăperile 

umede se vor utiliza numai componente inoxidabile. 
Valorile cerute pentru protecţia termică, fonică şi la foc se vor confirma/ certifica prin prezentarea unui certificat de 

calitate/verificare emis de o instituţie de stat autorizată pentru verificări. 
La îmbinarea componentelor metalice cu caracteristici diferite se vor lua masuri anticorozive speciale. 
Executantul se obligă să protejeze contra deteriorării componentele deja montate, în special contra stropilor de 

sudură, la lucrări de lipire şi de demontare prin sudură; se face răspunzător pentru toate daunele provocate rezultate în urma 
lucrărilor prestate de el. 

Se vor livra toate şuruburile, bolţurile, ancorele, diblurile etc. necesare pentru prinderi şi îmbinări cu elementele de 
construcţie, cu toate tipurile de material. 

Componentele de înglobat în zidărie sau beton se vor preda din timp constructorului. 
Se vor furniza toate sub construcţiile necesare, precum şi toate materialele de etanşare şi 

izolare. 
Toate etanşările de profil conform normelor producătorului. 

— Balamale: conform cerinţelor de rezistenţă la foc din proiect; 
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— Feronerie: conform alegerii beneficiarului. 

14.3. TRANSPORT (LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE) 
Tâmplăria se va transporta şi monta protejată în folie de PVC, inclusiv accesoriile: feronerie, balamale, etc. 
Şefii echipelor de montaj vor participa la recepţia tâmplăriei şi a accesoriilor în sarcina furnizorilor respectivi. 
Foile se livrează împreună cu tocurile respective, predându-se separat numai mânerele, schildurile şi cheile, livrate în 

cutii. 
La descărcarea, depozitarea şi manipularea se vor lua toate masurile necesare ca produsele să-şi menţină calitatea 

şi aspectul. 
La transport şi depozitare, tâmplăria va fi în poziţie verticală. Depozitarea se face pe categorii de elemente în locuri 

special amenajate. 
Uşile rezistente la foc trebuie să aibă montate vizibil emblema furnizorului şi caracteristicile de bază: 

— ele vor fi prevăzute cu dispozitive de autoînchidere şi după caz, (conform Tabloului de tâmplărie) ca fuzibile 70 ■*- 72 
°C, omologate; 

— uşile montate pe căi de evacuare vor fi vopsite pe zona de contact între toc şi foaie cu vopsele termospumante 
omologate; 

14.4. EXECUŢIA LUCRĂRILOR. MONTARE TÂMPLĂRIE 

14.5.1. Operaţiuni pregătitoare 
Lucrări ce trebuie a fi terminate înainte de începerea montajului tâmplăriei: 

— materializarea trasării poziţiei fiecărui gol; 

— fixarea prăznuirilor pentru tâmplărie şi cele pentru finisarea spaleţilor şi glafului; 

— finisarea conturului fiecărui gol la poziţiile materializate prin prânzuri; 

— instalaţiile electrice - iluminat şi alarmă; 

— terminarea tencuielilor în zonele adiacente golurilor, precum şi a pardoselilor şi a plafoanelor. 

14.5.2. Pozarea şi echiparea tâmplăriei 

— aducerea la poziţie şi fixarea tocului în prima formă prin pene la colţuri şi la intervalul de 1.50 m. Penele vor fi tratate 
cu carbolineum sau ulei mineral; 

— fixarea definitivă a tocului la prăznuiri; 

— burarea cu spumă, şnur sau ştraif izolant a spaţiilor rămase libere între toc şi gol; 

— completarea vopsitoriei anticorozive la fixarea tocurilor oarbe metalice şi a tocurilor propriu-zise; 

— montarea foilor mobile precum şi a geamurilor (cu ajutorul ventuzelor); 

— executarea finisajelor la spaleţi şi glaf; 

— înlăturarea îmbrăcăminţii din folie; 

— retuşuri şi completări; 

— fixarea elementelor de închidere a tâmplăriei în gol prin pervazuri, prin profile speciale şi prin eventuale cordoane de 
chit; 
Protejarea lucrărilor. Toate suprafeţele tâmplăriei vor fi protejate cu carton ondulat eventual şi banderole de 

protecţie. 

14.5. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

14.6.1. Verificările în vederea recepţiei 

— aspectul şi starea generală; 

— elemente geometrice - alinierea în cadrul subansamblurilor ca înălţime, adâncime, verticalitate, centrare; 

— corespondente cu proiectele; 

— acolo unde este cazul, se fac completările şi înlocuirile care se impun. 
Predarea de către constructor a pieselor necesare întreţinerii şi eventualelor înlocuiri. 

14.6. MĂSURĂTORI ŞI DECONTARE 
Tâmplăria se va plăti la bucată, conform listelor de cantităţi. 

Lucrările de închidere a golurilor faţă de tâmplărie se vor plăti separat, defalcat pe genuri de operaţiuni şi materiale. 

14.7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

14.8.1. Recepţia preliminară 
La recepţie se verifică respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini, lucrările care 

nu îndeplinesc condiţiile de calitate se refac corect. 
Recepţia preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate, 

toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 
Comisia de recepţie examinează lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate de 

execuţie, precum şi constatările în cursul execuţiei de către organele de control. Se încheie proces-verbal de recepţie conform 
prevederilor în vigoare specificându-se eventualele remedieri necesare. 

14.8.2. Recepţia finală 
Va avea loc după expirarea perioadei de garanţie şi se va face în condiţiile respectării condiţiilor în vigoare, precum şi 

a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
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14.8. PREVEDERI FINALE 
Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectării de către constructor şi de către beneficiar, a 
tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini şi care sunt în vigoare la data 
execuţiei lucrărilor. 
 
PERETI - COMPARTIMENTĂRI DIN PLACI DE GIPS-CARTON 
Amplasare: 
Delimitări în interiorul clădirii - conform planurilor de arhitectură. 
Descriere: 
Pereţii autoportanţi pe schelet metalic sunt o alternativă la pereţii interiori masivi. Datorită montajului uscat şi rapid, precum şi 
secţiunii transversale a peretelui, cu cele mai bune proprietăţi de izolare termică, fonică şi de protecţie la foc, pereţii despărţitori 
isi găsesc aplicabilitatea în orice interior. 
Prin folosirea acestor pereţi de compartimentare pot fi obţinute avantaje relevante din punct de vedere al costurilor. Se câştigă 
spaţiu. Se lucrează cu o tehnologie modernă şi eficientă. Se obţin forme arhitecturale deosebite cât şi compartimentări ideale 
din punct de vedere al funcţionalităţii, confortului, atât termic cât şi fonic. 
Caracteristicile pereţilor de gips-carton 
Caracteristici de izolaţie fonică: 
În cazurile în care sunt specificate cerinţe de atenuare a transmisiei sunetului, se vor furniza materiale de execuţie identice cu 
cele ale ansamblurilor încercate de către un laborator de încercări atestat. 
Se vor înainta beneficiarului spre aprobare toate elementele prevăzute în acest capitol, conform prevederilor caietului de 
sarcini, date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat, certificări ale materialelor semnate de producătorul 
componentelor ansamblurilor din gips-carton, care să ateste că materialele corespund cu cerinţele specificate. 
Elementele pentru scheletul din oţel al ansamblurilor din gips-carton şi fiecare tip de plăci din gips- carton se vor procura de la 
un singur producător. 
Materialele de finisaj se vor procura fie de la producătorul plăcilor, fie de la un producător agreat de producătorul plăcilor. Se 
vor pregăti mostre pe şantier din ansambluri din gips-carton. 
Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse în acest capitol trebuie să fie certificate de laboratoare de încercări 
acceptate de de autorităţile cu jurisdicţie în domeniu, asupra modului în care îndeplinesc cerinţele de rezistenţă la foc prevăzute 
atât de reglementările în vigoare cât şi de cerinţele proiectului. 
Materialele se vor livra în ambalajele lor originale, containere sau pachete purtând marca şi identificarea producătorului sau 
furnizorului. 
Materialele se vor depozita la interior, acoperite, şi se vor păstra uscate şi ferite de deteriorări din cauza intemperiilor, însorire 
directă, contaminarea suprafeţei, coroziune, sau alte cauze. Panourile de gips-carton se vor stivui plat pentru a preveni 
încovoierea lor. 
Gips-cartonul va fi manipulat în aşa fel încât să nu se deterioreze muchiile şi suprafeţele. 
Condiţii de mediu, generalităţi: 
Se vor asigura şi se vor menţine condiţiile de mediu necesare pentru montarea şi finisarea gips-cartonului conform 
recomandărilor producătorului de gips-carton. 
Temperatura încăperii: pentru fixarea gips-cartonului pe schelet fără adezivi se vor asigura minimum 4oC. Nu se vor depăşi 
35oC dacă se utilizează surse de căldură temporare. 
Ventilare: se vor ventila spaţiile, conform necesităţilor, pentru uscarea materialelor în vederea tratării rosturilor. 
Se vor prevedea elemente din oţel conform următoarelor cerinţe: 
- săgeata maximă: L/120 la 360 Pa. 
- acoperire de protecţie galvanică. 
- profile orizontale: cu aripile indoite la 90 grade, din tablă de oţel cu grosimea de minimum 0.8 mm (dacă nu 
este indicată altfel) şi înălţimea de 90 mm, 100 mm şi 150 mm, în conformitate cu prevederile proiectului. 
a) Materiale 
Se vor prevedea şuruburi din tipul, materialul, mărimea, rezistentă la coroziune, rezistentă la smulgere şi celelalte proprietăţi 
necesare pentru a fixa profilele în mod sigur pe suport, în conformitate cu recomandările producătorilor de gips-carton pentru 
fiecare utilizare în parte. 
Se va prevedea gips-carton din tipurile indicate, cu lăţimea de 1200mm şi în lungimile maxime disponibile pentru a reduce 
numărul rosturilor. 
Se va prevedea gips-carton cu grosimea de 12,5mm din tipurile următoare: 
- tip: normal pentru suprafeţe verticale. 
- tip: rezistent la foc unde este necesar pentru ansambluri rezistente la foc. 
- tip:rezistent la umiditate, unde este necesar, în general în spatiile umede (grup sanitar). 
Accesorii pentru interior: profile de margine şi rosturi de control. 
Se vor prevedea materiale pentru tratarea rostului conform recomandărilor producătorilor de materiale pentru tratarea rostului, 
pentru fiecare utilizare indicată. 
Banda de rost pentru gips-carton: bandă de întărire din hârtie, dacă nu este indicat altfeI. 
Banda de rost pentru gips-carton: bandă de întărire din fibră de sticlă, cu amestec de rost compatibil acolo unde este 
recomandat de producătorul de gips-carton. 
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Banda de rost pentru căptuşeli pe bază de ciment: ţesătură din fibre de sticlă, acoperită cu polimer. 
Amestecuri de rost pentru gips-carton: pulberi ambalate în fabrică, pe bază de viniI, după cum urmează: 
- puIbere care se amesteca cu apa pe şantier. Primul strat conceput special pentru înglobarea benzii, şuruburilor şi a 
aripilor profilelor de capăt; al doilea strat conceput special pentru umplerea denivelarilor; al treilea strat conceput special pentru 
finisaj. 
amestecuri pentru umplerea rosturilor: materialul recomandat de producătorul plăcilor 
- chit pentru izolarea acustică a rosturilor vizibile şi ascunse: chitul standard al producătorului, care să nu se 
deformeze, să poată fi vopsit, să nu păteze şi să fie efficient în reducerea transmisiei zgomotului aerian prin rosturile 
perimetrale şi goluri, conform încercărilor efectuate. 
Materialul trebuie să fie certificat pentru comportamentul în cazul expunerii la foc (răspândirea flăcărilor şi emisia de fum). 
Şuruburi autofiletante din oţel, pentru: 
- fixarea gips-cartonului pe elemente din oţel de maximum 0,8 mm grosime. 
- fixarea gips-cartonului pe gips-carton. 
Pâslă organică asfaltată. 
Saltele fonoabsorbante: fonoizolaţie din saltele nevatuite din fibre minerale, produse prin combinarea cu răşini a fibrelor 
produse din sticlă sau zgură. 
Saltele termoizolante: termoizolaţie din saltele nevatuite din fibre minerale produse prin combinarea cu răşini a fibrelor produse 
din sticlă sau zgură. 
Bariera de vapori din polietilenă: cu grosimea 0,1 mm. 
Banda barieră de vapori: bandă adezivă de tipul recomandat de producătorul barierei de vapori pentru etanşarea rosturilor şi 
pătrunderilor prin barieră de vapori. 
Reguli de montare: 
Se vor examina straturile suport, tocurile metalice montate, ancorajele înglobate, precum şi structura, în prezenţa montatorului, 
pentru conformitate cu cerinţele de toleranţe la montaj şi alte condiţii care afectează performanţa ansamblurilor specificate în 
acest capitol. 
Nu se va începe montajul plăcilor înaintea corectării situaţiilor nesatisfăcătoare. 
Piesele înglobate în beton şi celelalte dispozitive se vor livra pentru montaj cu suficient timp înainte, pentru coordonarea cu 
ceilalţi subantreprenori. 
Se vor monta profile suplimentare, întărituri şi contravântuiri la marginile ansamblurilor din gips-carton pentru susţinerea 
aparatelor, utilajelor, consolelor de susţinere, obiectelor şi accesoriilor sanitare, mobilierului şi elementelor de construcţie 
similare. Se vor respecta detaliile indicate şi recomandările producătorului de gips- carton. 
Se vor monta profile de capăt special destinate la nivelul pardoselilor, plafoanelor, pereţilor structurali şi stâlpilor cu care vin în 
contact subansamblurile din gips-carton. 
Acolo unde montanţii sunt fixaţi direct pe pereţii exteriori, se vor prevedea între montanţi şi pereţi benzi din pâslă asfaltată 
pentru ruperea punţii termice. 
Toleranţele la montaj: fiecare element va fi montat în aşa fel încât abaterea de la planeitate să fie sub 3 mm. Pereţii de 
compartimentare vor fi extinsi pe întreaga înălţime până la structură sau straturile suport de deasupra plafonului suspendat, cu 
excepţia cazului în care înălţimea compartimentărilor este indicată până la plafonul suspendat. Scheletul va fi continuat peste 
tocurile pentru uşi şi alte goluri, precum şi peste ramele pentru canalele de instalaţii care penetrează compartimentările 
deasupra plafonului suspendat, pentru a fi placat cu gips-carton. Pentru compartimentările cu cerinţe referitoare le transmiterea 
sunetelor si/sau de rezistentă la foc, care presupun extinderea compartimentărilor până la planşeul de deasupra, scheletul se 
va monta în jurul elementelor structurale proeminente faţă de acesta, pentru a fi placat cu gips-carton şi a asigura continuitatea 
compartimentării din placă în placă. 
Montanţii şi profilele suport vor fi montate la dimensiunile şi distantele indicate mai jos, dar nu mai puţin decât este necesar 
conform standardului de montaj : 
- ansamblu într-un singur strat: montanţi la 400mm interax 
- ansamblu în două straturi: montanţi la 600mm interax Montanţii vor fi fixaţi cu deschiderea profilului în aceeaşi direcţie. 
Golurile pentru uşi vor fi inramate conform detaliilor indicate, şi conform recomandărilor producătorului de gips- carton. 
Montanţii se vor fixa cu şuruburi fie direct pe toc fie de agrafe montate pe toc; peste traversa tocului se va monta un profil 
orizontal, care se va solidariza cu montanţii. 
Montanţii verticali menţionaţi vor fi prelungiţi până la structură şi vor fi fixaţi de aceasta. 
Celelalte goluri vor fi înrămate conform detaliilor indicate sau, dacă nu sunt indicate, în acelaşi mod ca golurile pentru uş i. Sub 
pragul golurilor se vor monta traverse similare cu cele de deasupra golurilor pentru uşi. Termoizolaţia se va monta vertical şi se 
va fixa cu profile Z distanţate la 600mm interax. 
Cu excepţia muchiilor exterioare, montanţii de capăt se vor ancora sigur de perete cu praznuri pentru beton, şuruburi pentru 
zidărie sau bolţuri împuşcate la 600mm interax. 
La muchiile exterioare, se va începe de la profilul de margine cu o lăţime standard de panou de termoizolaţie. La muchiile 
interioare, al doilea montant va fi distanţat maximum 300 mm şi se va tăia izolaţia în mod corespunzător. Până la montarea 
gips-cartonului, termoizolaţia va fi menţinută în poziţie cu agrafe de 250mm fabricate din sârmă de 1,5mm diametru, prinse prin 
decupajele montantului. 
Se va monta bariera de vapori din polietilena conform următoarelor cerinţe: 
- bariera de vapori va fi extinsă până la extremităţile suprafeţelor protejate şi se va asigura în poziţie cu şuruburi mecanice sau 
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adezivi. Ea va fi extinsă peste diversele goluri în suprafeţele termoizolate, inclusiv peste cele umplute cu termoizolaţie şi va fi 
prinsă de schelet sus, jos şi lateral, perimetral golurilor şi la suprapuneri; şuruburile vor fi distanţate la 400mm interax. 
Rosturile orificiilor provocate de tevi, conducte, doze electrice şi repere similare vor fi etanşate cu bandă - barieră de vapori. 
Înţepăturile în bariera de vapori vor fi reparate imediat înainte de acoperirea cu plăci de gips-carton sau alte elemente de 
construcţie. 
Se vor monta saltele fonoizolante în locurile indicate înainte de montarea panourilor de gips-carton. 
Panourile de compartimentare se vor monta în aşa fel încât să se minimizeze numărul rosturilor. Rosturile panourilor adiacente 
se vor decala cu minimum o deschidere a scheletului, în mod alternativ în straturile succesive de gips-carton. La scări şi pereţi 
înălţi panourile se vor monta orizontal cu rosturile alternate pe montanţi. 
Panourile de gips-carton se vor monta cu faţa în afară. Nu se vor monta panouri deteriorate sau umede. Panourile se vor monta 
cu muchiile în contact. Rosturile între panouri nu vor depăşi 1,5 mm. Nu se va forţa la montaj. 
Toate marginile se vor poziţiona pe suporţi. Panourile adiacente se vor poziţiona cu marginile teşite spre marginile teşite ale 
panoului adiacent. 
Rosturile verticale de pe cele două feţe vor fi decalate pe montanţi diferiţi. Se vor evita pe cât posibil rosturile prin marginile 
golurilor. 
Plăcile din gips-carton se vor fixa ferm pe ramele golurilor şi decupajelor. 
În cazurile în care compartimentările intersectează elemente structurale proeminente sub planşeu se vor decupa plăcile în jurul 
elementului respectiv, cu un rost de 5-10 mm în care se va aplica chit special destinat acestei operaţii. 
În situaţiile cu restricţii de transmitere a sunetului, ansamblurile din gips-carton vor fi etanşate perimetral, în spatele rosturilor de 
control şi dilataţie, a golurilor şi a străpungerilor, cu câte un cordon continuu din chit acustic, pe fiecare faţă a compartimentării. 
Se vor respecta recomandările producătorului pentru amplasarea profilului de bordaj şi închidere a căilor de transmitere a 
sunetului prin sau pe lângă ansamblurile din gips-carton, inclusiv etanşarea deasupra plafoanelor fonoabsorbante. 
Şuruburile vor fi distanţate conform standardului de montare şi finisare a plăcilor din gips-carton precum şi recomandările 
producătorului. 
La montarea într-un singur strat, la compartimentări, panourile din gips-carton se vor monta vertical, paralel cu scheletul, dacă 
nu este indicat altfel, şi cu lungimi care să minimizeze numărul rosturilor. 
La pereţii care urmează să fie acoperiţi cu placaje ceramice se vor monta plăci speciale, rezistente la umezeală. 
 
Etape de montaj: 
Prin folosirea pereţilor de montaj din gips-carton pot fi obţinute - în comparaţie cu sistemele convenţionale de realizare a 
pereţilor de compartimentare - avantaje relevante. 
Spaţiul liber din interiorul pereţilor este ideal pentru amplasarea raţională a diferitelor tipuri de instalaţii, iar suprafaţa 
instantaneu uscată a peretelui poate fi vopsită, tapetată sau lambrisată fără întârziere. 
Sistemele suportă orice comparaţii şi din punct de vedere al izolaţiei fonice şi al rezistenţei la foc, iar greutatea peretelui este de 
numai 25-50 kg/mp. 
Sistemul cel mai folosit este cel cu structuri de susţinere din metal. Se pot însă folosi şi structuri de susţinere din lemn, de 
exemplu montanţi (elementele de structură verticale) de 6 x 6 cm. În funcţie de cerinţele fizice şi constructive ale construcţiei se 
pot realiza pereţi cu structură simplă sau dublă. 
Calităţile fizice şi statice ale pereţilor rezultă din conlucrarea structurii de susţinere cu panourile din gips-carton şi cu straturile 
izolante din interiorul peretelui. În acest fel rezultă elemente de construcţie adaptate la diferitele condiţii constructive. 
În cazul unei modificări a funcţiunii clădirii, pereţii de montaj din gips-carton se pot demonta fără mari eforturi. Panotarea: 
Plăci de gips-carton normal (12.5mm grosime). Forma muchiei (aplatizată semicirculară) Fixarea panourilor: Şuruburi 
autofiletante de lungime corespunzătoare (min 10mm în spatele plăcii de gips-carton). 
Structura de susţinere: 
Profile de racord la pardoseală, tavan sau la alţi pereţi, respectiv profile verticale 0.6mm grosime. Profilele metalice se fixează 
cu şuruburi cu diblu la racordări şi cu şuruburi autoperforante între ele. 
Trasarea: 
Mai întâi se desenează traseul peretelui pe pardoseală cu sfoară sau dreptarul. Atenţie la eventualele goluri de uşi. Apoi se 
trasează urma peretelui pe pereţii adiacenţi şi pe planşeu, cu nivela şi dreptarul. Profilele se vor tăia cu foarfeca de tablă. 
Profilele de racordare: 
Profilele de racordare UW se prevăd pe o singură faţă cu benzi de etanşare şi se fixează de pardoseală cu şuruburi cu diblu la 
distante de cca. 80 cm unele de altele. Pe pereţii adiacenţi racordul se realizează cu profile Cw. Din motive de izolare fonică, 
profilele de racord trebuie presate cât mai strans. 
Profilele montanţi (verticale): 
Profilele montanţi CW trebuie introduse cel puţin 2 cm în profilele UW de racord la planşeu. Profilul vertical CW se introduce 
mai întâi în profilul de racordare UW de jos, iar apoi în cel de sus. Apoi profilele CW se dispun la un interax de 60cm (sau cnf. 
soluţiei tehnice) şi se vor orienta lateral, cu aripile profilului spre exterior pentru fixarea plăcilor. 
Panotarea primei feţe a peretelui: 
Panotarea primei feţe a peretelui începe cu o lăţime întreaga de panou (120cm). Se fixează cu şurubelniţă electrică, cu şuruburi 
autofiletante, la max. 25cm interax.În cazul unei panotări duble, distanţa dintre şuruburi pentru primul strat de plăci este de max 
75cm. În vederea alternării rosturilor dintre plăci, al doilea strat se montează începând cu o jumătate de lăţime de placă (60cm). 
Izolarea spaţiului liber: 
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După panotarea primei feţe a peretelui şi montarea instalaţiilor sanitare şi electrice necesare în spaţiul liber din interiorul 
viitorului perete se fixează izolaţia din vată minerală. Spaţiul liber din interior trebuie izolat în totalitate, iar materialul izolant 
trebuie împiedicat să alunece. 
Izolarea spaţiului gol din interiorul peretelui se face cu vată minerală -saltele sau plăci. În cazul cerinţelor de rezistenţă la foc - 
vată minerală cu densitate mare şi punct de inmuiere >1000 grade C. 
Panotarea celei de-a doua feţe a peretelui: 
Prin panotarea feţei a doua, peretele capătă stabilitatea finală. Se începe cu o jumătate de lăţime de placă (60cm) în aşa fel 
încât rosturile celor două feţe ale peretelui să fie decalate cu lăţimea unui câmp dintre montanţi. Peretele de compartimentare 
este acum pregătit pentru prelucrarea rosturilor, racordărilor şi a capetelor şuruburilor. 
Finisarea pereţilor din gips-carton: 
Rosturile dintre panouri precum elementele de fixare trebuie prelucrate cu şpaclul în mai multe rânduri, cu pastă de rosturi. Se 
va aplica tratamentul necesar la rosturile ansamblurilor din gips-carton în ambele direcţii la profilele de bordaj şi rosturile de 
control, la străpungeri, pe capetele şuruburilor, defecte ale suprafeţelor precum şi oriunde este necesar pentru a pregăţi 
suprafeţele din gips-carton pentru finisaj. 
Se vor umple în prealabil rosturile deschise, muchiile rotunjite sau teşite precum şi zonele deteriorate. 
Se va aplica peste rosturi bandă de rost. 
Vopsitoria se va aplica după uscarea completă a stratului de finisaj. 
Vopsirea: 
Pentru vopsire se folosesc toate vopselele comerciale, de exemplu vopsele solubile. Nu sunt permise vopselele pe baza 
minerală (vopsele cu silicaţi, var silicat de sodiu). Vopselele solubile, cu silicaţi, pot fi folosite doar în cazul în care producătorul 
acestora certifica compatibilitatea acestor vopsele cu sistemele de gips-carton şi oferă instrucţiuni precise de folosire. 
Tehnica de vopsire: Aplicare cu pensula sau rola. Aplicarea prin stropire nu este permisă decât în cazul în care a fost aplicat un 
strat de grund special . 
Indicaţii: Suprafeţele netratate pot sa prezinte, datorită expunerii intensive la lumină, faţa vizibilă a cartonului îngălbenită, cazul 
în care utilizarea unor grunduri speciale este de dorit. În situaţia în care nu se cunosc exact caracteristicile vopselelor, se 
recomandă întâi efectuarea unor probe pe mai multe panouri în zone diferite care să cuprindă şi rosturile dintre acestea. 
Se va îndepărta prompt orice amestec de rost rezidual de pe suprafeţele adiacente. 
Se vor executa operaţiunile de protejare finală şi de menţinere a condiţiilor într-o manieră convenabilă montatorului, care să 
garanteze că ansamblurile de gips-carton se vor prezenta nedeteriorate în momentul recepţiei preliminare. 
Realizarea tocurilor de uşi 
Tocurile de uşi pot fi introduse fără probleme în pereţii de compartimentare din gips-carton. În alegerea sistemului de prindere, 
esenţială este sarcina produsă de greutatea uşii. Trebuie consideraţi următorii factori: 
1. Înălţimea maximă a peretelui: 280 cm 
2. Deschiderea uşii < 90 cm 
3. Greutatea maximă a foii de uşă: 25 kg 
Dacă toate aceste condiţii sunt îndeplinite se poate realiza tocul uşii din profile UW/CW -0,6mm grosime, conform detaliilor 
soluţiei tehnice. 
Profilele pentru montanţii uşii se fixează de profilele de racordare prin nituri cu cap ascuns.Profilele de racord cu pardoseala 
trebuie prinse de pardoseală, în stanga şi în dreapta tocului uşii, cu câte două dibluri. Drept buiandrug al uşii se montează în 
partea superioară a golului un profil UW. 
Toc de oţel cu profile de rigidizare UA 2mm grosime: 
Asemenea profile UA se pot fixa la roşu de planşeul inferior şi cel superior cu colţare UA şi dibluri. Profilele de rigidizare UA 
sunt prevăzute cu unul sau două rânduri de goluri alungite. Acestea, împreună cu golurile prevăzute în colţurile de racordare, 
permit compensarea unor mici diferente ale înălţimii încăperii sau provenite din încovoierea limitată a planşeului superior. 
Fixarea panourilor de profilele UA se face cu şuruburi autoperforante. Acolo unde acest lucru nu este posibil din cauza lăţimii 
golului de uşă, se montează lângă profilul UA un profil CW suplimentar, de care apoi se fixează cu şuruburi autofiletante, pe 
toată înălţimea, plăcile de gips-carton. 
Toc de lemn: 
Pentru montarea unor tocuri de lemn sunt valabile toate condiţiile prevăzute pentru profilele de perete CW. Profilele montanţi 
CW pentru uşă vor fi montate cu partea deschişă spre toc şi vor fi prevăzute în interior cu un montant din lemn. În acest fel tocul 
se montează în modul obisnuit pentru aceasta operaţie. 
Materialele vor fi omologate în România şi vor fi însoţite de certificate de garanţie. Documentele vor face parte din “Cartea 
tehnică” a construcţiei. 
 
Caracteristicile pereţilor gips-carton, folosite în proiect în funcţie de tipul lor sunt următoarele: 
Pereţi din gips-carton dublu strat de 15 cm grosime - placă normală/rezistenta la umezeala. 
Amplasare: 
- conform planuri arhitectură. 
Observaţii generale: 
Se vor respecta prescripţiile de punere în operă ale producătorului 
Descriere: 
• pereţii se vor executa pe structură metalică din tablă de oţel galvanizată şi vor avea 2x2 straturi de gips- carton, cu 

Page 136 of 1086



izolaţie fonică din plăci de vată minerală semirigidă de 100 mm grosime, cu densitate de 40 kg/mc 
• se vor respecta cu strictete detaliile de alcătuire şi tehnologiile de montaj indicate de furnizor, prin documentaţiile 
specifice. 
• grosimea finală a peretelui: 15 cm: 
- placă: 4 x 12,5mm 
- montant: 1 x CW 100mm 
• izolaţie fonică 50 dB; 
• profile metalice utilizate: UW100 (de ghidaj), respectiv CW100 
proiectele în faza PT+DDE ale Documentele vor face parte din 
• poziţionarea golurilor pentru străpungeri se va face prin coordonare cu tuturor specialităţilor. 
• pentru montarea pereţilor se va folosi tehnologia indicată de furnizor. 
Materialele vor fi omologate în România şi vor fi însoţite de certificate de garanţie. 

CONFECŢII METALICE 
Executarea si montajul confecţiilor metalice (otel). 
Toate confecţiile metalice se executa din otel moale, protejat cu grund anticoroziv si vopsite cu vopsea pe baza de ulei, răşini 
alchidice sau epoxidice. 
Mostre si testări 
Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului una sau doua mostre pentru piesele de confecţii metalice mai 
complexe, tipice, cuprinzând materialele, sistemele de fixare, asamblare (buloane sau sudura), protejare anticoroziva si finisare 
ce urmeaza sa fie adoptate ca sistem pentru toate confecţiile metalice. 
Numai după obţinerea aprobării din partea Consultantului se vor lansa comenzile pentru execuţie si livrarea confecţiilor 
metalice, care se vor executa în conformitate cu mostrele aprobate. 
Piesele de confecţii metalice vor fi însoţite de certificatele producătorului, prin care se atesta calitatea materialelor folosite, în 
concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de execuţie. 
Desene de execuţie 
Antreprenorul va prezenta o data cu mostrele desene de execuţie pentru toate confecţiile metalice ce vor fi cuprinse în lucrare, 
inclusiv sistemele lor de fixare de elementele de structura 
MATERIALE SI PRODUSE 
Materiale 
Otel moale conform standardelor enumerate mai sus : otel lat laminat la cald, ţeava trasa la cald, otel rotund, profile laminate la 
cald, tabla de otel. 
1. Profilele laminate la cald vor avea grosimi de cel puţin 3 mm. 
2. Tabla va avea grosimea de cel puţin 2,0 mm si va fi zincata la cald. (490 gr/mp) 
Accesorii : şuruburi, piuliţe, şaibe, dibluri CONEXPAND protejate anticoroziv prin cadmiere (daca nu se specifica altfel). 
Produse 
Generalităţi 
1. Confecţiile metalice se vor executa în ateliere specializate, în strictă conformitate cu desenele de execuţie si cu 
mostrele aprobate. 
2. In cazuri speciale se acorda, cu aprobarea Consultantului, modificăni ale soluţiilor, gabaritelor sau finisajelor fată de 
cele aprobate iniţial, dar nu sub nivelul (calitativ si cantitativ) al soluţiilor iniţiale. 
3. Abateri maxime admisibile la execuţia confecţiilor metalice: 
- lungime, lăţime : +/- 2 mm 
- grosime: + 1 mm, - 0,5 mm 
- planeitate: deviaţia unui colt fata de planul format de celelalte 3 va fi maximum 1,5 mm la dimensiuni până la 1,5 m si 
maximum 1% din lungime la dimensiuni peste  
1,5 m. 
Lista confecţiilor metalice: 
1. Balustrade de la scări interioare si exterioare. 
2. Parapete la scări, balcoane, logii, galerii, etc. 
3. Grilaje metalice de protecţie a golurilor (usi, ferestre) si panouri despărţitoare pentru balcoane. 
4. Scări metalice intenioare si exterioare, fixe sau reglabile. 
5. Scări exterioare de incendiu. 
6. Chepenguri metalice. 
7. Grile de ventilaţie. 
8. Grătare pentru ştergerea picioarelor. 
9. Alte confecţii diverse incluse în proiect. 
Confecţiile metalice von fi protejate anticoroziv prin grunduire cu grund pe baza de ulei conform STAS 3097-80. 
Livrare, manipulare, transport 
Confecţiile metalice se vor împacheta în ambalaje special proiectate, în containere si se vor transporta astfel până la depozitul 
special amenajat din cadrul şantierului. 
Confecţiile metalice se vor depozita în spatii acoperite, ferite de intemperii si de acţiunea agenţilor corozivi si nocivi, pe stative, 
la 10-15 cm de pardoseală. 
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Se vor livra de către producător vopsite cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb, în ansambluri sau 
subansambluri. 
Depozitarea se va face protejându-se confecţiile metalice cu prelate sau folii de polietilena. 
Confecţiile metalice sub 100 kg greutate se manipulează manual iar cele mai grele cu dispozitive speciale. 
MONTAJUL CONFECŢIILOR METALICE 
Operaţiuni pregătitoare 
La începerea montajului se vor fi executat următoarele lucrări: 
1. Lucrările de finisaj cu proces tehnologic umed (tencuieli, placaje, rectificări la pereţii de beton); 
2. Lucrările de hidroizolatii, inclusiv probele de etanşeitate a acestora. 
3. Poziţionarea si fixarea elementelor înglobate pentru montarea confecţiilor metalice (praznuri, ghermele, plăcute, etc.) 
Se efectuează trasarea si verificarea axelor de montaj a confecţiilor metalice funcţie de elementele de fixare existente sau 
pentru poziţionarea acestora - în conformitate cu detaliile de execuţie. 
Se verifica calitatea execuţiei lucrărilor executate anterior, în legătură directa si care pot influenta operaţiile de montaj a 
confecţiilor metalice. 
Montajul 
Operaţiile de montaj: 
1. Fixarea provizorie prin haftuirea în câteva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin sudura). 
2. Poziţionarea corectă se va verifica cu ajutorul bolobocului si firului cu plumb. 
3. Fixarea definitiva prin sudura sau prin buloane (funcţie de soluţie, de la caz la caz). 
Operaţiuni de finisare 
1. Se curata suprafeţele de eventuale urme de mortar sau alte impurităţi. 
2. Se repara stratul de grund anticoroziv. 
3. Se executa vopsitoria conform (13) 3000 
Verificări în vederea recepţiei 
Se va verifica calitatea fixării pe stratul suport, calitatea executării (suduri, slefluiri, îmbinări, etc.) 
Daca nu se respecta prezentele specificaţii sau desenele de execuţie si mostrele aprobate, Consultantul va putea decide 
înlocuirea lucrărilor cu altele care sa respecte aceste cerinţe. 
TINICHIGERIE 
Lucrările de tinichigerie (jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, vânzare, parafrunzare, etc.). 
Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tablă zincată la cald (490 g/m2). 
Desene de execuţie 
Antreprenorul va prezenta desene de execuţie pentru elementele de tinichigerie cuprinzând: 
- detalii de croire si fasonare a tablei; 
- detalii de montaj a elementelor. 
Aprobarea detaliilor de arhitectură (detalii terasă, străpungeri, scurgeri) însemna aprobarea si a elementelor de tinichigerie care 
nu se vor supune separat aprobării Consultantului. 
MATERIALE SI PRODUSE 
Materiale (în plus fată de (14)1132). 
Accesorii: şuruburi, piuliţe, şaibe cadmiate. 
Carton bitumat CA400, conform SR 138-94. 
Bitum tip H80/90 conform STAS 7064-78. 
Lista confecţiilor de tinichigerie 
Burlane si coturi de scurgere ale burlanelor, cu secţiune circulară sau dreptunghiulara, din tabla zincată de 0,5 mm grosime, 
conform STAS 2274-88. 
Jgheaburi de scurgere cu secţiune semicirculara sau dreptunghiulara, din tablă zincată de 0,5 mm grosime, conform STAS 
2274-88. 
Cârlige si brăţări pentru montarea jgheaburilor si burlanelor, conform STAS 2274-88. 
Glafuri de protecţie la ferestre, din tablă zincată de 0,5 mm grosime, având lăţimea conformă cu detaliile din proiect. 
Garguie (guri de scurgere) din tablă zincată de 0,5 mm grosime, de formă circulara sau dreptunghiulară cu secţiunea conforma 
cu detaliile din proiect. 
Căciuli de protecţie, deflectoare la terase, tuburi de aerisire din tabla zincata de 0,5 mm grosime, conform detaliilor din proiect. 
Livrare, manipulare, depozitare 
Foile de tablă zincată se livrează în legaturi, împreună cu certificatele de calitate emise de producător. 
Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, aşezate în stive pe platforma acestora, nefiind admisă rămânerea în consolă 
a legaturilor cu foi de tabla. 
Pe şantier legaturile cu foi de tabla se vor depozita în stive aşezate pe platforme, în spatii închise, uscate, ferite de intemperii si 
de degradări mecanice (lovire, zgâriere, deformare). 
Manipularea se va face în condiţii de protejare a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul protector anticoroziv. 
Nu se vor desface ambalajele decât la atelierul de confecţii si tinichigerie. 
Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confecţionate, se va face cu grija pentru a nu provoca deformări ale acestora 
înainte de a fi puse în opera. 
Depozitarea jgheaburilor burlanelor, cârligelor si brăţărilor se va face pe platforme, asigurându-se protecţia împotriva loviturilor 
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si deteriorării lor. 
MONTAJUL 
Lucrări ce trebuie executate înainte de montarea tinichiqeriei 
1. Executarea tencuielilor si rectificărilor. 
2. Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu cuie sau bolturi împuşcate). 
3. Etansarea rosturilor verticale si orizontale. 
4. Pozarea elementelor de instalaţii sanitare la terase. 
Montajul 
Se va face în conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului, aprobate de Consultant si cu prescripţiile din 
STAS 2389-92. 
Glafurile de protecţie care se vor monta la ferestre vor fi pozate pe suportul din beton sau mortar prin intermediul unui strat 
separator din carton bitumat (14) 1217 lipit cu mastic de bitum (14) 1218 si vor fi prevăzute la partea inferioară cu lacrimar care 
va depăşi fata zidăriei cu minimum 2 cm. 
Verificări în vederea recepţiei 
Agrafele si bratarile de fixare trebuie sa fie corect prinse în stratul suport. 
Elementele de tinichigerie trebuie să nu prezinte deformări mecanice de suprafaţa, cu stratul de zinc deteriorat sau lipsă. 
Acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie să fie în concondanta perfecta cu cerinţele si detaliile din proiect provenite 
din dilatatie. 
Elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permită variaţiile de dimensiuni, din dilatatie, ale rostului. 
Cositorirea trebuie să fie fara întreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea apei. 
Lucrările de tinichigerie, deşi nu prezintă importantă mare din punct de vedere al costului sunt foarte importante în asigurarea 
unei bune comportări în exploatare a lucrărilor de construcţii (în special izolaţii), de aceea se va verifica foarte atent modul de 
realizare a etansărilor la străpungerile la terase sau acoperişuri si la racordul învelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a 
apelor pluviale. 
Consultantul va putea solicita înlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt respectate: 
- prezentele specificaţii; 
- prevederile proiectului aprobat si dispoziţiile de şantier; 
- detaliile de execuţie din proiectul aprobat. 
 

LUCRĂRI DE HIDRO SI TERMOIZOLATII 
Standarde si normative de referinte 
Acolo unde exista contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai 
jos vor avea prioritate aceste specificatii. 
Standarde: 
STAS 6472/3-89 Fizica constructiilor. Termodinamica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale constructiilor. 
STAS 6472/4-89 Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructie la difuzia vaporilor de apa. 
STAS 5912-89 Materiale de constructii omogene. Determinarea conductivitatii termice. 
STAS 6156-86 Acustica în constructii. Protectia împotriva zgomotului în constructii civile si social- culturale. Limite admisibile si 
parametrii do izolare acustica. 
Normative 
P 118-83 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului. 113-94 Normativ pentru 
proiectarea si executarea lucrarilor de încalzire. 
C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 
C107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri (în curs do revizuire). 
P 122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile social- culturale si tehnico-
administrative. 
Legea 10-95 Legea calitatii în constructii 
HG nr. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 
HG nr.728/1994 Regulament privind certificarea calitatii produselor folosite în constructii. 
Ordin 9/n/15.03.1993 Regulament privind protectia si igiena muncii în constructii. Normativ cadru de acordare a echipamentulul 
individual de protectie. 
Gradul de detaliere proiectului 
Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detaliile de executie ale firmei furnizoare. Totodata se vor prezenta 
certificatele de calitate si agrementele tehnice. 
Toate materialele acestui sistem trebuie sa provina de la un singur producator. 
Se vor urmari din plansele existente în proiect modul de dispunere a finisajelor de fatade precum si poziţia nuturilor. 
MATERIALE SI PRODUSE Materiale 

1. Sine din materiale sintetice din aluminiu 

2. Rigle de racordare 

3. Placi termoizolante- polistiren/ vata bazaltica 

4. Adeziv pentru lipirea plăcilor izolante 
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5. Dibluri speciale pentru fixarea placilor izolante 

6. Mortar adeziv masa de spaclu armat cu plasa din fibre de sticle 

7. Diverse furnituri 
Tolerante 
Pentru deviatii mai mari de 1 cm trebuie realizata o tencuiala de egalizare. 
Temperatura aerului exterior a suprafetei de baza si a materialului ce se pune în opera trebuie se fie de peste +5 grade C, pâna 
la întarirea completa. 
Nu se poate lucra la vânt puternic sau la temperaturi mari (sub influenta directa a razelor solare). 
In cazul unor conditii metorologice nefavorabile, suprafetele în lucru trebuiesc protejate cu materiale corespunzatoare. 
Livrare, depozitare, manipulare 
Materialele se aduc, în functie de natura lor, în galeti de plastic, saci, role sau pachete protejate cu folie. 
Depozitarea, tot în functie de material se va face în locuri ferite de înghet si umezeala, racoroase, ferite de raze ultraviolete 
(soare), de influenta precipitatiilor si de deteriorare mecanica. Sacii se depoziteaza pe paleti sau suport de lemn, rolele se 
depoziteaza în picioare. Pentru urmatoarele produse (adezivi, vopsele) sunt de evitat contactele îndelungate pe piele; în caz de 
stropire în ochi se indica clatirea cu multa apă curent si la nevoie, consult medical. Aceste produse în stare întarita nu sunt 
daunatoare. 
La procurarea materialelor se va da atentie deosebita perioadei de garantie permisa de producator pentru depozitarea lor. 
Executia 
Pregătirea peretelui 
Peretele - curat, uscat, lipsit de elemente care reduc aderenţa. Pentru îmbunătăţirea aderenţei se pot folosi preparate de 
grunduire. Nu se vor accepta denivelări mai mari de 10 mm/ m2 . 
Profilul de soclu se va fixa cu holtzşuruburi în dibluri încastrate în stratul de rezistenţă. 
Între profile alăturate se va lăsa un rost de 3 mm. 
Stratul mortar-adeziv 
Se prepară adezivul weber P50 (4,2 kg mortar/ 1l apă). Se lasă în repaos 5-10 min, pentru maturare. Timpul de aplicare: două 
ore. Se întinde pe placa de vată cu gletiera cu zimţi cu adâncime de 10 mm. 
Montarea plăcilor se face de jos în sus. Rosturile verticale se decalează cu 1/2 din lungimea unei plăci. În zona muchiilor plăcile 
trebuie montate ţesut la fiecare rând. Rosturile nu trebuie să fie mai mari de 2 mm. Adezivul se întinde pe placă în benzi 
perimetrale cu lăţime de 50 mm şi grosime de 20 mm, respective în 3-5 puncte circulare pe suprafaţa plăcii. 
Montajul diblurilor cu rondele 
Fixarea mecanică se va efectua după întărirea mortarului (48 ore). Se vor folosi 6 dibluri/mp. Diametrul rozetei va fi de minim 13 
cm. 
Şlefuirea vatei minerale. 
Se va folosi o bandă abrazivă pentru obţinerea unei nivelări bune. Dacă în 14 zile nu se efectuează montajul plasei din fibră de 
sticlă, se reia operaţia. 
Instalarea plasei de armare 
Folosind gletiera cu dinţi, se aplică adezivul weber R50 la grosimea de 2,5 mm -5 mm. Plasa de fibră de sticlă (minim 145g/ m2 
) se înglobează în adeziv, iar îmbinările se petrec câte 10 cm. Se aşteaptă uscarea completă a masei de şpaclu pentru 
continuarea operaţiilor. 
Plasa de armare în zonele sensibile 
Armarea la muchii se face cu profil de colţ, iar în zona de colţ a golului de fereastră se face o armare suplimentară, în diagonală 
50cm 30 cm. 
Şlefuirea pentru finisare .Se va folosi banda abrazivă până la obţinerea unei suprafeţe netede. Tencuiala exterioară 
Înainte de aplicarea tencuielii decorative se va aplica un grund de amorsaj Weber G700. După 24 ore de la aplicarea grundului 
se poate aplica tencuiala decorativă. Aplicarea se face cu gletiera, după care se drişcuieşte după preferinţă. Grosimea stratului 
va fi de 1,5-2mm. 
O influenţă majoră in realizarea corectă a sistemului de izolaţie o are calitatea suportului pe care se realizează izolaţia. 
Utilizarea adezivilor cu aderenţă scăzută la lipirea materialului termoizolant pe aceste tipuri de suport poate conduce la 
desprinderea acestuia. 
Dacă nu este folosit adezivul corespunzător pentru lipire, ancorarea plăcilor se realizează prin utilizarea excesivă a diblurilor. 
Montarea incorectă a materialului termoizolant poate conduce la apariţia fisurilor pe faţade. 
Folosirea unor tencuieli a căror culori se degradează sau nu rezistă in timp poate duce la pierderea designului după o foarte 
scurtă perioadă de timp. 
Abaterile mari de la planeitate pot avea o influenţă substanţială asupra modului de realizare al sistemului de izolaţie termică şi 
implicit asupra aspectului clădirii. 
Plăcile termoizolante se pot desprinde din cauza aderenţei scăzute a unor adezivi utilizaţi la realizarea sistemului de izolaţie 
termică. Montarea incorectă a materialului termoizolant pe faţadă (doar în puncte, nu şi pe contur) poate conduce la scăderea 
eficienţei termoizolaţiei. 
Utilizarea unor materiale necorespunzătoare pentru realizarea termoizolaţiei poate compromite lucrarea, costurile initiale 
aparent mici fiind mult mai mari pe termen lung, din cauza reparaţiilor ulterioare necesare. 
În cazul folosirii de adezivi cu aderenţă scăzută, pe suporturi puternic deteriorate pot apărea desprinderi ale sistemului 

Page 140 of 1086



termoizolant de pe suprafaţa suport. Din cauza fenomenelor de contracţie şi dilatare a sistemelor de izolaţie termică şi a 
utilizării tencuielilor minerale nerecomandate pot apărea fisuri, ce conduc la compromiterea sistemului. 
Plasa din fibră de sticlă se prinde între două straturi de adeziv si se suprapune pe o porţiune de 10 cm, numai asa se realizează 
efectul de armare. 
După aplicarea celui de al doilea strat de adeziv pentru finisare, se lasă la maturat cel puţin sapte zile si numai apoi se aplică 
grundul si tencuiala decorativă. 
In zona golurilor din fatada (ferestre, usi) este necesara o întarire suplimentara a coltului. 
Suprapunerea se face între glaf si buiandrug cu o plasă de vinclu. 
In zone supuse loviturilor (socluri) armatuna uzuala poate fi întarita cu plase blindate, care însa nu se mai suprapun. 
Se aplica masa de spaclu adeziv de cca.2 mm grosime, so monteaza plasa blindata. Apoi se aplica masa de spaclu prin 
presare foarte puternica. Urmeaza armarea pe toata suprafata cu plasă din fibra de sticla, care se montează cu suprapunere si 
acoperirea ei cu masa de spaclu. 
Glafurile de ferestre se vor alege cu latime în asa fel încât marginea de scurgere sa fie iesita în afara cu 3-4 cm fata de noua 
suprafata. Rosturile de dilatare ale cladirii se vor evidentia din stratul termoizolant prin executarea unui sant uniform de cca.15 
mm. Pe marginile rostului si de ambele parti ale acestuia, pe o distanta de cca. 20 cm latime, se aplica o masa de spaclu. Se 
introduce în rost banda de rost se aseaza plasa de colt, cu rigidizarea din sine de PVC pe patul de masa de spaclu si se 
spacluieste. Profilele se aseaza de jos în sus, suprapunându-se pe o distantă de cca. 2 cm pentru a asigura eliminarea 
completă a apei. 
Inaintea unei noi prelucrari, stratul de masa de spaclu va sta la uscat minimum 7 zile. 
Grundul se dă pe masa de spaclu bine uscată. Grundul poate fi aplicat cu bidineaua sau cu trafaletele. Trebuie lucrat uniform si 
fara întreruperi. Timpul de uscare este de minimum 24 de ore. 
Tencuiala se da dupa uscarea grundului. Se aplica cu un dreptar de otel inoxidabil. Pentru o tencuiala periata, imediat dupa 
întinderea tencuielii pe perete se va peria rotund cu peria din material plastic, uniform si fara întrupere.Grosimea tencuielii este 
de 3 mm. 
Este recomandata comanda întregii cantităti de tencuiala o data, pentru evitarea abaterilor de nuanta. Nuanta de culoare poate 
fi garantata doar în cadrul unei singure sarje de tencuiala. 
Vopsirea se face dupa uscarea tencuielii si numai în cazul în care tencuiala nu se comanda de la început în culoarea dorita. 
Primul strat de vopsea se da diluat cu apa în raport 1:1 sau în functie de instructiunile producatorului. In functie de starea 
vremii, dan nu înainte de minimum 12 ore se mai aplica unul sau doua straturi de vopsea nesubtiata. Ca si la tencuieli, este 
recomandata coandarea întregii cantitati de vopsea o data. 
Ochii si pielea, cât si suprafetele din jurul zonelor pe care se aplica tinciul, tencuiala sau vopseaua (sticla, ceramica, piatra 
natunala, metal) vor fi ferite. In caz de necesitate se va clati imediat partea stropita cu multa apa; nu se va astepta uscarea. 
Schela va fi ancorata obligatoriu de fatada si va avea dispozitive de asigurare a eliminării apei, pentru a nu se murdari suprafata 
fatadei. La sfârşitul lucrarilor gaurile se vor acoperi cu capace în tonul de culoare al stratului de acoperire. 
VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPŢIEI Se va verifica planeitatea (± 0,5 mm). 
Se va verifica abaterea de la verticala (± 1 mm/m). 
Se va venifica daca corespunde din punct de vedere al izolarii fonice, termice si a rezistentei la foc. 
Se va verifica corespondenta între mostre si ceea ce este executat. 
Se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instructiunilor de folosire, a datei de garantie si a agrementelor tehnice pentru 
materialele folosite. 
Dacă nu se respecta prezentele specificaţii sau desenele de execuţie si mostrele aprobate, consultantul va putea decide 
înlocuinea lucnarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte. 
 
IZOLAŢII HIDROFUGE 
Execuţia lucrărilor de hidroizolatii. 
Prin hidroizolatii se înţeleg aici atât hidroizolatiile uşoare (la terase si la camerele umede) cât si hidroizolatiile de protecţie a 
subsolurilor. 
Hidroizolatiile se vor executa numai la cald, pe baza de materiale bituminoase, în conformitate cu prevederile din proiect. 
Mostre si testăriînainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare mostre ale materialelor 
si produselor pe care intenţionează sa le folosească la lucrare. 
Mostrele vor fi însoţite de copii ale buletinelor cu rezultatele încercării probelor, cerute în standarele de referinţa. 
Prelevarea de probe si efectuarea testelor se va face în conformitate cu STAS 41-78. 
Desene de execuţie 
Antreprenorul va prezenta o data cu proiectul următoarele desene de execuţie: 
Planuri si secţiuni cu identificarea zonelor ce se izolează, tipurile de hidroizolatieadoptate, 

1. pantele, gurile de scurgere, ancorări, ventilaţii etc. 
2. Detalii de alcătuire si protecţie a hidroizolatiilor proiectate. 
3. Detalii de racordare la elementele care străpung, despart sau intersectează planul construcţiei. 

MATERIALE SI PRODUSE 
Materiale 
Pânza bitumata tip Pa 55 cu suport din fibre liberiene, tesute (conform STAS 1046-78). 
1. Caracteristici fizico-mecanice: 
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- masa totală: min 3000 gr/m2. 
- masa de bitum: min. 1700 gr/m2. 
- forţa de tracţiune la rupere: 

o longitudinal 550 N o transversal 450 N 
- la temperatura de +70°C, timp de 2 ore, nu prezintă scurgeri sau deplasări ale stratului de acoperire. 

2. Alcătuire: 
- strat suport din fibre liberiene, tesute, impregnat cu bitum; 
- strat de acoperire pe ambele fete cu bitum filerizat (având punctul de înmuiere la min. 80°C) protejat pe ambele fete prin 

presărare cu nisip cu granulatie 0,2-1,0 mm. 
Mastic de bitum preparat pe şantier din bitum topit (conform STAS 7064-78) amestecat cu maximum 30% filer de calcar. 
Soluţie de bitum taiat pentru amorsare: 

- bitum topit 33-40% 
- solvent 60-67% 

Soluţie de bitum taiat pentru etansari: 
- bitum topit 50-70% 
- solvent 30-50% 

Mortar de ciment: nisip 1:4, preparat conform specificaţiilor de la capitolul () 1000. 
Livrare, manipulare, depozitare 
In general, transportul si depozitarea materialelor se efectuează în conformitate cu specificaţiile producătorilor. 
Materialele bituminoase fiind combustibile, trebuie depozitate în locuri ferite de foc. 
Se vor feri de asemenea de contactul cu solvenţi organici. 
Fiecare ambalaj va purta vizibil numărul standardului respectiv, codul tipului materialului, data de fabricaţie, numărul lotului, 
producătorul. 
Bitumul se poate livra în vrac. 
Rulourile de carton sau pânza se vor aşeza vertical si vor fi depozitate pe o suprafaţa plana si curată. 
EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
Tipuri de hidroizolatii folosite: 
Hidroizolatie la terase circulabile si necirculabile cu panta 1,5 ... 4%: 

- strat suport, 1 cm grosime, mortar de ciment: nisip; 
- grund de bitum filerizat; 
- amorsa cu soluţie de bitum taiat; 
- 2 straturi de pânza PA 55+1 strat carton bitumat CA 400 intercalate, cu 3 straturi de bitum filerizat. 

Hidroizolatie sub pardoseli la camere umede (bai, bucătarii, WC-uri, laboratoare etc.): 
- strat de egalizare, max.1,0 cm grosime, mortar de ciment: nisip; 
- amorsa cu soluţie de bitum taiat; 
- grund de bitum filerizat; 
- 2 straturi de pânza PA 55 intercalate cu 2 straturi de bitum filerizat. 

Hidroizolatia contra apelor fara presiune: 
- strat de egalizare din mortar de ciment: nisip de 1,5-3 cm grosime, bine driscuit, pe elemente de construcţie din beton sau 

zidărie; 
- amorsa cu soluţie sau emulsie de bitum, minimum 300 g/m2 
- 2 straturi de pânza sau ţesătură bitumata (PA 55; PA 45; TSA 2000) lipite cu mastic de bitum, minimum 1,5 kg/m2 la fiecare 

strat. 
- 1 strat de acoperire din carton sau împâslitura bitumata (CA 400; CA 333; IA 1100; IA 1000) lipit cu mastic de bitum, minimum 

1,5 kg/m2. 
- protecţie pe orizontala cu sapa din mortar de ciment M 400 de 4-5 cm grosime iar pe verticala cu perete din zidărie din cărămizi 

pline arse sau prefabricate de beton () 1373. 
La subsolurile construcţiilor de locuinţe sau social culturale se admite înlocuirea hidroizolatiei orizontale cu un strat de pietriş 
aşezat sub pardoseala pentru întreruperea capilaritatii. 
Hidroizolatia contra apelor cu presiune exterioara a căror coloana este sub 5 m; 

- strat de egalizare din mortar de ciment: nisip de 1,5-3 cm grosime, bine driscuit, pe elemente de construcţie din beton sau 
zidărie; 

- amorsă cu soluţie sau emulsie de bitum, minimum 300 g/mp; 
- 3 straturi de pânza sau tesatura bitumată (PA 55; PA 45; TSA 2000) lipite cu mastic de bitum cu minimum 1,5 kg/m2 la fiecare 

strat; 
- 1 strat de acoperire din carton bitumat CA 400 lipit si acoperit cu mastic de bitum 

1,5 kg/mp la fiecare strat; 
- protecţia pe orizontală si verticala conform () 1313. 

Pentru obţinerea unor hidroizolatii corespunzătoare se vor respecta următoarele prevederi: 
1. Lucrările se vor executa de echipe de izolatori specializaţi. 
2. Se vor respecta condiţiile cerute de producător pentru depozitarea materialelor. 
3. Se vor asigura spatii pentru amplasarea topitoriilor si malaxoarelor aproape de locul de aplicare a hidroizolatiilor pe cât 
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posibil ferite de intemperii. 
4. Se va acorda o atentie deosebita la topirea si malaxarea materiei bituminoase pentru a nu o degrada. 
5. Temperatura de lucru va fi de min. +5°C, find interzisa execuţia hidroizolatiilor pe timp de ploaie si burniţa. 
Se vor respecta pantele indicate în proiect, se va curata bine suprafaţa suport care nu va avea asperitati mai mari de +/- 2 mm 
si denivelări peste 5 mm verificate în toate direcţiile cu dreptarul de 3 m. 
6. Se vor termina înainte de executarea hidroizolatiilor lucrările la structura de rezistenta si instalaţiile aferente si elementele 
de compartimentări (pereţi, atice etc). 
înainte de receptionarea lucrărilor se verifica respectarea următoarelor condiţii: 
1. Calitatea stratului suport (rigiditate, aderenta, planeitate). 
2. Calitatea materialelor hidroizolatoare. 
3. Executarea corecta a pantelor prevăzute în proiect. 
4. Nivelul si amplasamentul corect al gurilor de scurgere. 
5. Montarea corecta a diblurilor, agrafelor pentru prinderea pieselor de tinichigerie. 
6. Executarea corecta a pârtilor constructive ale racordărilor (scafe, reborduri, parapete, etc.) care sa asigure o buna 
continuitate a stratului hidroizolatiei. 
7. Etapele si succesiunea operaţiilor conform normativului C 112-86. 
Pregătirea stratului suport 
Stratul suport va avea suprafaţa plana, driscuita, rigida, uscata. 
Intersecţiile suprafeţei stratului suport (scafe, dolii, muchii etc.) trebuie sa fie rotunjite cu o raza de curbura de 5 cm la scafe si 
dolii si 3 cm la muchii. 
Umiditatea stratului suport se controlează prin lipirea în mai multe locuri a unor fâşii de pânză bitumata. 
După 1-2 ore se smulg. Daca desprinderea se produce în masa de bitum, suprafeţele sunt corespunzătoare, daca desprinderea 
se produce prin desprinderea completa de placa, înseamnă ca suprafaţa e încă umeda. 
Se verifica daca sunt amplasate corect si etanşate conform detaliilor, toate gurile de scurgere si de ventilaţie. 
Se fac eventualele rectificări ale suprafeţei suport si curăţirea de praf si impurităţi. 
Amorsaiul 
Se va face prin vopsire cu peria de par, cu doua straturi succesive de bitum taiat - circa 0,400 l/m2în total. 
Aplicarea fiecărui strat se va face după uscarea celui precedent. 
-Executarea straturilor bituminoase de etansare 
Se va executa prin vopsire cu mastic bituminos, la cald, cu gletuitorul de cauciuc si perie de fibră. 
Pentru fiecare strat: 1 , 5 - 2  kg/m2. 
- Lipirea straturilor de pânza bituminata si carton bitumat 
Se va executa la cald prin petrecere la jumătate a fâşiilor (în cazul ca 
hidroizolatia se executa în 2 straturi) sau la 1/3 (în cazul ca hidroizolatia se executa în 3 
straturi). 
La fiecare strat se consuma pentru lipire 1,5 - 2 kg mastic la 1 m2. 
Aplicarea straturilor se începe de la zonele cele mai joase (guri de scurgere). (15) 1354 Scafele, doliile se întăresc cu un strat 
suplimentar din pânza bitumata PA 55, conform detaliilor. 
La pereţi hidroizolatia se începe de la partea inferioara si se executa complet pe înălţimea de 2-3 m. 
Protejarea hidroizolatiei 
Hidroizolatia la terase circulabile se protejează cu o sapa de mortar () 1000 de 2 cm placi de beton prefabricate () 1212 sau 
placi mozaicate () 1211. 
Hidroizolatia la terase necirculabile se protejează astfel: 

- protecţie uşoară - stropire mecanizata în doua straturi minimum 300 g/m2 vopseareflectorizanta în culori deschise; 
- protecţia grea din pietriş de 7 -15 mm aşezat în strat uniform de 4 cm grosime. 

73 Protecţia hidroizolatiei verticale se va face cu zidărie de cărămidă plina arsa de 7,5-12,5 cm grosime sau cu elemente 
prefabricate din beton montate cu rosturi la 5 m distanta. 
Verificări în vederea recepţiei 
Hidroizolatia la terasa se va verifica cu avizul scris al Consultantului prin inundare cu un strat de apa de 10 cm, timp de 48 de 
ore, timp în care nu trebuie sa se producă infiltraţii iar tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala. 
Se verifica lucrările de tinichigenie aferente care trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii; 

- copertinele, sorturile, paziile trebuie sa fie bine ancorate si lipite, cu falturi executate corect care sa asigure etansarea si 
protecţia hidroizolatiei; 

- gurile de scurgere trebuie sa aiba gratar montat si sa funcţioneze normal la turnarea apei în punctele cele mai înalte ale terasei. 
Lucrările vor fi executate conform cu: 

- specificaţiile; 
- detaliile de execuţie din proiect. 

87 La cererea Consultantului, daca se considera necesar, se va face si o verificare practica prin sondaj astfel; 
- desfacerea în punctele indicate a hidroizolatiei pentru a se constata identitatea structurii cu proiectul; 
- verificarea hidroizolatiei prin determinări de laborator, pe probe prelevate pentru a constata daca materialele folosite au fost de 

calitate corespunzătoare, conform certificatelor de calitate. 
Consultantul va putea dispune refacerea lucrărilor în anumite zone unde nu sunt îndeplinite cerinţele proiectului sau 
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specificaţiilor, sau în cazul ca defectele sunt de mare amploare poate decide refacerea completa a lucrărilor. 
Masuri necesare pentru întreţinerea hidroizolatiilor 
Evacuarea apei de pe terasa acoperiş trebuie sa fie asigurata, pentru a nu se scurge pe pereţi. 
Nu se admit spargeri la căptuşelile de protecţie a hidroizolatiei, nici la pereţi, nici la pardoseli. 
Nu se vor ancora sau monta ulterior diferite obiecte pe pereţii de protecţie ai hidroizolatiilor. 
Se vor controla si curata periodic (cel puţin de doua ori pe an) gurile de scurgere si starea generala a hidroizolatiei si a 
protecţiei acesteia. 
95 Nu se admite străpungerea în nici un fel a hidroizolatiilor pentru a efectua diferite ancorări, fixări de obiecte, decât numai de 
către specialităţi si cu acordul Beneficiarului. 
Nu se va scoate stratul de protecţie a hidroizolatiei la terasa, nu se va face focul si nu se vor deversa lichide fierbinţi. 
Nu se vor creste animale sau păsări si nu se vor depozita gunoaie pe terasa. (15) 1398 La subsoluri si încăperile umede, 
Beneficiarul va asigura menţinerea integrităţii hidroizolatiei pe durata execuţiei protecţiei acesteia (sapa, perete de protecţie) si 
a lucrărilor de construcţii ulterioare execuţiei hidroizolatiei. 
Trotuarele de protecţie vor fi menţinute curate, cu panta spre exterior, iar crăpaturile si rosturile mărite se vor colmata imediat 
cu mastic bituminos. 
 
 
IZOLAŢII TERMICE LA PEREŢI SI TENCUIELI SUBŢIRI 
 
1.1.2 Cerinţe specifice sistemului termoizolant: 
Sistemul de termolzolatie utilizat la execuţia lucrărilor de termoiozlare trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii : 
• Sistemul trebuie sa fie livrat cu toate componentele aferente; 
• Sistemul trebuie sa fie agrementat sau certificat conform reglementarilor in vigoare atat in Romania cat si in 
Comunitatea Europeana; 
• Componentele sistemului sa fie livrate cu toate documentele de calitate aferente; 
Producătorul sistemului trebuie sa respecte următoarele criterii: 
• Sistemul de management al calitatii implementat; 
• Sa asigure instructajul echipelor de montaj; 
• Sa asigure consultanta tehnica in şantier; 
• Sa asigure urmărirea execuţiei pe faze de lucrări; 
• Sa intocmeasca si sa asigure cartea tehnica a sistemului aplicat la lucrarea respective; 
• Sa pună la dispoziţia constructorului si a beneficiarului toate documentele de calitate pentru produsele aplicate. 
1.1.4 Cerinţe specifice beneficiarului: 
• Sa pună la dispoziţia executantului frontul de lucru; 
• Sa angajeze o persoana calificata (diriginte de şantier atestat) care sa asigure monitorizarea execuţiei lucrărilor de 
termoizolatie; 
• Sa se asigure de buna cooperare a tuturor proprietarilor; 
• Sa solicite din partea producătorului toate documentele de calitate, precum si cartea tehnica a lucrării care se va ataşa 
la proiectul tehnic de reabilitare termica. 
1.1.5 Masuri de tehnica si securitate a muncii 
Se vor respecta cu stricteţe măsurile suplimentare, specifice operaţiunilor de termoizolare suplimentară a pereţilor exteriori, 
cerute şi consemnate în procesele verbale de instruire şi asistentă tehnică de către furnizorul sistemului termoizolant. 
La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile generale si cele specifice din normativele republicane de protecţia muncii la 
lucrările de construcţii-montaj. Pe toata perioada de execuţie se vor respecta prevederile cuprinse in 
Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii aprobat cu ordinal MLPAT nr 1993 publicat in Buletinul Constrctiilor 
nr. 5-6/1993 
Se considera ca masurile de protecţia muncii necesare pentru prezenta lucrare sunt masuri curente in activitatea unităţilor de 
construcţii-montaj, tehnologiile si condiţiile de execuţie fiind uzuale. 
1.1.6 Urmărirea in exploatare 
Se va solicita constructorului garanţie a lucrărilor pentru durata maximă stabilită de furnizorul sistemului termoizolant în 
condiţiile aplicării în integralitate şi punere în operă si în conformitate cu prescripţiile cuprinse în fişele tehnice puse la dispoziţia 
executantului. 
Se vor semnala de către utilizatori prin intermediul beneficiarului, proiectantului şi executantului toate fenomenele neconforme 
cu garanţia oferită: deteriorări ale finisajului, desfaceri ale stratului termoizolant, apariţia condensului la pereţi, evidenţierea 
punţilor termice, etc. 
 
TERMOSISTEM DIN VATA MINERALA BAZALTICA 
 
1.2.1. MATERIALE SI PRODUSE Componentele sistemului 
Elementele componente ale sistemului de termoizolatie sunt: 
• Plăci din vată minerala bazaltică 
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• Tencuială decorativă siliconico-silicatică, inclusiv amorsa si vopsea de protecţie daca este necesar. Grundul de 
amorsaj se aplică pentru mărirea aderenţei la suprafaţă masei de şpaclu a tencuielii decorative. 
• Adeziv pentru sisteme de izolaţie termică pe baza de vata mineral bazaltica: mortar adeziv pe bază de ciment cu 
conţinut de lianţi hidraulici şi răşini sintetice, pentru lipirea plăcilor termoizolante. 
• Mortar adeziv flexibil pe bază de ciment alb, cu conţinut de răşini sintetice, pentru lipirea plasei din fibră de sticlă pe 
plăci din vată minerală. 
• Dibluri cu rozetă de plastic şi cui metalic fixate prin înşurubare sau batere în funcţie de stratul suport. 
• Masa de şpaclu pentru armare; 
• Plasa din fibra de sticla; 
• Accesorii ca de ex: profile de colt, profile de legătură, profile pentru rosturi de dilatatie, benzi de etansare etc.); 
Strat mortar-adeziv mortar adeziv pe bază de ciment cu conţinut de lianţi hidraulici şi răşini sintetice, pentru lipirea plăcilor 
termoizolante. 
Se prepara adezivul (4,2 kg mortar / 1 I apa). Se laşa in repaos 5-10mim.Timpul de aplicare 2 ore. Se intinde pe placa de vata 
cu spatula cu zlmtl. Montarea plăcilor se face de jos in sus. Rosturile verticale se decaleaza cu 1/2 din lungimea unei placi. 
In zona muchiilor plăcile trebuie montate tesut la fiecare rind. Rosturile nu trebuie sa fie mai mari de 2mm. Adezivul se intinde 
pe placa in benzi perimetrale cu lăţime de 50mm. 
Lipirea: In cazul in care suprafaţa este plana, se aplica adezivul preparat pe intreaga suprafaţa a plăcii de vata minerala cu 
ajutorul unui fier de glet de inox cu dinţi (dimensiunea dinţilor 8-10 mm) si se trece la lipire. 
Metoda de verificare in şantier: pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de polistiren de 10x10 cm si după 7 zile se 
incearca smulgerea. Daca ruperea se face in polistiren, atunci adezivul este potrivit. Daca ruperea se face in zona de lipire 
atunci adezivul nu îndeplineşte cerinţele pentru utilizarea in cadrul sistemului. 
Plăcile de termoizolatie 
a) Pentru pereţii de faţadă 
Vata minerală este rezistentă la temperaturi ridicate. Fibrele de vată produse din roci natural încep să se topească după două 
ore la temperature de peste 1000°C. Rezistenţa termică a lianţilor şi a substanţelor hidrofobe utilizate ca adezivi este mai puţin 
favorabilă. Vata minerală este clasificată ca material neinflamabil/necombustibil. Dispune, de asemenea, de o rezistenţă 
considerabilă la majoritatea substanţelor chimice. Coeficientul de difuziune a vaporilor de apă este foarte ridicat şi este egal cu 
cca. 480x106 g/(mhPa). Asigură libertatea transmiterii vaporilor de apă. Substanţele hidrofobe menţionate deja limitează 
posibilitatea ascensiunii capilare a apei şi a absorbţiei vaporilor de apă din aer. 
Plăcile din vată minerală au o greutate considerabilă, rigiditate scăzută şi o rezistenţă relativ scăzută. 
Forţele de presiune ce cauzează deformări de 10% se ridică la aproximativ 40kPa. Cu toate acestea, structura fibroasă a plăcii 
este cea care asigură o bună izolare fonică a pereţilor. 
Densitate de 30 kg/m3 şi conductivitate termică A=0,036 W/mK. 
Grosimea plăcilor este precizata in memoriile tehnice, in planşele cu detaliile de execuţie si in listele cu cantitati de lucrări. Vor fi 
admise abateri dimensionale ale plăcilor de max. ±0,4% şi contracţii sub influenţa factorilor climatici de max.0,2%. 
b) Pentru termoizolarea soclurilor, în vederea realizării unei rezistenţe sporite la şoc - se utilizează profilul de soclu. 
Acesta se va fixa cu holtzsuruburi in dibluri incastrate in stratul de rezistenta. Intre profile alaturate se va laşa un rost de 3mm. 
Grosimea plăcilor este precizata in memoriile tehnice, in planşele cu detaliile de execuţie si in listele cu cantitati de lucrări. 
Abaterile dimensionale ale plăcilor se vor încadra în limitele acceptate. 
Elementele de fixare mecanica 
Fixarea suplimentară a plăcilor termoizolante se realizează cu ajutorul diblurilor. Modul de dibluire se va face in funcţie de tipul 
stratului suport, forma construcţiei, si materialul termoizolant. 
Se vor respecta cerinţele ghidului european ETAG 014 pentru categoriile de utilizare. 
Categorii de utilizare conform ETAG 014: 
Categoria A: Beton normal 
Pe lângă adeziv, pe beton este necesară ancorarea mecanică. 
Excepţie: Niciuna. 
Categoria B: Zidărie din cărămizi pline 
Pe lângă adeziv, pe cărămizile pline este necesară ancorarea mecanică. 
Categorie folosire C: Zidărie din cărămizi cu goluri 
Pe lângă adeziv, cărămizile cu goluri fac necesară ancorarea. 
Categorie folosire D: Beton agregat uşor 
Pe lângă adeziv, betonul agregat uşor face necesară ancorarea. 
Categorie folosire E: Beton celular autoclavizat (BCA) 
Pe lângă adeziv, BCA face necesară ancorarea. 
Recomandarea tipurilor diblurilor si lungimile de ancorare sunt cuprinse in tabelul de mai jos: 

Grosimea izolaţiei Strat suport Tip diblu Lungimea minimă de ancorare 

< 10 cm 
Beton, cărămidă plină 

la, lb, 2a min 25 mm 

>10 cm lb, 2a min.25mm 
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< 10 cm 
Cărămidă cu goluri 

la, lb, 2a min. 25 mm’ 

>10 cm lb, 2a min. 25 mm 

Toate grosimile BCA 2a min. 55 mm 

Toate grosimile Plăci fibrolemnoase 2b 30-40 mm 

 
Legenda: 
- diblu prin batere : 
la - cui de plastic 1b - cui metalic 
- diblu prin inşurubare: 
2a - şurub cu diblu 
2b - şurub pentru lemn simplu + rozetă 
Observaţii: 
*ancorarea trebuie sa se facă obligatoriu în primul perete al cărămizii Numărul diblurilor 
Numărul diblurilor ce trebuie să fie instalate (conform ETAG) depinde de: 
« forţa caracteristică de smulgere din suport 
• forţa de smulgere prin izolaţie 
• viteza vântului 
• înălţimea construcţiei 
• zonă geografică 
Deoarece sarcina dată de presiunea vântului este mai mare la marginile clădirii decât în perimetrul ei, la dibluire se face 
distincţie între: 
•  dibluirea în câmp 
•  dibluirea la margini. 
Numărul de dibluri în câmp 
Până la înălţimea de 50 m trebuie să existe minim 6 dibluri / m2. 
Peste înălţimea de 50 m, trebuie să se efectueze probe statice pentru determinarea numărului de dibluri. 
Numărul de dibluri la margini 
Zona care se considera margine depinde de înălţimea construcţiei h şi de lungimea construcţiei, înălţimea construcţiei h S / 
Zona de margine reprezintă 10% din inaltimea clădirii, cel puţin lm şi maximum 2m de la 
 
Masa de şpaclu pentru armare 
Aplicarea primului strat de mortar adeziv pe plăcile de vată minerală 
Se impregnează cu o mistrie un strat subţire de mortar adeziv în suprafaţa plăcii de vată minerală, pentru a creşte aderenţa, 
înainte de aplicarea mortarului adeziv. Se aplică Adezivul pentru plăcile de vata minerala, este un adeziv flexibil, ce prezintă o 
aderenta puternica la stratul suport mineral si vata minerala. Este destinat izolării pereţilor exteriori ai clădirilor si face parte din 
sistemul de termoizolatie a faţadelor. Acest pas poate fi sărit dacă plăcile au fost deja amorsate în timpul procesului de 
producţie. 
Suplimentar, adezivul utilizat pentru realizarea masei de şpaclu trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii : 
Rezistenta la şocuri 
Grad de impermeabilitate ridicat .Absorbţia de apa la suprafaţa < 0,5 kg/(m2 hc>5) 
Armarea se face după 3 zile de la lipirea plăcilor (la temperatura de 20oC si umiditate relativa 65%). Se aplica adezivul cu un 
fier de glet de inox cu dinţi (dimensiunea dinţilor 8 mm) si se inglobeaza in acelaşi timp plasa de armare din fibra de sticla 
rezistenta la alcali. Se netezeşte suprafaţa armata cu un fier de glet din inox. Daca este necesar, se adauga adeziv. 
Aplicarea mortarului adeziv pe panourile izolatoare 
Mortarul gata de utilizare trebuie aplicat cu o mistrie pe muchiile panoului, într-o fâşie de 3-4 cm lăţime şi câteva puncte cu 
diametrul de aproximativ 8 cm. In cazul suprafeţelor suport netede este posibilă utilizarea unei mistrii zimţate 10-12 mm pentru 
aplicarea în pat continuu a adezivului. 
Plasa din fibra de sticla 
Plasă din ţesătură din fibră de sticlă rezistentă la mediul alcalin, cu rol de armare a masei adezive de şpaclu, cu parametrii 
mecanici ridicaţi. Pentru zone cu acţiuni mecanice deosebite (soclu, parter) se prevede armare dublă. 

Caracteristica Valoare necesara 

Tipul ţesăturii Previne deplasarea ochiurilor plasei 

Impregnarea suprafeţei Cu polimer ce da rezistenta in mediu alcalin 

 Latimea mai mare de 100 cm 
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uimensiunea ue livrare Lungimea mai mare de 50 m 

Dimensiunea ochiurilor Mai mare de 3 mm 

Greutate proprie Mai mare sau egala cu 155 g/mp 

Forţa de rupere (Ţesătură si Urzeala): 
a) in condiţii de laborator 
b) in apa distilata 
c) in soluţie de apa cu NaOH 

a) mai mare de 1500 N 
b) mai mare de 1200 N 
c) mai mare de 600 N 

 
Accesorii (profile de colt, profile de legătură, profile pentru rosturi de dilatatie. benzi de etansare. etc.l: 
• Profil de soclu - cu rol de susţinere a sistemului termoizolant al pereţilor.Profilul se montează prin prindere mecanică 
cu dibluri şi este prevăzută cu lăcrimar pentru scurgerea apelor din precipitaţii. Se montează în funcţie de prevederile detaliilor 
de execuţie ale 
proiectului. 
• Profilul de colt - pentru armarea suplimentară a muchiilor şi rectiliniaritatea acestora. Asigură o rezistenţă suplimentară 
la solicitări mecanice. 
• Profilul cu picurator - asigura scurgerea apelor de pe verticalele faţadelor. Se va monta pe toate laturile orizontale de la 
partea superioara a golurilor de tamplarie, muchiilor de la balcoane si toate celelalte muchii ce raman suspendate 
• Profilul de contact cu tamplaria - asigura etansarea in zona de contact a tamplariei cu termosistemul, evitând 
penetrarea apei in masa de şpaclu din zona de contact. Mai mult asigura o suprafaţa adeziva pe care se va aplica folia de 
protecţie pentru ferestre. 
• Etansarea rostului dintre tamplarie si perete. 
Aceasta zona este una foarte sensibila, asupra cărei actioneza o serie întreaga de factori atmosferici, deplasări relative, 
greutatea ferestrei, deplasări in structura construcţiei. Trebuie sa fie asigurata termo si fonoizolarea rostului dar si 
impermeabilitatea si capacitatea de difuzie a acestuia. Se va utiliza sistem pe baza de benzi precomprimate impermeabile si 
folii care are ca scop sa regleaze perfect difuzia vaporilor in zona de contact a tamplariei si sa asigure o etansare perfecta a 
acesteia. 
Tencuiala decorativa, inclusiv amorsa si vopsea de protecţie daca este necesar 
Stratul final de finisaj asigura protecţia sistemului împotriva intemperiilor si solicitărilor mecanice, avand si rol decorativ, fiind 
alcătuit din amorsa si tencuiala decorativa, înaintea de aplicarea tencuielii decorative se va aplica un grund de amorsaj. După 
24 ore de la aplicarea grundului se poate aplica tencuiala decorativa. Aplicarea se face cu gletiera după care se 
driscuieste.Grosimea statului va fi de l,5-2mm. 
Pot fi utilizate tencuieli decorative silicatice sau siliconice. 
Daca este necesara o vopsire suplimentara, vopseaua trebuie sa fie o componenta a sistemului, sa fie compatibila cu celelalte 
componente din sistem. Folosirea arnorsei se va face conform indicaţiilor producătorului. 
Culorile stratului de tencuiala decorativa nu trebuie sa fie prea intunecate. Datorita efectului ridicat de izolare termica a ETICS, 
stratul superior de tencuiala decorativa se va incalzi mai mult decât cel al faţadelor neizolate. Rezultatele posibile sunt tensiuni 
termice iar consecinţele sunt apariţia de crăpături. 
Din aceasta cauza valoarea de referinţa a gradului de reflexie a luminii nu trebuie sa fie mai mica de 30. Valoarea coeficientului 
de reflexie a luminii pentru fiecare culoare, trebuie stipulata obligatoriu in catalogul de culori al producătorului. 
Important !!! 
Elementele componente ale sistemului termoizolant trebuie să fie compatibile între ele şi verificate în sistem conform ghidului 
de agrementare european ETAG 004. 
1.2.2 Transport si depozitare 
Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate. în timpul manipulării şi transportului produsul va 
fi ferit de umezeală, şocuri mecanice sau eforturi de tasare. 
Pentru o buna organizare de şantier, este de asemenea importanta depozitarea corespunzătoare a elementelor componente, in 
conformitate cu specificaţiile tehnice ale producătorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fl afectate de inghet, apa, 
umiditate ridicata sl influenta directa a radiaţiilor solare. 
Plăcile sunt stivuite sub forma de balot si împachetate in folie PE. Ambalajul de protecţie e marcat cu logo-ul producătorului si o 
eticheta a produsului ce indica proprietăţile tehnice ale produsului si metoda recomandata de aplicare. Depozitarea materialelor 
se va face in spatii inchise ferite de umiditate si la temperaturi mai mari de 5 grade. 
Produsele nu vor fi aşezate direct pe suport, ci pe un eşafodaj improvizat astfel incat sa se asigure ciculatia aerului. Dacă 
depozitarea nu se face în containere, înălţimea maximă a unei stive va fi de 2 m. 
1.2.3 Execuţia lucrărilor 
1.2.3.1 Operaţiuni pregătitoare 
înainte de începerea lucrului, suprafaţa faţadei, unde se va monta sistemul, se va alinia orizontal şi vertical. 
Toate suprafeţele care rămân vizibile, atât la partea superioara şi inferioară a sistemului ETICS şi care nu sunt închise cu 
profile corespunzătoare, vor fi protejate cu un strat de masă de şpaclu armată. 
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Stratul termoizolant trebuie închis complet pentru a evita expunerea sistemului la umezeală, insecte, rozătoare etc., sau în 
cazul unui incediu, la flacără directă. 
Montarea sistemului termoizolant nu va incepe inainte de: 
• încheierea lucrărilor de pe terase şi atice şi instalaţii de scurgere a apelor pluviale. Străpungerile in sistemul 
termoizolant sa fie executate astfel incat sa asigure etansarea corespunzătoare; 
• Existenţa specificaţiilor (detaliilor) clare pentru toate racordurile si terminaţiile sistemului; 
• Montarea tocurilor de ferestre si usi, precum si a elementelor ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporţi etc; 
• protejarea tâmplăriilor şi ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenira stropirii sau pătării; 
• Protejarea suprafeţelor ce nu vor fi acoperite cu finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiu, solbancurile, trotuarele cu folii 
corespunzătoare; 
• Acoperirea cu elemente de protecţie a suprafeţelor orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, comisele etc., 
astfel incat sa împiedice Infiltrarea apei in spatele sistemului termoizolant in timpul si ulterior execuţiei; 
• Montarea instalaţiilor exterioare a căror execuţie ulterioară poate afecta finisajul, eventual mutarea poziţiei conductei 
pentru gaze si a dispozitivelor exterioare ale instalaţiei de climatizare; 
• Realizarea lucrărilor de pregătire a suportului - suportul se va verifica cu grijă, se va curăţa, se vor elimina porţiunile de 
tencuială existentă eventual exfoliate sau fără capacitate portantă şi de aderenţă insuficientă (vezi cap următor); 
• Asigurarea împotriva soarelui şi ploii prin montarea plasei de faţadă, respectiv prelatelor la partea superioară a schelei; 
• Asigurarea împotriva umezirii ulterioare a stratului suport (umiditate ascensionali 
1.2.3.2 Etape de execuţie 
Pregătirea suprafatei suport 
La construcţiile noi, stratul suport pentru lipirea plăcilor termoizolante trebuie sa fie realizat in concordanta cu normele 
tehnologice in vigoare. Cu toate acestea, antreprenorul (aplicatorul) trebuie sa verifice aptitudinea acestuia ca suport 
corespunzător. 
La clădirile vechi verificarea suportului, ca si pregătirea acestuia este de mare importanta pentru fixarea sistemului termoizolant. 
De aceea sistemele aplicate pe astfel de suporturi vor fi fixate prin lipire si dibluire. Aplicarea unei tencuieli de nivelare a 
suportului, face ca suportul sa intre in categoria "suporturi tencuite" ce impune obligativitatea dibluirii. 
Neregularităţile mai mari de 10 mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuială adezivă suplimentară de uniformizare, 
sau prin grosimi diferite ale plăcilor de polistiren. Denivelările mai mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivului de 
şpaclu la lipirea plăcilor termoizolante. 
Metode simple de verificare : 

• Testul de curăţenie 
Cu podul palmei (sau o carpa) se verifica daca exista praf, eflorescente sau suprafaţa este 
nisipoasa. 

■ Testul de zqariere 
Cu un obiect tare si ascutit se verifica daca suportul este rezistent si capabil sa susţină 
sistemul de termoizolatie. 

• Testul de umezire Cu o bidinea se verifica absorbţia apei si umiditatea suportului. 

• Testul de smulgere Cu aparat de smulgere (portabil). Valoarea minimă este de 0,08 N/rnm2 . Important la 
clădirile vechi, tencuieli vechi, suprafeţe vopsite si faţadele tencuite. 

 
 
Lipirea plăcilor de termoizoiatie Aplicarea adezivului 
STRAT MORTAR - ADEZIV Se prepară adezivul. Se lasă în repaos 5-10 min. pentru maturare. Timpul de aplicare 2 ore. Se 
întinde pe placa de vată cu gletiera cu zimţi cu adâncime de 10 mm. Montarea plăcilor se face de jos în sus. Rosturile verticale 
se decalează cu 1/2 din lungimea unei plăci. în zona muchiilor plăcile trebuie montate ţesut la fiecare rând. Rosturile nu trebuie 
să fie mai mari de 2 mm. Adezivul se întinde pe placă în benzi perimetrale cu lăţime de 50 mm şi grosime de 20 mm respective 
în 3-5 puncte circulare pe suprafaţa plăcii. Cantitatea de adeziv depinde de planeitatea suprafatel suport şi de grosimea 
stratului de adeziv (după ghidul de aplicare al producătorului). Suprafaţa de aderenta trebuie să fie de cel puţin 40%. 
 
In cazul suprafeţelor suport plane, se recomanda utilizarea metodei de lipire pe întreaga suprafaţa a plăcii, utilizând pentru 
splicarea adezivului un fier de glet din inox cu dinţi de 10 x 10 mm. 
Dispunerea plăcilor de termoizolatie 
Se montează profilul de soclu cu ajutorul diblurilor metalice la fiecare 30 cm. Abaterile de planeitate ale peretelui vor fi 
compensate prin intercalarea de distanţieri între profil şi perete, 
Montarea plăcilor se va face începând din zona de soclu, de jos în sus, în rânduri orizontale, cu latura mică a plăcii 
termoizolante dispusă pe înălţime. Plăcile se vor dispune fara rost, evitând pătrunderea adezivului între rosturi. 
Rosturile verticale dintre plăci se vor dispune întreţesut decalate cu o jumătate de placă. 
La colţuri şi la îmbinarea cu alte părţi ale construcţiei se vor folosi numai panouri întregi sau jumătăţi de panouri interconectate. 
Panourile termoizolante trebuie sa depaseasca zonele terminale (ex. Zone de colt) iar surplusul de material se va indeparta 
numai după uscarea completa a adezivului. 
Panorile cu colţuri sau margini rupte nu se vor folosi. 
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îndreptarea marginilor nu este permisă decât după ce uscarea adezivului este completă, în zona golurilor de ferestre sau uşi, 
rosturile dintre plăci nu trebuie să fie în prelungirea muchiilor golurilor. 
 
La modificarea structurii suprafeţei suport, se va evita ca rosturile din suprafaţa suport sa se suprapună cu rosturile plăcilor 
termoizolante. Trebuie păstrată o decalare de cel puţin 10 cm cu plăcile termoizolante. Rosturile de dilataţie ale structurii trebuie 
păstrate si in sistemul de 
termoizolatie prin montarea unor profile de dilatatie. 
Montarea diblurilor 
Diblurile se montează la 24 ore după lipirea plăcilor, după întărirea suficientă a adezivului de lipire. Se realizează găuri cu 
burghiul de 8 mm. 
Se vor folosi 6 dibluri/mp. Diametrul rozetei va fi de minim 13 cm. 
Alegerea diblurilor se va face în funcţie de tipul materialului din care este alcătuit peretele, vezi cap 1.2.1. 
Talerele diblurilor trebuiesc îngropate până la faţa exterioară a plăcilor termoizolante iar adânciturile rezultate se vor nivela cu 
adeziv pentru masa de şpaclu. 
 
Aplicarea masei de şpaclu armata 
Stratul armat se realizează la cel puţin 3 zile după lipirea plăcilor de termoizolatie, după ce suprafaţa a fost curatata de praful 
rezultat din şlefuire. 
ŞLEFUIRE VATĂ MINERALĂ Se va folosi o bandă abrazivă pentru obţinerea unei nivelări bune. Daca în 14 zile nu se 
efectuează montajul plasei din fibră de sticlă se reia operaţia. 
Zonele cu tensiuni suplimentare (colţurile ferestrelor) se armeaza suplimentar in prealabil cu ştraifuri prinse cu adeziv pentru 
masa de şpaclu. 
Colţurile golurilor de fereastră se vor arma suplimentar cu ştreif-uri din ţesătură din fibre de stidă, montate la 45°C (20/35 cm), 
înainte de armarea generală. Intradosul colţurilor ferestrelor se armează suplimentar cu ştraifuri din plasă din fibra de sticlă. 
Armarea generala se incepe prin aplicarea unui strat de adeziv pe inaltimaea faţadei, dar nu mai mult de 1 m lăţime. Imediat 
după aplicarea stratului de adeziv se aseaza plasa din fibra de sticla, apoi se da un alt strat de adeziv, urmând ca aceasta sa 
fie in totalitate inglobata in adeziv. Plasa trebuie suprapusa pe 10 cm in ambele parti. In zona soclului si a plăcilor de parter se 
aplica doua straturi de plasa. 
In zonele de contact cu tamplaria, la rosturile de dilatatie si in zonele cu picurator se vor monta profile speciale inainte de 
armarea generala. In zona de colţ al golului de fereastă se face o armare suplimentară, în diagonală 50cm 30cm. 
După uscare (24 h) masa de şpaclu se va şlefui fără deteriorarea plasei din fibră de sticlă, pentru nivelarea urmelor de la fierul 
de glet. 
Aplicarea finisajului 
înainte de aplicarea tencuielii decorative se va aplica un grund de amorsaj. După 24 ore de la aplicarea grundului se poate 
aplica tencuiala decorativă. Aplicarea se face cu gletiera după care se drişcuieşte după preferinţă. Grosimea stratului va fi de 
l,5-2mm. 
Amorsarea se execută peste masa de şpaclu cu trafaletul sau cu bidineaua pe toată suprafaţa ce urmează a se finisa. După 
grunduire suprafeţele trebuie să aibă o culoare uniformă. 
După uscarea grundului se aplica stratul de tencuiala ce se nivelează la dimensiunea granulelor cu o gletiera dreapta. Când 
materialul nu se mai lipeşte de gletiera, se poate trece la texturarea suprafeţei. Stratul final se poate realiza din tencuiala 
sillconlca sau silicatica. Pentru a nu aparea planuri vizibile de contact Intre un strat uscat si unul proaspăt, lucrarea se executa 
cu un număr suficient de muncitori ce pot realiza un strat continuu si uniform pe toata suprafaţa. Procedeul de uscare a 
tencuielii consta in evaporarea apei si hidratarea liantului. Acest proces dureaza mai mult la o temperatura mai mica si o 
umiditate mai mare. Sistemul de finisaj nu se aplică la temperaturi de sub +5° C sau pe suport îngheţat, la temperaturi de peste 
303 C şi cu acţiunea directă a razelor solare sau ploii. 
Faţada va fi protejată de acţiunea directă a razelor solare, de acţiunea ploii şi vântului puternic, cu plasa de protecţie. 
1.2.3.3 Prevederi constructive 
Aplicarea sistemului termoizolant este interzisă la temperaturi sub +5°C (suport, material şi temperatură în aer) iar la tencuiala 
silicatică sub +8°C. De asemenea, nu se aplică sistemul pe ploaie (fără măsuri de protecţie) în condiţiile în care există riscul 
apariţiei condensului (chiar în fazele de întărire şi uscare). Plăcile termoizolante se vor aplica numai pe suporturi uscate. 
înainte de începerea lucrărilor, se face o probă de lipire pentru a stabili dacă suportul este corespunzător (vezi cap 12.1 
verificarea in şantier a adezivului). 
Este interzisa adaugarea de aditivi in oricare dintre elementele sistemului. 
La montarea schelei se va acorda o atentie deosebita ca schela sa fie montata la o distanta corespunzătoare de faţada, 
lungimea ancorelor sa fie corelata cu grosimea sistemului, iar ancorele sa fie montate cu panta către exterior. 
Lucrările nu vor fi demarate, daca schela nu este montata pe o latura completa a faţadei. 
Este absolut necesara protecţia faţadei cu plasa, impotriva factorilor atmosferici. 
1.2.4 Monitorizarea execuţiei 
Execuţia va demara după instruirea in prealabil a executantului de către firma producătoare a sistemului. 
Monitorizarea se va face pe faze determinante conform tabelului de mai jos, iar la fiecare faza se vor face PV de lucrări 
ascunse. 
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Se vor consemna toate neregularitatile aparute pe durata execuţiei, si, in acest caz antreprenorul va instiinta imediat 
beneficiarul (dirigintele de şantier). 
 
 
 
 
 
 
ACOPERIŞ - ŞARPANTA DIN LEMN SI INVELITORI DIN TABLA  
Executarea şarpantelor din lemn si a invelitorilor din TABLA. 
- MATERIALE SI PRODUSE 
Produse 
- Lemn ecarisat sub formă de: - scînduri şi dulapi, şipci şi rigle, grinzi cu 4 fete plane 
- Şuruburi cu cap patrat M16, M12 
- Piuliţa patrată uzuală M16, M12 
- Şaibe plate uz lemn M20, MM 
- Scînduri tivite răşinoase 
- Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii 
Sortimentele de cherestea se livrează la dimensiunile stabilite de STAS 942-71 pentru rasinoase si STAS 8689-70 pentru 
foioase precum si la dimensiunile stabilite pe baza de înţelegere între producător şi beneficiar. 
Pentru elementele de construcţie, calitatea lemnului prelucrat va fi conform STAS 1949-74, STAS 1961-73, STAS 1928-73. 
Piesele şi elementele şarpantei din lemn se încadrează în categoria II după destinaţie, în raport cu natura şi marimea 
solicitărilor la care sunt supuse. 
Umiditatea maximă a pieselor şi elementelor fermelor nu trebuie să depăşească valoarea de max.20%. 
Abaterile limită la dimensiunile da bază a elementelor şi pieselordin lemn, pentru umiditatea de referinţă de 15%, nu poate 
depăşi: la grosimi -2mm, la lăţimi -+/- 3mm, la lungimi +/- 5mm. 
Pentru alte umidităţi decât 15%, abaterilor prevăzute li se vor aplica un coeficient de corecţie stabilit prin STAS 85-68. 
Condiţiile de admisibilitate a defectelor şi anomaliilor pentru elementele de construcţie categoria II sunt: 
- Noduri concrescute şi noduri sănătoase: se admit în afara zonei de îmbinare noduri de cel mult 7cm dacă între 
grupele de noduri distanta L=40cm. 
- Noduri parţial concrescute, noduri de culoare închisă: se admit unul cu mărimea de cel mult 20mm. 
- Noduri putrede: nu se admit 
- Putregai, putregai fibros, putregai sfărîmicios: nu se admit 
- Coloraţie anormală: roşeată, albăstrealâ se admit 
- Crăpături: nu se admit in zonele de îmbinare si pe planurile de forfecare, in zonele de imbinare, se admit pe restul 
piesei cu o adâncime de max. 1/3 din grosimea piesei si pe lungimi de max. 1/3 din lungimea piesei. 
- Măduvă si inimă: se admite 
- Fibra inclinatâ: se admite dacă nu depăşesc 10cm/m. 
- Găuri si galerii de insect: nu se admit. 
- Coaja înfundată: se admite cu lăţimea totală de 1/5 din lăţimea piesei şi cu lungimea maximă de 1/10 din lungimea 
piesei. 
- Inima roşie a fagului: se admite dacă este sănătoasă 
- Inima stelată a fagului: se admite cu condiţia să fie sănătoasă 
- Alte defecte nementionate: se admit dacă nu reduc rezistenta piesei. 
Dacă crăpaturile sunt aşezate simetric pe două fete opuse ale piesei, se socoteşte ca adâncime, suma celor două adâncimi ale 
crăpăturilor. 
La grinzi, lungimea crăpăturilor se ia separat, la scânduri şi dulapi se ia lungimea totală a crăpăturilor de pe o fata a lor. 
Calitatea de prelucrare a pieselor trebuie să îndeplineascăa următoarele condiţii: 
- la elementele geluite, fetele si părţile care se îmbinăa între ele trebuie să fie neted geluite. Locuri negeluite se admit 
numai pe dosul elementelor. 
- nu se admit scamatorii pe fata elementelor geluite. 
Defectele de prelucrare şi de depozitare a pieselor nu trebuie să depăşească următoarele condiţii: 
- teşitura obtuză: se admite pe fetele elementelor groase cu dimensiunea maximă de % din grosimea şi lăţimea 
elementelor, fără limitare pe lungime. Coaja trebuie să fie curăţită. 
- Teşitura ascuţită : nu se admite 
- Curbarea, arcuirea şi răsucirea: se admit max. 0,2% din lungimea elementului. 
- Bombare : se admite maximum 1% din lăţimea elementului 
- Rizuri: se admit nelimitat pe canturi, iar pe fete dacă nu depăşesc 2mm, în adâncime 
- Neparalelismmul fetelor şi canturilor: se admit în limita abaterilor admisibile la grosime şi lăţime din standardele de 
cherestea în vigoare. 
- Alte defecte nu se admit 
- Invelitoarea este alcatuita din următoarele straturiAstereala - strat continuu de scânduri care asigura o protecţie 
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suplimentara impotriva pătrunderii apelor si zape zilor; 
- folie polietilena - cu rol de hidroizolatie peste care se bat sipci din lemn paralele cu panta pe care se vor monta 
elemente de invelitoare; 
- ţigle ceramice; 
- Jgheaburi si burlane. 
REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII 
Elementele şi piesele se verifică dacă corespund desenelor din proiect şi condiţiilor din standarde, luîndu-se piesă cu piesă, 
prin examinarea aspectului exterior şi măsurarea dimensiunilor. 
Specia lemnului folosit, calitatea de prelucrare şi asamblare a pieselor se determină prin examinarea aspectului exterior. 
Dimensiunile şi secţiunile elementelor, arcuirea şi deformarea se verifică cu o riglă metalică aplicată cu muchia pe suprafaţa 
elementului şi se măsoară cu instrumente obişnuite de măsurat. 
Dacă la verificare se constatâa că 5% sau mai mult din elementele cu aceeaşi denumire, nu îndeplinesc fie chiar una din 
condiţiile prezentului caiet de sarcini, întregul lot al elementelor se respinge şi elementele sau piesele respinse se vor înlocui. 
DEPOZITARE SI TRANSPORT 
Elementele negeluite se depozitează în stare acoperită, iar elementele şi piesele geluite se depozitează în încăperi închise, 
curate, în condiţii care să le ferească de deteriorări, umezeală, raze directe ale soarelui, etc. 
Transportul elementelor şi pieselor se face în general numai cu mijloace de transport închise. Ca excepţie se admite transportul 
acestora si în mijloace de transport deschise, cu condiţia să fie ferite de precipitaţii atmosferice si de deteriorări. 
Expedierea elementelor si a pieselor se face in garnitură completă pentru o clădire, conform specificaţiei de expediţie, sau in 
loturi mai mici. 
MASURI DE PROTECŢIE A LEMNULUI 
Contra putrezirii se aplică tratamente chimice pentru distrugerea sporilor ciupercilor cu substanţe antiseptice sau fungicide 
uleioase - creuzol, carbolineum, petrolatum- sau solubile în apă - floruri de sodiu, cloruri de zinc- care se aplică prin vopsire, 
impregnare. 
Prin proiectare se prevăd următoarele măsuri constructive contra putrezirii: 
- Alegerea şi sortarea lemnului 
- Evitarea umezirii lemnului care poate aparea din precipitaţii, din condens sau prin contactul cu elemente de costructie 
ce pierd apa la uscare (betoane, zidării) care se realizează prin dispunerea sub piesele de lemn a unor starturi de hidroizolatie, 
prin corecta rezemare a grinzilor de zidării. 
Contra producerii şi propagării incendiului, lemnul se protejează prin măsuri constructive şi chimice. 
Construcţia proiectată nu prezintă pericol de incendiu deoarece are temperaturi interioare normale, sub 550 este fără foc 
deschis, scântei, etc. 
Clădirea este dotată cu elemente de încălzire, nu are coşuri de fum Protejarea chimică - igmfugarea - prevede aplicarea soluţiei 
apoase pe suprafaţa lemnului, a substanţelor ignifuge ca săruri de amoniu - difosfat şi monofosfat de amoniu - şi silicatul de 
sodiu 
SPECIFICAŢII IN EXECUTAREA LUCRĂRILOR - INVELITOARE DIN TABLA TIP ŢIGLA 
Lucrarea se va executa de un constructor cu experienţă şi specializat în acest domeniu. 
Pentru materialele auxiliare - organe de asamblări din otel. tablă pentru racordări, etc - se vor folosi materialele zincate sau 
cadmiate 
Elementele din TABLA TIP ŢIGLA se vor monta conform specificaţiilor producătorului. 
Montarea panourilor începe de la pralâ şi din marginea opusă vânturilor dominante 
Nu sunt contraindicate pentru executarea lucrărilor pe timp friguros 
 
IZOLAŢII TERMICE LA ACOPERIŞ 
 
Acest capitol cuprinde specificaţiile pentru executarea lucrărilor de termoizolatii cu vata minerala bazaltica in pod, inclusiv 
protecţia acestora. 
Aceste lucrări au scopul ca materialele intrebuintate sa conlucreze la realizarea izolaţiei termice si a planseului la pod si de 
aceea consideram ca putem sa întrebuinţam termenul de sistem multistrat de termoizolare a planseului la pod. Lucrările se 
refera la un ansamblu multistrat in scopul realizării izolării termice a planseului la pod, in care statul termoizolant este format din 
vata minerala bazaltica si care are grosimea stabilita prin calcul de către auditorul termic. 
Prevederi generale 
Funcţie de situaţia particulara a planseului la pod existent (gradul de uzura a anumitor straturi si necesitarea desfacerii lor pana 
la stratul suport pe care se aplica sistemul termoizolant) componenta sistemului suferă anumite modificări. Lucrările se refera la 
un ansamblu multistrat in scopul realizării izolării termice a acoperişurilor, in care statul termoizolant este alcătuit din vata 
minerala bazaltica si care are grosimea stabilita prin calcul de către auditorul termic. 
Se utilizează: 
peste structura existenta (in cazul când stratul suport existent este in stare buna si necesita doar reparaţii parţiale sau se 
desface total si se reface); 
la clădiri existente unde se desfac toate straturile pana la betonul de panta (in cazul teraselor degradate; 
la clădiri existente unde se desfac toate straturile inclusiv betonul de panta. 
Pentru realizarea lucrărilor de calitate se vor respecta următoarele condiţii: 
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lucrările de izolaţii vor fi executate de firme specializate, cu angajaţi instruiţi special si dotati cu echipamente, utilaje si 
dispozitive adecvate tehnologiei de execuţie (arzator racordat printr-un furtun la butelia cu gaz lichefiat, suport cu ax demotabil 
pentru derularea sulului de foi cu bitum aditivat, cutit special de taiat foile de bitum aditivat, unelte pentru aplicarea amorsajului, 
arzator portativ simplu pentru execuţia racordărilor la străpungeri, etc.); 
se vor asigura spatii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor la locul execuţiei; depozitarea buteliilor de gaze lichefiate 
(nu mai mult de 50 butelii de 40 l/buc) se va face in spatii cu inaltime min. de 3.25 m - inchise, sau de min. 2.5 m - deschise, de 
tip şopron, prevăzute cu rampe de in ca rea re-descarcă re, acoperite cu copertine. Depozitele vor avea geamuri vopsite in alb, 
sau mate. Uşile vor fi cu deschidere spre exterior, ventilate natural, iar temperatura la interior va fi de max. 40° C. 
se vor respecta instrucţiunile privitoare la manipularea, pastrarea si transportul buteliilor, conform C 246/93; 
se vor asigura cai de acces scurte si facile pentru transportul materialelor; 
se va controla calitatea materialelor puse in opera, privind corespondenta cu prescripţiile 
tehnice si existenta certificatelor de calitate; 
la execuţia lucrărilor pe timp friguros se vor respecta prevederile din "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor 
de construcţii si instalaţii aferente" C16/84; 
Identificarea produsului 
Procedeul se identifică prin elementele sale caracteristice. 
Condiţii de livrare: 
• Produsele sa fie insotite de documente redactate in limba romana  
- declaraţie de conformitate a produsului cu Agrementul tehnic, întocmit de către furnizor; 
- fiecare lot livrat va fi insotit de certificatul de calitate; 
- instrucţiuni privind condiţiile de transport si depozitare; 
- instrucţiuni de montaj si intretinere. 
• Pentru depozitare, producătorul va preciza datele si condiţiile privind depozitarea de scruta si lunga durata (temperetura, 
umiditate, clasa de poriculozitate, etc), pe sorturi de produse. Produsele ambalate trebuie sa poarte o eticheta cu sigla si 
denumirea firmei producătoare pe care se specifica in limba romana: 
- denumirea comerciala a produsului; 
- data fabricaţiei, lotul -dimensiunile, greutatea; 
- condiţii de depozitare si manipulare; 
- termenul de garanţie -aterntionare riscuri. 
Prezentarea materialelor: 
amorsa bituminiasa se livrează in recipienti inchisi; 
plăcile termoizolante din placi de vata minerala bazaltica se livreza ambalate si paletizate. 
Domenii acceptate de utilizare în construcţii 
Procedeul se aplică conform proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie întocmit cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea 
în construcţii cu modificările şi completările ulterioare şi a reglementărilor tehnice în vigoare. 
4.2. PUNEREA IN OPERA 
Punerea în operă 
Lucrările nu prezintă dificultăţi in cadrul unei lucrări normale efectuate de personal calificat care respecta instrucţiunile tehnice 
ale producătorilor. 
Se va controla calitatea materialelor folosite, înainte de punerea lor in opera, existenta si valabilitatea certificatelor de calitate 
precum si a agrementelor tehnice. 
Lucrările de izolaţii se vor executa numai de către firme de specialitate, sau echipe specializate in executarea acestui tip de 
lucrări. 
Pregătirea stratului suport 
Stratul suport din beton sau mortar al planseului trebuie curatat de toate impurităţile, după care se aplica adezivul de fixare al 
termoizolatiei. 
Se va verifica daca sunt fixate conductele de scurgere, elementele de străpungere, diblurile, cârligele, agrafele de prindere a 
altor elemente, deflectoarele. De asemenea, se va verifica daca sunt executate rebordurile, lăcaşurile rosturilor si daca sunt 
montate deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor. 
Se va verifica executarea corecta a racordurilor si a rosturilor. 
Acoperirea elementelor de beton este permisa numai după încheierea recepţiei de rezistenta, pe baza dispoziţiei date de 
beneficiar si proiectant. 
Verificarea înălţimii gurilor de aerisire in raport cu cota finita viitoare a terasei si inaltarea lor, daca este cazul si este posibil, 
astfel incat sa aiba 50cm peste aceasta. 
Se va controla calitatea materialelor folosite, existenta si valabilitatea certificatelor de calitate - se interzice executarea de lucrări 
care sa inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurii de rezistenta sau care sa împiedice accesul sau repararea corecta a 
acestora - amorsarea suprafeţelor care vor fi izolate (orizontal si vertical). 
Verificarea calitatii lucrărilor se va face pe parcursul lucrărilor, la sfârşitul fiecărei faze de lucru si la recepţia preliminară si 
finala, intocmindu-se procese verbale. Recepţia lucrărilor se va efectua de către beneficiar, in colaborare cu executantul si 
proiectantul. 
Procedeele de verificare care se vor folosi sunt următoarele: 
• masurarori, verificări directe a corespondentei cu prevederile proiectului si prescripţiile normativelor in vigoare; 

Page 152 of 1086



• existenta si valabilitatea documentelor de atestare a calitatii materialelor folosite; 
• verificarea proceselor verbale de lucrări ascunse -verificări directe, sondaje, încercări suplimentare. 
Aplicarea succesiva a elementelor care compun sistemul termoizolant 
Aplicarea succesiva a elementelor care compun sistemul termoizolant se face după pregătirea suprafeţei suport. 
Aplicarea se face numai pe suprafeţe perfect uscate, pregătite riguros prin termosudare cu flacara e gaz, cu arzatoare speciale 
racordate la butelii de butan gaz. 
In conformitate cu caracteristicile acoperişului, soluţia de termoizolatie cu polistiren expandat se va realiza astfel: 
Bariera de vapori 
Este un strat continuu din materiale cu rezistenta la trecerea vaporilor de apa si este si un ecran de protecţie pentru sapa. Are 
rol de a bloca pătrunderea vaporilor de apa in termoizolatie. Pentru stratul bariera de vapori se va utiliza un material 
impermeabil la vaporii de apa, care sa 'împiedice migratia vaporilor (proveniţi atat din materialele structurii cat si din mediul 
structural) înspre termoizolatie unde pot condensa deteriorând caracteristicile acestuia. Utilizarea unui strat bariera de vapori 
este întotdeauna recomandata când se doreşte realizarea unei izolaţii termice. Alegerea materialului se face in concordanta cu 
tipul suportului si condiţiile de umiditate si temperatura. Bariera de vapori va fi alcatuita dintr-un strat de caserare din impaslitura 
sau tesatura de fibre de sticla bitumata (la umiditatea binterioara sub 60% si greutate peste 70kg/mp). Manşetele stratului de 
caserare se lipesc peste plăcile de termoizolatie, alaturate, de preferinţa la rece. Bariera de vapori trebuie sa acopere complet 
partea interioara a stratului de izolaţie termica. 
Bariera este o membrana cu grosime de 2mm termoadeziva, care are si rolul de lipire (fixare) a plăcilor din vata minerala 
bazaltica de stratul suport Se inlatura folia siliconizata prevăzută pe partea inferioara a membranei, precum si banda laterala 
siliconata si se pozeaza pe stratul suport. Aderenta totala la suport se realizează prin aplicarea flăcării sau jetul de aer cald pe 
partea superioară a membranei, evitându-se astfel distrugerea suportului, si activarea in acest fel a aditivilor termoadereni 
inglobati in compound. In acelaşi timp, prin incalzirea membranei termoadezive se realizează topirea stratului superior pana la 
punctul de inmiere, creând condiţiile necesare aplicării stratului următor: placi rigide din vata minerala bazaltica, prin presare. 
Aderenta deosebita a membranei trebuie sa sigure coeziunea perfecta intre plăcile rigide din vata minerala bazaltica, 
membrana bariera vapori si statul suport. 
Grinzi de lemn: grinzi de lemn ignifugate. 
Stratul de termoizolatie 
Placi de vata minerala bazaltica, cu rezistenta la compresiune de minim 20 KPa cu grosime stabilita prin audit pentru pod pe 
porţiunea orizontala. 
Strat de protecţie din placi OSB 
Plăcile OSB pot fi tăiate şi găurite cu ajutorul sculelor electrice de mână uzuale. Se recomanda utilizarea sculelor pentru debitat 
oţel, reglate pe o viteză uşor inferioară celei folosite la debitarea lemnului masiv. Pentru o debitare rapidă şi de precizie, se 
recomandă utilizarea circularelor fixe. Găurirea plăcilor se poate face cu carote speciale pentru lemn. 
Plăcile OSB pot fi montate pe suporţi cu ajutorul oricărui tip de fi xaje utilizate pentru lemn: cuie, holzşuruburi sau capse. 
Datorită deosebitei rezistenţe la forfecare a plăcilor, elementele de fi xare pot fi aplicate chiar şi în imediata apropiere a 
muchiilor, fără risc de smulgere sau strivire. Pentru rapiditatea montajului, recomandăm folosirea pistoalelor pneumatice cu cuie 
sau capse. Montajul cu ajutorul holzşuruburilor este de asemenea posibil, însă necesită un timp de execuţie mai lung. 
Pentru o asamblare sigură şi lipsită de probleme, nu trebuie restricţionată dilatarea şi contracţia liberă a plăcilor OSB în 
serviciu. în caz contrar, plăcile se pot deforma sau pot apărea scârţâieli produse de slăbirea forţei de încastrare a fi xajelor. 
Pentru evitarea apariţiei acestor efecte nedoritetrebuie prevăzute obligatoriu rosturi de dilataţie. 
Condiţii privind protecţia muncii si prevenirea incendiilor 
Se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca (asigurarea cailor de acces verticale si orizontale, 
asigurarea golurilor, dotarea corespunzătoare a mijloacelor de ridicare a materialelor, etc). 
Se vor lua toate masurile necesare pentru paza si prevenirea incendiilor (mod de lucru cu foc deschis, depozitarea materialelor, 
etc). 
Se vor lua toate masurile necesare pentru a preveni acumularea (in special in spatiile inchise, izolate) de gaze toxice si/sau 
inflamabile. 
Nu se vor admite utilaje, scule si unelte improvizate sau defecte care ar putea periclita calitatea lucrărilor de izolare sau 
protecţia si sanatatea muncitorilor. 
4.3. VERIFICAREA LUCRĂRILOR 
Fiind lucrări ascunse, verificarea calitatii lucrărilor de izolaţii la acoperiş, se va face de către executant pe tot parcursul lucrărilor, 
la sfârşitul fiecărei faze de lucru, la recepţia preliminară si la recepţia finala. Orice deficiente urmând a fi imediat remediate. 
Calitatea lucrărilor se va certifica de către proiectant împreuna cu beneficiarul. 
Pe măsură execuţiei lor incheindu-se procese-verbale de lucrări scunse din care sa rezulte ca au fost respectate: 
• calitatea suportului - rigiditatea, aderenta, planeitatea. umiditatea; 
• corectitudinea executării pantelor; 
• calitatea materialelor conform certificatelor de calitate; 
• reţetele si procedeele de preparare a materialelor pe şantier; 
• etapele de succesiune a operaţiilor si lipirea corecta a fiecărui strat; 
Procedeele de verificare ce se vor folosi sunt următoarele: 
măsurători, verificări directe a corespondentei cu prevederile proiectului si prescripţiile normativelor In vigoare ; 
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existenta si valabilitatea documentelor de atestare a calitatii materialelor folosite; verificarea proceselor verbale de lucrări 
ascunse ; 
verificări directe, sondaje. încercări suplimentare respectiv desfacerea in unele zone a izolaţiei, pentru a se verifica identitatea 
structurii ei cu proiectul sau determinări de laborator pe probe prelevate, care sa ateste calitatea materialelor si corespondenta 
cu certificate de calitate. Rezultatele verificărilor se vor înregistra in procese verbale, iar deficientele constatate vor fi imediat 
remediate. Nu se vor efectua nici un fel de lucrări fara acordul scris al beneficiarului si proiectantului. Se verifica lucrările de 
tinichigerie. daca indeplinesc următoarele condiţii: 
copertinele, sorturile, paziile sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate care sa asigure etansarea si protecţie; 
jgheaburile (daca exista in proiect) sunt lipite etanş cu panta minima pentru asugurarea scurgerii apelor, fara stagnare iar 
burlanele bine fixate cu bratari si etanşe; 
gurile de scurgere, daca au gratar montat si funcţionează normal la turnarea apei in punctele cele mai inalte ale acoperişului, 
daca se considera necesar, la suprafeţele mai mari de 20mp, cu avizul scris al proiectantului de rezistenta, se va face 
verificarea prin inundare cu apa de 2.. .4cm grosime in punctele cele mai inalte, cu gurile de scurgere in prealabil infundate. La 
acesta proba, tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala după 72 de ore de menţinere a stratului de apa. 
Lucrările de termoizolatii se considera lucrări ascunse si de aceea pe parcursul execuţiei se vor verifica lucrările executate, 
intocmindu-se procese verbale de lucrări ascunse. 
 

INSTALAŢIE DE DETECŢIE Şl AVERTIZARE INCENDIU 

 Poziţionarea circuitelor şi dozelor 
La recepţie se vor prezenta certificatele pentru măsurătorile şi testele efectuate si certificatele elaborate de laboratoarele 
autorizate obţinute pe parcursul executării lucrărilor. 
Poziţionarea dozelor arătate pe desenele de execuţie va fi considerată ca aproximativă, înaintea instalării dozelor se vor studia 
toate planurile de instalaţii ale nivelului respectiv şi se vor obţine informaţii precise referitoare la secţiunile de arhitectură, 
detaliile de plafonare, desfăşurările de pereţi, aprobate de către Arhitectul de Proiect. 
Este de aşteptat ca unele doze se fie re poziţionate, dar la distanţe măsurate pe orizontală mai mici de 0,5 m faţă de poziţiile 
din planuri, dacă aşa doreşte arhitectul. Se vor face ajustările necesare la faţa locului astfel ca să nu fie afectate, geamuri, plăci 
de faianţă, marmură, etc. în privinţa dozele de trecere şi derivaţie se va ţine seama de conductele celorlalte instalaţii, ferestre şi 
uşi, de adâncimile disponibile în finisaj, etc., privind atent la condiţiile care au putut scăpa la analiza făcută la proiectare, la 
scară mică.  
Tuburi de protecţie  
Toate circuitele aparente se vor fixa sigur prin intermediul consolelor, executate conform detaliilor aprobate de Diriginte. La 
trecere prin ziduri si planşee se vor utiliza manşoane corespunzătoare. Aranjamentul si metoda de aşezare a conductelor va fi 
aprobată de Şeful de Proiect de Instalatii Electrice Curenti Slabi.  
Conductele vor fi fixate la interax de cel mult 0,5 m prin suporţi care vor fi de asemenea prevazuti la fiecare cot sau la doze. 
Traseele orizontale vor putea fi prinse în cleme.întregul sistem de conducte va fi legat la centura de împământare de o manieră 
aprobată. Conductorii de protecţie vor fi protejaţi contra deteriorării mecanice. 
 Doze 
- Toate dozele de aparat pentru montaj îngropat vor fi executate conform normelor, din plastic. 
- Dozele de aparat montate în finisaje combustibile vor fi metalice cu grosimea pereților de 0,3 cm şi izolate cu azbest. 
- în general dozele vor avea o adâncime de 6 cm. Doze mai adânci se vor folosi în plafoane pentru racordarea 
aparatelor. 
- Toate dozele îngropate pentru racordarea aparatelor, vor fi de 6-7,5 cm adâncime şi vor fi acoperite chiar cu aparatul 
respectiv. 
- Dozele de pe pereţi, pentru racordarea prizelor, vor avea 6 cm adâncime si vor fi de plastic având un dispozitiv de 
fixare. 
- Se vor prevede si doze goale, pentru eventuale extinderi ale instalaţiei. 
- Nişele de pardoseală pentru montarea prizelor vor fi metalice, omologate pentru acest 
 tip de instalaţii.  
Tile izolante 
Toate tuburile de protecţie metalice de 16 mm şi mai mari vor fi prevăzute cu tile, confecţionate din plastic la pătrunderea în 
doze şi tablouri. 
împământare 
- Toate construcţiile metalice ale instalaţiilor electrice de curenţi slabi vor fi împământate conform prevederilor din proiect 
şi din NORMATIVUL 17-2011. Sistemul de 
 împământare se va realiza prin platbandă OL Zn 25x4, legată la o priza de pământ. 
Conductori şi cabluri 
- Conductorii şi cablurile pentru instalațiile de curenţi slabi vor fi din cupru (conform indicaţiilor din planuri) având curenţi 
maxim admişi conform normelor. Conductorii de protecţie şi conductorii de comandă vor fi din cupru. Se vor utiliza cabluri şi 
conductori cu izolaţie din PVC. Conductorii pentru curenţi tari vor fi din cupru. 
- Culorile conductorilor vor fi conform NORMATIVULUI 17-2011 respectiv: 
o verde/galben, pentru conductori de protecţie; o negru, albastru închis şi maro ia marcarea fazelor. 
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Instalaţia de avertizare incendiu 
- Pentru cabluri de specialitate (incendiu, efracţie, telefonie-calculatoare) se va respecta codul culorilor de fabrică sau 
cele individuale de executant. 
Centrala de avertizare incendiu va avea un sistem de electroalimentare de rezervă care să-i asigure autonomie de funcționare 
de 30 h în regim de aşteptare şi 30 min în regim de alarmare; 
După instalare, se verifică funcţionarea fiecărui element de detecţie; 
Setarea zonelor se face conform schemei cu arhitectura reţelei; 
Planul cu numerotarea elementelor de detecţie se afişează lângă centrala de detecţie;  
Dacă incendiul semnalizat este confirmat de cel puţin 2 (doi) senzori, se iau măsurile prevăzute în programul de stingere a 
incendiilor, iar în situaţia in care avertizarea porneşte de la un singur senzor sau de la un buton de avertizare manuală, 
personalul stabilit prin programul de stingere a incendiilor va verifica daca starea este reala sau nu; 
Toate butoanele manuale de avertizare incendiu vor fi prevăzu te cu ecran din geam securizat, vopsit în roşu şi inscripţionat 
vizibil; pentru acţionarea acestorsa se va sparge geamul; 
După declanşarea alarmei de incendiu într-una sau mai multe zone, personalul desemnat prin program va declanşa alarma de 
avertizare şi în celelalte zone în care este posibil să existe persoane; 
- Modul de acţiune în cazul în care se declanşează alarma de incendiu, va fi stabilit printr-un program propriu şi va fi 
afişat în fiecare încăpere, pe holuri, în locuri publice, iar personalul va fi instruit asupra modului de acţiune pentru fiecare 
situaţie în parte; 
- în cazul semnalizării unei defecţiuni va fi anunţat personalul care asigură service-ul reţelei; 
- Prezentele instrucţiuni vor fi completate cu instrucţiunile de exploatare ale 
echipamentului tehnic.  
Etapele lucrării  
Instalarea ţevilor PVC. 
- Instalarea cablurilor prin jgheaburi, pereţi şi etichetarea lor. 
- Instalarea dozelor. 
- Instalarea prizelor, senzorilor, butoanelor, sirenelor. 
- Instalarea echipamentelor în încăperi şi pe holuri. 
- Măsurarea parametrilor pe circuite. 
- Instalarea echipamentelor centrale şi conectarea liniilor. 
- Măsurători finale şi verificarea funcţionării sistemelor. 
Paşaportizarea reţelelor. 
 
 
 

INSTALAŢII ELECTRICE 

Categorii de instalatii electrice: 

- Racorduri electrice; 
- Instalatiile electrice de iluminat interior si prize; 
- Iluminat de siguranta; 
- Instalatiile electrice de forta; 
- Instalatiile de voce -date; 
- Instalatiile de televiziune; 
- Instalatie de supraveghere video; 
- Instalatia electrica de protectie contra descarcarilor atmosferice; 
- Instalatia electrica de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere; 
- Priza de pamant. 

- Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu (IDSAI). 
 
Executie 
Lucrarile de montaj se vor realiza pe baza graficului de esalonare a lucrarilor incheiat intre beneficiar, executant si furnizor. 
Inainte de inceperea lucrarilor se va face recunoasterea traseului, identificarea instalatiilor si predarea amplasamentului. Se 
identifica echipamentele si instalatiile existente care urmeaza a fi inlocuite, modificate sau adaptate, dupa caz. Cele de mai sus 
se vor consemna intr-un protocol care constituie piesa la dosarul tehnic al lucrarii. 
Lucrarile se vor realiza cu scoateri partiale de sub tensiune a instalatiilor. 
Se accepta scoaterea totala de sub tensiune pe timp limitat, pentru lucrarile cu grad marit de pericol. 
Modul de lucru, ingradirea zonelor si masurile de protectie a personalului de executie vor fi stabilite de comun acord cu 
organele de exploatare. 
Modul de organizare si desfasurare a lucrarilor de executie se vor stabili cu organele de exploatare pentru a asigura protectia 
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personalului de executie in conditiile mentinerii partiale sub tensiune a instalatiilor. 
Dupa teminarea lurarilor se fixeaza modalitatile de introducere in exploatare a noilor instalaţii. întregul personal, din executie si 
din exploatare, trebuie instruit pentru momentul introducerii noilor instalatii in exploatare. 
Se fixeaza data si durata de trecere in exploatare a noilor instalatii. 
Constructorul are obligatia de a preda beneficiarului, la receptia lucrarilor executate, documentatia tehnica aferenta, inclusiv 
documentele cu referire la calitatea si durata de garantie a acestora. 
Organizarea de santier face obiectul separat al protocolului ce se va incheia intre constructor si beneficiar. Modalitatile si 
conditiile de transport pentru materialele, piesele de schimb si subansamblele necesare lucrarilor, precum si a personalului de 
executie la locul de munca nu sint obiecte de negociere, acestea constituind obligatia constructorului. 
Accesul personalului de executie la lucrari se reglementeaza prin protocol incheiat intre beneficiar si constructor. Beneficiarul 
este obligat sa delege in acest sens persoane care pot incheia protocolul cu constructorul. 
Zona de lucru va fi marcata si/sau semnalizata corespunzator, de constructor. 
Cheltuielile pentru lucrarile de protectie a muncii si a personalului de executie sint prevazute in costul general al lucrarilor. 
 
Racorduri electrice 

- Racordurile electrice vor fi din cabluri de energie in executie nearmata cu conductoare de cupru tip CYY montate 
ingropat intr-o ghena pe console pentru cele pozate la interior. 

- La parter cu acces direct din exterior se va amplasa tabloul electric general pentru toata cladirea din care se vor 
alimenta cate un tablou electric pentru fiecare zona din cladire si un tablou pentru receptorii cu rol de securitate la 
incendiu. 

- Pentru consumatorii cu rol de securitate la incendiu (vitali) - statie de pompe incendiu, echipament ECS - este 
prevazută alimentare de rezervă cu energie electrica prin cabluri rezistente la foc 60 minute (NHXH - FE180 / 
E60) dintr-un grup electrogen, amplasat in exterior, pe teren. 

➢ Instalatiile electrice de iluminat interior si prize 
- Instalatia de iluminat va sigura nivelul de iluminare aferent destinatiei fiecarei incaperi. 
- Acţionarea iluminatului se face cu comutatoare sau întrerupătoare amplasate local sau centralizat. 

Toate prizele se vor lega suplimentar la nulul de protecţieIluminatul de siguranta se va realiza conform Normativului I 7-2011 
astfel: 
Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi florescente sau compact florescente, dupa 
mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare, 
realizandu-se o economie de energie prin utilizarea unor surse de lumina eficiente si cu balast electronic .  
Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIRI 4x18W si 2x18W cu balast electronic, in montaj ingropat, cu dubla 
parabola. Aprinderea acestora s-a realizat cu intrerupatoare si comutatoare amplasate in zonele de acces in incaperi sau in 
spatiile de acces in diferite zone .  
In zonele de holuri de acces, oficiu, grupuri sanitare se realizeaza un iluminat cu corpuri de tip incastrate in tavanul fals cu 
sursa 2x18W, 1x18W actionate prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor. 
 
 
 
INCERCARI, VERIFICĂRI, TESTE, MĂSURĂTORI PENTRU PUNEREA IN FUNCŢIUNE 
In cadrul incercarilor individuale se vor face: 
- Controlul gradului de protectie, conform SR EN 60529-1995; 
- Verificarea aparatelor din componenta echipamentului (conform pct.17.5.1 din PE116-94); 
- Verificarea realizarii corecte, conform proiectului a circuitelor secundare, conform pct. 17.5.2 din PE 116-94; 
- Verificarea corespondentei fazelor circuitelor primare cu cele secundare ale instalatiei, conform pct.17.5.3 din PE 116-94; 
- Masurarea rezistentei de izolatie a circuitelor primare si barelor colectoare, conform pct.17.5.4. din PE 116-94; 
- Incercarea cu tensiune marita a circuitelor primare si barelor colectoare, conform pct.17.5.5. din PE 116-94; 
- Masurarea rezistentei de izolatie a tuturor aparatelor sI circuitelor secundare, conform pct.17.5.6. din PE 116-94; 
- Incercarea cu tensiune marita a izolatiei circuitelor secundare, conform pct.17.5.7. din PE 11694; 
- Verificarea conexiunilor, conform pct.17.5.8. din PE 116-94; 
- Probe functionale :comanda, protectie, semnalizare, blocaje, conform pct.17.5.9. din PE 116-94; 
 
Încercări si probe la cablurile electrice 
La cablurile electrice se vor face următoarele incercari si verificări: 
- Verificare continuitate si identificarea fazelor, conform pct. 12.A. 1 din PE 116-94; 
- Verificarea rezistentei de izolatie, conform pct. 12.A.2 din PE 116-94; . 
încercări si probe ale instalaţiei de legare la pamint 
La aceste instalatii se vor face urmatoarele probe: 
- Masurarea rezistentei de dispersie, conform pct. 20.1 din PE 116-94; 
- Verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamint, conform pct. 20.3 din PE 116-94; 
- Masurarea rezistivitatii solului, conform pct.20.4.din PE 116-94; 
- Verificarea tensiunilor de atingere si de pas, conform pct.20.5.din PE 116-94; 
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- Verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiectele metalice lungi, conform pct.20.6.din PE 116-94; 
- Masurarea rezistentei de dispersie rezultante a conductorului de nul impreuna cu prizele de pamint legate la acesta, 
conform pct.20.7 din PE 116-94 ; 
- Verificarea izolatiei intre conductorul de nul si confectiile metalice de JT legate la priza de IT a PT , conform pct. 20.8 din 
PE 116-94 ; 
Incercarile, verificarile, testele si masuratorile pot fi efectuate integral de reprezentanti autorizati ai antreprenorului in colaborare 
cu reprezentantii autorizati ai beneficiarului. 
Verificarea calitatii lucrarilor ascunse ale instalatiei (fara acces dupa terminarea lucrarilor) se va face pe parcursul executarii 
acestora. 
Incercarile si verificarile calitatii materialelor se fac in doua etape: 
- încercările si verificările facute inainte de trimiterea materialelor si echipamentelor la locul de montaj trebuie sa se faca cit 
mai aproape de conditiile de functionare. Materialele livrate vor fi insotite de certificate de incercari si verificari. Cheltuielile 
legate de incercari si verificari in uzina il privesc direct pe furnizor, ele fiind incluse in costul materialelor. 
- Incercarile si verificarile facute la locul de montaj trebuie efectuate dupa montarea echipamentelor, materialelor, realizarea si 
pregatirea instalatiilor pentru punerea in functiune. 
Verificarile cablurilor la receptie sau in etapele intermediare, inainte de montaj, se fac conform indicatiilor furnizorului. 
Dupa montaj se executa de catre beneficiar o verificare cu tensiune marita. 
Instalaţia de paratrăsnet şi pentru protecţia impotriva tensiunilor accidentale de atingere. Priza de pământ. 
Instalaţia de paratrăsnet este formată dintr-un dispozitiv amorsare a trasnetului (de tip “paratonnerres”) montat pe acoperis, 
doua coborari, priza de pamant, legatura de egalizare a potentialului. Paratrasnetul este de tipul PDA si va fi montat pe 
acoperisul cladirii in punctul de mijloc, in varful unui catarg de otel galvanizat destinat special acestui scop. Catargul se va inalta 
deasupra acoperisului cu 4.00m si se fixeaza ferm de acoperisul cladirii cu ajutorul unui dispozitiv de fixare, picioare de fixare 
cu buloane. 
Se vor evita cotiturile bruste sau intoarcerile si se va alege traseul cel mai scurt pana la priza de pamant, realizandu-se o cale 
de scurgere de impedanta redusa de la punctul de captare la pamant. 
Toate obiectele metalice situate mai aproape de 1m de conductorul de coborare vor fi legate la acesta. 
Priza de pământ este formată din electrozi din ţeavă de oţel zincat 0 21/2” cu lungimea l = 3 m legaţi între ei prin intermediul 
unei platbande OL Zn 40x4 mm. Priza de pământ este îngropată la minim 0,5 faţă de cota teren şi la minim 1,5 m dar nu mai 
mult de 5 m distanţă faţă de fundaţia construcţiei. 
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel mult 1 Ohm. După executarea prizei de pământ se va proceda la 
măsurarea ei. Dacă rezistenţa de dispersie a prizei de pământ depăşeşte 1 Ohm se va adăuga platbanda OL Zn 40x4 mm si 
electrozi de otel 0 2 %”, l=3m la adancimea de 0,8m şi la minim 1,5 m-maxim 5 m distanţă faţă de fundaţia construcţiei 
ingropata in pamant până se va ajunge la 1 Ohm. 
Protecţia împotriva electrocutării se face prin legarea la nul de protecţie. 
Conductorul de nul de lucru va fi separat de conductorul de nul de protecţie de la tabloul general în sensul transportului de 
energie electrică pâna la carcasele receptoarelor electrice alimentate din tablourile secundare. 
Conductorul de nul de protecţie va fi izolat şi protejat pe tot parcursul lui pâna la receptor în aceleaşi condiţii ca şi conductoarele 
active de fază şi nul de lucru. 
Pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevazut: 
-legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie 
-legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie. 
Elementele metalice se vor lega la conductorul de protecţie (PE). Carcasele metalice ale motoarelor, toate elementele metalice 
care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie. 
Tabloul electric general “TEG” si se va lega cu o platbandă OL Zn 25x4 mm2 prin intermediul unei piese de separaţie la priza de 
pământ. Rolul pieselor de separaţie este de a separa instalaţia electrica si de paratrăsnet de priza de pământ pentru a se putea 
realiza măsurarea prizei de pământ. 
Tablourile secundare se vor leaga la nulul de protectie din “TEG”. 
Fiecare tablou electric de distributie şi fiecare corp de iluminat exterior se vor lega la priza de pamant prin intermediul unor 
platbenzi OL Zn 40x4 mm prin intermediul pieselor de separaţie. 
Toate tablourile electrice vor fi echipate cu disjunctoare. 
Pentru protectia impotriva electocutarii, in tablourile electrice, acolo unde este cazul, se vor prevede intrerupatoare diferentiale 
cu protectie la curentii de defect. 
Pentru protectia impotriva electrocutarii si a aparitiei unui eventual incendiu componentele instalatiei electrice (cabluri, aparate, 
corpuri de iluminat, tablouri electrice) vor avea gradul de protectie (IP) corespunzator. 
 
 

INSTALAŢII ELECTRICE 

A. EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE 
1. GENERALITĂŢI 
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de execuţie a instalaţiilor electrice de joasa tensiune si protecţie, după cum 
urmeaza: 
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• Instalaţii electrice de iluminat interior si exterior. 
• Instalaţii electrice de prize, 
• Instalaţii electrice de forţa, 
• Instalaţii electrice de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice, 
• Instalaţii de protecţie împotriva electrocutărilor accidentale, 
• Instalaţii de prize de pamant, 
• Instalaţii de iluminat de siguranţa si împotriva panicii. 
 

1. TABLOURILE ELECTRICE 

Tablourile electrice se comanda pentru execuţie la furnizori specializaţi si autorizaţi in construcţia acestora. 

Comanda pentru tablourile formate din cutii capsulate prefabricate, din tabla de otel sau material plastic, va fi insotita numai 

de desenele conţinând schema electrica monofilara si schema de asamblare a cutiilor. 

Tablourile electrice prefabricate, de serie nu necesita documentaţie pentru aprovizionarea lor. 

Tablourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate, vor fi vopsite cu vopsea emailata, recomandat gri-email si vor 

avea gradul de protecţie, conform STAS 5325, corespunzător mediului in care se amplaseaza dar minimum IP - 30. 

Dulapurile sau cutiile vor fi realizate din tabla de minimum 2 mm grosime, rigidizate corespunzător, cu suporţi pentru 

aparate, usi de acces (fata sau spate) după cum se amplaseaza in teren si după cum se exploatează (conform proiectului). 

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate, incat sa întrerupă toate fazele circuitului pe care i! deservesc. Nu se 

admite întreruperea conductorului de protecţie. Conductorul de nul poate fi întrerupt numai in instalaţiile in care acesta nu 

este folosit si pentru protecţie. 

Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incat arcurile sau scânteile electrice ce apar in timpul exploatării normale sa 

nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa nu poata cauza scurtcircuite, puneri la pamant, sau deteriorarea 

obiectelor înconjurătoare. 

La dispozitivele de acţionare a aparatelor de conectare inchise cu capac, sau acţionate pe exteriorul tabloului, trebuie 

indicate clar poziţiile "inchis" sau "deschis". 

îmbinările intre caile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor face prin metode care sa asigure 

posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzător secţiunii curente, rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a 

calitatii mecanice si electrice, ale contactului. 

Toate circuitele din tablourile de distribuţie vor fi prevăzute cu inscripţii vizibile si neechivoce, in care sa se indice destinaţia 

fiecărui circuit. Inscripţiile se amplaseaza cu vedere din direcţia de deservire a tabloului. Nu se accepta etichete metalice 

ambutisate. 

Recepţia tablourilor unicate la furnizor se face in prezenta delegatului autorizat si antreprenorului si beneficiarului urmarindu-se 

corectitudinea respectării proiectului. Tabloul va fi insotit de certificat de calitate. 

Pentru transport: 

- tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii; 

- in timpul transportului se va asigura poziţia verticala a dulapurilor si se vor feri de zdruncinături; 

- aparatele de măsură si automatizare vor fi transportate in ladite; 

- ambalajele trebuie sa conţină semnele de "FRAGIL", "NU RASTURNATI" si „A SE FERI DE 

UMEZEALA" conform STAS 5055. 

Depozitarea tablourilor se va face in încăperi cu atmosfera neutra, lipsite de gaze corozive, cu temperatura cuprinsa intre 0 

si 40° C si umiditatea relativa de max.80 Ia 20° C. Tablourile nu se vor stivui. 

2. INSTALAREA TABLOURILOR ELECTRICE 

Tablourile de distribuţie trebuie montate perfect vertical si fixate bine. 

Inaltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie sa fie astfel stabilita incat sa permită 

posibilitatea realizării razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar inaltimea maxima, fata de pardoseala, a 

laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m. 

Coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin 0,8 m masurata intre punctele 

cele mai proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe traseul coridorului (pereţi, balustrade de protecţie, etc.). 

Coridorul de deservire dintre doua tablouri de distribuţie si coridorul dintre un tablou si părţile metalice proeminente care nu 

sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie sa aiba o lăţime de cel puţin 1 m. 

Nu se admit denivelări ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de deservire a tablourilor electrice. 
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3. VERIFICAREA TABLOURILOR ELECTRICE 

Date fiind eventualele urmări ale fazelor de transport, depozitare, instalare, se procedează la completarea si verificarea 

prealabila a tablourilor, inainte de trecerea la racordarea instalaţiilor. 

Verificarea vizuala a integrităţii construcţiei metalice a tabloului, a aspectului sudurilor. 

Montarea aparatelor de măsură, care au fost transportate separat in ladite, de Ia furnizori J1 tabloului. In prealabil se va 

verifica Ia fiecare aparat, existenta sigiliului. 

Verificarea existentei si integrităţii marcajelor si etichetărilor tabloului, circuitelor, aparatelor, conform proiectului. 

Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiunea nepericuloasa de cel mult 24 V, tabloul nefiind 

cuplat la reţea. Se va verifica si strângerea legaturilor, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor. 

Verificarea legaturilor de protecţie, prin punere la pamant (sub 0,1 ohmi) a aparatelor, precum si intre bara generala de 

pamant si centura de legare la pamant. 

Verificarea rezistentei de izolare intre circuite si masa, conform STAS 553. 

4. APARATE LOCALE - Condiţii şi instalare 

4.1. Condiţii generale 

Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate. Fiecare aparat trebuie sa fie 

prevăzut cu o plăcută indicatoare care sa cuprindă datele sale tehnice si un indicator de semnalizare. 

Alegerea materialelor (conducte, cabluri, tuburi, etc.) a aparatelor, a echipamentelor si a utilajelor electrice din import se va 

face prin asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor indigene omologate, respectiv prin încadrarea lor in 

prevederile normativului I 7-2011, standardelor in vigoare si după caz cu avizul metrologiei. 

Aparatele electrice individuale care se instalează in teren, conform proiectului (întrerupătoare, prize, corpuri de iluminat, 

etc.) vor fi insotite in cazul celor de forţa, de certificat de calitate si după caz de garanţie. 

Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalţi parametri prevăzuţi in mod expres in proiect si in mod special 

gradul de protecţie conform STAS 5325-79. 

In spatiile de producţie (tehnologice) pot fi amplasate instalaţii electrice numai de tip "inchis" sau "capsulat". 

Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa fel incat ele sa nu stanjeneasca circulaţia pe coridoare, 

pasarele, accese. 

Amplasarea si montarea aparatelor si tablourilor electrice locale, trebuie sa se faca astfel incat întreţinerea, verificarea, 

localizarea defectelor si reparaţiilor sa se poata realiza cu uşurinţa. 

Se va evita montarea aparatelor electrice in locuri in care exista posibilitatea deteriorării lor in exploatare, ca urmare a 

loviturilor mecanice sau acţiunii agentiior corozivi. 

4.2. Aparate pentru instalaţia de iluminat si prize 

Prizele de 220 V vor fi de culori sau forme diferite, pentru o identificare rapida a tensiunii de lucru. 

Aparatele si conductele utilizate in instalaţiile de tensiune redusa vor fi izolate pentru tensiunea de 250 V. 

Prizele si fisele se vor monta pe traseul de conducte intr-o astfel de succesiune incat contactele fiselor când nu sunt 

introduse in priza sa nu fie sub tensiune. 

întrerupătoarele, comutatoarele si butoanele in spatiile interioare se 

vor monta la o inaltime de 0,6 - 1 ,5 m. 

Montarea corpurilor de iluminat pe elemente de construcţie din materiale combustibile se face in condiţiile prevăzute de I 7-

2011. 

La alegerea si montarea corpurilor de iluminat pentru iluminatul de siguranţa se respecta condiţiile din normativul I 7-2011. 

întrerupătoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se montează numai pe conductele de 

faza. 

Conductorul de faza se leaga in dulia lămpii la borna din interior, iar conductorul de nul la 

borna conectata la partea filetata a duliei. 

Corpurile de iluminat la care este prevăzută prin proiect racordarea la instalaţia de protecţie, se vor racorda la nulul din 

tabloul de alimentare, nulul fiind racordat la instalaţia de legare la pamant. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un 

singur conductor, diferit de cel de lucru, care va fi din aluminiu in situaţiile in care alimentarea este prevăzută in cablu (al 

treilea conductor al cablului) si va fi de cupru in cazul folosirii conductelor izolate in tuburi de protecţie (STAS 6616-83). 

4.3. Aparate pentru instalaţii electrice de forţă 

Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat, cu grad de protecţie corespunzător mediului in care este 

prevăzută instalarea lor. 
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Se recomanda ca intreruptoarele sa se monteze astfel incat contactele lor mobile sa nu fie sub tensiune atunci când 

aparatele sunt deschise si sa nu se poata închide sau deschide sub efectul vibraţiilor la lovirea aparatelor sau datorita 

greutăţii proprii a pârtilor. 

Aparatele de conectare trebuie sa întrerupă simultan toate conductele de faza ale circuitului pe care il servesc(vezi I 7-

2011). 

Aparatele electrice fixe vor fi montate astfel incat butoanele de comanda sa fie uşor accesibile in exploatare de regula la 

1,20 m de la pardoseala, punctul comenzii. 

Aparatele electrice fixe si mobile se vor monta si utiliza respectând prevederile STAS 6616 - 83 si 6119-78. 

5. MATERIALELE CIRCUITELOR ELECTRICE 

5.1. Condiţii generale 

Materialele circuitelor electrice se considera mijloacele prin care se realizează funcţiuni de izolare, legătură electrica si 

mecanica (puse in opera individual in teren sau altfel spus necuprinse in tablourile electrice), ca de exemplu: 

- conductoare, bare, cabluri 

- izolatoare 

- cleme 

- alte materiale de montaj. 

La alegerea materialelor se va tine seama de destinaţia construcţiei si de condiţiile lor de utilizare si montare. Se vor 

respecta condiţiile generale din 17-2011 si condiţiile speciale din standardele de produse si din I 7-2011. 

5.2. Legaturile electrice 

Se interzice executarea legaturilor electrice la conductoare electrice de aluminiu prin simpla răsucire. 
Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in 

interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie, plintelor, golurilor in elementele de construcţie si trecerilor prin elementele de 

construcţie. 

Legaturile conductoarelor de protecţie se executa in conditiiie prevăzute de STAS 12604/4,5. 

5.3. Cabluri electrice 

Se utilizează de regula pentru instalaţii de iluminat si forţa conducte, cabluri sau bare din cupru si/sau din aluminiu. 

Utilizarea obligatorie a cuprului este reglementata de normativul I 7, cablurile vor respecta standardele romaneşti in vigoare 

si in primul rând STAS 8788 si STAS 11388, 

Se interzice utilizarea cablurilor fara intarziere la propagarea flăcării in interiorul construcţiilor. Se vor respecta condiţiile 

impuse de NTE 007/08/00. 

Nivelul de izolaţie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale cablurilor (Uo si U) si, de valorile 

rigidităţii dielectrice (normativul NTE 007/08/00). In cazul instalaţiilor de joasa tensiune, cablurile vor avea tensiunile 

nominale de 0.6 kV si U = 1 kV . 

Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizează nivelul de izolaţie la supratensiuni si are valorile indicate in standardele si 

normele de produs, funcţie de tensiunea cea mai ridicata a reţelei. In cazul de fata aceasta tensiune se considera de maxim 

1,2 kV. 

Rigiditatea dielectrica a cablurilor de comanda - control supuse influentei instalaţiilor de energie se verifica la supratensiunile 

induse prin cuplaj de la aceste instalaţii, conform STAS 832. 

5.4. Alte materiale 

Caile de curent prevăzute in bare, se realizează din bare de cupru si/sau din aluminiu pe baza de calcul tehnologico-

economic. 

Trecerea barelor electrice prin elementele de construcţie se face in condiţiile impuse de I 7-

2011. 

In toate cazurile când se utilizează conductoare neizolate trebuie respectate prevederile din normativul I 7 - 2011 referitoare 

la aceste conductoare. 

In instalaţiile electrice vor fi montate numai siguranţe calibrate. 

Conductele si barele electrice se marcheaza pentru identificarea funcţiunii, prin culori, confonn prevederilor din I 7 - 2011. 

Construcţiile metalice suport al materialelor electrice si alte accesorii de montaj din otel sau tabla se vopsesc pentru 

protecţie si după caz anticoroziv. 
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5.5. Dispoziţie generala 

Utilizarea altor materiale decât sau in afara celor specificata in proiectul de dataiii de execuţie se va putea face numai cu 

avizul expres al proiectantului. 

8. EXECUŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE 

8.1. Prevederi generale 

Se va avea in vedere încadrarea stabilita in proiect a consumatorului si a receptorilor, conform prescripţiei PE 124, din punct de 

vedere al nivelului de siguranţa in continuitatea alimentarii cu energiei electrica. Aceasta încadrare sta la baza concepţiei 

proiectului si a execuţiei. 

Se va identifica, conform proiectului de detalii si execuţie, categoria încăperilor, spatiilor, 

zonelor, in funcţie de mediu (normativul 1 7 - 2011). 

In instalaţiile electrice, se vor lua masuri de protecţie împotriva electrocutărilor prin atingere directa si a electrocutărilor prin 

atingere indirecta (1 7 - 2011) respectandu-se standardele si normele in vigoare, atat in conţinutul proiectului, cat si la 

execuţie si in exploatare. 

In reţelele legate la parnant (situaţie uzuala), legarea la nul de protecţie cumulata cu legarea la pamant, se va face in condiţiile 

impuse de I 7 - 2011. 

Instalarea tuburilor si ţevilor de protecţie pe sau in structura de rezistenta a construcţiilor se admite numai in condiţiile prevăzute 

in normativul P 100. 

Se va evita amplasarea instalaţiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi, etc.) pe trasee comune cu acelea ale conductelor 

altor instalaţii. Excepţiile se rezolva conform prevederilor normativului I 7- 2011 si ale normativului NPE 007/08/00. 

In toate cazurile in care se utilizează cabluri, trebuie respectate prevederile din normativul NPE 007/08/00, precum si 

indicaţiile fabricii constructoare de cabluri. Distantele minime intre cabluri si alte instalaţii si construcţii, atat la instalarea in 

interiorul construcţiilor, cat si in exterior, sunt prevăzute in normativul I 7- 2011 si respectarea lor este obligatorie. 

Se interzice montarea directa pe elementele de construcţie din materiale combustibile a conductoarelor, cablurilor, tuburilor 

din PVC, aparatelor si echipamentelor electrice. Excepţiile se rezolva conform prevederilor normativului I 7. 

Traversarea elementelor de construcţii incombustibile cu elemente ale instalaţiei electrice, se va face conform prevederilor 

normativului 1 7 - 2011. 

Traversarea elementelor de construcţie combustibile se va face conform I 7 - 2011. 

Se interzice montarea dispozitivelor de protecţie electrica (siguranţe fuzibile, etc.) pe conductele instalaţiilor de protecţie 

(pamant, nul de protecţie). 

Conductele instalaţiilor electrice, vor fi marcate (prin culoarea izolaţiei, tub varnis colorat montat la capete, etc) in scopul 

asigurării unei uşoare identificări in caz de verificări si reparaţii cat si pentru evitarea pericolelor de accidente prin 

electrocutare. 

Marcarea conductelor se va face cu următoarele culori: 

verde/galben, pentru conductele de protecţie (PE si PEN) alb sau cenuşiu deschis pentru conducte mediane 

sau neutre 

- albastru deschis pentru conducte de nul de lucru (N) 

- culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele pentru conductele de faza sau pol recomandandu-se sa se 

folosească pentru marcarea fazelor: roşu, albastru, maro. Se interzice folosirea conductoarelor de izolaţie 

verde sau galbena in circuite cu conducte PE sau PEN. 

In întreaga instalaţie electrica din cadrul unei clădiri se va menţine aceeaşi culoare de 

marcare pentru fiecare conducta de faza. 

Barele electrice vor fi marcate prin culori si. simboluri respectandu-se prevederile din STAS 

4936. 

îmbinările intre caile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se va face prin metode care sa asigure 

posibilitatea de trecere a curentului electric, corespunzător, secţiunii curente, rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp 

a calitatii mecanice si electrice a contactului (1 7-2011). 

Bara sau conductorul de nul intre punctul neutru al transfomatoarelor si tablouri, precum si intre tablouri, se vor monta tot 

atat de îngrijit ca si cele de faza. ele fiind protejate împotriva atingerilor si deteriorărilor ca si conductoarele si barele de 

faza. 

8.2. Condiţii generale de montare a conductelor, cablurilor, barelor 

tuburilor si accesoriilor 
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Conducte 

Conductele izolate instalate in tuburi se vor utiliza si monta avandu-se in vedere prevederile din normativul I 7-2011, privind 

condiţiile de utilizare si montare a tuburilor. 

Tragerea conductelor in tuburi se va executa numai după ce tuburile au fost montate (la montajul îngropat, după ce tencuiala ce 

acopera tuburile s-a uscat). 

Conductele electrice care aparţin mai multor circuite pot fi instalate in acelaşi element de protecţie sau gol in condiţiile 

prevăzute de I 7 - 2011. 

Se interzice instalarea conductelor electrice in tuburi sau ţevi montate in pamant. 

Cabluri 

Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul montării si exploatării sa nu fie supuse la solicitări mecanice. Se vor lua 

masurile prevăzute in normativul I 7 -2011 si se vor respecta distantele prescrise in normativul NTE 007/08/00 la instalarea 

cablurilor in aer. 

Pozarea cablurilor se va face numai după ce toate construcţiile metalice aferente au fost montate, vopsite si legate la pamant; 

se interzic suduri după instalarea cablurilor. 

Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificare la capete si la trecerile dintr-o construcţie de cabluri in alta; cele 

pozate in pamant se vor marca si pe traseu din 10 in 10 m. 

Cablurile de comanda, control, măsură, etc.. se vor marca cu etichetele de identificare la capete, la intersecţii si la trecerea 

dintr-o construcţie in alta. 

Cablurile montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete. 

In cazul montării aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fara invelis de protecţie, in locuri cu pericol de 

deteriorare mecanica, pe porţiunea expusa cablul va fi protejat in tuburi metalice. In locurile accesibile persoanelor neautorizate 

protecţia se va realiza pana la inaltimea de 2 m de la pardoseala. 

In cazul montării cablurilor pe trasee expuse acţiunii razelor solare se vor utiliza cabluri cu invelis rezistent la intemperii. 

Intr-un tub de protecţie se va monta numai un singur cablu de enegie. Se admite montarea mai multor cabluri de semnalizare, 

control, etc. in acelaşi tub. 

Distanta de la suprafaţa pământului pana la fata de sus a tubului de protecţie a cablului va fi de cel puţin 0,7 m, iar in cazul 

asezarii sub trotuar va fi de cel puţin 0,5 metri. 

Se interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte de gaze, lichide inflamabile sau conducte 

termice. Situaţiile inevitabile se trateaza conform I 7 - 2011. 

Cablurile in pamant vor fi pozate serpuit in sânt pe un strat de pamant sau nisip, si acoperite cu parnant cernut (granulatie 

maxima 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosimea totala de la fundul sântului pana la stratul avertizator si de 

protecţie din placi speciale, benzi cu inscripţie avertizoare,(conform proiectului), de cel puţin 20 cm. Umplutura se va realiza 

cu pamantul rezultat din săpătură, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce deteriorarea cablurilor. 

Adâncimea de pozare a cablurilor, masurata de la nivelul solului, va fi de cel puţin 0,7 m. In teren pietros, la intersecţia cu alte 

construcţii subterane si la intrarea in clădiri, se admite o adâncime de 0,5 m. 

Cablurile pozate in pamant in straturi suprapuse se pot dispune numai in condiţiile 

prevăzute in NTE 007/08/00. 

Intre cablurile de tensiuni diferite, precum si intre cablurile de medie tensiune pozate in acelaşi sânt se vor monta distantiere 

pe toata lungimea cablurilor amplasate pe traseu, la distante de cca.l m. 

La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele minime fata de alte cabluri electrice sau diverse reţele, construcţii 

sau obiecte, prevăzute in normativul NTE 007/08/00. 

Desfasurarea cablurilor de pe tamburi si pozarea lor se va face numai in condiţiile in care temperatura mediului ambiant 

este superioara limitelor minime indicate in standardele si normativele interne de fabricaţie a cablurilor. In cazul in care este 

necesara desfasurarea si pozarea cablului la temperaturi mai scăzute decât cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile 

trebuie sa fie încălzite. 

8.3. Condiţii de alimentare si montare a corpurilor de iluminat 

Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare astfel: 

La contactul exterior (partea filetata) a duliei lămpii se va lega conducta de nul a circuitului, iar la borna de interior a duliei, 

conducta de faza trecuta prin întrerupător. 
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Legarea carcasei corpurilor de iluminat la un conductor de protecţie se face in cazurile si in 

condiţiile date de STAS 12604/4 

Corpurile de iluminat portabile vor avea glob de sticla si gratar 

Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat (cârlige de tavane, dibluri, etc.) se vor alege astfel incat sa suporte fara 

a suferi deformări, o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi fixat, de cel puţin 10 kg. 

9. TEHNICA VERIFICĂRII INSTALAŢIILOR ELECTRICE 

Verificarea in timpul execuţiei si înainte de punerea in funcţiune a instalaţiilor electrice se va realiza conform normativului C 56, 

STAS 12604/4 si PE 116. 

Punerea sub tensiune a unei instalaţii electrice la consumator se poate face numai după verificarea ei de către fumizarul de 

energie electrica conform prevederilor din regulamentul PE 932. 

B. EXECUTAREA INSTALAŢIILOR EXTERIOARE DE LEGARE LA PĂMÂNT 

1. GENERALITĂŢI 

Prezentul capitol cuprinde prevederi privind execuţia: 

• prizelor de pamant si reţelelor de impamantare din incinta; 

2. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPŢII, INSTRUCŢIUNI SI FISE TEHNICE 

2.1. Standarde 

STAS 12216-84 - Protecţia împotriva electrocutării la echipamente electrice portnbile. Prescripţii. 

STAS 12217-88 - Protecţia împotriva electrocutării la utilajele si echipamentele electrice 

mobile. Prescripţii. 

STAS 2612-87 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise 

STAS 12604 - 87 - Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale STAS 4102 -85 - Piese 

pentru instalaţii de legare la pamant de protecţie 

STAS 12604/4,5 - 89,90 - Protecţia împotriva electrocutarilor.lnstalatii 

electrice fixe. 1. Prescripţii. 2. Prescripţii de proiectare, execuţie si verificare. 

2.2. Normative 

I 7 - 2011 - Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor electrice aferente 

clădirilor 

1 - Re - Ip 30 - îndreptar de proiectare si execuţie a instalaţiilor de legare la pamant. 

3 RE - 123 - Instrucţiuni privind verificarea instalaţiilor de legare la pamant PE 119 - Norme de 

protecţie a muncii pentru instalaţii electrice 

MS - MM - Norme republicane de protecţie a muncii 1975. 

3= MATERIALE 

Electrozii prizelor de pamant artifciale, vor fi din ţeava de otel zincat, cu diametrul 2,5 toii si lungimea 2 - 3 m. 

Conductoarele principale, de ramificaţie, de coborâre si de legare la prizele de pamant vor fi din banda de otel zincat, cu 

secţiunile minime indicate in STAS 12604/4,5. 

Piesele pentru instalaţiile de protecţie pnn legare la pamant vor corespunde STAS 4102. 

4. EXECUTAREA INSTALAŢIILOR 

Prizele de pamant vor fi de suprafaţa cu electrozi îngropaţi la adancimea de minim 0,8 m, considerata de la căpătui superior al 

electrodului pana la suprafaţa solului. 

Toate obiectele vor avea dubla racordare la instalaţia de impamantare astfel ca sa se realizeze numai coturi închise in aceasta 

reţea. 

Intre diferitele prize de pamant se va respecta distanta de minim 20 m. 

Elementele care trebuie legate la pamant pentru protecţia împotriva electrocutărilor sunt indicate in STAS 12604/4,5; STAS 

12216; STAS 12217 cu detalii in indreptarul I - RE - IP - 30 - 78 cap. 1.1. 

îmbinările conductoarelor instalaţiei de legare la pamant se vor realiza in condiţiile prevăzute de standarde menţionate. 
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Legarea la pamant a echipamentelor cu vibraţii va fi realizata cu conductoare flexibile in condiţiile STAS 12217 si 

12604/4,5,. 

Ramificaţiile interioare construcţiilor, de la centurile interioare de impamantare la utilaje, care traverseaaza prin pardoseala, 

vor fi protejate in ţeava înglobata in pardoseala. 

5. VERIFICAREA INSTALAŢIILOR DE LEGARE LA PAMANT 

Verificarea instalaţiilor de legare la pamant se face in conformitate cu standardele, normativele si prescripţiile prevăzute la 

punctul 2. In funcţie de rezultate se adopta masuri suplimentare de impamantare si echipotentializare. 

6. DISPOZIŢII FINALE 

Executantul va respecta întocmai prevederile caietului de sarcini. 

Orice schimbări sau modificări solicitate de executant sau beneficiar, se vor putea face numai cu consultarea si avizul scris 

al proiectantului. 

C. GHID METODOLOGIC PENTRU PROGRAMUL DE VERIFICĂRI, PROBE SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

1. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Antreprenorul este obligat sa execute lucrările conform proiectului, condiţiilor contractuale si prescripţiilor tehnice in vigoare. 

Locul pe care urmeaza sa se execute lucrările de instalaţii electrice trebuie pus la dispoziţie in situaţia de a se putea 

desfasura normal si in siguranţa lucrările prevăzute. 

In timpul execuţiei, orice modificări sau completări ale proiectului se fac numai cu respectarea dispoziţiilor legale si cu 

acordul scris al proiectului detaliilor de execuţie, cu excepţia cazurilor când nu este necesar acest racord (a se vedea 

cazurile indicate in subcap. 4.6). 

Când executantul constata necesitatea unor lucrări neprevăzute in proiect, neconcordante intre proiect si situaţia de pe 

teren nerespectarea prescripţiilor tehnice, lipsa unor detalii care împiedica continuarea lucrului pana la consultarea 

planificata a proiectantului, precum si alte deficiente ale proiectului, este obligat sa comunice beneficiarului si proiectantului 

propuneri de soluţionare si sa ceara indicaţiile de urmat. Beneficiarul si proiectantul sunt obligaţi ca in termen de şapte zile 

de la cererea antreprenorului general sa dea indicaţiile cerute. In acest scop daca este necesar, proiectantul se va deplasa 

pe şantier, pentru soluţionarea in cunoştinţa de cauza a sesizărilor făcute. Daca termenul de mai sus nu este respectat si 

aceasta cauzeaza continuării lucrărilor, executantul poate opri lucrul pe răspunderea proiectantului. 

Cu ocazia deplasărilor pe şantier, proiectantul este obligat sa verifice calitatea si aspectul lucrărilor si materialelor, fara a 

interveni insa in activitatea operativa si economica a executantului. Constatările si dispoziţiile date vor fi consemnate în 

carnetul de dispoziţii si comunicări ale şantierului. In cazul constatării unor abateri grave de la proiect, care ar afecta 

siguranţa sau calitatea lucrărilor, proiectantul este obligat sa ceara in scris executantului oprirea lucrărilor 

necorespunzatoare comunicând aceasta beneficiarului. Aceasta obligaţie o are dirigintele de şantier. 

In termen de doua zile se va forma o comisie de analiza pentru constatarea temeiniciei masurilor luate de diriginte sau 

proiectant, stabilind responsabilităţile. In cazul in care măsură este luata de diriginte se solicita si prezenta protectantului la 

comisie. 

2. VERIFICAREA ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

2.1 Prevederi cu caracter general 

Instalaţiile electrice se dau in exploatare numai după ce s-au executat lucrările principale de organizare si exploatare si 

anume: 

- încadrarea cu personal tehnic corespunzător, instruit asupra atribuţiilor ce-i revin si dotat cu echipamentul si 

aparatura necesara exploatării; 

- întocmirea si distribuirea sau afişarea instrucţiunilor de exploatare la locurile de munca in care complexitatea 

operaţiilor de executat le pretind; 

- asigurarea documentaţiei tehnice a instalaţiilor (desenele utilajelor, schemele electrice de principiu si de montaj, 

jurnalele de cabluri) care sa conţină realitatea execuţiei: 

- asigurarea unui stoc de rezerva minimal de aparataj, corespunzător specificului si importantei instaiatiilor 

respective . 
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Punerea in funcţiune si darea in exploatare a instaiatiilor electromagnetice se face in conformitate cu precizările din 

regulamentul de exploatare tehnica a instaiatiilor electrice din întreprinderile industriale si similare; 

Verificările, încercările si probele premergătoare darii in exploatare se fac după cum urmeaza: 

• la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac, după caz, probe mecanice si electrice, inclusiv rodajul 

individual al subansambluri lor; aceste probe intra in volumul lucrărilor de construcţii - montaj; 

• in timpul perioadelor de punere in funcţiune si de exploatare de proba se face rodajul in ansamblu si probele 

tehnologice; 

• la începutul perioadei de exploatare continua (după trecerea instaiatiilor in exploatare planificata) se verifica 

principalii indicatori tehnico-economici la nivelul proiectului, prin probe de garanţie. 

înainte de începerea fiecărei probe se vor verifica cu minuţiozitate condiţiile tehnice si organizatorice in care urmeaza sa se 

efectueze proba, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea defectării si avariei instaiatiilor sau accidentării personalului de 

deservire. 

2.2. Verificări, încercări şi probe în perioada de la începutul, 

din timpul şi după terminarea montajului 

Scopul acestor operaţii este de a se constata calitatea montajului si de a se lua masurile necesare înlăturării eventualelor 

diferente, precum si de a stabili, in conformitate cu nomenclatorul de probe ale MEE; totodată se dovedeşte ca lucrările de 

montaj sunt terminate si corect executate, putandu-se trece astfel la recepţia provizorie a instalaţii lor. 

Probele se fac de către societatea de constructii-montaj, se verifica, incearca si probează materialele si echipamentele care 

vor fi folosite la executarea instalaţiei si anume: 

• pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin verificări si probe in 

laboratoare de specialitate, conform normelor in vigoare sau uzanţelor si înţelegerilor intre cumpărător si furnizor, 

pentru toate materialele principale; 

• conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garanţie emise de organele de control ale 

furnizorului sau, in cazuri speciale, prin verificări si probe la furnizor 

in prezenta delegatului cumpărătorului, pentru echipamentele principale ale echipamentului energetic. 

Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ contractelor sau normelor legale vor fi respinse si nu se vor 

introduce in lucrările respective. 

In timpul si pana la terminarea lucrărilor de constructii-montaj se vor face verificările, încercările si probele corectitudinii si 

calitatii execuţiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalaţie respectiva. 

Beneficiarul va asigura, când este necesar, personalul calificat propriu necesar efectuării probelor. 

Coordonarea si răspunderea executării acestor probe revin integral, după caz, executantului sau furnizorului. 

După terminarea de către executant a lucrărilor de constructii-montaj, inclusiv a încercărilor, verificărilor si probelor aferente 

perioadei de execuţie si a rodajului individual si in subansambluri, se face recepţia provizorie a lucrărilor, cu condiţia 

asigurării utilitatii necesare perioadei următoare de rodaj in ansamblu si de probe tehnologice. In acest scop beneficiarul va 

urmări si convoca din timp comisia de recepţie si punere in funcţiune. In ordinul de numire a acestei comisii se vor preciza 

sarcinile pe care le are in legătură cu punerea in funcţiune. Sarcina tehnica de baza a acestei comisii este de a stabili daca 

instalaţia poate trece la perioada următoare de punere in funcţiune si exploatare de proba, in condiţii de securitate deplina 

atat pentru instalaţia respectiva cat si pentru cele la care se racordează. 

La recepţia provizorie, executanţii si. furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice legale calitatea 

corespunzătoare a bazei materiale introduse in lucrări si execuţia corecta a tuturor lucrărilor ascunse precum si rezultatele 

probelor prevăzute a se executa înaintea, in timpul si la terminarea lucrărilor. 

Daca instalaţiile au fost admise la recepţie si lucrările de construcţii montaj sunt terminate, se va incheia un act unic de 

recepţie cu constructorul si cu montorul, precizandu-se obligaţiile si răspunderile fiecăruia. 

Prin receptionarea provizorie a lucrărilor de construcţii montaj, executanţii raman numai cu obligaţia eventualelor completări 

si remedieri, stabilite prin procesul verbal, de recepţie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv 

cu răspunderea realizării probelor de garanţie. 

Recepţia provizorie si luarea in primire de către beneficiar a construcţiilor si instalaţiilor electroenergetice se poate face si pe 

parti ale lor, daca pot funcţiona separat. 

2.3. Verificări, încercări si probe in perioada de punere in 

funcţiune si exploatare de proba 

Page 165 of 1086



Scopul acestor operaţii este de a verifica si regla funcţionarea in ansamblu a instalaţiei in vederea atingerii regimului normal 

de lucru proiectat, pentru a se trece cu rezultate bune la proba tehnologica complexa de 72 de ore, precum si pentru a se 

putea executa lucrările de completarea montajului nerealizate in faza anterioara deoarece cereau ca instalaţia sa fie in 

funcţiune. 

Trecerea la perioada de punere in funcţiune si exploatare de proba a întregii instalaţii sau a pârtilor funcţionale ale acesteia 

se face pe baza concluziilor comisiei de recepţie si de punere in funcţiune. împreuna cu executantul, furnizorul si 

beneficiarul, comisia stabileşte schema si nominalizarea exacta a probelor si întocmeşte programul desfăşurării lor. 

Executarea probelor se face de către beneficiar cu asistenta tehnica a proiectantului, executantului si furnizorului si in 

conformitate cu prevederile din proiecte, contracte sau acte normative. 

Responsabilitatea manevrelor si aplicării normelor de protecţia muncii revine personalului de exploatare, care va lua 

masurile necesare (delimitarea si îngrădirea spatiilor periculoase, interzicerea personalului neautorizat in aceste spatii, 

afişarea plăcilor avertizoare, accesul la lucru prin dispoziţie scrisa, asigurarea respectării normelor de protecţia muncii 

specifice locului de munca, etc). 

Instalaţiile electrice vor fi supuse probei finale de 72 ore. iar celelalte instalaţii electrice, conform normelor respective sau 

prevederilor proiectantului. Pentru aceasta, instalaţiile vor trebui sa fie complete; daca lipsesc totuşi unele parti care pot fi 

înlocuite prin provizorate, iar punerea in funcţiune este imperioasa, se pot face probele finale si darea in funcţiune pe timp 

limitat, la propunerea comisiei de recepţie si punere in funcţiune, insusita de proiectant, aprobata de Filiala de Reţele 

Electrice Judeţeană. 

In urma efectuării probei finale se încheie procesul verbal de punere in funcţiune, semnat de membrii comisiei. 

Cu punerea in funcţiune poate începe activitatea de exploatare. 

2.4. Verificări, încercări şi probe în perioada de garanţie 

Probele de garanţie se fac obişnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalaţiilor in exploatare, in vederea verificării 

parametrilor si performantelor din proiect. Se executa de către organizaţia de exploatare, singura, sau cu ajutorul altor 

intreprinderi de specialitate si in prezenta delegaţiilor executantului si furnizorilor de echipamente (după caz). 

Daca rezultatele probelor arata ca instalaţia nu realizează parametrii garantaţi, beneficiarul are dreptul sa ceara remedierea 

defectelor, daune de Ia furnizor sau chiar respingerea furniturii. 

Daca probele de garanţie se termina cu succes, se efectuează recepţia contractuala a echipamentelor si 

instalaţiilor,incheindu-se un proces-verbal, prin care se confirma ca furnizorii si executanţii si-au îndeplinit cantitativ si 

calitativ obligaţiile asumate; in cazul ca raman sau apar unele deficiente nerezolvate in perioada de garanţie, se vor 

prevedea in procesul -verbal, modul si termenul de rezolvare, precum si sarcinile ce revin furnizorului, executantului si 

beneficiarului in acest scop. 

Daca la sfârşitul perioadei de garanţie nu exista litigii, se încheie de către beneficiar cu delegaţii furnizorului si ai 

executantului un proces-verbal de recepţie definitiva, in care se fac rezultatele probelor de garanţie si se confirma ca 

deficientele consemnate in procesul -verbal de recepţie provizorie, de recepţie contractuala sau in cursul perioadei de 

garanţie au fost remediate. 

 
INSTALAŢII CURENŢI SLABI 
Antreprenorul de instalaţii electrice de curenţi slabi va prevedea toate materialele, echipamentele şi forţa de munca 
necesare pentru montarea şi punerea în funcţiune a lucrărilor de instalaţii electrice de curenţi slabi, asa cum rezultă din 
desenele şi documentaţia tehnica a proiectului, memoriul tehnic, prezentul caiet de sarcini şi toate necesităţile lucrării. 
Antreprenorul va respecta deasemenea toate normativele, prescripţiile tehnice, standardele de specialitate, normele 
locale specifice lucrării, chiar dacă nu sunt prevăzute explicit în prezentul caiet de sarcini sau documentaţia tehnică a 
proiectului. 
Lucrările prevăzute a fi executate precum şi materialele utilizate la realizarea instalaţiilor din prezentul proiect vor fi de 
cea mai bună calitate, astfel încât în final acestea să asigure performanţele din proiect, necesare bunei funcţionări a 
instalaţiilor electrice de curenţi slabi ale clădirii. 
împreună cu ceilalţi antreprenori se vor verifica spaţiile necesare instalaţiilor electrice de curenţi slabi, astfel încât să se 
asigure posibilitatea montării materialelor şi echipamentelor prevăzute pentru a fi montate în spaţiile respective. Pentru 
orice nepotrivire se va apela la proiectanţii de specialitate pentru a da soluţiile de modificare cele mai bune. 
O atenţie mărită se va acorda pozării tuburilor de protecţie şi a dozelor precum şi a coloanelor cu prize prevăzute în 
camere. 
Se vor transmite celorlalţi antreprenori informaţiile necesare despre lucrare, în timp util, astfel încât să se poată executa 
corespunzător toate instalaţiile. 
La modul general, execuţia lucrărilor se face în conformitate cu normativele, regulamentele şi standardele româneşti, în 
mod particular supunându-se următoarelor: 
Normele tehnice de protecţie impotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor, indicativ P118 
/99 ; 
Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a., indicativ 
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17-11 ; 
Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 001/08/00 ; 
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de 
producţie, indicativ 118/1-01 
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra 
efracţiei din clădiri, indicativ P118/3-2015 
Legea 10/1995 - Privind calitatea în construcţii 

METODE SI ÎNCERCĂRI PENTRU VERIFICAREA CALITATII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Verificări înainte de începerea 
Lucrărilor 
La aducerea materialelor pe şantier, acestea vor fi supuse unui control vizual atent, pentru a depista eventuale deteriorări 
aparute în timpul transportului, depozitării sau manipulării. De asemenea, se verifica corespondenta cu proiectul şi/sau 
prospectele sau fişele tehnice, în mod special din punct de vedere al respectării caracteristicilor tehnice ale materialelor 
şi aparatelor. 
La începerea lucrărilor de execuţie propriu-zise se vor pune la dispoziţia consultantului fişele tehnologice de execuţie 
pentru categoriile de lucrări ce fac obiectul proiectului. Acestea trebuie să respecte legislaţia tehnică în vigoare în 
Romania, precum şi celelalte norme adiacente cum sunt normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a 
mediului. 
Se va urmări ca în timpul executării lucrărilor de construcţie să se respecte prevederile proiectului în ceea ce priveşte: 

a) poziţionarea golurilor de trecere prin pereţi; 
b) poziţionarea corecta a traseelor de cabluri; 
c) toate lucrările de montare a instalaţiei electrice se vor face numai în absenţa tensiunii (fără tensiune). 

Zona de lucru se va prelua pe bază de proces-verbal în care se va specifica în mod expres fidelitatea 
execuţiei lucrărilor de construcţii în raport cu prevederile documentaţiei de execuţie. în cazul depistării unor deficienţe, 
antreprenorul constructor va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare astfel încât montajul instalaţiilor să se 
desfăşoare fără incidente. 
înainte de începerea lucrărilor de montaj a instalaţiilor electrice de curenţi slabi zona de lucru se va asigura din punct de 
vedere al accesului numai pentru personalului autorizat şi instruit în mod corespunzător. 

ORDINEA OPERAŢIILOR, ÎNCERCĂRI Şl VERIFICĂRI ÎN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 
Instalarea Suportilor De Cablu în Clădire 
Marcarea traseelor şi a poziţiilor de instalare a materialelor şi aparatelor se face pe baza documentaţiei de proiectare, 
respectându-se prescripţiile tehnice, în mod special cele referitoare la corelarea traseelor electrice de curenţi slabi cu 
traseele celorlalte instalaţii precum şi a distanţelor minime faţă de acestea (conform cu normativele I7, 118 1/2011, 
1182/2002). 
Trebuie evitată amplasarea instalaţiilor electrice de curenţi slabi pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje 
care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie. 
Când acest deziderat nu se poate respecta, instalaţiile electrice se pot dispune pe trasee comune, astfel: 
- a) deasupra conductelor de apă, de canalizare şi de gaze lichefiate; 
- b) sub conducte de gaze naturale şi sub conductele calde (cu temperaturi peste +400 C). 
Distanţele minime ce trebuie respectate în situaţiile descrise mai sus, sunt indicate în normativul 17-11, 
tabelul 3.1. pentru cabluri electrice. 

Condiţiile pentru montarea tuburilor şi ţevilor de protecţie sunt indicate în normativul 17-11 Dintre acestea se specifica 
cateva, considerate ca fiind cele mai importante: 
- a) Nu se vor monta tuburi şi ţevi în care sunt introduse conducte electrice cu izolaţie obişnuita pe suprafaţa coşurilor, în 
spatele sobelor sau al corpurilor de incălzire; 
- b) Tuburile din PVC se pot instala aparent numai în inâlţimi de peste 2 m de la pardoseală; 
- c) Tuburile şi ţevile se instalează numai pe trasee verticale sau orizontale. Se admit trasee oblice în cazul tuburilor 
peste planşee sau îngropate în beton precum şi la traseele golurilor din planşee şi ale golurilor formate în panouri din 
beton, la turnare. Deasemenea, se admit trasee oblice în cazurile de excepţie când nu se poate altfel (de exemplu: în 
casa scării);d) în încăperi de locuit şi similare, traseele orizontale se distanţează la cca 0,3 m de la plafon; 
- e) în încăperiîn care în tuburi şi ţevi poate pătrunde sau se poate colecta apăde condensaţie, acestea 
se vor monta pe trasee orizontale cu panta de 0,5... 1 % intre doze. 
- f) Tuburile din PVC montate peste planşee sub pardoseală se protejează prin acoperire cu un strat de mortar de ciment 
cu grosimea minimă de I cm; 
- g) Se va evita montarea tuburilor şi a ţevilor de protecţie pe sau în structura de rezistenţă a construcţiilor, în caz contrar 
aceasta montare este permisă în condiţiile prevăzute în normativul P100; 
- h) Tuburile şi ţevile montate îngropat intr-un şlit în elementul de construcţie sau sub tencuială se acoperă cu uit strat de 
tencuială de minim 1 cm grosime; 
- i) Tuburile şiţevile se fixează pe elementele de construcţie cu accesorii demontare prin care să se 
realizezeo prindere sigură în timp, Distanţele fntre punctele de fixare pe porţiuni drepte sunt indicate în 
normativul 17-11, tabel 5.1.4. Se prevăd elemente de fixare şi la 10 cm de la capetele tuburilor şi curbelor, faţă de doze, 
aparate, echipamente şi derivaţii; 
- j) Tuburile şi ţevile din PVC se manevrează în limitele de temperatură a mediului ambiant prevăzute în standardele de 
produs. în cazul unor temperaturi sub regimul termic critic admis, se va face preîncâlzirea la o temperatură de +50 C timp 
de 24 ore. 

Condiţiile pentru montarea accesoriilor pentru tuburi urmează condiţiile impuse pentru tuburile respective, în plus, trebuie 
respectate următoarele: 
- a) Se vor evita îmbinările ta tuburile montate îngropat; 
- b) Se interzice îmbinarea tuburilor montate înglobat în elementele de beton la turnarea acestora; 
- c) Se interzice îmbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de construcţie; 
- d) Curbarea tuburilor se executa cu raza interioară egală cu min. de 5...6 ori diametrul exterior al tubului la montaj 
aparent şl egală cu min. de 10 ori diametrul tubului la montaj ingropat; 
- e) Dozele şi cutiile de derivaţie se montează cu prioritate pe suprafeţele verticale ale elementelor de construcţie; 
- f) Dozele de tragere a conductelor electrice de curenţi slabi prin tuburi se prevăd pe trasee drepte, la distanţa de maxim 
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25 m şi pe trasee cu cel mult 3 curbe, la distanţa de maxim 15 m. 

Dintre condiţiile de montare a conductelor şi cablurilor electrice, care sunt specificate în normativele 17-11 se 
menţionează următoarele: 
- a) Se interzice executarea legăturilor între conductoare în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie, coloanelor cu 
aparate, golurilor din elementele de construcţie şi trecerilor prin elementele de construcţie; 
- b) Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii intre conductoare de cupru se fac prin răsucire şi matisare, prin cleme 
speciale sau prin presare cu scule şi accesorii corespunzătoare; 

Ordinea operaţiilor este următoarea: 
- studierea planurilor de execuţie a lucrării; 
- parcurgerea şi marcarea traseelor de instalare a tuburilor, pe baza documenlatiei de proiectare, respectându-se 
prescripţiile din normative în mod special cele referitoare la corelarea traseului de tubulatură cu traseele celorlalte 
instalaţii edilitare, precum şi a distantelor minime faţă de acestea; 
- instruirea personalului de execuţie a lucrărilor; 
- pozarea tuburilor, instalarea dozelor, introducerea pe tub a unei şute pentru tragerea conductorilor; 
- pozarea jgheabului de cablu; 
- verificarea execuţiei lucrărilor; 

INSTALAREA CABLURILOR DE CURENŢI SLABI 
- identificarea traseelor de cabluri în clădire conform filelor de plan; 
- stabilirea şi asigurarea măsurilor de protecţia muncii corespunzătoare instalării cablurilor; 
- instalarea şi fixarea cablurilor cu respectarea detaliilor din planurile de execuţie; 
- fixarea cablurilor pe poziţie în punctul de montare al echipamentelor cu respectarea rezervei de cablu necesară pentru 
conectarea echipamentelor. 
- verificarea instalării cablurilor conform filelor de plan. 
Exploatarea instalaţiilor începe după recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, când investitorul certifică 
realizarea de către constructor a lucrărilor în conformitate cu prevederile contractuale şi cu cerinţele documentelor oficiale care 
certifică că instalaţia poate fi dată în folosinţă 
La exploatarea instalaţiilor de curenţi slabi se va respecta pe lângă indicaţiile din instrucţiunile de exploatare şi prevederile 
cuprinse în prescripţiile tehnice conexe domeniului instalaţiilor de curenţi slabi. 
Controlul şi verificarea instalaţiei au caracter permanent, făcând parte din urmărirea curentă privind starea tehnică a 
construcţiei, care corelată cu activitatea de întreţinere şi reparaţii au ca obiectiv menţinerea instalaţiei la parametrii proiectaţi. 
Controlul şi verificarea instalaţiei se fac pe baza unui program, de către personalul de exploatare. Programul se întocmeşte de 
beneficiar (administratorul) instalaţiei, ţinând cont de instrucţiunile de exploatare ale echipamentelor şi unor reguli generale de 
care trebuie sa se ţină seama în timpul exploatării. 
Revizia instalaţiei se face periodic, conform indicaţiilor menţionate la fiecare element de instalaţie, şi are ca scop cunoaşterea 
stării instalaţiei la un anumit moment în vederea luării unor eventuale măsuri pentru ca instalaţia să funcţioneze la parametrii 
proiectaţi. 
Proprietarii construcţiilor precum şi administratorii şi utilizatorii construcţiilor au obligaţia, prin lege, să efectueze la timp lucrările 
de întreţinere şi reparaţii, respectiv să folosească instalaţiile din construcţii în conformitate cu instrucţiunile de exploatare. 
Pentru menţinera instalaţiei la valoarea parametrilor de proiectare, persoanele care se ocupă cu întreţinerea şi exploatarea 
instalaţiilor au obligaţia să remedieze orice defecţiune, îndată ce aceasta a fost sesizată. Până la înlăturarea defecţiunii se 
impune, după caz, scoaterea din funcţiune a echipamentelor sau a părţilor de instalaţie, defecte. 
Lucrările de reparaţii ale instalaţiilor de curenţi slabi se vor executa de către firme de specialitate sau de personalul de 
întreţinere a clădirii. 
VERIFICAREA INSTALAŢIILOR DE CURENŢI SLABI în timpul execuţiei se va face o verificare preliminară. După definitivă, 
înainte de punerea în funcţiune. 
Verificarea preliminară presupune: 
- verificarea înainte de montaj a calităţii materialelor şi continuităţii 
- verificarea aparatelor Verificarea definitiva presupune 
- verificări prin examinări vizuale 
- verificări prin încercări 
Punerea în funcţiune se va face obligatoriu numai după efectuarea verificărilor menţionate şi întocmirea buletinelor 
corespunzătoare de verificare. După realizarea punerii în funcţiune se va verifica modul de funcţionare al tuturor instalaţiilor de 
curenţi slabi 
URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP INSTALAŢIILOR DE CURENŢI SLABI 
• se va urmări respectarea parametrilor care au stat la baza proiectării şi execuţiei instalaţiei; 
• controlul pentru constatarea stării echipamentelor se va face de personal calificat; 
 
 
 
INSTALAREA ECHIPAMENTELOR 
-instalare socluri detectoare, sirene; 
-formarea capetelor de cablu şi conectarea lor la aparatele menţionate; 
-instalarea detectoarelor în socluri; 
-instalarea centralelor de semnalizare, alimentarea, şi verifica -instalarea echipamentelor de control acces la uşi 
(cititoari 
 
contacte magnetice, dispozitive amortizoare). 
-instalarea extensiilor şi controlerelor, alimentarea şi verificarea -verificarea instalării echipamentelor conform filelor de plan. 

INSTALAŢII SANITARE 

Instalaţii sanitare interioare 
Se vor folosi fitinguri de îmbinare tip strângere. Ţevile se vor tăia perpendicular pe ax. Ţevile se vor izola cu o izolaţie specială 
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comercializată de acelaşi furnizor de ţevi. Conductele de alimentare cu apă se vor monta cu pantă ascendentă 2-5 %% pentu 
evitarea formării sacilor de aer şi pentru golirea instalaţiei. Atunci când conducta de apă rece şi apă caldă se montează în 
apropiere, conducta de apă caldă se va monta deasupra conductei de apă rece. Conductele se vor fixa de elementele de 
construcţie prin brăţări şi console. 
Tuburile de canalizare vor fi din polipropilena îmbinate cu garnitura din elastomeri. Sensul mufelor va fi în sens invers de 
scurgere a apei prin conducte. Tuburile vor fi sprijinite prin brăţări sau console de elementele de construcţie, distanţa între două 
susţineri succesive va fi de minimum 2 m. Se va asigura accesul la piesele de curăţire prin uşiţe în nişele pentru instalaţii. 
Piesele de curăţire se vor monta conform planurilor la înălţimea de 0,4 - 0,8 m faţă de pardoseală. Capacele pieselor de 
curăţire, se vor fixa cu şuruburi asigurându-se etanşarea cu cauciuc. 
Ieşirea colectorului se va face la cota prevăzuta în planuri sub adâncimea de îngheţ (STAS 6054). La tuburile prevăzute în 
pământ va fi verificată etanşarea îmbinărilor şi apoi vor fi acoperite. 
Ordinea de execuţie a lucrărilor 
Instalaţii sanitare interioare 
Lucrările la instalaţiile hidraulice ale construcţiei se vor executa în corelaţie cu celelalte lucrări aferente acesteia. Se vor executa 
mai întâi lucrările necesare pentru instalaţia de canalizare. 
Montarea conductelor de canalizare se realizează de la conductele principale de colectare, pronind de la punctul de ieşire din 
clădire şi urmărindu-se traseul acesteia până la coloana cea mai depărtată. Se montează conducta colectoare orizontală din 
aval către amonte. 
Se fixează locul bridelor şi consolelor, distanţa nefiind mai mare de 2 m. Se execută tronsoane prefabricate pentru micşorarea 
numărului de îmbinări la poziţie. 
Montarea coloanelor se execută după executarea colectoarelor orizontale. Se montează tuburile provizorii, fără să se facă 
etanşarea, după ce s-a verificat poziţia corespunzătoare a ramificaţiilor la fiecare nivel. Se realizează legăturile de la obiectele 
sanitare. Se realizează străpungerea acoperişului şarpantă pentru montarea căciulii de ventilare. 
Pentru montarea conductelor principale de distribuţie a apei, ordinea de execuţie este următoarea: 

- trasarea şi luarea măsurilor la poziţie; 

- confecţionarea distanţierilor şi a dopurilor de lemn; 

- pregătirea sârmelor pentru legat; 

- împlintarea bolţurilor metalice şi agăţarea sârmelor pentru legat, în cazul conductelor suspendate de planşeu 
sau batera şpiţurilor şi agăţarea sârmelor în cazul conductelor montate în perete; 

- scoaterea dopurilor din conducta montată anterior şi aşezarea provizorie a conductelor la poziţie; 

- aşezarea distanţierilor şi legarea cu sârmă; 

- verificarea poziţiei conductelor, efectuarea corecturilor şi punerea provizorie a 
dopurilor; 

- demontarea distanţierilor de lemn şi a legăturilor de sârmă după fixarea defintivă a conductelor în brăţări sau 
dispozitive de susţinere. 
Pentru efectarea legăturilor la obiectele sanitare ordinea este următoarea : 

- trasarea şi luarea măsurilor la poziţie; 

- confecţionarea distanţierilor şi a dopurilor de lemn; 

- pregătirea sârmelor de legat; 

- scoaterea dopurilor din conducta montată anterior şi aşezarea provizorie a conductelor la poziţie; 

- aşezarea distanţierilor şi legarea cu sârmă; 

- verificarea poziţiei conductelor, efectuarea corecturilor şi punerea provizorie a 
dopurilor; 

- pregătirea mortarului de ipsos pentru conductele montate îngropat; 

- fixarea definitivă a conductelor cu copci de ipsos; 

- demontarea distanţierilor de lemn şi a legăturilor cu sârmă, după fixarea definitivă a conductelor cu brăţări. 
Recepţia lucrărilor 
Încercări la conductele interioare de apă rece şi caldă. 
Conductele de apă rece şi caldă de consum vor fi supuse următoarelor 
încercări : 

- încercarea de etanşeitate la presiune la rece 

- încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă 

- încercarea la etanşeitate şi rezistenţă la cald a conductelor de apă caldă. Încercarea la etanşeitate, la 
presiune, la rece ca şi încercarea la etanşeitate şi 
rezistenţa la cald se va efectua înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi celelalte puncte 
de consum, extremităţile conductelor fiind obturate cu flanşe sau dopuri. 
Presiunea de încercare la etanşeitate şi rezistenţă la cald la conductele de apă rece şi caldă va fi egală cu 1,5 ori presiune de 
regim. 
Conductele vor fi ţinute sub presiune, timpul necesar verificării tuturor traseelor şi îmbinărilor, dar nu mai puţin de 20 minute, 
timp în care nu se admite nici o scădere a presiunii. 
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Presiunea se va realiza cu o pompă de încercări hidraulice şi se va citi pe manometrul montat pe pompă, care se va amplasa în 
punctul cel mai de jos al conductelor. 
Încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă se va efectua după montarea armăturilor la obiectele sanitare şi la celelalte 
puncte de consum şi cu conductele sub presiune hidraulică de regim. 
Se va verifica prin deschiderea succesivă a armăturilor de alimentare, dacă apa ajunge la presiunea de utilizare, la fiecare 
punct de consum în parte. Verificarea se face prin deschiderea numărului de robinete de consum corespunzător simultaneităţii 
şi debitului de calcul. 
Încercarea la etanşeitate şi rezistenţă la conductele de apă caldă se va face prin punerea în funcţiune a instalaţiei de apă caldă 
la presiunea de regim şi la temperatura de 55 - 600C . 
Presiunea şi temperatura de regim se vor păstra în instalaţie timpul necesar verificării etanşeităţii îmbinărilor şi a tuturor 
punctelor de susţinere şi fixare a conductelor supuse dilatărilor, dar nu mai puţin de 6 ore. 
După răcirea complectă se va repeta încercarea de etanşeitate la presiune la rece. În vederea diminuării posibilităţilor de 
coroziune şi a prelungirii duratei de funcţionare a instalaţiei de apă caldă, se va face rodajul instalaţiei timp de 60 zile la 
temperatura 450 C. 
Încercări la conductele interioare de canalizare. 
Conductele interioare de canalizare vot fi supuse la următoarele încecări : 

- încercarea de etanşeitate 

- încercarea de funcţionare 
Încercarea de etanşeitate se va efectua prin verificarea etanşeităţii pe traseul şi la punctele de îmbinare, prin umplerea cu apă a 
conductelor de canalizare menajeră până la nivelul de refulare al sifoanelor de pardoseală. 
Conductele montate mascat vor fi verificate pe parcursul lucrării înainte de 
mascare. 
Încercarea de funcţionare se face prin alimentarea cu apă a obiectelor sanitare şi a punctelor de scurgere la un debit normal de 
funcţionare şi verificare a condiţiilor de scurgere. La efectuarea probelor de funcţionare se vor verifica pantele conductelor, 
starea pieselor de curăţire, conform proiectului. 
 
3. MONTAJ OBIECTE SANITARE 
Montajul obiectelor sanitare se va face numai după ce s-a efectuat proba de presiune a întregii instalaţii de distribuţie a apei şi 
după ce s-au terminat lucrările de finisaj din încăperi, pentru a proteja obiectele sanitare împotriva degradării. 
La trasarea poziţiei şi montarea obiectelor sanitare se va urmări ca acestea să fie montate astfel încât să se asigure estetica 
încăperii şi o utilizare cât mai uşoară. 
La montaj se va ţine seama de: 
- distanţele minime între diferitele obiecte sanitare, precum şi între acestea şi pereţi sau alte elemente de construcţie 
conform STAS 1026 
- distanţele de montaj ale obiectelor sanitare şi ale armăturilor acestora conform STAS 1504. 
Fixarea pe pereţi a obiectelor sanitare şi consolelor de susţinere a acestora se va face cu dibluri şi holtzşuruburi. 
MONTAJ LAVOARE 
Dimensiunile, materialul, forma şi firma producătoare de lavoare vor fi alese de către beneficiar. 
Fixarea lavoarului se va realiza conform etapelor: 
- fixarea prezoanelor pe perete în locuri marcate; 
- verificarea planeităţii lor prin intermediul nivelei cu bulă; 
- fixarea consolei pe perete; 
- amplasarea lavoarului pe perete şi trasarea prinderii; 
- se amplasează lavoarul pe consola şi se fixează de perete cu ajutorul suporţi lor metalici. 
Racordurile de apă caldă şi apă rece se vor realiza prin intermediul robinetelor de siguranţă de colţ. Legătura între robinetul de 
siguranţă şi baterie va fi de tip flexibil. Poziţia legăturii de apă caldă va fi în partea stângă, iar cea pentru apa rece în partea 
dreaptă. La ieşirea din pereţi a conductelor de apă şi scurgere care deservesc obiectul sanitar se recomandă să se monteze 
pentru mascarea golului, rozete metalice cromate. Racordarea la conducta de canalizare se face obligatoriu prin intermediul 
unui sifon cu ventil de scurgere, tip butelie cu gardă hidraulică. 
Lavoarele sunt prevăzute cu orificiu de preaplin care comunică printr-un canal cu orificiul de scurgere, la care se montează un 
ventil cu dop şi sifonul cu gardă hidraulică. 
Lavoarele pot fi echipate cu unul sau două robinete ori cu baterii amestecătoare de apă rece cu apă caldă, montate pe lavoar 
(stative) sau perete. Lavoarele pot fi montate şi pe console, structuri metalice, integrate în mobilier cu mascarea legăturilor şi a 
sifonului de scurgere folosind folosind picior sau piedestal. 
MONTAJ VAS WC 
Vasele WC se montează pe podea prin fixare cu ajutorul diblurilor speciale de WC. Vasele WC vor fi cu cădere in trepte, cu 
ieşire laterala, de culoare albă, colac alb cu capac, garnitura perie de WC alba, suport de hârtie igienică, capacitate pentru o 
rola de hârtie, de culoare albă. Pe interiorul uşilor de la WC-uri se fixează un cârlig de haine. 
Racordarea la canalizare a vaselor WC se face prin intermediul pieselor de legătură cu etanşare pe manşetă de cauciuc 
(racord WC), fiind interzisă folosirea tuburilor gofrate flexibile. 
MONTAJ REZERVOR WC 
Rezervoarele WC vor fi cu alimentare apă din lateral, montate pe perete, capacitate 6/9 litri, cu tastă de pornire şi stop. 
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Rezervoarele se vor aproviziona împreună cu vasele WC de la acelaşi producător, pentru a se asigura o montare 
corespunzătoare cu cerinţele beneficiarului. 
Rezervoarele vor fi racordate etanş la vasul WC prin intermediul kit-ului ce se livrează împreună cu rezervorul. Se vor respecta 
întocmai prevederile din notiţa tehnică a furnizorului, pentru a asigura o montare, racordare şi funcţionare corespunzătoare. 
Racordul la apă rece se va realiza prin intermediul unui robinet de siguranţă de colţ, cu rozetă cromată de mascare a poziţie i 
din perete. 
MONTAJ ARMATURI: 
înainte de montaj se verifică dacă armăturile se manevrează uşor la deschidere şi închidere. 
Strângerea elementelor trebuie făcută cu simţ astfel încât fixarea şi etanşarea să fie realizate fără a fi modificate calităţile 
lavoarelor sau a bateriilor. 
Pentru bună utilizare a armăturilor şi bateriilor, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
- să permită o întreţinere şi o curăţire cât mai uşoară 
- să asigure funcţionarea optimă a obiectului sanitar 
- să realizeze debite variabile de apă la orice deschidere a robinetului fără a produce vibraţii. 
Bateriile de perete trebuie să fie montate astfel încât axul bateriei să fie centrat pe obiectul sanitar şi perpendicular pe perete. 
Toate bateriile se vor monta în poziţia închis. Racordarea bateriilor stative la conductele de apă se face cu racorduri flexibile. 
MONTAJ VENTILE DE SCURGERE 
Trebuie făcut astfel încât să asigure o golire a obiectelor sanitare în cel mai scurt timp posibil, concomitent cu racordarea 
etanşă a obiectului sanitar cu sifonul. 
Montarea ventilului de scurgere la obiectele sanitare se tace după ce sub rozeta ventilului s-a pus o garnitură de cauciuc, 
strângerea trebuind a fi făcută cu simţ, astfel încât etanşarea să fie realizată fără a deteriora obiectul sanitar. 
MONTAJ SIFOANE 
Sifoanele trebuie să asigure o golire a obiectelor sanitare în cel mai scurt timp posibil. Legătura între ventilele de scurgere şi 
sifoane trebuie făcută astfel încât etanşarea să fie realizată. Trebuie să permită o întreţinere şi o curăţire cât mai uşoară şi să 
asigure o funcţionare optimă a obiectului sanitar. 
Conductele instalaţiei de apa rece se vor monta de preferinţa in slituri practicate in elementele de construcţie - pereţi 
Conductele vor fi montate după ce în prealabil s-a făcut trasarea lor. la trasare se vor respecta cu stricteţe pantele prevăzute în 
proiect astfel încât să fie asigurată aerisirea şi golirea completă a conductelor. La derivaţiile spre obiecte, golirea conductelor se 
va face fie la obiectele sanitare, fie la coloane. 
Pe traseul conductelor se va evita formarea sacilor sau pungilor de aer sau de apă, în caz de golire. Acolo unde nu este 
posibilă evitarea sacilor se va prevedea un robinet de golire. Susţinerea conductelor montate pe pereţi se face prin brăţări sau 
pe console. 
La execuţia lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din “Instrucţiunile tehnice pentru executarea termoizolatiilor la 
elementele de construcţii” C142. 
Lucrările de izolare vor fi începute numai după ce în prealabil s-au efectuat probele de presiune şi a fost executată curăţirea şi 
protejarea conductelor cu straturi anticorozive. 
Izolaţiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi de manevră, precum şi în dreptul 
manşoanelor de trecere prin elementele de construcţie. 
Pentru a evita apariţia condensului pe suprafaţa conductelor de apă acestea se vor izola termic cu tuburi flexibile din tub 
elastomer cu coeficientul de conducţie termic 0,06 W/mK, având grosimea de minim 3 mm pentru apă. 
La executarea izolaţiilor termice se vor respecta prevederile din acte normative şi proiecte tip. 
Instrucţiuni termice pentru executarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii, indicativ - C 142 
5. MONTAJ CONDUCTE SCURGERE DIN PVC: 
înainte de montaj toate piesele vor fi inspectate vizual pentru depistarea eventualelor vicii şi defecţiuni. 
Montaj conducte de canalizare din PVC-KA 
Tuburile şi piesele de legătură şi schimbare de direcţie se montează cu mufele împotriva sensului curgerii apei, etanşarea 
îmbinărilor facându-se cu manşetele sau inelele de cauciuc ale sistemului. 
Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, confonn prevederilor STAS 1795. 
Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate. 
Racordurile coloanelor orizontale se vor realiza la unghi de 45°, iar schimbările de direcţie ale colectorului se vor realiza la 
unghi de 90°. 
Va fi respectată cu stricteţe panta de montaj prevăzută în proiect. 
Pe toată durata execuţiei vor fi respectate traseele prevăzute pe planurile de execuţie. 
6. STRĂPUNGERI PEREŢI SI PLANSEE: 
La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi montate în tuburi de protecţie, care sa permită mişcarea libera a 
conductelor datorita dilatării si sa asigure protecţia mecanica a conductelor izolate. 
Tuburile de protecţie vor fi realizate din ţeava PVC tip U si vor avea diametrul suficient de mare pentru a permite deplasarea 
libera a conductei la dilatare-contractare. Pe porţiunile de conducte ce traversează pereţi nu se fac îmbinări. La ieşirea din 
elementele de construcţie se recomanda sa se monteze rozete de plastic pentru mascarea golului. Golurile in elementele de 
rezistenta ale clădiriiţgrinzi, stâlpi, pereţi de susţinere) se vor face prin carotare si cu acordul 
7. IZOLAŢII TERMICE: 
Conductele de apă rece şi apă caldă menajeră se vor izola termic în scopul evitării apariţiei condensului pe suprafeţe reci şi 
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respectiv reducerii pierderilor de căldură, pe toată lungimea lor. 
La execuţia lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din “Instrucţiunile tehnice pentru executarea termoizolaţiilor la 
elementele de construcţii “ - C 142. 
Lucrările de izolare vor fi începute numai după ce în prealabil s-au efectuat probele de presiune. Izolaţiile tennice aplicate pe 
conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi de manevră, precum şi în dreptul manşoanelor de trecere prin 
elementele de construcţie. 
Conductele se vor izola termic cu tuburi izolatoare din cauciuc cu coeficientul de conductivitate termică 0,035W/mK. 
8. SPALAREA INSTALAŢIEI: 
După efectuarea probelor menţionate cu rezultate corespunzătoare, instalaţia se va spăla la interior cu jet de apa continuu, 
pentru evacuarea eventualelor impurităţi si corpuri solide provenite din fabricaţie, sau de la montaj (zgura de sudura, capete de 
electrozi, pământ, etc.). 
Daca după spălare instalaţia nu poate fi lăsata în funcţiune, în perioada rece a anului se va evacua cu grija si în totalitate apa 
conţinuta, pentru a evita orice posibilitate de îngheţ. 
9. PROBE DE PRESIUNE SI DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE: 
Conductele de apă rece şi caldă de consum vor fi supuse la următoarele încercări: 
1. încercarea de etanşeitate la presiune la rece 
2. încercarea la funcţionare la apă rece şi caldă 
3. încercarea de etanşeitate şi de rezistenţă la cald 
 

Instalatii de stringere cu hidranti interiori 

 
SOLUŢIA PROIECTULUI - INSTALAŢII DE STINGERE INCENDII CU APĂ 
Sursa de apă pentru instalaţiile de stins incendiu o constituie reţeaua de apă existentă pe le str. Ghinzii. 
Conform P118/2-2013 cu modificările şi completările din 2018, s-au prevăzut următoarele instalaţii de stingere incendii cu apă: 
■ Hidranţi interiori; 
■ Hidranţi exteriori. 
INSTALAŢIA DE HIDRANTI INTERIORI 
Are în componenţă: 
■ hidrant interior, montat în aparent în cutie, pe perete, după caz; 
■ materiale auxiliare: furtun de refulare, racorduri, reducţii, accesorii, ţevi din oţel zincat, fitinguri şi armături; 
■ reţele de conducte pentru alimentarea cu apă; 
■ racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu. 
INSTALAŢIA DE HIDRANTI EXTERIORI 
Are în componenţă: 
■ hidrant subteran DN 80, montat pe o conduct PEHD 100 PN 10 0 110 mm, standarde de referinţă SR EN 14384 sau 
SR EN 14339; 
■ reţele de conducte pentru alimentarea cu apa; 
■ racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu; 
* materiale auxiliare; hidrant portativ, racorduri, reducţii, accesorii, ţevi de oţel negre, fitinguri şi armături. 
CONDITI DE EXECUŢIE 
I. Generalităţi 
Executarea lucrărilor de instalaţii se face numai pe baza proiectului de execuţie, care trebuie să cuprindă toate datele tehnice şi 
economice necesare realizării instalaţiei. De asemenea, începerea executării lucrării se va face numai după ce s-au obţinut 
toate avizele şi acordurile necesare, emise de organele abilitate. 
Trebuie precizat ca executarea lucrărilor de instalaţii pentru combaterea incendiilor trebuie să fie realizată numai de către unităţi 
de execuţie specializate care vor fi certificate profesional. De asemenea, se vor utiliza la execuţie numai materiale, aparate, 
agregate şi echipament care corespund cerinţelor proiectului, cerinţelor de calitate şi nivelele de performanta impuse de Legea 
10/1995 reactualizată în 2016 şi care trebuie să fie însoţite de : 
* certificatele de calitate ale furnizorului, fisele tehnice şi specificaţii conţinând caracteristicile produsului şi durata de 
viaţă, instrucţiuni de montare, probare, întreţinere şi exploatare, certificate de garanţie, certificate de atestare a calităţii şi 
performantelor (agremente tehnice, avize tehnice, procese verbale de omologare); 
• certificate de atestare pentru elementele de instalaţii care fac obiectul instrucţiunilor tehnice ISCIR sau care sunt 
supuse Biroului Român de Metrologie Legala (BRML). 
La execuţia lucrărilor se folosesc utilaje, scule şi dispozitive care trebuie să fie atestate tehnic. 
II. Echipamente 
Se vor monta vane de închidere şi izolare. 
Grupul de pompare sunt prevăzute cu manometre pentru indicarea presiunii cu marcarea domeniilor de presiuni necesare. în 
Staţia de Pompare se va asigura o ventilaţie corespunzătoare pentru evitarea umidităţii, iar echipamentele electrice vor fi 
adecvate. Se va asigura, de asemenea, iluminat pentru continuarea lucrului, precum şi încălzire corespunzătoare evitării 
îngheţării apei în conducte. 
Ca o a doua sursa de energie pentru pompele instalaţiilor de stins incendiu este prevăzut un grup electrogen cu pornire 
automată. 
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III. Montarea hidranţilor şi a echipamentului de serviciu 
Hidranţii interiori 
Hidranţii interiori se echipează cu: 
■ Standard de referinţă: SR EN 671-2; 
• Tambur furtun plat cu sistem axial de alimentare cu apă; 
• Rola de furtun plat PN 16 - 20 m; 
■ Robinet de hidrant FE 0 2"; 
D Ţeava de refulare universală cu jet combinat. 
Instalaţiile cu o distribuţie ramificată de hidranţi interiori vor fi separate de restul instalaţiilor de alimentare cu apă. Ele se vor 
executa din ţevi de otel zincat. Conductele de alimentare a hidranţilor vor fi prevăzute cu o panta de 0,5% în scopul golirii 
ulterioare a instalaţiei. 
Marcarea hidranţilor se va face prin inscripţionarea geamului şi prin iluminat de siguranţă. 
Traseele conductelor de incendiu vor fi montate la distanţe normate de Normativul 17:2011 fata de instalaţiile electrice. 
Hidranţii interiori vor fi amplasaţi în locuri vizibile şi uşor accesibile în caz de incendiu, în funcţie de raza lor de acţiune. 
Hidranţii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunuri plate (standard de referinţă SR EN 671-2 ) şi ţeava de refulare 
universală montată la extremitatea furtunului, pentru a forma, dirija şi controla jetul de apă. 
Ţeava de refulare va fi prevăzută cu un robinet de închidere a alimentarii cu apă, cu supapă sau de alt tip cu deschidere lentă. 
Robinetul hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau şi 
dispozitivele de refutare a apei, se montează într-o cutie speciala, amplasată aparent, în pe zidăria existentă, (a înălţimea de 
0,80-^1,50 m de la pardoseală. 
Hidranţii exteriori 
Hidranţii vor fi montaţi într-o poziţie riguros verticală, cu respectarea adâncimii de acoperire de minim 1 m din dreptul 
generatoarei superioare a cotului hidrantului. 
La montarea hidranţilor trebuie respectate următoarele condiţii: 
■ evitarea introducerii de pământ sau pietre; 
■ aşezarea tălpii cotului pe un radier de beton; 
■ constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de golire. 
La fiecare hidrant se va asigura o presiune suficientă pentru acţionarea şi de pe acoperiş, dar nu mai mare de 40 1T1H2O. 
Reţeaua de hidranţi exteriori se va dota cu minimum două seturi de: 
• furtun plat, L=120 m (6 role de 20 m cu racorduri gemene şi garnituri de etanşare); 
• ajutaj tip 8-20 mm; 
■ garnitura de etanşare tip B; 
■ cheie racord A, B, C; 
■ cărucior pentru furtun. 
Accesoriile de dotare se vor amplasa în panouri P Şl plasate în apropierea hidranţilor, în locuri vizibile şi marcate 
corespunzător. 
Panourile P Şl se vor mai dota cu : 
■ târnăcop PSI; • 
■ găleată zincată 10 litri; 
■ lopată tip A; 
■ prăjină cu cange metalică; 
■ rangă PS!; 
■ roia suport furtun ; 
■ stingător cu spuma chimică. 
Conducte din oţel zincat Ol Zn 
Sistemul de conducte trebuie să fie confecţionat din oţel în concordanţă cu specificaţiile P118/2-2013. 
In cazul în care conductele de oţel cu diametre nominale egale sau mai mici de 150 mm sunt filetate, canelate sau sunt altfel 
prelucrate, trebuie să aibă o grosime de perete minimă în concordanţă cu ISO 65M. în cazul în care capetele de conducte sunt 
prelucrate fără reducerea semnificativă a grosimii peretelui (ex. preparare pentru sudare), ele trebuie sa aibă o grosime de 
perete minimă conform ISO 4200, cap. D 
Tehnologia de montare 
a) îmbinarea conductelor de oţel 
îmbinarea ţevilor cu diametrul mai mic sau egal cu 2" se va face prin înflletare iar a celor cu diametrul mai mare de 2" se va face 
prin sudură sau cuplare folosind cuplaje rapide. 
Cuplajele rapide se montează conform cerinţelor producătorului şi trebuie să fie aprobate CE. 
Ţevile drepte, cu diametrul mai mic sau egal cu 2" precum şi fitingurile sau flanşele destinate îmbinării prin filetare, vor avea filet 
care va corespunde cu prescripţiile STAS 402 / 88, care trebuie sâ permită înşurubarea pieselor cu mâna până la cel puţin 
jumătate şi cel mult trei sferturi din lungimea fiietului piesei. Filetul poate fi cilindric sau conic. 
Etanşarea se va executa cu fuior de cânepă îmbibat cu pastă de miniu de plumb sau pastă de grafit amestecată cu ulei de în 
dubiu fiert sau alte materiale omologate în acest scop. 
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Pentru realizarea îmbinărilor prin flanşe, în cazul instalaţiilor de alimentare cu apă pentru incendiu, etanşarea îmbinărilor se va 
face cu garnituri confecţionate din carton (STAS 1733 / 89} unse cu pastă de miniu de plumb sau grafit, îmbibat cu ulei de in 
fiert sau alte materiale omologate în acest scop. 
Garniturile nu vor obtura secţiunea de trecere a ţevii, iar periferia garniturii va ajunge până la şuruburile flanşei. 
Şanfrenul şi/sau capetele conductelor trebuie lipsite de uleiuri, grăsimi, vopsele, rugină, pentru a evita apariţia porilor în 
cordonul de sudură. 
Operaţiunile pentru pregătirea materialelor în vederea efectuării sudurii, se vor face manual sau mecanic şi constau în: 
■ periere (pentru îndepărtarea resturilor de vopsea, rugină liberă); 
■ polizare pentru îndepărtarea crustei cu solvent degresant (pentru îndepărtarea rezidiurilor de ulei, vopsele şi alte 
grăsimi) din interiorui conductelor. 
La fel se execută şi curăţarea suprafeţelor interioare a flanşelor sau fitinguriîor din imediata apropiere a viitorului cordon de 
sudură. 
Această operaţie este necesar a fi executată pe o distanţă de minim 50 mm, începând de la marginea conductelor şi fitinguriîor. 
Clasa de execuţie a îmbinărilor sudate ale conductelor este clasa IV-a conform STAS 9532 / 74. Toleranţa de 
perpendicularitate la pregătirea capetelor nu va depăşi 0,6 mm indiferent de diametrul conductelor, atât pe porţiunile drepte cât 
şi la coturile de 90°. Marginile vor fi prelucrate în funcţie de procedeul de sudare aplicat şi grosimea conductei în conformitate 
cu tehnologia de sudare şi STAS 6662/87. Orice proces folosit pentru execuţie, prefabricare sau instalarea sistemului de 
conducte cum ar fi: îndoirea, strunjirea, filetarea nu va reduce grosimea de perete sub valoarea minimă permisă. 
Debitarea conductelor se va face la lungimea din proiectul de execuţie ca să cuprindă şi lungimea suplimentară suficientă 
pentru a asigura cuplarea corectă a ţevilor drepte sau a subansamblelor (elementelor prefabricate). 
b) Caneiarea ţevilor: 
Cuplajele mecanice canelaîe, ca şi celelalte tipuri de îmbinări, au o utilizare limitată din cauza schimbărilor de temperatură 
excesive, presiunea excesivă exercitată asupra îmbinărilor, compatibilitatea chimică între sigiliul elastomeri şi diferitele utilizări 
chimice. Se recomandă consultarea fişelor tehnice şi recomandările producătorului în cazul folosirii cuplajelor canelate pentru 
diferitele instalaţii. 
în cazul instalaţiilor de stingere a incendiilor următoarele cuplaje sunt recomandate cuplaje rigide şi flexibile, coturi, teuri, dopuri, 
reducţii şi alte materiale canelate. Fiecare material trebuie testat şi certificat conform standardelor în vigoare, 
Două tipuri de canelare sunt uzuale: 
■ Canelare prin roluire; 
• Canelare prin tăiere. 
Pregătirea ţevilor pentru canelare: capetele ţevii trebuie tăiate perpendicular pe axa ţevii, toate picaturile, cordoanele sau 
bavurile de sudură interioare sau exterioare trebuie polizate cel puţin S cm de la capătul ţevii şi se polizează marginea 
interioară a ţevii. Ţeava sau conducta mai lungă decât lungimea maximă specificată în manualul de utilizare al aparatului de 
canelare trebuie sprijinită pe 2 stative pentru ţevi. Suportul ţevii trebuie plasat la 3/4 din lungimea ţevii de la dispozitivul de 
canelare. După canelare ţeava se va trata cu vopsea anticoroziva şi se va curăţa toate picăturile şi resturile metalice din 
interiorul ţevii. 
c) Procedura de canelare prin roluire: 
Prin această procedură o mică porţiune a ţevii se deplasează radial, într-un proces de formare la rece. Capătul conductei este 
amplasat lângă setul de roluire a maşinii. în urma închiderii setului de roiuire conducta este comprimată şi rotită, formând o 
canelură în jurul diametrului exterior şi lăsând o adâncitură circumferenţiară pe exterior respectiv o adâncitură în interior. 
După ce s-a montat setul adecvat de role, conform dimensiunilor şi materialului de ţeavă care trebuie canelată, şi este reglat 
dispozitivul de protecţie, stabilizatorul de ţeavă, şi limitorul de diametru al caneturii, se va deschide valva de descărcare a 
presiunii hidraulice din pompă aceasta va face ca rola superioară şi braţul să se deplaseze în poziţia limita superioară. 
Dispozitivul de canelare poate să fie cu acţionare manuală sau electrică. Aplicând presiune constanta pe maneta pompei se va 
roti ţeava şi se va forma canelura, până se ajunge la opritorul de adâncime. 
d) Procedura de canelare prin tăiere: 
Caneiarea prin tăiere se poate utilizare doar în cazul ţevilor cu grosimea peretelui mare. Interiorul ţevilor rămâne netedă şi 
uniformă după caneiare, fără adâncituri. Acest tip de canelare implică îndepărtarea unei treimi din grosimea totală a peretelui 
ţevii pentru a forma buza necesară utilizării cuplajelor. 
Se setează iimitorul de diametru ai canelurii, se aduce freza pe ţeavă rotind în sens orar butonul de avans ai acesteia şi se 
setează întrerupătorul de pe unitatea de antrenare astfel încât maşina să se rotească în sens orar. în timp ce maşina se 
roteşte, se aplică ulei din abundenţă pe canelură. Canelura este gata atunci când freza nu mai elimină materia! pe toată 
circumferinţa ţevii. 
e) Verificarea canalului: 
Dimensiunile canalului finalizate vor fi verificate întotdeauna trei dimensiuni: lăţimea şi diametrul canelurii, respectiv locaşul 
garniturii cu ajutorul echipamentelor de măsurare aprobate de firma producătoare, în lipsa acestor echipamente aceste 
dimensiuni se pot măsura cu şubler sau cu micrometru 
Dispozitivele de caneiare utilizate trebuie să aibă în mod obligatoriu certificare CE şi trebuie să fie omologate conform 
standardelor în vigoare. 
f) Procedura de găurire a ţevilor de oţel: 
Pentru a realiza conexiunea ramurilor se execută găuri în ţeava de oţel la care se face conexiunea. Maşinile de găurit sunt de 
două tipuri; maşini de găurit fixe (ţeava se fixează cu ajutorul unei menghine) şi maşini de găurit mobile {maşina se fixează pe 
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ţeava cu ajutorul unui lanţ). Ţevile sudate longitudinal se poziţionează astfel încât gaura executată să fie pe partea opusă a 
sudurii însă rotit cu 60 de grade. După găurire se polizează marginile golului atât pe partea exterioară cât şi pe cea interioară. 
Se îndepărtează resturile metalice din interiorul ţevii. Dimensiunea golurilor se alege conform specificaţiilor producătorului. 
Găurtrea ţevilor se va realiza în mod obligatoriu cu dispozitive care au certificare CE şi sunt omologate conform standardelor în 
vigoare. 
Suporturi pentru conducte 
Suporţii trebuie sa înconjoare complet conductele dar nu pot fi sudaţi de ele sau de fitinguri. Structura de care sunt fixate 
consolele trebuie să suporte greutatea conductelor. Toţi suporţii trebuie să fie galvanizaţi. 
Pentru fixarea conductelor se vor folosi numai materiale necombustibile. Este interzisă folosirea lor în alt scop decât cel 
prescris. 
Executarea trecerilor prin planşee, pereţi şi fundaţii 
Trecerea conductelor prin planşee, pereţi şi fundaţii se va face numai prin golurile sau tuburile de protecţie prevăzute prin 
proiectul de rezistenta şi menţionate şi în proiectul de specialitate. 
Golurile şi tuburile de protecţie se vor prevedea în elementele de structura din faza de cofrare, contractorul lucrărilor de instalaţii 
având obligaţia de a verifica poziţionarea corectă a acestora şi de a semnala proiectantului orice neconcordanţă. 
  

Diametrul 
conductelor (mm) 

Lăţimea tranşeului 
ţm} 

paria la lOOmm 0,70 
100 - 200 0,80 
250-350 0,90 
400 - 450 1,10 
500 - 600 1,50 
700 - 800 1,70 
900- 1.000 1,90 

 
După executarea conductelor care traversează golurile interioare clădirii, acestea se vor proteja cu dispozitive de protecţie şi 
etanşare, rezistente la foc, procurate de la furnizori autorizaţi (agrementaţi) Rezistenta la foc va fi aceiaşi cu rezistenţa la foc a 
elementului de construcţie traversat. 
La trecerea prin pereţi către încăperi şi spatii cu destinaţie speciala sau medii periculoase se vor aplica prevederile şi detaliile 
specifice. 
La trecerea prin fundaţii se vor lasă, de ia turnarea betonului, tuburi de protecţie care vor avea diametrul cu min. 150 mm mai 
mare decât diametru! conductei, pentru a permite executarea pantelor şi montarea distanţierelor (atelelor de lemn) pentru 
protejarea hidroizolaţiiior. 
Executarea lucrărilor de săpătură 
Lăţimea săpăturii pentru execuţia canalizărilor va fi în funcţie de diametru: 
Pe toată lungimea săpăturilor vor fi prevăzute parapete metalice laterale şi podeţe metalice peste şanţuri, în locurile cu 
circulaţie pietonală. 
Săpătura, în cazul în care se executa în teren necompactat, se va efectua pana la o cota situata cu 20 cm. deasupra cotei 
fundului săpăturii conductei sau carnivorului de protecţie. Următorii 40 de cm se vor compacta riguros cu maiul de mana. Cota 
de pozare a conductelor va fi atinsa prin umplerea şanţului cu nisip sau balast de granulaţie mică, care de asemenea va fi 
compactat cu maiul de mâna, riguros, în straturi de cate 10 cm. 
în cazul în care excavaţia se executa în teren deja compactat, săpătura se va executa pana la o cota cu 10 cm mai jos decât 
cota inferioara a conductei, cei 10 cm urmând a fi completaţi cu nisip fin, compactat cu maiul de mana. 
Materialul rezultat din săpătura va fi depozitat pe marginea şanţurilor la o distanta de minimum 80 cm de o parte şi de alta a 
marginilor, tot odată îndepărtându-se pietrele mari de pe margine pentru a nu provoca accidente sau daune prin cădere. 
Executantul va prevedea toate sprijinirile necesare pentru a asigura stabilitatea excavaţiilor, a drumurilor şi a construcţiilor 
adiacente pentru zonele indicate a ti executate cu săpături sprijinite. 
în terenurile îmbibate cu apa când se folosesc palplanşe pentru sprijinire, lăţimea tranşeei se măreşte cu 0,30 m. 
Executantul va lua toate precauţiile necesare pentru a împiedica alunecările şi căderile de material din marginea săpăturilor. 
Lucrările de umplutura şi compactare a umpluturii trebuie împărţita în trei zorte: 
- zona de sub conducta/ canivou (patul conductei/canivoului) - este zona cuprinsa intre fundul şi pereţii tranşeei pana la cota de 
montaj a conductei (generatoarea inferioara, sau radierul canivoului); 
- zona conductei/ canivoului - este zona cuprinsa intre patui conductei, pereţii transei şi pana la 0,30 m deasupra generatoarei 
superioare a conductei/canivoului; 
- zona de umplutura - este zona situata deasupra zonei conductei/ canivoului, cuprinsa intre pereţii tranşeei pana la partea 
inferioara a stratului superior necoeziv (pământ, străzi, trotuare). 
Pentru lucrările de umplutura în zona patului conductei se va folosi pietriş fin sau nisip iar compactarea se va face cu 
echipamente uşoare, adecvate (de preferinţa manuale). Materialul folosit pentru umplutura va fi pietriş fin sau nisip. Acest strat 
va fi de 20 cm. 
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Materialul pentru umplutura folosit la lucrările în jurul conductei/canivoului va fi material rezultat din excavaţii, daca este de 
calitate corespunzătoare, selectat şi curăţat de bolovani sau fragmente de materiale tari mai mari de 25 mm în diametru. 
Compactarea se va face, de asemenea, cu echipamente uşoare, adecvate (de preferinţa manuale). 
în zona de umplutura se va putea refolosi material rezultat din săpătura cu condiţia să fie sortat de pietre, cabluri şi alte 
fragmente mai mari de 50 mm. Compactarea se va face cu echipamente mecanice uşoare. 
Compactarea umpluturilor se va face în straturi succesive de cate 10-20 cm grosime, cu udarea fiecărui strat. Executantul va 
transporta tot materialul excedentar care nu este necesar pentru lucrări. 
Executarea izolaţiilor 
Conducta instalaţiei de apă potabilă de la SP la imobil, d montate aparent în canalul tehnic se vor izola termic cu cochilii de vată 
minerală, cu g=50 mm. Se vor respecta instrucţiunile producătorului pentru realizarea izolaţiilor conductelor, colurilor, robineţilor 
de sectorizare. 
Constructorul va supune aprobării alte modelele de izolări propuse. 
Brăţările şi toate dispozitivele de susţinere vor fi zincate. 
Piesele de trecere prin pereţi şi planşee, daca sunt metalice, vor fi galvanizate sau, se vor proteja anticoroziv prin aplicarea a 
doua straturi de minium de plumb. 
Conductele metalice neizolate se protejează prin grunduire şi vopsire. 
Lucrările de izolare a conductelor vor fi începute numai daca în prealabil s-au efectuat probele de presiune. Izolaţiile termice 
aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi manevra, a elementelor de susţinere şi la îmbinările cu 
fianşe, precum şi la manşoanele de trecere prin elemente de construcţie. 
La executarea lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din "Instrucţiunile tehnice pentru executarea termoizolaţiilor la 
elementele de instalaţii" - C.142. 
Acest capitol cuprinde specificaţii care stabiiesc calitatea materialelor şi condiţiile de execuţie a lucrărilor de izolare a instalaţiei 
sanitare pentru zonele cu pericol de îngheţ. 
Izolarea cu ajutorul tuburilor izolante: 
Suprafeţele pe care urmează sa se aplice adezivul trebuie foarte bine curăţate si degresate ca şi suprafaţa izolaţiei altfel lipirea 
nu se va executa bine. 
Dacă suprafeţele au fost vopsite anterior trebuie să ne asiguram ca lipiciul va adera la vopsea. Adezivul nu trebuie folosit pe 
suprafeţe care au fost tratate în prealabil cu bitum, asfalt sau uleiuri, 
Măsurarea circumferinţei: 
Măsura se poate obţine utilizând o bandă de material izolant cu aceeaşi grosime cu a izolaţiei care urmează sa fie folosită. In 
acest fel se obţine dimensiunea circumferinţei inclusiv grosimea materialului izolant. 
Lipirea marginilor: 
Pentru lipirea marginilor unui tub care în prealabil a fost tăiat pe lungime, tubul se înfăşoară pe o ţeavă cu diametrul mai mare 
decât cel a ţevii care trebuie izolată astfel încât marginile să nu se atingă şi se aplică adezivul. Apoi în tub se introduce ţeavă 
care trebuie izolată. Dacă tubul de izolaţie nu este foarte lung şi izolaţia nu este foarte groase se poate rula pe lungime şi apoi 
se poate aplica adezivul. 
Pentru izolarea conductelor cu diametre mari saltelele izolante se taie la dimensiunile potrivite şi se aplică pe margini un strat 
subţire de adeziv. înainte de poziţionarea saltelei se verifică dacă adezivul s-a uscat îndeajuns {dacă nu se lipeşte de degete 
însemnă că este uscat destul). 
La lipirea a doua margini acestea se presează bine cu ambele mâini, începând cu marginea îndepărtată, înaintând spre centru 
evitând astfel lipirea neuniforma. 
Izolarea conductelor cu grosime de pană Ia 160mm cu tuburi: 
Utilizarea tuburilor potrivite. 
Ţeava se introduce în tubul de izolaţie începând cu un capăt. Tubul nu trebuie forţat. După ce a fost aşezat la locul lui, un capăt 
se fixează cu adeziv, după care se aplică adeziv şi pe marginea tubului fixat şi pe cea a tubuiui care urmează să se fixeze. Se 
apropie marginile tuburilor şi se presează. 
Izolarea conductelor dintr-o instalaţie existentă: 
Daca instalaţia a fost deja executată, tuburile se taie în lung pentru a putea fi aşezate ia locul lor. Se aşează tubul astfel încât 
marginile sa fie separate, se aplică adeziv şi după ce adezivul s-a uscat se presează. 
Izolarea coturilor la 90°: 
Se taie un tub care sa aibă lungimea cotului. La mijloc, tubul se taie în doua la un unghi de 4S°. Cele două bucăţi se rotesc 
pană se obţine unghiul de 90°apoi cele două piese se lipesc. Piesa se taie pe lungime, în interior, se poziţionează pe ţeavă şi 
se lipesc cele doua margini. Pe marginile cotului se aplică adeziv şi se lipesc de marginile tuburilor aşezate în lungul ţevii. Dacă 
tuburile izolante de pe ţevi au fost aşezate la locul lor şi lipite, cotul la 90°va trebui măsurat foarte bine sa încapă. 
Izolarea coturilor cu diametru diferit de cel al ţevii: 
Se caută două tuburi de izoiaţie astfel încât diametrul interior al unui tub să fie egai cu diametrul exterior al celuilalt. Se 
formează cotul cum s-a arătat anterior şi se aşează astfel încât marginile cotului sa se suprapună peste izolaţia ţevilor. 
Izolarea coturilor din mai multe segmente: 
Se taie o bucată de tub izolant la lungimea necesară să acopere cotul. Se calculează diametrul exterior al tubului de izolaţie. Se 
trasează doua finii paralele la mijlocul tubului. Distanţa dintre linii este egală cu diametrul exterior al tubului. Cu o alta linie se 
marchează jumătatea distantei dintre primele doua. La un centimetru de o parte şi de alta a iniei din mijloc se marchează două 
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puncte şi se trasează două linii oblice prin aceste puncte. Tubul se taie în lungul celor două linii oblice, iar cele trei piese 
obţinute se rotesc pană se obţine un unghi de 90° apoi se lipesc. 
Cotul astfel obţinut se taie în lungime pe interior, se aşează pe ţeavă şi se lipesc marginile. Cotuî se fixează cu adeziv de tubui 
de izolaţie de pe ţeavă. 
Izolarea T-urilor: 
Se taie o treime din lungimea tubului de izolaţie , Bucata mai mică se taie dintr-o parte la un unghi de 45° apoi se taie si din 
cealaltă parte la acelaşi unghi. 
In bucata mai lunga se fac două tăieturi la mijloc la 45°. Diametrul tăieturii trebuie să fie egală cu diametrul exterior al tubului.. 
Pe marginile tăiate se aplică adeziv şi se lipesc in formă de T. 
Se taie T-ul în lungime pe partea din interior, se aşează pe ţeavă şi se lipeşte. 
Dacă ţeavă are diametrul mai mic decât al T-uiur atunci ţeavă se va izola în prealabil, după care se realizează un T care să 
aibă diametrul interior egal cu cel al diametrului exterior al ţevii, apoi se izolează T-ul cum s-a arătat mai sus. 
Izolarea unui T cu tăieturi rotunde: 
Folosind un tub cu diametrul egal cu cel al ţevii care trebuie izolată se face o gaură în tub în locul unde se formează T-ul. 
Se taie tubul în lungime. Se aşează pe ţeavă astfel încât gaura să fie în dreptul celei de a treia ţeavă, apoi se lipesc marginile. 
A treia parte a teului se formează tăind o secţiune în formă de U dintr-un alt tub de izolaţie. Se pune şi aceasta parte astfel încât 
să se aşeze perfect în golul din celălalt tub. 
Izolarea unei vane: 
Izolarea vanelor de diametre mici: se ia un tub de izolaţie, se face o tăietura in lungul lut astfel încât să încapă vana şi se face o 
gaură. Tubul se pune pe vană şi se lipesc marginile. 
Izolarea vanelor de diametre mari: se izolează conducta în ambele părţi ale vanei. Se înfăşoară în jurul vanei bandă izolatoare 
autoadezivă. Se taie un tub de izolaţie la lungimea egală cu circumferinţa tuburilor cu care s-au izolat conductele si se taie pe 
lungime. Tubul se aplatizează şi se face o tăietură longitudinală cu un gol la capătul ei. Acest tub se aşează pe vană astfel încât 
marginile tubului să se suprapună peste marginile izolaţiei conductelor. Dacă este necesar, tija vanei se poate Izola aplicând un 
inel din material izolant. 
Izolarea unei reducţii: 
Se alege un tub izolator cu diametrul egal cu diametrul mai mare la ţevii şi se taie la o lungime mai mare decât a spaţiului pe 
care îl ocupă reducţia. La unul dintre capete se taie cate un triunghi pe fiecare parte astfel încât circumferinţa să formeze o 
reducţie egală cu diametrul celei de a doua ţevi şi se lipesc marginile. Piesa se taie pana se obţine si la un capăt şi la celălalt 
diametrul dorit si lungimea dorită pentru reducţie. Piesa se taie în lung, se potriveşte pe ţeava şi se lipeşte. 
Izolarea ţevilor în dreptul suporţilor de susţinere: 
Pentru a garanta o izolare constantă în lungul ţevii în special când se utilizează elemente de suspendare se indică utilizarea 
unor piese speciale care se găsesc într-o mare varietate de diametre pentru a permite Instalate uşoară. 
Aceste piese speciale se montează cum s-a arătat mai sus 
Utilizarea tuburilor autoadezive: 
Acest tip de tuburi se foloseşte pentru instalaţiile gata executate. Au avantajul unui montaj rapid. înainte de izolare tuburile 
trebuie bine curăţate, degresate şi uscate. Tubul se aşează pe ţeava . Folosind ambele mâini se înlătură benzile aplicate pe 
margini având grijă ca marginile să se potrivească. Uşor se presează cele două margini începând cu capătul îndepărtat şi 
înaintând spre centru. 
Izolarea ţevilor cu diametre mai mari de 160 mm cu saltele izolartte: 
Utilizând o bucată de saltea cu grosimea egală cu cea a izolaţiei se înfăşoară în jurul ţevii şi se măsoară diametrul. Lungimea 
respectivă se măsoară pe o saltea si se marchează cu o linie. Salteaua se taie în lungul liniei. Se aplică adeziv pe margini, se 
înfăşoară salteaua în jurul ţevii şi se presează marginile cu adeziv începând cu capătul îndepărtat. 
Izolarea coturilor: 
Prima dată se măsoară raza de curbură a cotului. Se ia în deschiderea unui compas distanţa măsurată anterior şi pe o saltea 
se trasează un arc de cerc aşezând compasul cu vârful într-un colţ. Se măsoară diametrul exterior exact al ţevii. Distanţa 
măsurată se împarte in două şi se marchează mijlocul. Distanţa obţinută se adaugă la raza măsurată anterior. Cu vârful 
compasului în acelaşi loc şi cu suma obţinută în deschiderea compasului se trasează un alt arc de cerc. Cu grijă se taie după 
cele două arce rezultând o piesă, după care dintr-o altă saltea se mai croieşte o bucata. Pe marginile razelor mari se aplica 
adeziv şi se lipesc. Se aplica adeziv pe marginile razelor mici după care se aşează pe ţeava şi se lipesc. 
Izolarea reducţiilor: 
Mai întâi se măsoară înălţimea reducţiei incluzând îmbinările. Se măsoară diametrul exterior maxim şi minim şi se adaugă de 
două ori grosimea izolaţiei la fiecare măsură. Cu ajutorul acestor dimensiuni se formează un triunghi pe o saitea izolantă unde 
diametrul mare reprezintă baza triunghiului iar diametrul mic, linia mijlocie. Cu ajutorul compasului se măsoară distanta de la 
vârful triunghiului la unul dintre unghiurile de la bază şi se trasează un prim arc de cerc. Al doilea arc de cerc se trasează 
punând vârful compasului în vârful triunghiului si având în deschiderea lui unul dintre unghiurile triunghiului mic. Se măsoară 
circumferinţa conductei cu diametrul mai mare cu ajutorul unei benzi de material izolant, se marchează mijlocul ei iar apoi 
banda se aşează pe circumferinţa cercului mai mare. Se trasează două linii din capetele benzii până în vârful triunghiului apoi 
se taie cu atenţie. Se aplică adeziv pe margini, se aşează la locul ei si se lipeşte. 
Izolarea vanelor: 
înainte de începerea izolaţiei vanei se izolează conductele. Se măsoară diametrul izolaţiei şi apoi cel al flanşeior. Pe două 
saltele de material izolant se trasează cu ajutorul unui compas două cercuri concentrice având diametrele egale cu cele ale 

Page 177 of 1086



flanşei si a izolaţiei. Cu atenţie se taie cele două inele iar apoi se realizează câte o tăietură în fiecare inel pentru a putea fi 
aşezate pe partea exterioară a ffanşeîor vanei. 
Cu ajutorul unei benzi de material izolant se măsoară diametrul flanşeior apoi se măsoară lungimea vanei incluzând grosimea 
flanşeior. Pe o saltea de material se trasează un dreptunghi a cărui lungime o reprezintă circumferinţa flanşei, iar lăţimea 
dreptunghiului o reprezintă înălţimea vanei, după care se trasează mijlocul. 
Se măsoară diametru! corpului vanei. Cu vârful compasului în capătul liniei din mijloc şi în deschiderea compasului raza 
corpului vanei se trasează câte un arc de cerc în ambele capete ale liniei. Se taie piesa rezultată. Se aplică adeziv pe margini, 
se aşează pe vană şi se presează pentru a se lipi. 
Se măsoară diametrul flanşei frontale şi pe o saltea izolantă, şi se trasează un cerc. Se taie cercul iar în mijlocul lui se 
realizează o gaură astfel încât să poată fi aşezată pe flanşă iar apoi se lipeşte. 
O dată aşezată la loc, i se măsoară circumferinţa şi se trasează pe o saltea lungimea rezultată, lungime care apoi se împarte în 
patru părţi egale. Se măsoară apoi distanţa cea mai mare şi cea mai mică de ia flanşă frontală până ia izolaţia corpului vanei. 
Cele două distanţe se marchează pe cele cinci linii existente alternativ începând şi terminând ce distanţa mai mică. Utilizând ca 
rază diferenţă între cele două distanţe se trasează cercuri în jurul capetelor liniilor şi cu ajutorul arcelor ce cerc se unesc 
cercurile ca în figură iar apoi se taie piesa. Se aşează la locui ei, se lipesc marginile drepte de marginile izolaţiei flanşei frontale 
iar mai apoi se lipesc marginile curbe de izolaţia corpului vanei şi se verifică dacă toate marginile au fost lipite bine. 
Izolarea ţevilor cu diametre mai mari de 160mm cu saltele izolante autoadezive: 
Alături de rolele cu saltele izolante, saltelele autoadezive formează baza unei izolări rapide şi simple. Pentru utilizare se 
îndepărtează hârtia de pe spatele saltelei. Rolele de material sunt folosite cu precădere pentru suprafeţele foarte mari. 
înainte de izolare trebuie curăţate şi degresate bine suprafeţele, A nu se izola suprafeţe ruginite sau corodate 
Dintr-o saltea se taie forma dorită, se desprinde hârtia începând cu un capăt, se aşează izolaţia şi se lipeşte. Se dezlipeşte 
treptat hârtia apăsând pentru a se lipi. Se recomandă mai întâi izolarea părţii inferioare a instalaţiei, apoi marginile şi abia la 
sfârşit partea superioară pentru a preîntâmpina pătrunderea umidităţii. Se lipesc apoi marginile saltelelor între ele 
Similar, pentru a izola pereţii unui rezervor rotund se măsoară circumferinţa şi înălţimea acestuia, masurile se transferă pe o 
saltea şi se taie forma dorită. Se lipeşte un capăt pe peretele rezervorului dezlipind hârtia treptat, pe măsură ce se avansează, 
după care se lipesc marginile saltelei cu adeziv. Partea superioară a rezervorului se izolează cum s-a arătat la saltelele simple 
cu deosebirea că trebuie dezlipită hârtia de pe spatele saltelei. 
PROTECŢIE ANTICOROSIVA LA CONDUCTE OTEL MONTATE IN SUBTERAN-PAMANT 
Protecţia exterioară a conductelor şi fitingurilor din ţeava de oţel va fi realizată dintr-un strat de aderenţă, un strat de bitum, o 
înfăşurare de armare, un strat de bitum (a! doilea) şi o înfăşurare exterioară de protecţie (izolaţie întărită). 
Stratul de aderenţă va fi din grund (CITOM) conform STAS 6800-91 şi va ft aplicat înaintea stratului de bitum. 
Stratul de bitum se va realiza din bitum SPP 70, conform STAS 2484-85.înfăşurarea de armare se va realiza din împîslitură din 
fibre de sticlă armată, conform STAS 8050-79 se recomandă sortimentul I 60 calitate E. 
înfăşurarea exterioară de protecţie se va realiza din banda POLIETILENA cu adaosuri de bitum tip BPI. 
Izolaţia prezentată trebuie să fie continuă, aderenta şi uniformă pe toată suprafaţa, fără fisuri sau crăpături, bule de aer, pori, 
încreţituri, corpuri străine inclusiv pe porţiunile de suprapunere a înfăşurării exterioare de protecţie. 
Aplicarea stratului de grund se face la temperatura ambianta, la adăpost de intemperii (ploaie, ninsoare, vânt puternic, ceaţă, 
furtuni de praf sau nisip). Stratul de grund se aplică pe porţiunea de conductă ce poate fi izolată în aceeaşi zi. Aplicarea 
primului strat de bitum se face numai după ce stratul de aderenţă este uscat, daca îa apăsare cu degetul nu rămân urme. 
înainte de aplicare, bitumul se încălzeşte pentru a avea fluiditatea corespunzătoare, dar nu cu mai mult de 100°C peste 
temperatura de înmuiere. înfăşurarea de armare din împîslitură din fibre de sticlă armate conform STAS 8050-79 şi înfăşurarea 
exterioară de protecţie din bandă de PVC cu adaosuri de bitum tip BPI se aplică elicoidal cu suprapunerea benzilor. 
în locui de îmbinare a ţevilor se aplică acelaşi tip de izolaţie prevăzută pentru zona respectivă. Primul strat de bitum va avea o 
grosime efectivă de 4-6 mm, iar ai doilea strat de bitum de 3-4 mm. Calitatea izolaţiei se verifică înainte de lansarea conductei 
în şanţ, la aspect, aderenţă, grosimea şi uniformizarea izolaţiei precum şi a continuităţii, conform prevederilor din STAS 7335/3-
86. 
înainte de lansarea conductei izolate, şanţul se curăţă de piatră şi bulgări, aşezându-se pe fundul acestuia un strat de IO cm 
grosime de pământ fârîmiţat. După lansare, în jurul conductei se realizează un strat de 10 cm grosime de pământ fărîmiţat. 
Măsuri de protecţie împotriva transmiterii zgomotelor 
Se vor respecta cu stricteţe toate masurile prevăzute în Normativul I 9-2015, împotriva transmiterii zgomotelor de la instalaţiile 
sanitare şi incendiu şi anume: 
- brăţări de susţinere la conductele din metal cu strat antifonic (cauciuc sau pâslă 0,30 - 0,80 mm}; 
- racorduri elastice intre conductele de distribuţie şi agregatele hidromecanice; 
- izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor hidromecanice, de elementele fixe ale 
construcţiei (pardoseli, socluri din beton, etc.). 
Executarea montajului de armături 
Se vor prevedea după caz următoarele tipuri de armaturi: de trecere, de reglaj, de reţinere, de golire, de siguranţa, de aerisire, 
etc.. 
Acestea se vor monta în poziţiile indicate prin desenele proiectului. 
Armaturile prevăzute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect: până la presiuni de 10 bar se vor utiliza, de 
preferinţă, robinete cu ventil sferic din alama sau oţel, sau, în lipsa acestora, robinete de trecere cu ventil şi scaun, corp din 
alamă pentru turnat, Amil, cu mufe filetate pentru asamblarea cu ţevi de otel sau material plastic. 
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Se vor monta armaturi de golire în toate punctele cerute prin proiect. Robinetele de golire vor f i drepte cu ventil sferic sau, cu 
cep STAS 1602, sau cu ventil sferic, cu corp de alama pentru turnat AmTl şi mufă filetată pentru racordarea la ţevi, din oţel la 
un capăt şi racord olandez pentru racordul piesei port-furtun la celălalt capăt. 
Armaturile se vor monta ţinând seama de următoarele condiţii: 
■ uşor accesibile 
■ uşor demontabile 
Toate armaturile în timpul execuţiei vor fi montate în poziţia închis. 
Supapele de siguranţă cu pârghie şi contra-greutate vor fi montate astfel încât tija să fie verticală. 
Verificări, probe 
Conductele de apă rece de alimentare a instalaţiilor pentru combaterea - stingerea incendiilor, vor fi supuse ia următoarele 
încercări: 
* de etanşeitate la presiune la rece; 
■ de funcţionare, la rece; 
■ hidraulică. 
Presiunea de încercare la etanşeitate şi rezistenţa la conductele de apă rece va fie egală cu 1,5 x presiunea de regim, indicate 
în proiect pentru instalaţia respectiva, dar nu mai mică de 6 bar. 
Conductele se menţin sub presiune timpul necesar verificării tuturor traseelor şi îmbinărilor, dar nu mai puţin de 20 min. într-un 
interval de 20 min nu se admite scăderea presiunii. 
Presiunea în conducte se realizează cu o pompă de încercări hidraulice şi se va citi pe un manometru montat pe pompă, care 
se amplasează în punctul cel mai de jos al conductelor. 
Probarea conductelor se realizează după aerisirea instalaţiei. 
încercarea de funcţionare ia apa rece şi caldă se efectuează după montarea armaturilor şi având conductele sub presiune 
hidraulică de regim. 
Probele hidraulice se efectuează la 1,5 x presiunea de regim. 
 
 
 
Reţele exterioare apă - canal 

Pentru conductele de apă ordinea de execuţie a lucrărilor este următoarea : 

- trasarea şi luarea măsurilor la poziţie 

- executarea şanţului manual (decapare, săpătură) 

- verificarea poziţiei conductelor 

- fixarea şi consolidarea conductelor prin aruncare de pământ peste conductă în apropierea punctelor de 
îmbinare şi umplerea sub conducte cu nisip 

- efectuarea probei de presiune 

- astuparea şanţului 

În cazul conductelor de canalizare ordinea de execuţie este următoare : 

- trasarea şi luarea măsurilor la poziţie 

- aruncarea nisipului în şanţ şi aşternerea unui pat de nisip de 10 cm. grosime 

- verificarea tuburilor 

- acoperirea şi aşezarea tuburilor pe marginea şanţului 

- prinderea tuburilor cu frânghie sau alte dispozitive şi coborârea în şanţ 

- curăţirea interiorului şi exteriorului suprafeţelor de îmbinare de impurităţi 

- verificarea pantei tuburilor şi punerea la cotă a tuburilor 

- îmbinarea tuburilor din PVC-KG 

- fixarea şi consolidarea prin îndesarea pământului în părţile laterale ale 
tubului. 
Recepţia lucrărilor 
Încercări la conductele interioare de apă rece şi caldă. 

Conductele de apă rece şi caldă de consum vor fi supuse următoarelor 

încercări : 

- încercarea de etanşeitate la presiune la rece 

- încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă 

- încercarea la etanşeitate şi rezistenţă la cald a conductelor de apă caldă. Încercarea la etanşeitate, la 
presiune, la rece ca şi încercarea la etanşeitate şi 

rezistenţa la cald se va efectua înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi celelalte puncte 
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de consum, extremităţile conductelor fiind obturate cu flanşe sau dopuri. 

Presiunea de încercare la etanşeitate şi rezistenţă la cald la conductele de apă rece şi caldă va fi egală cu 1,5 ori presiune de 
regim. 

Conductele vor fi ţinute sub presiune, timpul necesar verificării tuturor traseelor şi îmbinărilor, dar nu mai puţin de 20 minute, 
timp în care nu se admite nici o scădere a presiunii. 

Presiunea se va realiza cu o pompă de încercări hidraulice şi se va citi pe manometrul montat pe pompă, care se va amplasa în 
punctul cel mai de jos al conductelor. 

Încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă se va efectua după montarea armăturilor la obiectele sanitare şi la celelalte 
puncte de consum şi cu conductele sub presiune hidraulică de regim. 

Se va verifica prin deschiderea succesivă a armăturilor de alimentare, dacă apa ajunge la presiunea de utilizare, la fiecare 
punct de consum în parte. Verificarea se face prin deschiderea numărului de robinete de consum corespunzător simultaneităţii 
şi debitului de calcul. 

Încercarea la etanşeitate şi rezistenţă la conductele de apă caldă se va face prin punerea în funcţiune a instalaţiei de apă caldă 
la presiunea de regim şi la temperatura de 55 - 600C . 

Presiunea şi temperatura de regim se vor păstra în instalaţie timpul necesar verificării etanşeităţii îmbinărilor şi a tuturor 
punctelor de susţinere şi fixare a conductelor supuse dilatărilor, dar nu mai puţin de 6 ore. 

După răcirea complectă se va repeta încercarea de etanşeitate la presiune la rece. În vederea diminuării posibilităţilor de 
coroziune şi a prelungirii duratei de funcţionare a instalaţiei de apă caldă, se va face rodajul instalaţiei timp de 60 zile la 
temperatura 450 C. 
Încercări la conductele interioare de canalizare. 

Conductele interioare de canalizare vot fi supuse la următoarele încecări : 

- încercarea de etanşeitate 

- încercarea de funcţionare 

Încercarea de etanşeitate se va efectua prin verificarea etanşeităţii pe traseul şi la punctele de îmbinare, prin umplerea cu apă a 
conductelor de canalizare menajeră până la nivelul de refulare al sifoanelor de pardoseală. 

Conductele montate mascat vor fi verificate pe parcursul lucrării înainte de 

mascare. 

Încercarea de funcţionare se face prin alimentarea cu apă a obiectelor sanitare şi a punctelor de scurgere la un debit normal de 
funcţionare şi verificare a condiţiilor de scurgere. La efectuarea probelor de funcţionare se vor verifica pantele conductelor, 
starea pieselor de curăţire, conform proiectului. 
Reţele exterioare apă - canal 

La încheierea unei categorii de lucrare care poate funcţiona sau se poate proba independent, verificările şi probele se fac cu 
participarea delegatului beneficiarului, iar rezultatele se înscriu în registru de procese-verbale. 

 
➢ Conductele subterane exterioare de apă 

Se va verifica tranşeea, patul conductelor şi conducta montată în tranşee pe, controlându-se în timpul montării conductei dacă 
îmbinările sunt corect făcute. La verificarea tranşei şi patului conductei se va urmări adâncimea tranşeei, aliniamentul, panta 
fundului şi natura terenului. Se admit următoarele abateri limită: la pante ± 10% faţă de proiect, la cote ± 5 cm faţă de cotele 
proiectate. 

Verificarea hidraulică de rezistenţă şi etanşeitate se va face înaite de executarea umpluturilor. Nu se admite incercarea 
pneumatică. Încercarea se face pe conducta pe care au fost 

montate toate. Încercările se încep după ce conducta a fost acoperită cu un stsrat de cca. 30 cm de pământ, lăsându-se libere 
îmbinările. Fiecare tronson din reţeaua exterioară de distribuţie supus încercării se închide la ambele capete cu dopuri 
prevăzute cu ramificaţii din ţevi de ^/2 "- ^1" pentru montarea manometrelor, racordarea la conductele de alimentare cu apă 
pentru probă şi evacuarea aerului. 

Presiunea de încercare va fi 2 x presiunea de regim. Presiunea se va realiza cu o pompă de mână cu piston, nefiind admise 
pompe centirfuge. 

Încercarea se consideră reaşită dacă după trecerea intervalului de oră scădera presiunii în tronsonul incercat nu depăşeşte 
10% din presiunea de încercare şi nu apar scurgeri vizibile de apă. Dacă aceste condiţii nu sunt indeplinite se revizuieşte 
tronsonul supus încercării şi se repetă încercarea până la obţinerea rezultatului cerut. 

Se va verifica dacă reţeaua de distribuţie a fost spălată înainte de darea în exploatare. Spălarea se face cu apă curată timp de 
minimum 2..3 ore. 

Se va verifica dacă s-a efectuat dezinfecţia reţelei. Dezinfectarea se face cu apă conţinînd 20..30mg/l clor, care trebuie să 
rămână în reţea cel puţin 24 ore. După acest interval de timp se elimină apa cu clor din conducte prin cămine de golire şi se 
spală cu un curent de apă curată. 

Se va efectua verificarea umpluturilor, a pavajelor refăcute, a zonelor verzi refăcute, a armăturilor şi a căminelor de pe 
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conductă. 

Conducte subterane exterioare de canalizare 

Conductele subterane exterioare de canalizare se vor verifica astfel: 

- verificarea tranşeei şi a patului conductelor; 

- verificarea la etanşeitate se face între două cămine consecutive înainte de execuţia umpluturilor după ce 
materialul de etanşare a ajuns la rezistenţa proiectată; 

- se vor executa umpluturi de pământ parţiale peste canal lăsând îmbinările 

libere; 

- umplerea cu apă a canalului se face de la capătul din aval, aerul evacuându-se la capătul amonte; 

După umplerea canalului de beton se lasă canalul plin cu apă în intervalul de timp de minimum 24 ore. 

Presiunea de probă, măsurată la capătul aval al tronsonului se va lua pentru canale cu nivel liber de apă egală cu 0,5 bar. 

Pentru tuburile din beton durata probei va fi de 15 minute. În timpul probei se completează continu apa pierdută măsurându-se 
cantităţile adăugate. 

Toate operaţiile efectuate vor fi consemnate în procese verbale de către executant şi beneficiar şi care vor sta la beneficiar. 

INSTALATII TERMICE 
Începerea executării oricăror lucrări de instalaţii de încălzire centrală este permisă numai după ce executantul a primit: proiectul 
instalaţiei, la fazele proiect tehnic, detalii de execuţie şi după ce este vizualizat de către verificatori tehnici MLPTL; avizele şi 
acordurile necesare; autorizaţia de construire. Executarea lucrărilor de instalaţii de încălzire centrală poate fi realizată numai de 
către societăţi (agenţi economici) care au primit certificarea profesională din partea organismelor abilitate de MlPTl şi agreerea 
tehnică din partea beneficiarului sau distribuitorului de energie termică, după caz. Executarea Instalaţiilor de încălzire centrală 
se realizează cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate, însoţite de certificate de calitate şi care corespund 
prevederilor din proiect. Se va asigura controlul execuţiei lucrărilor de încălzire centrală pe şantier de către beneficiar 
(investitor) şi executant, prin persoane specializate şi atestate: dsriginţi de şantier atestaţi MLPTL, responsabili cu execuţia 
lucrărilor atestaţi MLPTL şi, după caz, autorizaţi CQ şi consultanţi tehnici - experţi. 
Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata de execuţie şi a probelor 
tehnologice, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe 
parcurs. Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse, documentele care atestă calitatea 
materialelor, instalaţiilor, celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma 
deplasărilor în teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare - control Modificările de orice fel ale prevederilor 
proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului şi vor fi consemnate în caietul de procese verbale şi în partea 
desenată a documentaţiei, în scopul informării beneficiarului la punerea în funcţiune despre elementele reale din teren. în caz 
contrar, executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea proiectului. 
Corectitudinea montajului precum şi respectarea cu stricteţe a datelor, cotelor şi informaţiilor conţinute în partea scrisă ş i 
desenată va determina o funcţionare corectă şi sigură a ansamblului instalaţiei de încălzire. 
PREZENTAREA LUCRĂRILOR : 
Prezentul proiect conţine documentaţia tehnica pentru execuţia instalaţiei de încălzire centrală pentru clădirea existenta. 
Montajul instalaţiei de încălzire se va coordona si corela cu lucrările de renovare a construcţiei si în special cu lucrările de 
construcţii auxiliare aferente acestor instalaţii, 
LIVRAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA MATERIALELOR DE INSTALAŢII : 
Pastrarea materialelor pentru instalaltii de ventilare si de climatizare se face in magazii sau spatii de depozitare special 
amenajate in acest scop, in condiţii care sa asigure buna lor conservare st securitate. 
înaintea punerii in opera, toate materialele se supun unui control vizual pentru a constata daca nu au suferit degradări de natura 
sa le compromită tehnic si calitativ, se vor remedia defecţiunile respective sau se vor inlocui toate aparatele si materialele care 
nu pot fl aduse in stare corespunzătoare prin remediere. 
Pastrarea materialelor se va face in depozite de materiale ale şantierului cu respectarea normelor in vigoare privind prevenirea 
incendiilor. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau uşor deformabile (utilaje, accesorii, echipamente, guri 
introducere aer, guri evacuare aer viciat, piese speciale, clapete de reglare, etc.). 
Robinetele de trecere, armaturile speciale, fitingurile si piesele se depozitează pe sortimente, tipodimensiuni intr-un 
compartiment cu destinaţie precisa. 
Manipularea materialelor se face respectandu-se normele de tehnica a securităţii muncii si fara sa se deterioreze. Se va da 
atentie deosebita materialelor care in componenta lor au elemente fragile, casante. 
Tubulatura si piesele speciale trebuie ferite de efecte mecanice dure, de lovituri, de încărcări punctiforme. Transportul, 
manipularea, depozitarea, trebuie făcute cu grija. Este recomandata prinderea si ridicarea elementelor cu frânghia. Depozitarea 
se va face pe suprafeţe mari si plane. In cazul depozitarii indelungate, elementele trebuie protejate de radiaţiile solare si de 
precipitaţii. Manipularea si transportul nu se recomanda la temperaturi sub -5 gradeC. 
Supravegherea si urmărirea funcţionarii instalaţiilor 
Consta în principal în aprecierea directa a modului de funcţionare al instalaţiei, precum si a parametrilor termici din spatiile 
deservite de aceasta. 
Se urmăreşte ca instalaţia sa fie aerisită si presiunea din instalaţie sa fie cea indicata în proiect. 
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Toate constatările care se fac în timpul supravegherii si urmăririi funcţionarii se consemnează în procese verbale care vor fi 
anexate la cartea construcţiei. 
Pentru controlul microclimatului interior în vederea încadrării în valorile normale, vor fi luate masuri de reglare instalaţiei, astfel 
încât sa realizeze parametrii proiectaţi 
întreţinerea instalaţiei 
Se efectuează periodic sau de câte ori este nevoie. Intervalele de timp privind operaţii de întreţinere sunt indicate de către 
firmele producătoare corespunzător gradului de utilizare a aparaturii. 
Probe, condiţii de recepţie 
Proba ia rece constă în umplerea cu apă a instalaţiei de încălzire şi supunerea întregii instalaţii la o presiune de probă de 5 bari. 
înainte de proba la rece, instalaţiile vor fi spălate cu apă potabilă. în vederea spălării instalaţiei, introducerea apei se va face pe 
una din conductele racordului, iar evacuarea prin cealaltă, prin stuţuri anume prevăzute în acest scop. Spălarea constă în 
umplerea şi menţinerea sub jet continuu la presiunea reţelei de alimentare, până când apa evacuată nu mai conţine impurităţi 
vizibile. Operaţiunea se repetă după inversarea sensului de circulaţie a apei. Golirea se face cu viteză mare de scurgere a apei 
prin deschiderea completă a ambelor organe de închidere de pe racordul instalaţiei. Proba de presiune la rece se va executa în 
perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C. Proba de presiune va ţine cel puţin 3 ore de la punerea instaiatţei 
sub presiune. Rezultatele probei se consideră corespunzătoare dacă pe toată durata probei manometrul nu indică variaţii de 
presiune şi dacă nu se constată fisuri, umeziri sau pierderi de apă. 
Proba la cald se efectuează cu scopul de a se verifica modul de comportare al etanşeităţii instalaţiei la dilatare şi contractare, 
precum şi modul de circulaţie a agentului termic. Pentru proba la cald se foloseşte sursa definitivă de căldură (cazanul). 
Concomitent cu proba la cald se efectuează proba de funcţionare şi reglajul instalaţiei. 
Se efectuează proba de eficacitate a instalaţiei pentru a verifica dacă instalaţia realizează în încăperi gradul de încălzire 
prevăzut în proiect. Ea se execută cu întreaga instalaţie în funcţiune şi numai după ce toata clădirea a fost terminată. Pentru ca 
verificarea să fie concludentă, se va alege o perioadă rece, în care temperaturile exterioare să fie sub 0°C şi valoarea lor medie 
zilnică să nu varieze cu mai mult de ± 3°C faţă de temperatura exterioară medie a celor două zile precedente. Pentru proba de 
eficacitate a instalaţiei de încălzire centrală cu corpuri de încălzire se încălzeşte clădirea cu cel puţin trei zile înaintea probei, iar 
în ultimele 48 ore înaintea probei, agentul termic se reglează conform graficului de reglaj, în limita unor abateri de ± 2°C, Pe 
timpul probei, instalaţia trebuie să funcţioneze continuu şî toate uşile şi ferestrele clădirii să fie închise. Proba de eficacitate 
durează 12 ore, cu măsurători din oră în oră. Se măsoară temperaturile aerului exterior şi ale agentului termic pe conductele de 
ducere şi întoarcere, verificându-se corelarea acestor parametri conform graficului de reglaj calitativ. Verificarea termometrelor 
se va face înainte de folosire, iar în timpul măsurătorilor ele vor fi ferite de influenţe perturbatorii (curenţi de aer, radiaţii termice, 
căldură umană etc.}. 
Rezultatele probei de eficacitate se consideră satisfăcătoare, dacă temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, 
cu o abatere de la -0,5°C până la +1°C în clădirile civile şi de la -1°C la +2°C în încăperile de producţie. 
După efectuarea probelor menţionate cu rezultate corespunzătoare, instalaţia se va spala la interior cu jet de apa continuu, 
pentru evacuarea eventualelor impurităţi si corpuri solide provenite din fabricaţie, sau de !a montaj (zgura de sudura, capete de 
electrozi, pamînt, etc.). 
Daca după spafare instalaţia nu poate fi lasata în funcţiune, în perioada rece a anului se va evacua cu grija si în totalitate apa 
conţinuta, pentru a evita orice posibilitate de îngheţ. 
MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA : 
Responsabilii cu exploatarea si întreţinerea sistemelor de instalaţii vor afişa ia loc vizibil si în vecinătatea incintelor protejate 
panouri conţinând : 
• schemele de funcţionare ale instalaţiilor; 
• instrucţiunile de exploatare ale instalaţiilor; 
• instrucţiunile specifice de protecţie a muncii si a masurilor pentru prevenirea accidentelor umane în timpul si după 
inundarea cu substanţa de stingere. 
Pe toata durata de exploatare a instalaţiilor (inclusiv revizii, reparaţii, înlocuiri) vor fi respectate cerinţele referitoare la protecţia, 
securitatea si igiena muncii. Verificările, probele si încercările echipamentelor componente aie instalaţiilor vor fi efectuate 
respectându-se instrucţiunile specifice de protecţie a muncii în vigoare pentru fiecare categorie de echipamente. 
 
 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Recepţia la terminarea lucrărilor (lucrărilor executate) 
Lucrările executate vor respecta prevederile standardelor şi normativelor tehnice referitoare la execuţia lucrărilor, precum şi legile şi 
reglementările de mediu şi sănătate şi securitate în muncă. Toate aceste standarde, normative şi legi vor fi cele în vigoare la data 
recepţiei lucrărilor de execuţie. 
După terminarea lucrărilor şi efectuarea tuturor testelor, verificărilor, executantul (ofertantul câştigător) va transmite 
beneficiarului o adresă prin care solicită efectuarea recepţiei lucrărilor executate. Perioada de garanţie decurge de la data 
aprobării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de către comisia de recepție, care va verifica: 
- concordanţa cu prevederile proiectului şi a caietului de sarcini;  
- realizarea testelor de laborator, determinărilor şi a verificărilor conform cerinţelor din caietul de sarcini;  
- consemnări efectuate pe parcursul execuţiei de către organele de control.  
Recepţia la terminarea lucrărilor (lucrărilor executate) se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 343 /2017. 
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Recepţia finală (definitivă) 
Recepţia finală se face la expirarea termenului de garanţie pentru lucrările la care s-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor. Prin 
recepţia finală se atestă: 
- comportarea normală în exploatare; 
- remedierea tuturor defecţiunilor apărute în perioada de garanţie sau sesizate la recepţia preliminară recepţiei finale. 
La recepţia finală, comisia trebuie să aibă la dispoziţie următoarele: 
- procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, dacă este cazul, anexele de la recepţia preliminară; 
- corespondenţa dîntre executant şi beneficiar în timpul perioadei de garanţie. 
Recepţia finală (definitivă), se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 343 /2017. 

 

 

Operator Economic, 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL 
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ORGANIZAREA LUCRARILOR 

REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN 

 
 

I.1. LUCRĂRI PERMANENTE CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

Lucrări de rezistenta  

Lucrări de arhitectura 

Lucrări de instalatii: electrice, termice, sanitare 
Lucrări exterioare 

I.2. LUCRARI TEMPORARE CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

Lucrarile temporare ce urmeaza a fi executate sunt: 

- Mobilizarea 

- Organizarea de santier 

- Lucrari de protectia muncii 

- Lucrari de protectia mediului 

- Lucrari de intretinere drumuri de acces 

- Lucrari de protectie/refacere lucrari existente 

- Dezafectare organizare de santier 

Succesiunea cronologica a executiei 
 

Faze pregătitoare: 

1. Predare amplasament 

2. Organizarea de şantier (incusiv mobilizarea) 

3. Marcarea si fixarea de reperi, in vederea executarii lucrarilor din proiect. 

4. Pregatirea zonei si amenajarea acestuia,pentru aprovizionarea si manipularea materialelor. 

5. Receptia,sortarea, transportul si depozitarea materialelor legate de executia lucrarilor. 

6. Pregatirea utilajelor si sculelor necesare realizarii lucrarilor. 

Faza de execuţie 

1. Trasarea lucrarilor si identificarea eventualelor retele de instalaţii existente. 

2. Sapatur 

3. Rezistenta  

4. Zidarie 

5. Invelitoare 

6. Termo-hidroizolatii 

7. Retea electrica – trasare cabluri, tuburi izolante 

8. Instalatii ventilare – tevi, fitinguri 

9. Instalatii termice – tevi, fitinguri 

10. Arhitectura 

11. Montare obiecte/echipamente electrice, sanitare, termice 

12. Instalatii curenti slabi 

13. Echipamente cu montaj 

 

Faze terminale 

1. Probe si verificari preliminare. 

2. Remediere eventuale deficiente 

3. Probele finale 
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4. Desfintare organizare de santier 

5. Aducerea la starea initiala  

6. Incheiere proces verbal la terminarea lucrarilor 

Ordinea tehnologica de executie a operatiilor va fi conform graficului din prezenta oferta. 

Activitatile sunt descrise in procedurile tehince de executie generale si in cadrul descrierii lucrarilor ce le vom executa. 
Toate categoriile de lucrari necesare realizarii contractului le vom realiza folosind personal inalt calificat, scule omologate si 
materiale agrementate de cea mai buna calitate. Descrierea lucrarilor corespunde cu specificatiile tehnice minime din caietul 
de sarcini/memorii tehnice. 
 
 
 

PERIOADELE PENTRU EXAMINAREA DOCUMENTELOR CONTRACTORULUI DE CATRE INGINER 

Inainte de inceperea efectiva a lucrarilor se vor prezenta Dirigintelui de santier (Inginer) spre aprobare urmatoarele: 

• sistemul de management al calitatii; 

• procedurile tehnice de executie; 

• PCCVI 

• Tipul materialelor ce se pun in opera 

• Plan management trafic 

• Plan management mediu 

• Alte documente 

 

Documentelor contractorului Perioade examinare 

Documentele aferente teste realizate Pe toata durata derulării contractului in 
momentul realizării testelor 

Plan utilitati Anterior inceperii lucrarilor 

Program executie Anterior inceperii lucrărilor 

Proiect aferent organizării santier Anterior inceperii lucrarilor 

Proiect aferent lucrarilor provizorii - rampe 
acces 

Anterior inceperii lucrărilor 

Plan calitate Anterior inceperii lucrărilor 

Documente aferente materialelor livrare- 
certificate etc 

La fiecare livrare a materialelor 

 

Secventierea si tipul testelor 

- Secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse 
in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice 

corespunzatoare obiectului contractului sunt prezentate in tabelul urmator : 
 

Teste si incercari constructii civile 

Secventierea Tipul testului Continutul testului  Durata testului 

1.  

Verificarea terenului de fundare 

pentru toate elementele de 

constructie 

Determinarea gradului de 

compactare 

Deformabilitatea terenului 

de fundatie 

Pe loc 
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2.  

Verificarea parametrilor de 

compactare 

Verificarea caracteristicilor 

tehnice ale utilajelor de 

compactare 

Verificarea grosimii stratului 

de compactare 

24-48 ore (inaintea 

inceperii lucrarilor) 

3.  

Verificarea compactarii 

umpluturilor 

Determinarea gradului de 

compactare 

Deformabilitatea terenului 

de fundatie dupa executia 

umpluturilor 

Pe loc 

4.  

Controlul calitatii materialelor 

inainte de realizarea stratului de 

fundatie din balast de sub 

constructiilor/platformele ce se 

vor executa 

Continutul de fractiuni 

Coeficient de 

neuniformitate 

Rezistenta Los Angeles 

Umiditate  

Incarcarea Proctor 

modificata 

24-48 ore (inaintea 

inceperii lucrarilor) 

5.  

Cerificarea parametrilor de 

compactare la fundatia din balast 

Verificarea caracteristicilor 

tehnice ale utilajelor de 

compactare 

Verificarea grosimii stratului 

de compactare 

24-48 ore (inaintea 

inceperii lucrarilor) 

6.  

Verificarea compactarii fundatiei 

din balast 

Determinarea gradului de 

compactare 

Deformabilitatea terenului 

de fundatie 

Pe loc 

7.  

Verificarea betoanelor puse in 

opera 

Rc 28 de zile pentru 

R=100% 

8.  

Efectuarea probe de presiune la 

conducte din PEHD 

Umplerea conductei, 

aerisirea, mentinerea sub 

presiune, citiri directe 

24-48 ore pe 

tronson de maxim 

500ml lungime 

9.  

Spalarea si dezinfectarea 

conductelor de apa 

Introducerea solutiei 

dezinfectante in retea, 

mentinerea acesteia 24 ore, 

evacuarea solutiei, spalarea 

conductelor 

48-72 ore 

10.  Probe de etanseitate la conducta 

de canalizare la camine de 

Umplerea cu apa a 

ansamblelor, citiri periodice 

ale nivelului 

24-48 ore 
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canalizare din PE si conducte de 

canalizare din PVC 

11.  Verificarea tamplariei tip 

termopan 

Verificarea etanseitatii 1 ora 

 

12.  Verificare acoperis Verificare infiltratii 

(inundare cu apa) 

2 ore 

13.  Verificari instalatii electrice Punere sub tensiune 2 ore 

14.  Verificari prize pamant Masuratori directe 2 ore 

15.  Verificarea instalatiilor de 

detectie 

Verificare cu fumigena Directa 

16.  Verificarea instalatiilor 

antipanica si de siguranta 

Verificare acumulatori Masuratori directe 

17.  Verificarea instalatiilor sanitare Probe de etanseitate 2 ore 

18.  Verificarea instalatiilor termice Probe etanseitate 

Probe de rezistenta 

24 ore 

19.  Probe tehnologice pentru 

ambele sisteme 

Punerea in functiune 

temporare 

48-72 ore 

 

 

 
 

 
- Teste la lucrari de beton de ciment: 

 

Beton de ciment 

SECVENTIERE 

TESTE 

DERULARE 

IN TIMP 

DURATA 

TESTE 

ACTIVITATI DE 

ASIGURAREA 

CALITATII 

ACTIVITATI DE 

CONTROL AL CALITATII 

Verificare 

vizuala mijloace 

de productie, 

transport, 

punere in opera 

a betonului 

Inainte de 

executia 

stratului 

 

1 zi pentru 

un lot de 

material 

verificat 

Activitati de 

metrologie, 

Personal autorizat, 

Personal instruit , 

Rapoarte de audit 

intern si extern 

Interpretare rezultate, in 

raport cu valorile 

admisibile 

Verificare 

documente de 

insotire –bon 

transport, 

documente de 
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calitate 

producator 

Consistenta 

beton 

Temperatura 

beton/aer 

Verificare clasa 

beton dupa 28 

zile de la turnare 

Verificare aspect 

beton 

Dupa 

executie 

stratului, 

inaintea 

receptiei 

1 zi pentru 

un lot de 

material 

verificat 

Respectare plan 

audit intern cu 

clauzele, cerintele si 

normativele in 

vigoare, Raport de 

audit intern, dupa 

caz, Intocmire 

neconformitati sau 

observatii cu 

mentionarea 

termenului de 

rezolvare, 

Verificarea 

respectarii 

procedurilor de 

executie, a 

Proiectului tehnic de 

executie, a Fiselor 

tehnice a 

produselor,                                                                                           

de catre tot 

personalul implicat 

in executia lucrarii 

Verificarea efectuarii tuturor 

analizelor, incercarilor,si 

probelor de laborator in 

conformitate cu Planul 

Calitatii aprobat, cu 

respectarea prescriptiilor 

tehnice in vigoare, verificare 

documentatie tehnica si de 

calitate, Actiuni corective si 

preventive, Realizare 

controale pe flux 

intermediare, Urmarire 

proces tehnologic si modul 

de remediere in caz de 

defectiuni aparute, Verificare 

metrologica, Inspectie si 

verificare produse si 

materiale care intra in 

procesul de executie, 

Sistarea aprovizionarii si 

punerii in opera a 

materialelor neconforme. 

ACTIVITATI DE INTERFATARE CU LUCRĂRILE EXISTENTE SI OPERAREA ACESTORA 

Lucrările existente sunt: 

- Retele edilitare, electrice, de comunicaţii 

- Mediul inconjurator 

- Activitatile economico-sociale afectate de lucrarile de executie 

- Drumurile de transport si acces la amplasament - traficul in zonele de executie va fi mentinut in operare 

- Accesul riveranilor la proprietatati 

Operarea lucrarilor existente mentionate consta in mentinerea acestora in bune conditii pe toata durata executiei 

lucrarilor. 

Investitiile existente se vor mentine, fara afectarea acestora prin lucrarile de executat. 

In scopul mentinerii in operare a tuturor lucrarilor existente, Antreprenorul va realiza o investigatie cuprinzatoare in 

santier si va identifica toate aceste lucrari. 
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La trasarea lucrarilor se vor evidentia lucrarile de executat, fara a fi afectate investitiile existente si respectandu-se 

mentiunile din avizele de lucrari. 

Executia lucrarilor nu va afecta drumurile existente, proprietatile invecinate, vor exista in permanenta accese ale 

locuitorilor la drumuri si propietati invecinate. 

Toate lucrarile existente ce vor fi afectate de desfasurarea activitatilor de executie din cadrul proiectului se vor reface 

in conformitate cu starea lor initiala. 

Vom fi responsabili cu devierea sau indepartarea instalaliilor intalnite pe teren, cu exceptia cazului in care proprietarul 

acestora declara in mod expres ca le va efectua. Orice relocare sau indepartare a instalatiilor sau echipamentelor realizata va 

fi efectuata in conformitate cu ceritele proprietarului/administratorului respectivelor instalatii sau echipamente.  

Pe toata perioada lucrarilor de interventie,constructorul instiinteaza toti operatorii de utilitati (energie electrica, 

telecomunicalii, alimentare cu apa, canalizare, gaze etc.) despre starea si faza lucrarilor executate. Impreuna cu acestia se va 

stabili pozitia retelelor si se vor adopta masuri specifice in cazuri de intersectie ale reletei alimentare cu apa cu retelele existente 

din proximitate (energie electrica, telecomunicatii, etc.). 

înainte ca orice lucrare sa inceapa, in cazul in care afecteaza folosirea drumurilor principale, propunerea referitoare la 

condiţiile de lucru si de exploatare a drumurilor va fi supusa aprobarii scrise din partea Beneficiarului si organelor abilitate pentru 

aceasta. 

Se vor stabili si intretine drumurile provizorii, precum si curatarea completa a santierului dupa terminarea lucrarilor si 

aducerea la conditiile initiale a amplasamentului. 

Vom realiza pe propria cheltuiala toate lucrarile de provizorat necesare pentru constructia sigura si eficienta a noilor 

lucrari. 

Lucrările temporare 

a) Construirea organizarii de santier (cladiri temporare, spatii depozitare, etc.) si asigurarea cu utilitati a acesteia (apa, 

canalizare, telefonie, internet, energie electrica); 

b) instalare panouri de publicitate si prezentare, a unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, ex. panouri cu informatii 

si placi de dare in folosinta 

c) Asigurarea santierului in timpul lucrarilor 

Antreprenorul este obligat sa asigure si sa mentina siguranta pe santier si in afara zonei de constructie pe perioada lucrarilor 

din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciala: 

d) Asigurarii unor conditii corespunzatoare de lucru si de siguranta pentru persoanele ce intreprind activitati ce au legatura 

cu constructia si asigurarea tuturor utilajelor si materialelor folosite pentru realizarea acestor lucrari; 

e) Asigurarii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate; 

f) Protectia mediului in timpul lucrarilor. 

Incinta aferentă lucrărilor de organizare de şantier pentru execuţia lucrărilor se extinde - conform legendei din planşa PLAN DE 

SITUAŢIE PENTRU ORGANIZAREA DE ŞANTIER - pe o porţiune din jurul clădirii prezentei investiţii. 

Delimitarea şantierului se face cu panouri metalice fixate corespunzător cu asigurarea pazei întregului şantier. Se va da atenţie 

sporită la delimitarea şantierului propriu-zis, separând obligatoriu zona pietonală de cea a execuţiei. 

în incinta şantierului se vor amenaja platformele de depozitare ale materialelor de construcţie, platformă intermediară de 

precolectare a molozului. 

Depozitele pentru materiale vor fi acoperite - pentru protecţia materialelor ce urmează a fi puse in operă, de acţiunea agenţilor 

climatici [ploaie, soare puternic, vânt etc.). 
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Antreprenorul va trebui să se organizeze astfel ca materialele de bază să fie depozitate la distanţă de şantier de unde vor fi 

aduse la locul de pus în operă la date prestabilite prin graficul de execuţie. 

Pe durata execuţiei se vor amplasa panouri de avertizare şi se va interzice accesul vizitatorilor în incinta şantierului. 

2.1.2. ACCESE ŞI ÎMPREJMUIRI 

Accesul carosabil în incinta organizării de şantier se realizează din căile de acces existente. 

Incinta va fi împrejmuită cu gard din panouri de tablă sau de sârmă şi stâlpi metalici din ţeavă pătrată fixate pe tălpi din lemn, 

sau beton armat prefabricaţi. 

Traseul va fi restricţionat şi marcat cu panouri de dirijare şi avertizare, în vederea evitării accidentelor şi interzicerii accesului 

pietonal în zona şantierului [şi la punctele de lucru]. 

2.1.3. ASIGURAREA RACORDĂRII PROVIZORII LA REŢELELE EDILITARE DIN ZONĂ 

Amplasarea tabloului electric se face provizoriu. 

în vederea obţinerii cotei de consum şi a contorizării consumului, antreprenorul va solicita avizele şi acordurile necesare pentru 

racord cu circuit trifazat de la furnizorul de energie electrică. 

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului inconjurator, pe 

santier, acordand o atentie speciala: 

■ limitarii emisiilor de zgomot; 

■ limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera; 

■ prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata; 

■ protejarii spatiilor verzi. 

Construcţiile provizorii. 

Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de santier spre aprobare, planul pentru 

amplasarea: 

■ magaziilor si curtilor de depozitare temporara ale Antreprenorului; 

■ vehiculelor si flotei de echipamente; 

■ altor instalatii temporare necesare pentru realizarea lucrarilor incluse in prezentul 

contract; 

■ panourilor cu informatii in conformitate cu LNR. 

Organizarea de şantier cuprinde : 

- Predare-primire amplasament organizare de santier; 

- Imprejmuirea santierului 

- Asigurarea si intretinerea cailor de acces; 

- Montarea panoului de identificare a santierului; 

- Asigurarea surselor de energie, apa potabila, colectare apa uzata, telecomunicatii, gaze, aer comprimat, etc.; 

- Amenajare platforma stationare utilaje de constructii, inclusiv parcare autoturisme si rampa de spalare auto; 

- Amenajare drumuri si alei in incinta organizării; 

- Amenajarea spatiilor pentru birouri, vestiare, grupuri sanitare; 

- Amenajarea spatiilor pentru prelucrari mecanice (ateliere); 

- Organizarea spaţiilor necesare depozitării materialelor (magazii, ţarcuri) si luarea măsurilor specifice pentru 

conservarea pe timpul depozitării; 

- Aprovizionarea cu unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; 

- Personalul necesar pentru mobilizarea santierului; 

- Asigurarea securitatii si curateniei santierului; 

- Asigurarea personalului pentru intretinerea spatiilor destinate birourilor; 

- Măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, ce decurg 

din natura operaţiilor şi tehnologiilor cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului (pichete PSI, post de prim 
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ajutor, post telefonic de urgenta); 

- Măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea 

acceselor necesare); 

- Amenajare spatii depozitare si gestionare deseuri. 
- Panoul de identificare al santierului 

- Execuţia si instalarea de panouri publicitare pentru afişare temporară intră în sarcinile antreprenorului si va fi 

efectuata inainte de inceperea lucrarilor. 
- Asigurarea cu utilitati a organizarii de santier 

- Pe timpul executiei lucrarilor, constructiile din cadrul organizarii de santier vor fi conectate la retelele existente 

de apa, canalizare, energie electrica, gaze, aer comprimat, telefonie si internet. 

- In vederea utilizării infrastructurii existente pentru racordarea la utilităţi, se va lua legatura direct cu autoritatile 

detinatoare de utilitati din zona. Pentru detalii privind reţelele de utilităţi aflate pe amplasamentul propus al noilor reţele, se vor 

consulta planşele vizate de către deţinătorii de reţele. 

- Se va asigura plata pentru toate drumurile de acces temporare şi conexiunile la apă, canalizare, 

electricitate, telefon şi internet. Se vor instala contoare pentru utilităţile care se consumă. Se va contoriza apa consumată 

pentru efectuarea de probe şi teste, spălări şi dezinfectări ale conductelor. Apa pluviala, precum si apa uzata rezultata de la 

utilizatori, in timpul lucrarilor va fi evacuata in afara santierului, conform celor specificate in caietele de sarcini, pentru a 

preintampina defectiuni sau reclamatii. 

- Pentru asigurarea sursei de apa se va realiza un branşament de apa prin racordarea la reţeaua de apa 

existenta in zona, daca este cazul. Racordarea se va face numai dupa obţinerea avizului de la compania detinatoare de retea. 

- In scopul colectarii apelor uzate se va proceda la realizarea unui racord la reteaua de canalizare din zona. In 

cazuri deosebite in care acest lucru nu este posibil datorita lipsei de retea in apropierea şantierului, se vor utiliza fose septice 

vidanjabile. Fosele septice vor fi amplasate în funcţie de panta efectivă a terenului, prin săpătură cu excavator şi săpătură 

manuală. Se va monta fosa (prefabricată din PAFSIN/PVC), se vor realiza legăturile conductelor de canalizare de la grupurile 

sanitare si se va proceda la umplutura cu pământ. 

- Racordarea la reteaua electrica se va face in conformitate cu solutiile stabilite de furnizorul de energie din 

zona, explicitate in avizul tehnic elaborat de acesta. Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin cablu subteran adus 

până la containerul ce va cuprinde tabloul electric, ridicarea cablului protejat în ţeavă metalică pe peretele exterior al 

containerului, străpungerea peretelui şi realizarea legăturilor la tabloul montat la interior. 

- Se vor intocmi toate documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor tehnice de racordare, in numele 

Beneficiarului, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare. Beneficiarul lucrarii are obligatia, obtinerii avizului. 

Amenajare rampa spalare auto 

Nu va fi permis autovehiculelor sau utilajelor sa plece de pe santier inainte de a fi curatate si spalate cu apa. Rampa 

de spalare auto se va amenaja pe o platforma betonata cu panta prevazuta pe margini cu rigole pentru preluarea apelor 

rezultate. 

Asigurarea echipamentului de contructii 

Se vor asigura mijloace fixe şi echipamente în măsura necesară pentru executarea activităţilor, cu respectarea tuturor 

regulamentelor de igienă şi siguranţă. 

Echipamente de mică mecanizare: 

• Motopompe ; 

• Ciocane hidraulice ; 

• Pickamere; 

• Compresoare; 
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• Aparate sudura 

• Grupuri electrogene; 

• Invertor sudura. 

Toalete ecologice amenajate in punctele de lucru 

Se vor asigura toalete ecologice pentru personalul propriu, Inginer, Autoritate Contractantă, Consulatantul de 

Management şi vizitatori, în fiecare locaţie unde se lucrează, şi se vor menţine aceste toalete în condiţii de igienă adecvate tot 

timpul. Toaletele ecologice vor fi agrementate astfel încât să nu se producă în nici un fel contaminarea zonelor în care sunt 

amplasate. După terminarea lucrărilor sau parţilor de lucrări, toaletele vor fi îndepărtate iar zona va fi adusă la starea iniţială. 

Curăţenia în timpul lucrărilor 

La finalul fiecărei zile se va curăţa murdăria, pietrişul sau orice alt material rezultat în urma executării lucrărilor. 

 

LUCRĂRILE PROVIZORII NECESARE ORGANIZĂRII INCINTEI 

Constau in imprejmuirea terenului aferent locului afectat organizarii de santier printr-un gard ce se va dezatecta, dupa 

realizarea lucrarilor de constructie, 

Materialele de constructie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita si in incinta organizarii, in aer liber, fara 

masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe 

timpul executiei lucrarilor de constructii in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput. In acest sens, pe terenul 

aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: 

1 - magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule ; 

2 - tablou electric ; 

3 - punct PSI (in imediata apropiere a fantanii ori sursei de apa): 

4 - platou depozitare materiale. 

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. 

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje 

cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor 

conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare. 

MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACŢIUNEA FOCULUI 

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de incendiu a proceselor 

tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si 

substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 - 94. 

2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si bunurilor in caz 

de incendiu vizeaza in principal : 

a. stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire si stingere a 

incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor; 

b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie; 

c dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea 

corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare de funcţionare; 

d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventtei pentru stingerea incendiilor la locul de munca, precum si constituirea 

echipelor de interventie si a atributiilor concrete; 

e. organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si tntocmirea planurilor de evacuare; 

f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu pericol deosebit; 
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g. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda impotriva incendiilor. 

3. înaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile de paza impotriva 

incendiilor. 

4. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum si normele 

de prevenire a incendiilor. 

5. La terminarea lucrului se va asigura : 

a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta ; 

b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile; 

c. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis; 

d. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii, 

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform standardelor STAS 297/1 

si STAS 297/2; 

7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a acestora si cu conditia 

de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si spatiile de siguranta. 

8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3^ m. fata de elementele sau materialele combustibile 

fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona 

se curata de resturile si deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, 

fara pericol de producere a incendiilor. 

9. Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt 

exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare. 

10. Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde 

- galeti din tabla vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia galeata de incendiu (2 buc) 

- lopeti cu coada (2 buc) 

- topoare tarnacop cu coada (2 buc) 

- cangi cu coada (2 buc 

- rangi de fier (2 buc.) 

- scara imperechere din trei segmente (1 buc.) 

- lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) 

- stingatoare portabile 

Masuri de protectia muncii 

1. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia in vigoare in 

special din « Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii » editia 1993 ; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996 ; 

« Norme generale de protectie a muncii » editia 1996, precum si « Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii 

de lucrări 

», 

2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul 

executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg 

personalul din executie, 

3. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza : 

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii; 

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parepeti, dispozitive); 

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare; 

- asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a muncii in vigoare din " 
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Regulamentul privind protectia si igiena muncii in consfructii " editia 1993 cap. 1. 

 

SECVENTIEREA, DERULAREA IN TIMP SI DURATA TESTELOR 

Contractul ce va fi incheiat intre Antreprenor si Autoritate va respecta in totalitate prevederile Legii 10 a calitatii in 

constructii. 

Sistemul calitatii aplicat la aceast alucrare consta intr-un set de proceduri organizatorice, responsabilitati, 

regulamente si mijloace implementate pentru realizarea calitatii lucrarilor de constructii cerute. 

Sistemul calitatii aplicat la lucrare consta in: 

- Regulamente, norme si standarde tehnice de constructii 

- Calitatea materialelor folosite la lucrarile de constructii 

- Aprobari tehnice privind calitatea produselor si procedurilor noi 

- Inspectarea lucrarilor de constructii 

- Managementul si asigurarea calitatii lucrarilor 

- Aprobarea si certificarea labartoarelor unde se efectueaza analizele si testele pentru lucrarile de constructii 

- Activitatea metrologica in constructii 

- Receptionarea lucrarilor 

- Urmarirea comportarea lucrarilor si interventii la constructiile existente 

- Intretinerea lucrarilor 

- Inspectiile de stat cu privire la calitatea lucrarilor. 

Produsele sau materialele, a caror calitate nu este certificata la momentul livrarii prin certificate de calitate emise de 

catre producator si care sa mentioneze conformitatea totala a acestora cu privire la cerintele relevante, nu vor fi folosite. 

Certificatele tehnice de calitate emise pentru materialele, procedurile si echipamentele noi care se vor folosi pentru 

lucrarile de constructii vor mentiona de asemenea, in baza legii curente, categoria acestora de aplicare, precum si cerintele 

acestora de manufacturare, transport, depozitare, asezare si intretinere, in conformitate cu prevederile din HG nr. 766/1997. 

Acolo unde trebuie sa se asigure o anumita conditie de calitate in constructii in conformitate cu specificatiile privind 

calitatea, se vor folosi numai produsele, procedurile si echipamentele aditionale aprobate. 

Supervizarea lucrarilor de constructii este obligatorie si va fi realizata de catre Beneficiar prin diriginti de specialitate. 

Secţiunile de proba si testele de laborator vor fi aprobate si autorizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Masuratorile specifice lucrarilor de constructii vor fi realizate in conformitate cu prevederile legale privind calibrarea, 

verificarea si fiabilitatea in functionare necesare pentru dispozitivele de masurat si control folosite in acest domeniu. 

Inspectiile de Stat cu privire la Calitate includ aplicarea sistemelor de calitate si a cerintelor de calitate in cursul 

activitatilor desfasurate de catre Beneficiar pentru etapa de modernizare a drumurilor • 

Antreprenorul va pastra evidenta furnizorilor de la care isi propune sa achizitioneze bunurile si materialele necesare 

pentru executia Lucrarilor, 

Luarea de probe si testarea vor fi realizate de catre Antreprenor, folosind un laborator autorizat, in conformitate cu 

Specificatiile Tehnice si cu prezentele Specificatii, in plus, luarea de probe si testarea se vor face in conformitate cu prevederile 

legale aplicabile. 

Antreprenorul va realiza incercari a tuturor retetelor de beton si de alte materiale care sa ateste ca au constituenti in 

conformitate cu specificatiile 

Antreprenorul se va asigura ca beneficiarul are posibilitatea de a asista la orice teste realizate asupra materialelor si 

retetelor, in conformitate cu prevederile Contractului. 

Metode de lucru detaliate, cu descrierea secventei activitatilor, materialele si alte detalii relevante, vor fi transmise 

beneficiarului pentru toate activitatile cheie sau pentru orice alte activitati solicitate de catre beneficiar. 
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Antreprenorul va permite beneficiarului sa aiba acces nelimitat la laboratorul de santier utilizat precum si la orice 

facilitate de testare. 

Durata testelor se refera strict la durata fazelor detenninante. 

Pentru testele de laborator durata testelor este cuprinsa intre 24 ore - 48 ore, incercarile care vor fi efectuate 

punctual pe fiecare tip de lucrare in parte fiind detaliat in planul de control al calitatii, verificari si incercari. 

Deoarece testele se vor executa pe fiecare activitate si subactivitate in parte, pe toata durata executiei, durata totala 

a testelor coincide cu durata de executie. 

Testele sunt in conformitate cu planul de control pe timpul executiei pentru lucrarile ce fac parte din investitie , propus 

de proiectant si aprobat de ISC. 

In Graficul Gantt au fost evidentiate testele ce se vor realiza si secventierea, derularea in timp si durata acestora. 

 

 

ETAPE ESENŢIALE 

• Semnarea contractului de execuţie; 

• Constituirea contului de garanţie in conformitate cu prevederile contractului; 

• Obtinerea autorizatiei de constructie 

• Predarea, respectiv preluarea, amplasamentului. 

• Executantul va organiza inceperea efectiva a lucrarilor imediat dupa primirea ordinului de 

incepere. 

Antreprenorul va studia cu responsabilitate toate capitolele importante ale investitiei referitoare la: destinatie, 

localizare, dimensiune, costul, timpul de realizare, riscurile, produsele si parametrii calitativi ai produselor, parametrii de 

rentabilitate etc. 

Lucrarile se vor executa in conformitate cu proiectul tehnic si cu indicatiile proiectantului si vor fi verificate in 

conformitate cu cerintele de calitate ale legislatiei in vigoare. 

Antreprenorul va asigura prin laboratorul sau autorizat efectuarea tuturor incercarilor si detereminarilor rezultate din 

aplicarea caietului de sarcini al proiectului. Acesta nu se va limita doar la incercarile si determinarile rezultate din aplicarea 

caietului de sarcini, ci la orice alt tip de incercari si teste ca urmare a respectarii stas-urilor si normativelor in vigoare. 

Antreprenorul va urmari ca executia tuturor lucrarilor sa se faca astfel incat sa se mentna la nivelul solicitat prin caietul 

de sarcini si la nivelul standardelor si reglemnetarilor tehnice in vigoare. 

In cazul in care beneficiarul va constata abateri de laprevedrile proiectului/caietului de sracini, suntem de acord cu 

dispunerea intreruperii executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun in consecinta. 

Pe perioada contractului, antreprenorul este pe deplin responsabil pentru toate accidentele provocate ca urmare a 

nerespectarii normativelor si caietelor de sarcini. 

Antreprenorul va: 

- inregistra zilnic cantitatile de lucrari executate si calitatea acestora 

- inregistra si centraliza canitatile executate lunar in santier, va asigura corespondenta lor cu cele prevazute in proiect 

si va face o actualizare cumulata a acestora, precum si a valorilor rezultate 

- face o comparatie intre progresul fizic real, aprobat, fata de cel planificat pentru fiecare activitate 

- intocmi situatiile de plata. 

Formatele in care se vor realiza activitatile de mai sus vor fi propuse dirigentului de santier, discutate si aprobate de 

beneficiar inainte de implementare. 

Receptia de la terminarea lucrarilor se efectueaza d ecatre beneficiar conform Regulamentului de receptie a lucrarlor 

de constructii si instalatii aferente acestora. Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua la un interval de 14 zile de la 
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terminarea lucrarilor,timp necesar pentru efectuarea testelor de laborator. Comisia de receptie examineaza lucrarile executate 

in conformitate cu documentatia tehnica aprobata, proiect de executie, caiet d esarcini, precum si determinari necesare in 

vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarii. 

In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzator de catre antreprenor. Receptia 

finala se va face conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente, dupa expirarea perioadei 

de garantie. 

 

OFERTANT : 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL 

Page 196 of 1086



ASOCIEREA CAPITAL INVEST DESIGN SRL – WARREN CONSTRUCT SR 
  ORGANIGRAMA 
CONTRACT: REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea contractanta: 
Municipiul Hunedoara 

Operator economic: 
ASOCIEREA CAPITAL INVEST DESIGN SRL – WARREN CONSTRUCT SR 

WARREN CONSTRUCT SRL 
(EXECUTANT-asociat) 

 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL  
(EXECUTANT-lider de asociere) 
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CF. ANEXE 

PERSONAL SANTIER 
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Lucrari conexe 
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CAPITAL INVEST DESIGN SRL 
 

RESURSELE ALOCATE PENTRU INDELINIREA CONTRACTULUI IN TERMENUL DE 
EXECUTIE OFERTAT  

prevazuta pentru „REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN” 

Rolurile si responsabilitatile personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei și modalitatea de asigurare 
a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor 

fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a 
altor legi incidente 

 
Pentru personalul din organizatie sunt stabilite, documentate şi comunicate responsabilităţile şi autoritatea prin Fişa 

de post.  
În continuare sunt prezentate responsabilităţile funcţiilor menţionate în organigrama Contractului: “ REABILITAREA 
CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL 
TEHNIC MATEI CORVIN””: 
 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL SE OBLIGA SA RESPECTE URMATOARELE CONDITII PRIVIND REALIZAREA 
CONTRACTULUI: 
- CAPITAL INVEST DESIGN SRL se obliga sa respecte toate prevederile legale in vigoare care tin de executarea 
contractului. 
- CAPITAL INVEST DESIGN SRL se obliga sa participe la toate fazele determinante, precum si la receptia lucrarilor 
executate. 
- CAPITAL INVEST DESIGN SRL este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor 
utilizate in prestarea activitatii, cat si de calificarea personalului propriu folosit pe toata durata contractului. 
- Inainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul executiei acestora, dupa caz, CAPITAL INVEST DESIGN SRL are 
obligatia efectuarii instructajului privind protectia muncii pentru intreg personalul care va avea acces pe santier, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
- CAPITAL INVEST DESIGN SRL se obliga sa realizeze executia de lucrari in integritatea lor; 
- In vederea receptionarii lucrarilor, masuratorile se vor face de catre CAPITAL INVEST DESIGN SRL impreuna cu 
reprezentantul beneficiarului, iar in caz de litigiu se va face apel la proiectant. 
La terminarea lucrarilor, CAPITAL INVEST DESIGN SRL se obliga sa aduca la starea initiala zonele in care s-au realizat 
lucrarile, in vederea receptionarii acestora. 
 

I. RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE 
 

DIRECTOR GENERAL  

• Coordonează, verifică şi răspunde de întrega activitate a societăţii; 

• Reprezinta societatea în relatiile cu terţii şi în justiţie si incheie, în numele societatii, orice documente legale, cu 
respectarea limitelor mentionate in decizia privind atributiile sale; 

• Stabileşte competenţele în cadrul structurii organizatorice şi funcţiile responsabile de primirea, identificarea, întocmirea, 
analiza, verificarea, avizarea, aprobarea, modificarea, difuzarea şi circulaţia tuturor categoriilor de documernte utilizate în 
cadrul societăţii. 

• *Numeşte prin decizie Seful de Santier, Responsabilul Tehnic cu Executia, Responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca, 
Responsabilul cu protectia mediului si Responsabilul cu controlul tehnic al calitatii in constructii pentru Contractul: “ 
REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN”. 

• Dispune măsuri organizatorice, tehnice şi materiale privind derularea lucrarilor de executie si asigura partea financiara 
pentru indeplinirea acestor obiective. 

• Realizează interfaţa externă cu clienţii, proiectanţii, furnizorii de produse/ servicii, organele legale de control şi 
părţile interesate pentru rezolvarea problemelor ce pot influenţa negativ calitatea lucrărilor. 

• Asigură resursele financiare şi umane şi dispune toate măsurile necesare implementării acţiunilor corective/ 
preventive stabilite pentru activitatile derulate in cadrul Societatii.  

• Atribuie Responsabiluluicu Sanatatea si Securitatea in munca si Responsabilului cu controlul tehnic al calitatii in 
constructii, autoritatea necesară pentru coordonarea (înregistrarea, analiza, urmărirea şi controlul) implementarii 
documentelorSMI si a acţiunilor corective/ preventive iniţiate pentru activitatile derulate in cadrul societatii.  
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• Analizează şi aprobă listele cu aspectele de mediu semnificative, obiectivele generale şi specifice, evaluările 
privind calitatea lucrarilor, protectiei mediului si a riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi 
programele de management de mediu si de SSM pentru activitatile derulate in cadrul Societatii.  
 
 

DIRECTOR ADJUNCT 

• Coordonarea, verificarea si supervizarea activitatii de decontare si urmarire a lucrarilor in derulare ale Societatii; 

• Urmăreşte şi verifică în relaţia cu beneficiarii, respectarea prevederilor contractuale, termenele de execuţie, extensiile 
de tremen, garanţiile de bună execuţie; 

• Verifică analizele comparative de materiale, utilaje, manoperă, transport şi preţ de cost, efectuate de Biroul Producţie, 
Aprovizionare şi Administrativ în colaborare cu Departamentul Tehnic, Marketing, Ofertare, atât pentru lucrările în 
derulare, cât şi pentru cele care urmează a se executa sau sunt în curs de ofertare, urmărind respectarea devizelor de preţ 
utilizate la elaborarea ofertelor, procesului tehnologic prevăzut în caietul de sarcini şi a cerinţelor organizatorice luate de 
conducerea societăţii; 

• Verifică şi asigură (în urma raportărilor zilnice a producţiei realizate de către Sefii de Santiere), baza tehnico-materială a 
lucrărilor în derulare, realizarea producţiei fizice programate în lună şi acţionează, împreună cu personalul din 
conducerea executiva la rezolvarea problemelor întâmpinate pe parcursul execuţiei lucrărilor; 

• Verifică şi confirmă la plată facturile primite de la furnizorii de materiale şi beneficiarii lucrărilor în derulare; 
 
DIRECTOR TEHNIC 
*Instruieşte personalul coordonator din subordine cu activităţile pe care trebuie să le desfăşoare, în limitele acestora de 
competenţă şi verifică aplicarea corespunzătoare a cerinţelor solicitate în standardele şi legislaţia în vigoare, caietele de 
sarcini şi contractele în derulare; 

• Analizează rapoartele reprezentantul DMI privind situaţia şi tendinţele neconfomităţilor. 

• Analizeazã cauzele care au generat apariţia neconformităţilor. 

• Analizează acţiunile corective/preventive propuse de reprezentantul MI şi dispune aplicarea lor în activităţile unde au fost 
semnalate deficienţe. 

• Urmăreşte modul de soluţionare a reclamaţiilor şi derogărilor, funcţie de soluţiile stabilite după analizarea lor la nivel de 
conducere. 

•  Este informat despre orice neconformitate sesizată în cadrul activităţilor pe care le coordonează şi ia măsurile imediate ce 
se impun. 

• Coordoneazã activitatea de aplicare a acţiunilor corective/preventive urmărind termenul impus de conducerea societăţii. 

• Participă la analizele funcţionării SMI efectuate de conducerea societăţii. 

• Propune acţiuni corective/preventive pentru îmbunătăţirea calităţii proceselor/ produsului/ serviciilor/responsabilităţii 
sociale, desfăşurate la nivel de societate.  

 
CONTABIL ŞEF 

• Răspunde de aplicarea corespunzătoare a reglementărilor contabile şi financiare in cadrul societatii. 

• Coordoneaza, verifica si supervizeaza activitatea de decontare si urmarire a lucrarilor in derulare ale Societatii; 

• Urmăreşte şi verifică în relaţia cu beneficiarii, respectarea prevederilor contractuale, termenele de execuţie, extensiile 
de tremen, garanţiile de bună execuţie; 

• Verifică şi confirmă la plată facturile primite de la furnizorii de materiale şi beneficiarii lucrărilor în derulare; 

• Verifică modul de calcul, reţinere şi virare a sumelor datorate bugetului de stat, bugetelor locale, speciale şi altor obligaţii 
faţă de terţi. 

• Urmăreşte încasarea facturilor emise privind producţia livrată, prestaţiile efectuate sau mărfurile şi produsele livrate. 

• Asigură efectuarea corectă şi la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului angajat. 

• Semnează documente privind operaţiunile bancare ce se efectuează prin conturile societăţii, ca persoană autorizată cu 
drept de a doua semnatură. 

• Răspunde de întocmirea şi înaintarea către organele fiscale a tuturor rapoartelor şi informaţiilor solicitate de acestea în 
baza prevederilor legale în vigoare. 

 
ŞEF DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT (Reprezentantul Managementului Integrat)  

• Coordonează şi verifică activitatea de elaborare şi implementare a tuturor documentelor SMI; 

• Instruieşte personalul de conducere şi personalul din subordine cu SMI în vigoare;  

• Verifică ţinerea sub control a evidenţei instruirilor efectuate în toate activităţile din cadrul societatii, având ca obiect 
implementarea SMI şi a proiectelor, tehnologiei de execuţie şi prescripţiilor caietelor de sarcini. 

• Verifică ţinerea sub control a evidenţei neconformităţilor, a observaţiilor, a rapoartelor de acţiuni corective, a rapoartelor de 
acţiuni preventive şi a auditurilor interne şi externe referitoare la eficienţa SMI în activităţile derulate de societate. 
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• Verifică activitatea comisiilor de recepţie materiale. 

• Verifică ţinerea sub control şi evidenţa ''Programului fazelor determinante'' acceptate de Inspecţiile în construcţii de la 
toate lucrările în derulare ale societăţii. 

• Verifică ţinerea sub control şi evidenţa documentelor‚”Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor” şi ''Procesului verbal 
la finalizarea lucrărilor'' de la toate lucrările executate de societate.  

• Coordonează activitatea de identificare a aspectelor de mediu, evaluarea semnificaţiei aspectelor de mediu şi elaborarea 
obiectivelor generale şi specifice.  

• Facilitează comunicarea internă pe probleme de mediu. 

• Asigură comunicarea cu părţile interesate externe. 

• Monitorizează performanţele de mediu.  

• Coordonează gestionarea înregistrărilor de mediu. 

• Verifică corectitudinea şi completitudinea înregistrărilor de calitate întocmite, modul de identificare, arhivare şi înregistrare 
a lor. 

• Urmăreşte şi verifică elaborarea dosarelor de prezentare şi depunerea acestora la organele abilitate în vederea obţinerii 
autorizaţiilor şi certificatelor de conformitate pentru functionarea societatii si participarea acesteia la licitaţii. 

 
RESPONSABIL CONTRACT DE SERVICII LABORATOR    

• Răspunde de activitatea tehnică şi de calitatea personalului desemnat din cadrul Laboratorului, pentru efectuarea probelor 
si analizelor de laborator contractate de societate; 

• Verifica efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator şi stabileşte impreuna cu sefii de santier, graficul privind 
recoltarea si efectuarea analizelor de laborator pentru lucrarile in derulare din cadrul societatii; 

• Verifica întocmirea corectă şi la termen a documentelor de laborator. 
 
RESPONSABIL PENTRU CONTROLUL TEHNIC AL CALITATII IN CONSTRUCTII (Responsabil CQ-AQ)  
In cadrulcontractului:” REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN”” 
 

• Ţine sub control evidenta instruirilor efectuate în toate activităţile de execuţie din cadrul contractului, având ca obiect 
implementarea proiectului, tehnologiei de execuţie şi prescriptiile caietului de sarcini; 

• Participă la verificarea materialelor ca membru a comisiei recepţiei de materiale; 

• Ţine sub control evidenţa „Programului fazelor determinante” acceptate de Inspecţia în Construcţii de la lucrările în 
derulare ale contractului; 

• Ţine sub control evidenţa documentelor de calitate necesare intocmirii Cartii tehnice de la toate lucrarile in derulare din 
cadrul societatii, a Proceselor verbale de recepţie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, Proceselor verbale de 
recepţie calitativa si a celor de Faza Determinanta; 

• Ţine sub control evidenţa „Proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor” şi „Proceselor verbale la finalizarea 
lucrărilor” de la lucrările executate in cadrul contractului; 

• Verifică corectitudinea şi completitudinea înregistrărilor de calitate/ mediu întocmite, modul de identificare, arhivare şi 
înregistrare a lor; 

• Răspunde de multiplicarea şi distribuirea formularelor aplicabile personalului de execuţie din cadrul contractului în vederea 
utilizării şi respectării acestora; 

• Urmăreşte şi verifică existenţa şi ţinerea sub control a formularelor aplicabile la lucrare, corectitudinea, completitudinea lor, 
avizarea lor de către personalul cheie; 

• Informează oficial pe toţi factorii responsabili de apariţia modificărilor în documentele tehnice de execuţie şi verifică 
însuşirea şi aplicarea lor; 
 

RESPONSABIL PROTECTIA MEDIULUI –  

• Elaboreaza Procedurile de sistem si instrucţiuni de protecţie a mediului aplicabile în cadrul activitatilor desfasurate in 
cadrul Societatii;  Întocmirea programului de conformare cu legislaţia pentru respectarea condiţiilor din actele de 
reglementare obţinute; 

• Verificarea conformării legislaţiei din domeniul protecţiei mediului în activităţile de la punctele de lucru şi propunerea de 
acţiuni corective pentru eventualele neconformităţi; 

• Identifica aspectele de mediu şi întocmeste listele acestora pentru punctele de lucru; 

• Întocmeste programul de management de mediu pentru fiecare lucrare; 

• Raspunde de efectuarea instruirii personalului de la toate Contractele de executie,.avand ca subiect documentele privind 
protectia mediului; 

• Colaboreazacu factorii in masura, la întocmirea planului de pregătire în caz de pericol grav şi iminent de poluare a 
mediului şi instruirea angajaţilor pentru aplicarea lui; 
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• Raspunde de tinerea sub control a notelor de constatare elaborate de organele de control şi întocmirea programului de 
acţiuni corective; 

• Raspunde de anunţarea vecinilor şi a părţilor interesate cu declaraţia de politică generală a societăţii în domeniul mediului 
 
 
 

RESPONSABILCU SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA –  
In cadrul contractului: “ REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN”” 
 

• Elaborează instrucţiunile proprii de lucru pentru aplicarea reglementărilor de sănătate şi securitate în muncă, ţinând 
seama atât de părţicularităţile activităţilor desfăşurate în cadrul contractului; cât şi de nivelul de risc al locurilor de muncă/ 
punctelor de lucru; 

*Răspunde de elaborarea şi/sau actualizarea planului de prevenire şi protecţie şi, după aprobare, de transmiterea acestuia 
celor interesaţi; 

• Ţine sub control şi verifică realizarea şi aplicarea măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi atenţionează 
Directorul Generalcu probleme apărute; 

• Întocmeşte documentaţiile privind evaluarea riscurilor pentru fiecare punct de lucru si organizare de şantier din cadrul 
contractului;  

• Răspunde de efectuarea instruirii noilor angajaţi, la nivel de Santier, în domeniul securitate şi sănătate în muncă şi al 
situaţiilor de urgenţă; 

• Răspunde de instruirea periodică în domeniul sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă a personalului din 
cadrul Contractului; 

• Întocmeşte şi ţine sub control opisul cu legislaţia de sănătate şi securitate în muncă în vigoare şi asigură informarea 
persoanelor desemnate cu instruirea la locul de muncă;  

• Răspunde de întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi verifică existenţa planului de evacuare 
pentru toate locaţiile/ punctele de lucru din cadrul contractului; şi stabileşte împreună cu responsabilii acestora, zonele 
care necesită semnalizare, tipul de semnalizare utilizat şi locul de amplasare al acestora; 

• Întocmeşte şi ţine sub control lista cu evidenţa meseriilor şi a profesiilor pentru care este necesară autorizarea exercitării 
lor conform legislaţiei în vigoare; 

• Comunică şi colaborează cu medicul de medicină a muncii în vederea planificării şi efectuării verificărilor anuale medicale 
pentru personalul din cadrul contractului; 

• Întocmeşte şi ţine sub control lista cu posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi verifică efectuarea 
acestora, precum şi posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicină a muncii, necesită testarea aptitudinilor 
şi/sau control psihologic periodic şi verifică efectuarea acestora; 

• Verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de 
siguranţă, informează pe şeful ierarhic, în scris, asupra deficienţelor constatate şi propunerea de măsuri de prevenire şi 
protecţie; 

• Ţine evidenţa şi verifică periodic starea echipamentelor de muncă şi stadiul întreţinerii şi verificării interne şi/sau externe a 
acestora, precum şi utilizarea lor de către lucrători, conform cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă; 

• Identifică, împreună cu şefii locaţiilor (manager de proiect, sef de santier, etc.), echipamentele individuale de protecţie 
necesare pentru posturile de lucru din cadrul contractului; şi verifică referatele de necesitate întocmite de aceştia, precum 
şi calitatea echipamentelor individuale de protecţie înainte de aprovizionare; 

• Verifică întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la 
termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare; 

• Participă la cercetarea evenimentelor produse în timpul programului de lucru, le înregistrează în registrele de evidenţă a 
accidentelor de muncă ale contractului şi întocmeşte documentele solicitate de legislaţia în vigoare sau de organele de 
control abilitate; 

• Face propuneri privind întocmirea Programului de Management în Sănătate şi securitate în muncă şi, după aprobarea 
acestuia, urmăreşte realizarea măsurilor dispuse; 

• Ţine sub control şi verifică realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, în urma controalelor efectuate. 
 

ŞEF DEPARTAMENT RESURSE UMANE  

• Asigură evidenţa personalului şi gestionarea cărţilor de muncă; 

• Asigură legătura dintre societate şi ITM, înregistrând documentele în termenul legal; 

• Încheie contractele individuale de muncă şi întocmeşte dosarele de angajare; 

• Întocmeşte registrul de evidenţă a salariaţilor; 

• Colectează lunar pontajele pentru avans şi lichidare, le verifică şi le transmite către departamentul financiar; 
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ŞEF DEPARTAMENT TEHNIC, OFERTARE, MARKETING  

• Coordonează activităţile de primire şi verificare a proiectelor tehnice de execuţie,derulate in Societate;  

• Coordonează activităţile de pregătire a documentaţiei necesare Participării la licitaţii şi întocmire a dosarelor de ofertare 
– contractare; 

• Coordonează activitatea de studiere a pieţei şi aplică activităţile de promovare şi publicitate a societăţii pe piaţă; 

• Organizeaza si participă la activitatea de licitaţie, asigură transmiterea cererii de ofertă, a ofertei şi primirea comenzii de la 
beneficiar, pe care o transmite spre analiză Directorului Tehnic; 

• Urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor contractuale privind:  
 - ordinul de începere a lucrărilor;  
 - preluarea amplasamentelor libere şi a acceselor;  
 - constituirea garanţiilor bancare;  
 - autorizaţia de construcţie;  
 - recepţia la termen a lucrărilor - eliberarea parţială a garanţiei de bună execuţie; 
 - recepţia finală – eliberarea totală a garanţiei de bună execuţie; 

- obţinerea poliţelor de asigurare a lucrării C+M. 

• Urmăreşte şi ţine evidenţa întocmirii, transmiterii şi actualizării documentelor elaborate conform cerinţelor din specificaţiile 
tehnice, în vederea realizării pregătirii şi executării lucrărilor: 

 - verificarea preţurilor din ofertă;  
 - întocmirea graficului de execuţie la lucrările contractate, stadii fizice;  
 - cash flow (programul de plăţi).   

• Verifică şi ţine evidenţa decontării şi încasării lucrărilor executate; 

• Urmăreşte tratarea eventualelor divergenţe cu proiectantul, beneficiarul sau reprezentantul acestuia la lucrările în derulare 
şi la cele finalizate cu regim de garanţie până la recepţia finală; 

• Elaborează documentaţiile pentru extensia de termen la lucrările unde nu au fost respectate condiţiile contractuale; 
 
ŞEF BIROU PRODUCTIE, APROVIZIONARE ŞI ADMINISTRATIV 

• Îndrumă, coordonează şi controlează activitatea depozitului central şi a depozitelor de la punctele de lucru în scopul 
depozitării, conservării şi gestionării corespunzătoare a materialelor, obiectelor  şi obiectelor de inventar; 

• Urmăreşte aprovizionarea corespunzătoare a şantierelor, precum şi circuitul documentelor legale ale materialelor; 

• Verifică documentele de plată ale materialelor aprovizionare pentru a fi întocmite conform prevederilor legale; 

• Solicită la furnizorii de materiale copia agrementelor tehnice a materialelor livrate, a declaraţiilor de conformitate 
/performanta şi se preocupă de transmiterea acestora la sefii de santier; 

• Urmăreşte indeplinirea condiţiilor de manipulare, depozitare şi conservare pentru marfa aprovizionata in santier. 

• Urmăreşte facturile de materiale pe baza avizelor de însoţire a mărfii şi a notelor de intrare – recepţie; 

• Întreţine permanent relaţia cu furnizorii, privind evoluţia preţurilor, în vederea actualizării lor trimestrial sau de câte ori este 
nevoie; 

• Solicită tuturor furnizorilor Fişe de securitate pentru produsele aprovizionate, după caz; 

• Selectează furnizorii având ca unul dintre criterii capacitatea acestora de a îndeplini cerinţele de protecţie a mediului.  
 
ŞEF BIROU TOPO 

• Informează conducerea şantierelor asupra eventualelor neconcordanţe între prevederile D.E. şi situaţiile din teren; 

• Informează Managerii de Proiect, despre eventualele abateri de la proiectele pe care le deruleaza; 

• Verifică şi întreţine reţeaua planimetrică la toate lucrarile in derulare ale societatii; 

• Realizează ridicările topo după execuţie şi întocmeşte tabelele necesare determinării cantităţilor de lucrări; 
 
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA  
In cadrulcontractului: “ REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN” 
 
Este numit prin decizie de Directorul General, caruia ii este subordonat. 
Verifica: 
-documentele externe, proiectul de executie sub urmatoarele aspecte: daca este verificat de specialisti, verificatori de 
proiecte atestati, existenta autorizatiei de construire; 
-daca contine planul de control pe faze determinante 
-daca contine toti parametrii privind verificarile de calitate, documente de calitate de la furnizorii de produse; 
Verifica si avizeaza: 
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-documentele interne elaborate pentru lucrare, planul calitatii pe lucrare, programul de organizare al executiei lucrarilor 
(grafic de executie, plan de organizare de santier, grafic de aprovizionare, forta de munca si utilaje), plan de control calitate, 
fisele tehnologice de executie, procedurile tehnice de executie. 
-controleaza procesul de executare al lucrarilor si participa la stabilirea solutiilor tehnologice optime de realizare a lucarilor. 
-verifica daca executia lucrarilor de constructii respecta cerintele tehnice de calitate precizate in documentatia de executie, 
existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei. 
-participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesul verbal. 
-opreste executia lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la procedurile de executie si 
autorizeaza continuarea acestora numai dupa remedierea neconformitatilor. 
-pastreaza inregistrarile care fac dovada ca lucrarile au fost inspectate si incercate( PVLA, PVRC, R.I laborator, PV de 
autorizare a fazei determinante). 
-analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma prin semnatura in inregistrarile de calitate ( RNC) 
indeplinirea acestora. 
• Participa la activitatea de întocmire a „Cărţii tehnice” a construcţiei executate; 
 

EXECUTIE 
(Contractul:” REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN”) 
ŞEF ŞANTIER  
In cadrul contractului: “ REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN”” 
 
*Asigură îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de conducerea societăţii;  
*Reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si incheie, in numele acesteia, documente oficiale, numai pentru Contractul de 
executie, dupa cum urmeaza:  
- Corespondenta cu factorii responsabili pe lucrarile in derulare si reprezinta Societatea in relatiile cu acestia (Beneficiari, 
consultanta, proiectant, prestatori servicii, furnizori de materiale); 
- Reprezinta Societatea in relatiile cu reprezentantii Institutiilor abilitate, semneza crespondenta cu detinatorii de utilitati si 
inaintarea documentelor pentru obtinerea avizelor de la Comisia Tehnica de Circulatie a Politiei si pentru obtinerea avizelor 
de lucru in carosabil de la Brigada Politiei Rutiere; 

• Asigurarea conducerii operative, precum si coordonarea si supervizarea activitatilor zilnice a personalului aflat in 
subordinea sa; 

• Coordonarea si verificarea activitatii de decontare si urmarire a lucrarilor in derulare ale Contractulde executie; 

• Organizarea si conducerea activitatilor de predari-primiri de documentatii tehnice, avize, autorizatii de la beneficiari, 
proiectanti si consultanta, predari-primiri de amplasament pentru Contractul de executie, precum si solicitarea comisiilor 
de receptie la terminarea si finalizarea lucrarilor. 

• Urmăreşte şi verifică în relaţia cu beneficiarul Contractului de executie, respectarea prevederilor contractuale, termenele 
de execuţie, extensiile de tremen, garanţiile de bună execuţie; 

• Cunoaşte şi impune respectarea permanentă în toate activităţile din cadrul şantierului a condiţiilor de asigurare a calităţii 
conţinute în documentele SMI, caietul de sarcini si legislatia in vigoare;  

• Asigură condiţiile tehnice, organizatorice, de personal, materiale şi de calitate în vederea obţinerii de rezultate în 
activitatea de execuţie la nivelul cerinţelor clienţilor şi la termenele stabilite contractual; 

• Răspunde de aplicarea politicii de calitate în cadrul contractuluipe care il conduce; 

• Are obligaţia de a informa permanent conducerea CAPITAL INVEST DESIGN SRL: 

• despre stadiul şi calitatea lucrărilor executate în cadrul proiectului pe care il conduce; 

• Organizează buna desfăşurare a procesului de producţie din cadrul contractului; 

• Stabileşte planul de execuţie al activităţilor (zilnic şi/sau periodic), funcţie de respectarea termenelor de predare a lucrărilor 
pentru unul sau mai multe obiective de construcţii şi a condiţiilor de calitate impuse prin caietul de sarcini; 

• Coordonează activitatea tuturor sectoarelor din cadrul contractului conform cerinţelor prevazute în SMI, caietului de sarcini 
si legislatiei in vigoare; 

• Informează reprezentantii Asociatiei despre forţa de muncă, materialele, documentaţia tehnică şi utilajele necesare în 
dotarea şantierului, în scopul desfăşurarii în bune condiţii a lucrărilor de calitate încredinţate; 

• Impune personalului subordonat planul de măsuri care trebuie respectat în vederea realizării lucrărilor contractate şi la 
nivelul cerinţelor impuse de beneficiar; 

• Colaborează cu celelalte departamente în vederea asigurării calităţii serviciilor desfăşurate în cadrul contractului; 

• Deţine autoritatea distribuirii personalului calificat şi instruit cu cerinţele de calitate pe lucrări în funcţie de necesităţle 
tehnice şi de termenele de predare ale lucrărilor executate; 
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• Analizează din punct de vedere tehnic şi organizatoric situaţiile neconforme aparute în activităţile de execuţie şi ia măsuri 
de corectare a lor; 

• Dispune măsuri organizatorice şi tehnice de corectare a deficienţelor apărute; 

• Asigură dotarea sectoarelor de activitate cu documentaţie tehnică, materiale şi de calitate, corespunzătoare legislaţiei în 
vigoare; 

• Impune personalului subordonat respectarea condiţiilor de calitate prevazute în PTE şi executarea lucrărilor conform 
cerinţelor din proiectul tehnic de execuţie, caietul de sarcini şi încadrării în termenul de predare stabilit prin contract; 

• Participa la activitatea de întocmire a „Cărţii tehnice” a construcţiei executate; 

• Urmăreşte observaţiile rezultate în urma analizei lucrării de către comisia de recepţie la terminarea lucrărilor obiectivului 
executat şi coordonează activităţile de stingere a neconformităţilor stipulate; 

Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul 

proiectului conform standardelor de management de proiect si a legislaţiei în vigoare. 

• Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului,  

• Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea 

realizarii activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului; 

• Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect; 

• Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului; 

• Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie 

• În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, 

managerul de proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de 

excepţie care să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării situaţiei de excepţie 

şi opţiunile existente pentru corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi 

recomandărilor;  

•  
 

II. LINIILE DE COMUNICARE DINTRE REPREZENTANTUL ANTREPRENORULUI SI REPREZENTANTII 
PARTILOR IMPLICATE IN DERULAREA CONTRACTULUI, PRECUM SI INTRE MEMBRII ECHIPEI 
DESEMNATE DE EXECUTANT PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR  

 

• Relatiile de comunicare dintre Antreprenor, Investitor (Beneficiar) si Proiectant, se vor desfasura conform 
cerintelor evidentiate incontractele ferme ce vor fi incheiate intre parti.  
Pe langa cerintele evidentiate in contractele ce vor fi incheiate intre parti, Antreprenorului ii revin urmatoarele obligatii, 
mentionate in legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare: 
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionãrii 
acestora; 
b) inceperea executiei lucrãrilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu 
proiecte verificate de specialisti atestati; 
c) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; 
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrãrilor ajunse in faze determinante ale executiei si 
asigurarea conditiilor necesare efectuãrii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrãrilor; 
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apãrute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor 
stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 
f) utilizarea in executia lucrãrilor numai a produselor si a procedeelor prevãzute in proiect, certificate sau pentru care exista 
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea 
produselor si a procedeelor prevãzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor 
stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; 
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzãtor cerintelor esentiale; 
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrãripublice, urbanism si amenajarea teritoriului in 
cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrãrilor; 
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat 
investitorului documentele necesare intocmirii cãrtii tehnice a constructiei; 
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a mãsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie 
a lucrãrilor de constructii; 
k) remedierea, pepropria cheltuiala, a defectelor calitative apãrute din vina sa, atit in perioada de executie, cit si in perioada 
de garantie stabilitã potrivit legii; 
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initialã, la terminarea executiei lucrãrilor; 
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m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de rãspundere, colaboratori, prestatori de 
servicii- in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitãtii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. 
 
Relatiile de coordonare si comunicare dintre ŞEF ŞANTIER si personalul cheie din cadrul contractului, precum si a 
restului partilor implicate in desfasurarea activitatilor, din cadrul societatii, sunt specificate in organigrama Contractului, 
anexata la prezentul document. 
 

Electrician autorizat ANRE - persoana responsabila cu executarea instalaţii electrice, cu respectarea 

proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare;  
 
 
 
 
 
Asiguram Autoritatea contractanta, ca, in cazul in care vom castiga licitatia, dispunem atat de membrii echipei 
propusi pentru derularea executiei lucrarilor, specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de 
calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in 
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente, cat si de personalul necesar executiei lucrarilor 
(ingineri, maistri si muncitori), in conformitate cu cele declarate in documentele de licitatie. 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL  
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CAPITAL INVEST DESIGN SRL 

 

Modalitatea de acces la logistica, utilajele/echipamentele/instalațiile si mijloacele de 

transport în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale 

aplicabile serviciilor/lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu 

prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

 

Pentru executia lucrarilor isi vor aduce contributia atat echipa responsabila cu indeplinirea 

contractului cat si personalul de executie pus la dispozitie de catre ofertant. 

 

Personalul de executie 

   muncitori nr 

1 Asfaltator 1. 

2 Betonist 2. 

3 Diferenta pret manopera lei 1. 

4 Dulgher constructii 8. 

5 Dulgher poduri 1. 

6 Dulgher poduri 4 1. 

7 Electrician 1. 

8 Electrician automatizare  1. 

9 Electrician cabluri subterane 1. 

10 Electrician linii electrice aeriene 1. 

11 Electrician post trafo 1. 

12 Electromecanic radio 1. 

13 Electromecanic retele 1. 

14 Electromecanic telecomunicatii 1. 

15 Electronist 1. 

16 Faiantar 4. 

17 Fierar beton 2. 

18 Fierar beton 3 1. 

19 Geamgiu 1. 

20 Inginer sisteme de securitate 1. 

21 Instalator 2. 

22 Instalator alimentare apa 1. 

23 Instalator alimentare cu apa 1. 

24 Instalator electrician 16. 

25 Instalator electrician 4b 2. 

26 Instalator frigotehnist 1. 

27 Instalator incalzire 10. 

28 Instalator incalzire centrala 2. 

29 Instalator incalzire si gaze 34. 

30 Instalator sanitar 13. 
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31 Instalator ventilatorist 1. 

32 Ipsosar 2. 

33 Izolator 23. 

34 Izolator hidrofug 1. 

35 Izolator lucrari speciale 1. 

36 Izolator termic 1. 

37 Lacatus constructii metalice 2. 

38 Lacatus constructii metalice-b 1. 

39 Lacatus mecanic 1. 

40 Lacatus mecanic intretinere-reparatii  1. 

41 Masinist utilaje constructii  2. 

42 Montator conducte,constructii 1. 

43 Montator constructii metalice 1. 

44 Montator c-tii metalice 1. 

45 Montator placaje interioare si exterioare 2. 

46 Montator prefabricate beton 1. 

47 Mozaicar 1. 

48 Muncitor calificat 2. 

49 Muncitor deserv.ctii montj. 1. 

50 Muncitor deservire 7. 

51 Muncitor deservire constructii masini 1. 

52 Muncitor deservire constructii montaj 1. 

53 Muncitor deservire constructii-montaj 4. 

54 Muncitor deservire c-tii masini 1. 

55 Muncitor deservire c-tii.montaj 2. 

56 Muncitor deservire gips-carton 1. 

57 Muncitor incarcare-descarcare materiale 1. 

58 Muncitor incarcare-descare materiale 1. 

59 Muncitor necalificat 1. 

60 Pavator 1. 

61 Peisagist 1. 

62 Sapator 3. 

63 Specialist mont. gipscarton 1. 

64 Sudor 1. 

65 Sudor electric 1. 

66 Sudor electric-b 1. 

67 Sudor gaze 1. 

68 Sudor gaze-b 1. 

69 Tamplar 6. 

70 Tehnician pentru sisteme de detectie 1. 

71 Timplar 1. 
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72 Tinichigiu 1. 

73 Tinichigiu sant 1. 

74 Tinichigiu sant. 1. 

75 Tinichigiu santier 2. 

76 Tractorist < 60cp 1. 

77 Vopsitor industrial-b 1. 

78 Zidar 8. 

79 Zugrav 1. 

80 Zugrav vopsitor 3. 

81 Zugrav-vopsitor 2. 

 

 

Mijloacele de lucru previzionate si echipamentele utilizate pentru executia lucrarilor 

 

   utilaje nr 

1  Grup electrogen (generic) 1. 

2 Aparat de polizat 1. 

3 Aparat de sud.prin electrofuziune 1. 

4 Aparat de sudura sd (cap la cap)  1. 

5 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w 1. 

6 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf 1. 

7 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf 1. 

8 Aparat sud.cap la cap PEHD 1. 

9 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 1. 

10 Autolaborator pt.lucrari de cablu si echipament tc pe auto 2,5t 1. 

11 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l 1. 

12 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 1. 

13 Buldozer pe senile 65-80CP 1. 

14 Cheltuieli pentru transportul utilajelor 1. 

15 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica )15-28kw 1. 

16 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw 1. 

17 Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa  15-30 kw 1. 

18 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc 1. 

19 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc 2. 

20 Fierastrau mecanic  (circular) 1. 

21 Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3CP 1. 

22 Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva 1. 

23 Grup termic de sudura  28-35kw 1. 

24 Instalatie de alezat pneumatica 1. 

25 Macara de fereastra 0,15tf 1. 
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26 Macara pe pneuri 10-14,9 tf 1. 

27 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 1. 

28 Malaxor pentru adezivi 1. 

29 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10 1. 

30 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw 1. 

31 Masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm 2. 

32 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw 1. 

33 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 1. 

34 Motopompa  6- 8cp 1. 

35 Pistol implintat bolturi 1. 

36 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf 1. 

37 Pompa pneumat de beton pb250 4-6mc/ora 1. 

38 Schela metalica tubulara de exterior  G= 11-13,5 t,  S=640 mp 7. 

39 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm 1. 

40 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) 500-1000l 1. 

41 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l 1. 

42 Troliu electric 1 tf 1. 

43 Troliu electric 3,1-5tf 1. 

44 Utilaj de ridicat 1. 

45 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw 1. 

46 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw 1. 
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AUTORITATEA CONTRACTANTA:

EXECUTANTUL:

OBIECTIVUL: Reabilitare cladiri Hunedoara - Colegiul Tehnic Matei Corvin

Grafic Gantt

Legenda

act. parinte -

act. jalon -

activitate -

Raport generat cu ISDP; Web-site: www.devize.ro; E-mail: office@intersoft.ro; Telefon: 0236.477007

Pozitie Denumire Durata
Nr. 

muncitori
Ore 

Utilaj

Nr. 
Utila

je
Data inceput Data sfarsit

00… Emitere ordin de incepere 0 0 0 03.05.2021 03.05.2021

00… Predare-primire amplasament 1 0 0 03.05.2021 04.05.2021

00… Perioada de mobilizare 2 0 0 04.05.2021 06.05.2021

00… Activitati pentru protectia mediului 330 0 0 19.05.2021 24.08.2022

00… Activitati pentru protectia muncii 330 0 0 19.05.2021 24.08.2022

00… Activitati pentru controlul calitatii 330 0 0 19.05.2021 24.08.2022

00… Activitati de interfatare/constrangeri impuse in regim … 330 0 0 19.05.2021 24.08.2022

00… Teste si verificari pe parcursul executiei 320 0 0 19.05.2021 10.08.2022

00… Teste si verificari finale 5 0 0 10.08.2022 17.08.2022

00… Dezafectare OS 1 0 0 17.08.2022 18.08.2022

00… Proces verbal receptie finala 1 0 0 18.08.2022 19.08.2022

00… Organizare de santier - lucrari de constructii 9 9 2 06.05.2021 19.05.2021

00… Inlocuirea tamplariei exterioare 49 4 1 19.05.2021 27.07.2021

00… Izolarea termica a peretilor exteriori 130 18 3 09.08.2021 07.02.2022

00… Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel 96 5 3 27.07.2021 08.12.2021

00… Izolarea termica a planseului peste subsol 124 3 0 27.07.2021 15.01.2022

00… Instalatii electrice 70 10 2 27.07.2021 02.11.2021

00… Instalatii sanitare 4 9 1 27.07.2021 31.07.2021

00… Instalatii termice 29 21 4 27.07.2021 04.09.2021

00… Instalatii termice in CT 3 17 0 27.07.2021 30.07.2021

00… Montaj utilaj 6 5 3 14.09.2021 22.09.2021

00… Lista echipamente 0 0,00 14.09.2021 14.09.2021

00… Lucrari conexe 100 7 13 19.05.2021 06.10.2021

00… Grup sanitare persoane cu disabilitati - echipare cu o… 5 1 0 02.11.2021 09.11.2021

00… Instalatii de detectie, semnalizare la incendiu si desf… 43 9 1 09.11.2021 07.01.2022

00… Instalatii de hidranti si instalatie electrica grup pompa… 3 16 0 02.08.2021 05.08.2021

00… Instalatii exterioare de apa si hidranti exteriori 8 9 15 19.05.2021 29.05.2021

00… Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 7 5 4 07.02.2022 16.02.2022

00… Gospodaria de apa si camera pompe 16 6 11 31.05.2021 22.06.2021

00… Montaj utilaj conexe 2 2 1 31.05.2021 02.06.2021

00… Lista echipamente conexe 0 0,00 09.02.2022 09.02.2022

00… Organizare de santier - lucrari de constructii 9 9 2 07.02.2022 18.02.2022

00… Inlocuirea tamplariei exterioare 18 4 1 18.02.2022 16.03.2022

00… Izolarea termica a peretilor exteriori 100 14 4 16.03.2022 03.08.2022

00… Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel 46 5 3 16.03.2022 19.05.2022

00… Izolarea termica a planseului peste subsol 59 3 0 16.03.2022 07.06.2022

00… Instalatii electrice 42 8 2 16.03.2022 13.05.2022

00… Instalatii sanitare 2 10 1 16.03.2022 18.03.2022

00… Instalatii termice 40 9 4 16.03.2022 11.05.2022

00… Instalatii termice in CT 10 5 0 16.03.2022 30.03.2022

00… Montaj utilaj 3 7 3 30.03.2022 02.04.2022

00… Lista echipamente 0 0,00 04.04.2022 04.04.2022

00… Lucrari conexe 80 5 7 18.02.2022 10.06.2022

00… Amenajare grup sanitar ptr persoane cu dizabilitati 10 4 1 13.05.2022 27.05.2022

00… Instalatii de detectie, semnalizare la incendiu si desf… 18 11 2 27.05.2022 22.06.2022

00… Instalatii de hidranti 10 3 3 18.03.2022 01.04.2022

00… Amenajare lift P+2 16 7 9 18.02.2022 12.03.2022

00… Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 10 4 4 03.08.2022 17.08.2022

00… Montaj utilaj conexe 1 1 0 22.06.2022 23.06.2022

00… Instalatii exterioare de apa 5 1 5 01.04.2022 08.04.2022

00… Lista echipamente conexe 0 0,00 10.08.2022 10.08.2022

00… Organizare de santier - lucrari de constructii 9 9 2 25.05.2021 05.06.2021

00… Inlocuirea tamplariei exterioare 20 4 1 07.06.2021 03.07.2021

00… Izolarea termica a peretilor exteriori 150 12 3 05.07.2021 29.01.2022

00… Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel 71 6 3 05.07.2021 12.10.2021

00… Izolarea termica a planseului peste subsol 92 3 0 05.07.2021 10.11.2021

00… Instalatii electrice 60 8 2 05.07.2021 25.09.2021

00… Instalatii sanitare 3 9 1 05.07.2021 08.07.2021

00… Instalatii termice 60 8 4 05.07.2021 25.09.2021

00… Instalatii termice in CT 20 3 0 05.07.2021 31.07.2021

00… Montaj utilaj 6 8 3 02.08.2021 10.08.2021

00… Lista echipamente 0 0,00 10.08.2021 10.08.2021

00… Lucrari conexe 80 6 9 07.06.2021 25.09.2021

00… Grup sanitare persoane cu disabilitati - echipare cu o… 15 2 2 27.09.2021 16.10.2021

00… Instalatii de detectie, semnalizare la incendiu si desf… 32 9 1 18.10.2021 01.12.2021

00… Instalatii de hidranti 10 3 3 08.07.2021 22.07.2021

00… Amenajare lift P+2 25 4 9 07.06.2021 10.07.2021

00… Rampe pt persoane cu handicap locomotor 10 6 8 12.07.2021 24.07.2021

00… Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 7 5 4 31.01.2022 09.02.2022

00… Montaj utilaj conexe 1 1 0 09.02.2022 10.02.2022

00… Instalatii exterioare de apa 10 2 5 08.07.2021 22.07.2021

00… Lista echipamente conexe 0 0,00 10.02.2022 10.02.2022

00… Organizare de santier - lucrari de constructii 9 9 2 22.11.2021 03.12.2021

00… Inlocuirea tamplariei exterioare 15 5 1 03.12.2021 24.12.2021

00… Izolarea termica a peretilor exteriori 150 12 4 24.12.2021 22.07.2022

00… Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel 118 5 3 03.12.2021 18.05.2022

00… Instalatii electrice 60 8 2 03.12.2021 25.02.2022

00… Instalatii sanitare 10 6 1 03.12.2021 17.12.2021

00… Instalatii termice 60 8 4 03.12.2021 25.02.2022

00… Instalatii termice in CT 10 6 0 25.02.2022 11.03.2022

00… Montaj utilaj 6 5 3 11.03.2022 19.03.2022

00… Lista echipamente 0 0,00 21.03.2022 21.03.2022

00… Lucrari conexe 100 6 11 03.12.2021 22.04.2022

00… Amenajare grup sanitar ptr persoane cu dizabilitati 10 4 1 25.02.2022 11.03.2022

00… Rampe pt persoane cu handicap locomotor 5 6 8 03.12.2021 10.12.2021

00… Instalatii de detectie, semnalizare la incendiu si desf… 40 9 1 11.03.2022 06.05.2022

00… Instalatii de hidranti 10 5 1 17.12.2021 31.12.2021

00… Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 20 3 4 22.07.2022 19.08.2022

00… Montaj utilaj conexe 1 1 0 19.08.2022 20.08.2022

00… Instalatii exterioare de apa 5 6 5 03.12.2021 10.12.2021

00… Lista echipamente conexe 0 0,00 22.08.2022 22.08.2022

2021 Q2

mai iun. iul.

2021 Q3

aug. sept. oct.

2021 Q4

nov. dec. ian.

2022 Q1

feb. mar. apr.

2022 Q2

mai iun. iul.

2022 Q3

aug. sept. oct.

apr.. 18, 2021 - oct.. 19, 2022
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Alocare resurse pe activitati
Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Colegiul Tehnic Matei Corvin

Index WBS Denumire UM Cantitate Durata Manopere Utilaje Transporturi
1 63 Reabilitare cladiri Hunedoara - Colegiul Tehnic Matei Corvinbuc

2 63.1  Reabilitare cladiri Hunedoara - Colegiul Tehnic Matei Corvin - Corp 1buc

3 0063.1.1   Activitati premergatoare buc

4 0063.1.1.1   Emitere ordin de incepere buc 1 0

5 0063.1.1.2   Predare-primire amplasament buc 1 1

6 0063.1.1.3   Perioada de mobilizare buc 1 2

7 0063.1.1.4   Activitati pentru protectia mediului buc 1 330

8 0063.1.1.5   Activitati pentru protectia muncii buc 1 330

9 0063.1.1.6   Activitati pentru controlul calitatii buc 1 330

10 0063.1.1.7   Activitati de interfatare/constrangeri impuse in regim de exploatarebuc 1 330

11 0063.1.1.8   Teste si verificari pe parcursul executiei buc 1 320

12 0063.1.1.9   Teste si verificari finale buc 1 5

13 0063.1.1.10   Dezafectare OS buc 1 1

14 0063.1.1.11   Proces verbal receptie finala buc 1 1

15 0063.1.2   Organizare de santier buc

16 0063.1.2.1   Organizare de santier - lucrari de constructii buc 1 9

 3 dulgher constructii;
 2 tinichigiu santier;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 2 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;
 1 montator constructii metalice;

 1 montator c-tii metalice;
 1 vopsitor industrial-b;

 1 dulgher poduri 4;
 1 fierar beton 3;

 1 montator prefabricate beton;
 1 pavator;

 1 muncitor deservire c-tii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6u 3cp;
 1 aparat de polizat;

 1 autocamion;

17 0063.1.3   Lucrari pentru cresterea eficientei energetice buc

18 0063.1.3.1   Inlocuirea tamplariei exterioare buc 1 49

 3 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 muncitor deservire;

 1 utilaj de ridicat;  1 autocamion;

19 0063.1.3.2   Izolarea termica a peretilor exteriori buc 1 130

 2 dulgher constructii;
 2 faiantar;

 3 zidar;
 1 muncitor deservire c-tii.montaj;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 tamplar;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 9 izolator;
 3 muncitor deservire;

3 schela metalica tubulara de exterior  g= 11-13,5 t,  
 s=640 mp;

 1 cheltuieli pentru transportul utilajelor;
 1 utilaj de ridicat;

 1 autocamion;

20 0063.1.3.3   Izolarea termica a planseului peste ultimul nivelbuc 1 96

 1 zugrav vopsitor;
 1 dulgher constructii;

 1 izolator hidrofug;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 muncitor deservire;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 2 izolator;
 1 montator placaje interioare si exterioare;

 1 zugrav-vopsitor;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 macara pe pneuri 10-14,9 tf;

 1 utilaj de ridicat;

 1 autocamion;

21 0063.1.3.4   Izolarea termica a planseului peste subsol buc 1 124

 1 zugrav vopsitor;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 2 izolator;
 1 zugrav;

 1 autocamion;

22 0063.1.3.5   Instalatii electrice buc 1 70

 1 dulgher constructii;
 6 instalator electrician;

 1 ipsosar;
 1 zidar;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician automatizare;
 1 sudor electric;

 1 montator constructii metalice;
 1 montator c-tii metalice;

 1 sudor electric-b;
 1 instalator electrician 4b;

 2 instalator sanitar;
 1 zugrav vopsitor;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 electrician post trafo;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 electrician;
 1 tehnician pentru sisteme de detectie;

 1 inginer sisteme de securitate;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;
 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 autobasculanta;
 1 autocamion;

23 0063.1.3.6   Instalatii sanitare buc 1 4

 1 instalator incalzire;
 4 instalator incalzire si gaze;

 5 instalator sanitar;
 1 instalator electrician;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w;  1 autobasculanta;
 1 autocamion;

24 0063.1.3.7   Instalatii termice buc 1 29

 5 instalator incalzire;
 14 instalator incalzire si gaze;
 1 instalator incalzire centrala;

 1 instalator electrician;
 1 instalator sanitar;
 1 tinichigiu santier;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 muncitor deservire c-tii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 muncitor incarcare-descare materiale;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;
 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

1 electropompa monoetajata de joasa presiune 
 pentru apa  15-30 kw;

 1 macara de fereastra 0,15tf;

 1 autocamion;

25 0063.1.3.8   Instalatii termice in CT buc 1 3

 4 instalator sanitar;
 1 instalator electrician;

 3 instalator incalzire;
 11 instalator incalzire si gaze;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor incarcare-descare materiale;

 1 autocamion;

26 0063.1.3.9   Montaj utilaj buc 1 6

 1 instalator incalzire centrala;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 2 instalator incalzire;

 3 instalator incalzire si gaze;
 1 zidar;

 1 muncitor deserv.ctii montj.;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;
 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf;

27 0063.1.1    Lista echipamente buc 1 0

28 0063.1.4   Lucrari conexe buc

Page 211 of 1086



29 0063.1.4.1   Lucrari conexe buc 1 100

 1 betonist;
 2 dulgher constructii;

 1 fierar beton;
 1 instalator electrician;

 1 ipsosar;
 1 mozaicar;

 1 tinichigiu sant.;
 1 tinichigiu santier;
 1 zugrav vopsitor;

 2 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 lacatus constructii metalice;
 1 montator c-tii metalice;

 1 montator constructii metalice;
 1 tamplar;

 1 sudor electric-b;
 1 electrician;

 1 muncitor necalificat;
 1 instalator sanitar;
 1 instalator incalzire;

 1 instalator incalzire si gaze;
 1 instalator frigotehnist;
 1 instalator ventilatorist;
 1 izolator lucrari speciale;

 1 pavator;
 1 sapator;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 electromecanic telecomunicatii;

 1 electromecanic retele;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 sudor gaze;
 1 muncitor deservire c-tii masini;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 muncitor deservire;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 izolator;

1 vibrator de interior pentru beton actionat, electric 
 0,9-1,5 kw;

 1 malaxor pentru adezivi;
 1 masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw;
 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;

1 motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 
 mc/min;

1 convertizor sudura (inclus consum energie 
 electrica) 1-14kw;

1 convertizor de sudura (inclusiv consumul de 
 energie electrica )15-28kw;

1 placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 
 650-700kgf;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;

 1 fierastrau mecanic  (circular);
 1 aparat de polizat;

 1 utilaj de ridicat;

 1 autobetoniera;
 1 autobasculanta;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;

30 0063.1.4.2   Grup sanitare persoane cu disabilitati - echipare cu obiecte sanitarebuc 1 5

 1 instalator sanitar;
 1 zidar;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;

31 0063.1.4.3   Instalatii de detectie, semnalizare la incendiu si desfumarebuc 1 43

 1 electronist;
 5 instalator electrician;

 1 dulgher constructii;
 2 instalator sanitar;

 1 ipsosar;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician automatizare;
 1 lacatus constructii metalice;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 tehnician pentru sisteme de detectie;
 1 inginer sisteme de securitate;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;  1 autobasculanta;
 1 autocamion;

32 0063.1.4.4   Instalatii de hidranti si instalatie electrica grup pomparebuc 1 3

 1 geamgiu;
 5 instalator electrician;

 9 instalator sanitar;
 2 instalator incalzire;

 1 izolator termic;
 2 zugrav vopsitor;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 electrician automatizare;

 1 lacatus constructii metalice;
 1 sudor electric;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 autobasculanta;
 1 autocamion;

33 0063.1.4.5   Instalatii exterioare de apa si hidranti exterioribuc 1 8

 1 instalator sanitar;
 1 montator conducte,constructii;

 1 sudor;
 1 zugrav vopsitor;

 1 asfaltator;
 1 betonist;

 1 dulgher constructii;
 1 fierar beton;

 1 instalator electrician;
 1 instalator incalzire;

 1 instalator alimentare cu apa;
 1 instalator alimentare apa;

 1 izolator hidrofug;
 1 izolator termic;

 1 pavator;
 1 tinichigiu santier;

 1 zidar;
 2 sapator;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 sudor gaze;
 1 muncitor deservire c-tii masini;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 sudor gaze-b;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 tractorist < 60cp;

 2 instalator;
 1 muncitor deservire;

1 grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 
 kva;

 1 grup termic de sudura  28-35kw;
1 excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 

 0,21-0,39mc;
 1 buldozer pe senile 65-80cp;

1 betoniera cu cadere libera actionata electric 101-
 250 l;

 1 vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw;
1 placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 

 650-700kgf;
 1 mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf;
 1 topitor de bitum tractat (exclus tractorul) 500-1000l;

 1 masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw;
1 autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de 

 stropire;
 1 aparat de sudura sd (cap la cap) ;

 1 aparat sud.cap la cap pehd;
 1  grup electrogen (generic);

 1 aparat de sud.prin electrofuziune;

 1 autobasculanta;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;
 1 autocamion;

34 0063.1.4.6   Instalatie de paratrasnet si priza de pamant buc 1 7

 1 montator conducte,constructii;
 1 sudor;

 1 muncitor calificat;
 1 betonist;

 2 instalator electrician;
 1 izolator termic;

 1 sapator;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 electrician post trafo;

 1 lacatus constructii metalice;
 1 sudor electric;

 1 lacatus constructii metalice-b;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 electrician;

 1 grup termic de sudura  28-35kw;
1 betoniera cu cadere libera actionata electric 101-

 250 l;
1 vibrator de interior pentru beton actionat, electric 

 0,9-1,5 kw;
 1 pistol implintat bolturi;

 1 autocamion;

35 0063.1.4.7   Gospodaria de apa si camera pompe buc 1 16

 1 instalator sanitar;
 1 montator conducte,constructii;

 1 sudor;
 1 zugrav vopsitor;

 1 betonist;
 3 dulgher constructii;

 1 dulgher poduri;
 1 fierar beton;

 1 instalator electrician;
 1 instalator incalzire si gaze;
 1 instalator alimentare cu apa;

 1 instalator alimentare apa;
 1 tinichigiu sant;

 1 sapator;
 1 muncitor deserv.ctii montj.;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 sudor electric;
 1 montator constructii metalice;

 1 montator c-tii metalice;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 muncitor deservire;
 1 peisagist;

 1 sudor electric-b;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 diferenta pret manopera lei;

1 grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 
 kva;

 1 grup termic de sudura  28-35kw;
2 excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-

 0,70mc;
 1 buldozer pe senile 65-80cp;

1 betoniera cu cadere libera actionata electric 101-
 250 l;

 1 mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf;
 1 motopompa  6- 8cp;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 aparat de sudura sd (cap la cap) ;

 1 aparat sud.cap la cap pehd;
 1  grup electrogen (generic);

 1 autobasculanta;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;
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36 0063.1.4.8   Montaj utilaj conexe buc 1 2

 1 instalator electrician;
 2 instalator sanitar;

 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;
 1 sudor electric;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;

37 0063.1.2    Lista echipamente conexe buc 1 0

38 63.2  Reabilitare cladiri Hunedoara - Colegiul Tehnic Matei Corvin - Corp 2buc

39 0063.2.1   Organizare de santier buc

40 0063.2.3.1   Organizare de santier - lucrari de constructii buc 1 9

 3 dulgher constructii;
 1 dulgher poduri 4;

 1 fierar beton 3;
 1 montator prefabricate beton;

 1 pavator;
 2 tinichigiu santier;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 2 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;
 1 montator constructii metalice;

 1 montator c-tii metalice;
 1 vopsitor industrial-b;

 1 muncitor deservire c-tii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6u 3cp;
 1 aparat de polizat;

 1 autocamion;

41 0063.2.2   Lucrari pentru cresterea eficientei energetice buc

42 0063.2.1.1   Inlocuirea tamplariei exterioare buc 1 18

 3 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 muncitor deservire;

 1 utilaj de ridicat;  1 autocamion;

43 0063.2.1.2   Izolarea termica a peretilor exteriori buc 1 100

 2 dulgher constructii;
 2 faiantar;

 1 izolator hidrofug;
 2 zidar;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 6 izolator;
 2 muncitor deservire;

 1 cheltuieli pentru transportul utilajelor;
 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;

3 schela metalica tubulara de exterior  g= 11-13,5 t,  
 s=640 mp;

 1 utilaj de ridicat;

 1 autocamion;

44 0063.2.1.3   Izolarea termica a planseului peste ultimul nivelbuc 1 46

 1 zugrav vopsitor;
 1 dulgher constructii;

 1 izolator hidrofug;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 muncitor deservire;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 2 izolator;
 1 montator placaje interioare si exterioare;

 1 zugrav-vopsitor;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 macara pe pneuri 10-14,9 tf;

 1 utilaj de ridicat;

 1 autocamion;

45 0063.2.1.4   Izolarea termica a planseului peste subsol buc 1 59

 1 zugrav vopsitor;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 2 izolator;
 1 zugrav;

 1 autocamion;

46 0063.2.1.5   Instalatii electrice buc 1 42

 1 dulgher constructii;
 5 instalator electrician;

 1 instalator electrician 4b;
 2 instalator sanitar;

 1 ipsosar;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 electrician post trafo;

 1 electrician automatizare;
 1 sudor electric;

 1 montator constructii metalice;
 1 montator c-tii metalice;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 sudor electric-b;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 electrician;

 1 tehnician pentru sisteme de detectie;
 1 inginer sisteme de securitate;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;
 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 autobasculanta;
 1 autocamion;

47 0063.2.1.6   Instalatii sanitare buc 1 2

 5 instalator sanitar;
 1 instalator electrician;

 1 instalator incalzire;
 4 instalator incalzire si gaze;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w;  1 autobasculanta;
 1 autocamion;

48 0063.2.1.7   Instalatii termice buc 1 40

 1 instalator incalzire centrala;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 2 instalator incalzire;

 6 instalator incalzire si gaze;
 1 tinichigiu santier;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 muncitor deservire c-tii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 muncitor incarcare-descare materiale;

1 electropompa monoetajata de joasa presiune 
 pentru apa  15-30 kw;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;

 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 autocamion;

49 0063.2.1.8   Instalatii termice in CT buc 1 10

 1 instalator sanitar;
 1 instalator electrician;

 1 instalator incalzire;
 3 instalator incalzire si gaze;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor incarcare-descare materiale;

 1 autocamion;

50 0063.2.1.9   Montaj utilaj buc 1 3

 1 instalator incalzire centrala;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 3 instalator incalzire;

 3 instalator incalzire si gaze;
 1 zidar;

 1 muncitor deserv.ctii montj.;
 1 masinist utilaje constructii;

 1 sudor electric;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;
 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf;

51 0063.2.1    Lista echipamente buc 1 0

52 0063.2.3   Lucrari conexe buc

53 0063.2.2.1   Lucrari conexe buc 1 80

 2 dulgher constructii;
 1 instalator electrician;

 1 instalator incalzire;
 1 ipsosar;
 1 mozaicar;

 1 pavator;
 1 tinichigiu sant.;
 1 tinichigiu santier;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire c-tii.montaj;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 lacatus constructii metalice;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 tamplar;
 1 muncitor necalificat;

 1 tinichigiu;
 1 timplar;

 1 electromecanic telecomunicatii;
 1 electromecanic retele;

 1 sudor gaze;
 1 muncitor deservire c-tii masini;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 izolator;

 1 muncitor deservire;

 1 masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw;
 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;

1 convertizor sudura (inclus consum energie 
 electrica) 1-14kw;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 fierastrau mecanic  (circular);

 1 aparat de polizat;
 1 utilaj de ridicat;

 1 autobetoniera;
 1 autocamion;
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54 0063.2.2.2   Amenajare grup sanitar ptr persoane cu dizabilitatibuc 1 10

 1 instalator sanitar;
 1 dulgher constructii;

 2 faiantar;
 1 ipsosar;
 1 mozaicar;

 1 zugrav vopsitor;
 1 zidar;

 1 muncitor deserv.ctii montj.;
 1 muncitor deservire c-tii.montaj;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 izolator;
 1 muncitor deservire;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;  1 autobasculanta;
 1 autocamion;

55 0063.2.2.3   Instalatii de detectie, semnalizare la incendiu si desfumarebuc 1 18

 1 electronist;
 6 instalator electrician;

 1 dulgher constructii;
 2 instalator sanitar;

 1 ipsosar;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician automatizare;
 1 lacatus constructii metalice;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 specialist mont. gipscarton;

 1 muncitor deservire gips-carton;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 tehnician pentru sisteme de detectie;
 1 inginer sisteme de securitate;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;

 1 autobasculanta;
 1 autocamion;

56 0063.2.2.4   Instalatii de hidranti buc 1 10

 2 instalator sanitar;
 1 montator conducte,constructii;

 1 sudor;
 1 zugrav vopsitor;

 1 geamgiu;
 1 instalator electrician;

 1 instalator incalzire;
 1 izolator termic;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 lacatus constructii metalice;

 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;
 1 sudor electric;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 muncitor deservire;

 1 grup termic de sudura  28-35kw;
 1 aparat sud.cap la cap pehd;

 1  grup electrogen (generic);

 1 autocamion;

57 0063.2.2.5   Amenajare lift P+2 buc 1 16

 1 muncitor necalificat;
 1 tinichigiu;
 1 betonist;

 2 dulgher constructii;
 2 fierar beton;

 1 izolator hidrofug;
 1 izolator lucrari speciale;

 1 mozaicar;
 1 tinichigiu sant.;
 1 tinichigiu santier;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 sapator;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 izolator;
 1 muncitor deservire;

 1 pompa pneumat de beton pb250 4-6mc/ora;
1 vibrator de interior pentru beton actionat, electric 

 0,9-1,5 kw;
1 topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 

 500 l;
1 masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-

 20mm 5-10;
1 stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 

 mm;
1 masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 

 2,2kw;
 1 troliu electric 3,1-5tf;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
1 schela metalica tubulara de exterior  g= 11-13,5 t,  

 s=640 mp;

 1 autobetoniera;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;

58 0063.2.2.6   Instalatie de paratrasnet si priza de pamant buc 1 10

 1 montator conducte,constructii;
 1 sudor;

 1 muncitor calificat;
 1 betonist;

 1 instalator electrician;
 1 izolator termic;

 1 sapator;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 electrician post trafo;

 1 lacatus constructii metalice;
 1 sudor electric;

 1 lacatus constructii metalice-b;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 electrician;

 1 grup termic de sudura  28-35kw;
1 betoniera cu cadere libera actionata electric 101-

 250 l;
1 vibrator de interior pentru beton actionat, electric 

 0,9-1,5 kw;
 1 pistol implintat bolturi;

 1 autocamion;

59 0063.2.2.7   Montaj utilaj conexe buc 1 1  1 instalator electrician;

60 0063.2.2.8   Instalatii exterioare de apa buc 1 5

 1 dulgher constructii;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 1 instalator incalzire;

 1 instalator alimentare cu apa;
 1 instalator alimentare apa;

 1 tinichigiu santier;
 1 sapator;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 instalator;

 1 muncitor deservire;
 1 sudor;

1 excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 
 0,21-0,39mc;

 1 buldozer pe senile 65-80cp;
 1 mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf;

 1  grup electrogen (generic);
 1 aparat de sud.prin electrofuziune;

 1 autobasculanta;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;

61 0063.2.2    Lista echipamente conexe buc 1 0

62 63.3  Reabilitare cladiri Hunedoara - Colegiul Tehnic Matei Corvin - Corp 4buc

63 0063.3.1   Organizare de santier buc

64 0063.3.3.1   Organizare de santier - lucrari de constructii buc 1 9

 3 dulgher constructii;
 1 dulgher poduri 4;

 1 fierar beton 3;
 1 montator prefabricate beton;

 1 pavator;
 2 tinichigiu santier;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 2 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;
 1 montator constructii metalice;

 1 montator c-tii metalice;
 1 vopsitor industrial-b;

 1 muncitor deservire c-tii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6u 3cp;
 1 aparat de polizat;

 1 autocamion;

65 0063.3.2   Lucrari pentru cresterea eficientei energetice buc

66 0063.3.1.1   Inlocuirea tamplariei exterioare buc 1 20

 3 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 muncitor deservire;

 1 utilaj de ridicat;  1 autocamion;

67 0063.3.1.2   Izolarea termica a peretilor exteriori buc 1 150

 1 dulgher constructii;
 1 faiantar;

 2 zidar;
 1 muncitor deservire c-tii.montaj;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 tamplar;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 6 izolator;

 2 muncitor deservire;

 1 cheltuieli pentru transportul utilajelor;
2 schela metalica tubulara de exterior  g= 11-13,5 t,  

 s=640 mp;
 1 utilaj de ridicat;

 1 autocamion;
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68 0063.3.1.3   Izolarea termica a planseului peste ultimul nivelbuc 1 71

 1 zugrav vopsitor;
 1 dulgher constructii;

 1 izolator hidrofug;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 muncitor deservire;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 2 izolator;
 1 montator placaje interioare si exterioare;

 1 zugrav-vopsitor;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 macara pe pneuri 10-14,9 tf;

 1 utilaj de ridicat;

 1 autocamion;

69 0063.3.1.4   Izolarea termica a planseului peste subsol buc 1 92

 1 zugrav vopsitor;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 2 izolator;
 1 zugrav;

 1 autocamion;

70 0063.3.1.5   Instalatii electrice buc 1 60

 1 dulgher constructii;
 5 instalator electrician;

 1 instalator electrician 4b;
 2 instalator sanitar;

 1 ipsosar;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 electrician post trafo;

 1 electrician automatizare;
 1 sudor electric;

 1 montator constructii metalice;
 1 montator c-tii metalice;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 sudor electric-b;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 electrician;

 1 tehnician pentru sisteme de detectie;
 1 inginer sisteme de securitate;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;
 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 autobasculanta;
 1 autocamion;

71 0063.3.1.6   Instalatii sanitare buc 1 3

 5 instalator sanitar;
 1 instalator electrician;

 1 instalator incalzire;
 4 instalator incalzire si gaze;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w;  1 autobasculanta;
 1 autocamion;

72 0063.3.1.7   Instalatii termice buc 1 60

 1 instalator incalzire centrala;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 2 instalator incalzire;

 5 instalator incalzire si gaze;
 1 tinichigiu santier;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 muncitor deservire c-tii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 muncitor incarcare-descare materiale;

1 electropompa monoetajata de joasa presiune 
 pentru apa  15-30 kw;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;

 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 autocamion;

73 0063.3.1.8   Instalatii termice in CT buc 1 20

 1 instalator sanitar;
 1 instalator electrician;

 1 instalator incalzire;
 2 instalator incalzire si gaze;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor incarcare-descare materiale;

 1 autocamion;

74 0063.3.1.9   Montaj utilaj buc 1 6

 1 instalator incalzire centrala;
 1 dulgher constructii;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 2 instalator incalzire;

 3 instalator incalzire si gaze;
 1 zidar;

 1 muncitor deserv.ctii montj.;
 2 lacatus constructii metalice;

 2 masinist utilaje constructii;
 1 sudor electric;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;
 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf;

75 0063.3.1    Lista echipamente buc 1 0

76 0063.3.3   Lucrari conexe buc

77 0063.3.2.1   Lucrari conexe buc 1 80

 1 electrician;
 1 muncitor necalificat;

 1 timplar;
 2 dulgher constructii;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 1 instalator incalzire;

 1 ipsosar;
 1 mozaicar;

 1 pavator;
 1 tinichigiu sant.;
 1 tinichigiu santier;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire c-tii.montaj;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician cabluri subterane;
 1 electromecanic telecomunicatii;

 1 electromecanic radio;
 1 electromecanic retele;

 1 lacatus constructii metalice;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 sudor gaze;
 1 muncitor deservire c-tii masini;

 1 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 izolator;
 1 muncitor deservire;

1 convertizor sudura (inclus consum energie 
 electrica) 1-14kw;

 1 masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw;
1 autolaborator pt.lucrari de cablu si echipament tc 

 pe auto 2,5t;
 1 troliu electric 1 tf;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;

 1 fierastrau mecanic  (circular);
 1 aparat de polizat;

 1 utilaj de ridicat;

 1 autobetoniera;
 1 autocamion;

78 0063.3.2.2   Grup sanitare persoane cu disabilitati - echipare cu obiecte sanitarebuc 1 15

 1 dulgher constructii;
 1 faiantar;

 1 instalator sanitar;
 1 ipsosar;
 1 mozaicar;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire c-tii.montaj;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 tamplar;

 1 zugrav vopsitor;
 1 muncitor deserv.ctii montj.;
 1 specialist mont. gipscarton;

 1 muncitor deservire gips-carton;
 1 muncitor deservire;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;
 1 macara de fereastra 0,15tf;

79 0063.3.2.3   Instalatii de detectie, semnalizare la incendiu si desfumarebuc 1 32

 1 electronist;
 5 instalator electrician;

 1 dulgher constructii;
 2 instalator sanitar;

 1 ipsosar;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician automatizare;
 1 lacatus constructii metalice;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 tehnician pentru sisteme de detectie;
 1 inginer sisteme de securitate;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;  1 autobasculanta;
 1 autocamion;
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80 0063.3.2.4   Instalatii de hidranti buc 1 10

 2 instalator sanitar;
 1 montator conducte,constructii;

 1 sudor;
 1 zugrav vopsitor;

 1 geamgiu;
 1 instalator electrician;

 1 instalator incalzire;
 1 izolator termic;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 lacatus constructii metalice;

 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;
 1 sudor electric;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 muncitor deservire;

 1 grup termic de sudura  28-35kw;
 1 aparat sud.cap la cap pehd;

 1  grup electrogen (generic);

 1 autocamion;

81 0063.3.2.5   Amenajare lift P+2 buc 1 25

 1 muncitor necalificat;
 1 tinichigiu;
 1 betonist;

 1 dulgher constructii;
 1 fierar beton;

 1 izolator hidrofug;
 1 izolator lucrari speciale;

 1 mozaicar;
 1 tinichigiu sant.;
 1 tinichigiu santier;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 sapator;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 izolator;
 1 muncitor deservire;

 1 pompa pneumat de beton pb250 4-6mc/ora;
1 vibrator de interior pentru beton actionat, electric 

 0,9-1,5 kw;
1 topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 

 500 l;
1 masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-

 20mm 5-10;
1 stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 

 mm;
1 masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 

 2,2kw;
 1 troliu electric 3,1-5tf;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
1 schela metalica tubulara de exterior  g= 11-13,5 t,  

 s=640 mp;

 1 autobetoniera;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;

82 0063.3.2.6   Rampe pt persoane cu handicap locomotor buc 1 10

 1 lacatus mecanic;
 1 zugrav vopsitor;

 1 betonist;
 1 dulgher constructii;

 1 fierar beton;
 1 mozaicar;

 1 sapator;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 sudor electric;

 1 montator constructii metalice;
 1 montator c-tii metalice;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 sudor electric-b;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

1 motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 
 mc/min;

 1 instalatie de alezat pneumatica;
1 vibrator de interior pentru beton actionat, electric 

 0,9-1,5 kw;
1 masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-

 20mm 5-10;
1 stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 

 mm;
1 masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 

 2,2kw;
 1 troliu electric 3,1-5tf;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;

 1 autobetoniera;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;

83 0063.3.2.7   Instalatie de paratrasnet si priza de pamant buc 1 7

 1 montator conducte,constructii;
 1 sudor;

 1 muncitor calificat;
 1 betonist;

 1 instalator electrician;
 1 izolator termic;

 1 sapator;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 electrician post trafo;

 1 lacatus constructii metalice;
 1 sudor electric;

 1 lacatus constructii metalice-b;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 electrician;

 1 grup termic de sudura  28-35kw;
1 betoniera cu cadere libera actionata electric 101-

 250 l;
1 vibrator de interior pentru beton actionat, electric 

 0,9-1,5 kw;
 1 pistol implintat bolturi;

 1 autocamion;

84 0063.3.2.8   Montaj utilaj conexe buc 1 1  1 instalator electrician;

85 0063.3.2.9   Instalatii exterioare de apa buc 1 10

 1 dulgher constructii;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 1 instalator incalzire;

 1 instalator alimentare cu apa;
 1 instalator alimentare apa;

 1 tinichigiu santier;
 1 sapator;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 instalator;

 1 muncitor deservire;
 1 sudor;

1 excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 
 0,21-0,39mc;

 1 buldozer pe senile 65-80cp;
 1 mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf;

 1  grup electrogen (generic);
 1 aparat de sud.prin electrofuziune;

 1 autobasculanta;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;

86 0063.3.2    Lista echipamente conexe buc 1 0

87 63.4  Reabilitare cladiri Hunedoara - Colegiul Tehnic Matei Corvin - cantinabuc

88 0063.4.1   Organizare de santier buc

89 0063.4.3.1   Organizare de santier - lucrari de constructii buc 1 9

 3 dulgher constructii;
 1 dulgher poduri 4;

 1 fierar beton 3;
 1 montator prefabricate beton;

 1 pavator;
 2 tinichigiu santier;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 2 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;
 1 montator constructii metalice;

 1 montator c-tii metalice;
 1 vopsitor industrial-b;

 1 muncitor deservire c-tii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6u 3cp;
 1 aparat de polizat;

 1 autocamion;

90 0063.4.2   Lucrari pentru cresterea eficientei energetice buc

91 0063.4.1.1   Inlocuirea tamplariei exterioare buc 1 15

 4 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 muncitor deservire;

 1 utilaj de ridicat;  1 autocamion;

92 0063.4.1.2   Izolarea termica a peretilor exteriori buc 1 150

 1 dulgher constructii;
 1 faiantar;

 1 izolator hidrofug;
 1 izolator lucrari speciale;

 1 mozaicar;
 2 zidar;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 tamplar;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 6 izolator;
 2 muncitor deservire;

 1 cheltuieli pentru transportul utilajelor;
 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;

2 schela metalica tubulara de exterior  g= 11-13,5 t,  
 s=640 mp;

 1 utilaj de ridicat;

 1 autocamion;

93 0063.4.1.3   Izolarea termica a planseului peste ultimul nivelbuc 1 118

 1 zugrav vopsitor;
 1 dulgher constructii;

 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 muncitor deservire;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 2 izolator;

 1 montator placaje interioare si exterioare;
 1 zugrav-vopsitor;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 macara pe pneuri 10-14,9 tf;

 1 utilaj de ridicat;

 1 autocamion;
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94 0063.4.1.4   Instalatii electrice buc 1 60

 1 dulgher constructii;
 5 instalator electrician;

 1 instalator electrician 4b;
 2 instalator sanitar;

 1 ipsosar;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 electrician post trafo;

 1 electrician automatizare;
 1 sudor electric;

 1 montator constructii metalice;
 1 montator c-tii metalice;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 sudor electric-b;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 electrician;

 1 tehnician pentru sisteme de detectie;
 1 inginer sisteme de securitate;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;
 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 autobasculanta;
 1 autocamion;

95 0063.4.1.5   Instalatii sanitare buc 1 10

 1 instalator electrician;
 4 instalator sanitar;
 1 instalator incalzire;

 2 instalator incalzire si gaze;
 1 zidar;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w;  1 autobasculanta;
 1 autocamion;

96 0063.4.1.6   Instalatii termice buc 1 60

 1 instalator incalzire centrala;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 2 instalator incalzire;

 5 instalator incalzire si gaze;
 1 tinichigiu santier;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 muncitor deservire c-tii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 muncitor incarcare-descare materiale;

1 electropompa monoetajata de joasa presiune 
 pentru apa  15-30 kw;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;

 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 autocamion;

97 0063.4.1.7   Instalatii termice in CT buc 1 10

 1 instalator sanitar;
 1 instalator electrician;

 1 instalator incalzire;
 4 instalator incalzire si gaze;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor incarcare-descare materiale;

 1 autocamion;

98 0063.4.1.8   Montaj utilaj buc 1 6

 1 instalator incalzire centrala;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 2 instalator incalzire;

 3 instalator incalzire si gaze;
 1 zidar;

 1 muncitor deserv.ctii montj.;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;
 1 masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf;

99 0063.4.1    Lista echipamente buc 1 0

100 0063.4.3   Lucrari conexe buc

101 0063.4.2.1   Lucrari conexe buc 1 100

 1 electrician;
 1 muncitor necalificat;

 1 timplar;
 2 dulgher constructii;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 1 instalator incalzire;

 1 instalator frigotehnist;
 1 instalator ventilatorist;

 1 ipsosar;
 1 mozaicar;

 1 pavator;
 1 tinichigiu sant.;
 1 tinichigiu santier;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deserv.ctii montj.;

 1 muncitor deservire c-tii.montaj;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electromecanic telecomunicatii;
 1 electromecanic retele;

 1 lacatus constructii metalice;
 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;

 1 sudor electric;
 1 sudor gaze;

 1 montator constructii metalice;
 1 montator c-tii metalice;

 1 muncitor deservire c-tii masini;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 tamplar;
 1 sudor electric-b;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 1 izolator;

 1 muncitor deservire;

1 motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 
 mc/min;

1 convertizor sudura (inclus consum energie 
 electrica) 1-14kw;

1 convertizor de sudura (inclusiv consumul de 
 energie electrica )15-28kw;

 1 malaxor pentru adezivi;
 1 masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw;

 1 macara de fereastra 0,15tf;
 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;

 1 aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf;
 1 fierastrau mecanic  (circular);

 1 aparat de polizat;
 1 utilaj de ridicat;

 1 autobetoniera;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;

102 0063.4.2.2   Amenajare grup sanitar ptr persoane cu dizabilitatibuc 1 10

 1 dulgher constructii;
 2 faiantar;

 1 instalator sanitar;
 1 ipsosar;
 1 mozaicar;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire c-tii.montaj;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 tamplar;

 1 zugrav vopsitor;
 1 muncitor deserv.ctii montj.;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 izolator;
 1 muncitor deservire;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;  1 autobasculanta;
 1 autocamion;

103 0063.4.2.3   Rampe pt persoane cu handicap locomotor buc 1 5

 1 lacatus mecanic;
 1 zugrav vopsitor;

 1 betonist;
 1 dulgher constructii;

 1 fierar beton;
 1 mozaicar;

 2 sapator;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 sudor electric;

 1 montator constructii metalice;
 1 montator c-tii metalice;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 sudor electric-b;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

1 motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 
 mc/min;

 1 instalatie de alezat pneumatica;
1 vibrator de interior pentru beton actionat, electric 

 0,9-1,5 kw;
1 masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-

 20mm 5-10;
1 stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 

 mm;
1 masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 

 2,2kw;
 1 troliu electric 3,1-5tf;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;

 1 autobetoniera;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;

104 0063.4.2.4   Instalatii de detectie, semnalizare la incendiu si desfumarebuc 1 40

 1 electronist;
 4 instalator electrician;

 1 dulgher constructii;
 2 instalator sanitar;

 1 ipsosar;
 1 zugrav vopsitor;

 1 zidar;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;

 1 electrician automatizare;
 1 lacatus constructii metalice;

 1 muncitor deservire constructii masini;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 tehnician pentru sisteme de detectie;
 1 inginer sisteme de securitate;

 1 bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw;  1 autobasculanta;
 1 autocamion;
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105 0063.4.2.5   Instalatii de hidranti buc 1 10

 3 instalator sanitar;
 1 montator conducte,constructii;

 1 sudor;
 1 zugrav vopsitor;

 1 geamgiu;
 1 instalator electrician;

 1 instalator incalzire;
 1 izolator termic;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 lacatus constructii metalice;

 1 lacatus mecanic intretinere-reparatii;
 1 sudor electric;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 grup termic de sudura  28-35kw;  1 autocamion;

106 0063.4.2.6   Instalatie de paratrasnet si priza de pamant buc 1 20

 1 montator conducte,constructii;
 1 sudor;

 1 muncitor calificat;
 1 betonist;

 2 instalator electrician;
 1 izolator termic;

 1 sapator;
 1 muncitor deservire constructii-montaj;

 1 electrician linii electrice aeriene;
 1 electrician post trafo;

 1 lacatus constructii metalice;
 1 sudor electric;

 1 lacatus constructii metalice-b;
 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;

 1 electrician;

 1 grup termic de sudura  28-35kw;
1 betoniera cu cadere libera actionata electric 101-

 250 l;
1 vibrator de interior pentru beton actionat, electric 

 0,9-1,5 kw;
 1 pistol implintat bolturi;

 1 autocamion;

107 0063.4.2.7   Montaj utilaj conexe buc 1 1  1 instalator electrician;

108 0063.4.2.8   Instalatii exterioare de apa buc 1 5

 1 dulgher constructii;
 1 instalator electrician;

 1 instalator sanitar;
 1 instalator incalzire;

 1 instalator alimentare cu apa;
 1 instalator alimentare apa;

 1 tinichigiu santier;
 2 sapator;

 1 muncitor deservire constructii-montaj;
 1 muncitor deservire constructii montaj;
 1 muncitor deservire constructii masini;

 1 muncitor incarcare-descarcare materiale;
 2 instalator;

 1 muncitor deservire;
 1 sudor;

1 excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 
 0,21-0,39mc;

 1 buldozer pe senile 65-80cp;
 1 mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf;

 1  grup electrogen (generic);
 1 aparat de sud.prin electrofuziune;

 1 autobasculanta;
 1 autobasculanta;

 1 autocamion;

109 0063.4.2    Lista echipamente conexe buc 1 0
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Termenul de garantie acordat pentru lucrările executate  
,, REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN”  
 

Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa între data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, în cadrul careia, 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL, in cazul in care castiga licitatia, are obligatia înlaturarii pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute 
datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile. 

Perioada de garanţie a lucrărilor de reparaţii curente va fi de 36 de luni calendaristice de la data întocmirii procesului – verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor. 

 

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această 

garanţie. 

La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligatia de a remedia defecţiunea în maximum 48 de ore fără costuri suplimentare 

pentru achizitor. Lucrările care în timpul perioadei de garanţie se remediază, beneficiază de o nouă perioadă care începe de la data 

remedierii acestora. 

Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze deficienţele în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua 

măsuri de remediere pe riscul şi spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le 

poate avea fata de executantul prin contract. 

 
La stabilirea perioadei de garantie s-au avut în vedere duratele normale de functionare a obiectivelor realizate, prevazute în HG 
nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe pentru lucrari de 
constructii. 
 

Datorita calitatii executiei lucrarilor asigurate de societatea noastra, in conformitate cu proiectul, cerintele caietului de sarcini si a 

normelor in vigoare, suntem in masura sa oferim o garantie de 36 de luni calendaristice. 

 
I. PLANUL PRIVIND MASURILE DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR IN PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA 
Pe perioada garantiei de buna executie a lucrarilor, CAPITAL INVEST DESIGN SRL, va urmari sa asigure verificarea lucrarilor 
executate si sa intervina daca este nevoie, in vederea asigurarii satisfacerii cerintelor din Caietul de sarcini, conform planului privind 
masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata, anexat.  

Nr. 
crt. 

Lucrarile supuse verificarii si interventiilor 
Pe perioada garantiei de buna executie a lucrarilor 

Termenul 
de efectuare 
a controlelor 

Nivelul comisiei care 
Efectueaza verificarea si 
interventia 

1 Verificarea integritatii lucrarilor de rezistenta cladiri si 
executia tuturor reparatiilor datorate viciilor ascunse din 
executie 

Lunar si inainte de 
receptia la finalizarea 
lucrarilor 

Manager de contract /Sef de santier 
RTE; Resp. cu controlul Calitatii 

2 Verificarea integritatii lucrarilor exterioare si executia tuturor 
reparatiilor datorate viciilor ascunse din executie 

Lunar si inainte de 
receptia la finalizarea 
lucrarilor 

Manager de contract /Sef de santier 
RTE; Resp. cu controlul Calitatii 

3 Verificarea integritatii lucrarilor de construire grupuri 
sanitare si executia tuturor reparatiilor datorate viciilor 
ascunse din executie 

Lunar si inainte de 
receptia la finalizarea 
lucrarilor 

Manager de contract /Sef de santier 
RTE; Resp. cu controlul Calitatii 

4 Verificarea integritatii instalatiilor sanitare /termice si a 
racordurilor exterioare de apa si canalizare si executia 
tuturor reparatiilor datorate viciilor ascunse din executie 

Lunar si inainte de 
receptia la finalizarea 
lucrarilor 

Manager de contract /Sef de santier 
RTE; Resp. cu controlul Calitatii 

5 Verificarea integritatii instalatiilor electrice si executia tuturor 
reparatiilor datorate viciilor ascunse din executie 

Lunar si inainte de 
receptia la finalizarea 
lucrarilor 

Manager de contract /Sef de santier 
RTE; Resp. cu controlul Calitatii 

 
Preconizam ca datorita calitatii lucrarilor asigurate de societatea noastra, valoarea estimata a interventiilor, nu va depasi 30% din 
valoarea garantiei de buna executie, la dispozitia beneficiarului, in cazul castigarii licitatiei. 
 

OPERATOR ECONOMIC 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL  
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1. DENUMIREA LUCRARII 

„REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN”. 

 

2. AUTORITATE CONTRACTANTA 

Municipiul Hunedoara 

 

3. CONTRACTANT 

CAPITAL INVEST DESIGN SRL 

 

4. ECHIPA DE INTERVENTIE - RESURSELE DE PERSONAL SI TEHNICE 

ALOCATE 

Planul de supraveghere a lucrărilor in perioada de garanţie conţine următoarele modalitati de 

supraveghere a lucrărilor 

Alături de mentenanta preventiva, asocierea noastra va pune la dispoziţia beneficiarului: 

• Intervenţii la solicitarea beneficiarului pe durata perioadei de garanţie; 

• Timp de intervenţie de maxim 3 zile lucratoare in cazul apariţiei unor potenţiale defecţiuni 

datorate viciilor de execuţie. 

• Duratele de remediere a potenţialelor defecţiuni datorate viciilor de execuţie depind in 

mod direct de natura viciilor si defecţiunilor ce pot aparea. In schimb societatea noastra isi asuma 

responsabilitatea reducerii duratei de remediere a defecţiunilor la maxim 5 zile lucratoare. Acest lucru 

este realizabil prin constituirea unei echipe de intervenţie ce va avea in componenta specialişti din 

domeniul construcţiilo. Echipa va cunoaşte in detaliu cadrul de derulare si natura lucrărilor ce au fost 

executate in cadrul contractului. 

• Resursele umane alocate pentru aplicarea masurilor de intervenţie in perioada de garanţie 

vor proveni din personal ce a fost implicat in execuţia lucrărilor si are cunoştinţe detaliate cu privire la 

acestea; 

Resursele umane, tehnice, materiale si financiare constinuite pentru asigurarea masurilor de 

supraveghere a lucrărilor in perioada de garanţie, vor fi suficiente derulării acestor acţiuni; 

• Resurse financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea în aplicare 

a planului 

Resurse umane 

• Personal de specialitate (ingineri civile -1) — 1 persoana 

• coordonator echipa intervenţie — 1 persoana 

• Echipa de intervenţie (muncitor calificaţi si necalificati — 2 persoane). 

De asemenea asocierea noastra va numi o persoana care va coordona activitatile de mentenanta 

si va avea următoarele 

atribuţii: 

• coordonarea persoanelor responsabile de mentenata in perioada de garanţie 

• supervizarea activitatilor 

• aplicarea procedurilor 

• urmărirea respectării timpilor de intervenţie si rezolvare a problemelor 

• colaborarea permanenta cu personalul beneficiarului cu privire la desfasurarea lucrărilor 

de mentenanta. 

Resurse materiale si mecanice 
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Pe langa personalul specializat pus la dispoziţie, ofertantul va asigura si baza materiala necesara 

realizării activitatilor de service, supraveghere si mentenanta in perioada de garanţie prin asigurarea unui 

număr suficient de autovehicule de service, echipamente de lucru dotate si utilate corespunzător cum ar 

fi: 

• laptop — 2 bucăţi 

• autoturisme — 1 bucăţi 

• laboratoare -1 

• echipamente si utilaje 

• Scule cum ar fi cutii metalice cu incuietoare conţinând cate doua seturi de chei reglabile, 

chei fixe, lere, şurubelniţe, prelungitoare, bancuri de test, extractoare, precum si alte dispozitive necesare 

pentru testare. 

Funcţie de necesitaţi sau de natura lucrărilor ce pot interveni se vor aloca orice resurse materiale 

si mecanice se considera a fi necesare unei bune desfăşurări a planului de supraveghere a lucrărilor si a 

masurilor de intervenţie. 

Resurse financiare 

Pentru efectuarea serviciilor de mententa, supraveghere si intervenţie se vor aloca resurse 

financiare pentru: 

• deplasări regulate si necesare pe amplasament; 

• costurile implicate de echipele de specilisti; 

• costurile implicate de resursele tehnice necesare; 

• reparaţii; etc. 

La finalizarea lucrărilor si începerea perioadei de garanţie societatea va realiza o estimare de 

costuri si va aloca resurse financiare pentru aplicarea planului de intervenţie si supraveghere in perioada 

de garanţie. Pe durata garantiei aceasta alocare de resurse financiare se poate suplimenta. 

Procedura de realizare a supravegherilor si intervenţiilor 

Pentru asigurarea unor timpi cat mai scurţi de reacţie la defecţiuni, se are in vedere asigurarea 

unor stocuri (depozite) de materiale, utilaje si echipamente necesare. Astfel, in urma intervenţiei, vor fi 

executate remedierile din stocurile disponibile. 

Termenul de intervenţie pentru constatarea deficientelor semnalate in prealabil de către 

beneficiar este de max 3 zile lucratoare. 

Termenul maxim de remediere este de maxim 5 zile lucratoare. Durata de remediere poate diferi 

funcţie de natura lucrărilor ce se impun. 

Intervenţia prestatorului in cazul producerii unei defecţiuni in perioada de garanţie se va face 

imediat, fie in baza constatărilor proprii, fie in urma anunţului făcut de beneficiar. 

Asocierea va asigura in regim de permanenta echipe de intervenţii / service. 

Operaţiile legate de aceasta activitate constau in: 

• luarea la cunoştinţa /constatarea asupra producerii unei avarii sau a unei funcţionari 

necorespunzatoare a unei lucrări executate in cadrul contractului. 

• anunţarea echipei de intervenţii 

• deplasarea echipei la amplasamentul in cauza 

• inlaturarea in termenul cel mai scurt posibil a defecţiunii. 

In perioada de garanţie, executantul are obligaţia in urma dispoziţiilor date de achizitor.de a 

executa toate lucrările de modificare.reconstrucţie si remediere a viciilor si altor defecte a căror cauza 

este nerespectarea proiectului tehnic sau a diverşilor factori de risc externi care pot aparea pe parcursul 

existentei lucrării. 

Executantul are obligaţia de a executa toate activitatiile de remediere pe cheltuiala proprie in 

cazul in care defecţiunile aparute s-au intamplat din cauza exclusiva a constructorului si anume prin 

utilizarea de materiale sau instalaţii neconforme cu prevederile contractului sau neglijentei in execuţie. 
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In cazul in care defecţiunile nu se datoareaza executantului, lucrările fiind executate de acesta 

conform prevederile contractuale, costul eventualelor remedieri va fi evaluat si plătit ca lucrări 

suplimentare la contract. 

 

7. TERMENUL DE INTERVENTIE SI A DURATELOR DE REMEDIERE 

Termenul de interventie de la momentul aducerii la cunostinta de aparitia defectiunii apărute 

va fi de 3 zile. 

Duratele de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie vor fi in funcţie de 

tipul si marimea defectiunii/defectiunilor aparute, dar nu va depăşi 2 zile lucrătoare. Se vor aloca resurse 

de personal si tehnice suficiente pentru remedierea eficienta a potentialelor defectiuni. 

8. PREZENTAREA DEFECŢIUNILOR CE POT APARE IN PERIOADA DE 

GARANTIE SI MODALITATI DE INTERVENTIE 

Cf. plan anexat  
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CAPITAL INVEST DESIGN SRL 

PLANUL PRIVIND ACTIUNILE /INTERVENTIILE CARE VOR FI EFECTUATE IN 
PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA  

pentru lucrarea: « “REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU 
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN” » 

Nr....../........................ 

Pag. 1/2 

 

Nr. 
crt. 

Categoria de lucrari 

MASURI PRIVIND VERIFICAREA LUCRARILOR IN 
PERIOADA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE 

(SUPRAVEGHERE, CONTROL) 

 
EVENTUALE LUCRARI DE INTERVENTII IN PERIOADA GARANTIEI DE BUNA 

EXECUTIE (EVENTUALE REPARATII) 

Actiuni de 
intreprins: 

Termenul de 
efectuare a 
controalelor 

Nivelul comisiei 
care efectueaza 

verificarea 

Tipul defectiunii 
 

Tehnici de 
remediere 

Măsura luată 
pe perioada 

execuției 
pentru 

eliminarea 
apariției 

defecțiunii 

Personal 
responsabil 

Durata de 
remediere 

Resurse 
materiale, 

mecanice si de 
personal 

0 1 2 3 4 5 6  7 8 9 

1 

Verificarea lucrarilor 
de rezistenta si 
executia tuturor 

reparatiilor datorate 
viciilor ascunse din 

executie 

Verificarea 
trotuarelor si a 
aleilor pietonale  

Lunar si 
inainte de 
receptia la 
finalizarea 
lucrarilor 

Sef de santier 
RTE 
Responsabil cu 
AsigurareaCalitatii 

-Denivelari si fagase; 
-fisuri si crapaturi; 
-suprafete poroase; 
-suprafete cu pietrs sau 
cribluri alergatoare 
- schimbari evidente a 
pozitiei constructiei 
manifestate prin deplasari 
vizibile pe orizontala, pe 
verticala sau prin rotiri in 
raport cu locul initial de 
amplasare sau prin efecte 
secundare vizibile 
(desprinderea tortuarelor, 
scarilor, de soclul sau 
corpul cladirilor si aparitia 
de rosturi, crapaturi, 
smulgeriș 
- deformatii evidente ale 
elementelor structurale 
manifestate prin 
incovoieri, dezaxari, 
deplasari, tasari, rotiri sau 
prin caderea finisajelor 
 

-inlaturarea 
denivelarilor, 
fagaselor, plombari, 
colmatarea fisurilor si 
a crapaturilor, 
bandijonarea 
suprafetelor poroase, 
precum si asternerea 
nisipului sau a criblurii 
pe suprafetele 
necorespunzatoare; 
inlaturarea pietrisului 
sau a criblurii 
alergatoare 
 

Se va executa 
un ciclu de 
masuratori 
initiale 

Sef santier                                    
Responsabil 
mecanizare 
RTE 
Responsabil 
cu 
Asigurarea 
Calitatii 

3-4 zile 
autobasculante, 
muncitori    

Verificarea 
elementelor din 
beton, beton 
armat 

Se va executa 
un ciclu de 
masuratori 
dupa realizarea 
fiecarui nivel 
suprateran al 
structurii. 
Se va executa 
un ciclu de 
msarurari la 
incheierea 
definitiva a 
executiei 
constructiei. 
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2 

Verificarea lucrarilor 
de arhitectura si 
executia tuturor 

reparatiilor datorate 
viciilor ascunse din 

executie  

Verificarea 
finisajelor 
interioare 

Lunar si 
inainte de 
receptia la 
finalizarea 
lucrarilor 

Sef de santier 
RTE 
Responsabil cu 
AsigurareaCalitatii 

-zugraveala /vopsitorie 
fisurata sau cazuta; 
-elemente din metal, 
lemn, PVC cu defecte; 
-pierderi de apa din 
acoperis 
- schimbari in gradul de 
protectie si confort prin 
cedarea izolatiilor termice 
sau hidrofuge, manifestate 
prin igrasie sau condens 
sau prin umezirea 
suprafetelor, infiltratii de 
apa 

- inlaturarea 
zugravelilor 
/vopsitoriilor fisurate 
sau cazute si 
refacerea acestora; 
-inlaturarea elemente 
din metal, lemn, PVC 
cu defecte si 
inlocuirea acestora; 
-inlaturarea placilor 
de acoperis cu 
defecte si ilocuirea 
acestora 

PTE 

Sef santier                                    
Responsabil 
mecanizare 
RTE 
Responsabil 
cu 
Asigurarea 
Calitati 

3-4 zile 

materiale, 
autobasculante, 
unelte, 
muncitori, 

Verificarea 
finisajelor 
exterioare 

PTE 

Verificarea 
acoperisului 

PTE 

4 

Verificarea executiei 
Instalatii de 
ventilare si 

climatizare si 
executia tuturor 

reparatiilor datorate 
viciilor ascunse din 

executie 

Verificarea starii 
instalatiei 
Supravegherea 
si urmarirea 
functionarii 

Lunar si 
inainte de 
receptia la 
finalizarea 
lucrarilor 

Manager Proiect 
/SefSantier 
RTE 
Responsabil CTCC 

-defecte de functionare a 
Instalaţiilor sanitare (nivel 
de zgomot, parametrii 
aerului, debite de aer 
necorespunzatoare) 

- inlocuirea 
garniturilor defecte, 
strangerea 
presetupelor si 
curatirea scaunelor 
ventilelor de inchidere 
- la gurile de 
introducere-evacuare 
se va verifica si 
corecta suprafata 
libera prin curatirea 
eventualelor 
impuritatiș 

PTE 
 

Sef santier                                    
Responsabil 
mecanizare 
RTE 
Responsabil 
cu 
Asigurarea 
Calitati 

3-4 zile 

materiale, 
autobasculante, 
unelte, 
muncitori, 

4 

Verificarea executiei 
Instalatii termice si 

executia tuturor 
reparatiilor datorate 
viciilor ascunse din 

executie 

Verificarea 
functionalitatii 
Instalaţiilor 
termice 

Lunar si 
inainte de 
receptia la 
finalizarea 
lucrarilor 

Manager Proiect 
/SefSantier 
RTE 
Responsabil CTCC 

-defecte de functionare a 
Instalaţiilor termice 

-schimbarea 
instalatiilor defecte 
- desfundari de 
conducteș 

PTE 

Manager 
Proiect /Sef 
Santier                                    
Responsabil 
mecanizare 
RTE 
Resp. 
CTCC 

3-4 zile 
 

Materiale, 
unelte, muncitori 
specialisti    
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5 

Verificarea executiei 
Instalatii electrice 
si executia tuturor 

reparatiilor datorate 
viciilor ascunse din 

executie 

Verificarea 
functionalitatii 
Instalaţiilor 
electrice 

Lunar si 
inainte de 
receptia la 
finalizarea 
lucrarilor 

Manager Proiect 
/SefSantier 
RTE 
Responsabil CTCC 

-defecte de functionare a 
Instalaţiilor electrice 

-- localizarea 
defectului;- 
eliminarea defectului 
şi/sau înlocuirea 
defectelor; 
 -reinstalarea părţii 
reparate în instalaţie. 

PTE 

Manager 
Proiect /Sef 
Santier                                    
Responsabil 
mecanizare 
RTE 
Resp. 
CTCC 
 

3-4 zile 
 

Materiale, 
unelte, muncitori 
specialisti    

 
Verificarea retelei 

edilitare 

Verificarea 
functionalitatii 
retea de 
canalizare 

Lunar si 
inainte de 
receptia la 
finalizarea 
lucrarilor 

Manager Proiect 
/SefSantier 
RTE 
Responsabil CTCC 

 
- spargeri conducte; 
- infundari conducte; 
-  

- Repararea orificiilor 
şi sudurilor de 
imbinare la 
conductele 
- prin acoperirea 
fisurii din tronson cu o 
brida rapida 
- prin 
acoperirea/etansarea 
cu o mufa dubla din 2 
piese, după 
indepartarea părţii 
defecte şi adaugarea, 
eventual, a unei 
bucăţi de conducta 
- repararea prin 
sudare a unui tronson 
de conducta 
- inlocuirea portiunii 
defecte prin inlocuirea 
cu un tronson nou 
etansat cu manson 
dublu sau mufa 
lipita/sudata la un 

PTE 

Manager 
Proiect /Sef 
Santier                                    
Responsabil 
mecanizare 
RTE 
Resp. 
CTCC 
 

3-4 zile 
 

Materiale, 
unelte, muncitori 
specialisti    

Page 226 of 1086



capat şi colier rapid la 
celalalt capat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENTENANTA LUCRARILOR DEINTERVENTII IN PERIOADA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE 

Nr. 
crt. 

Strada Categoria de lucrari Data inceperii 
interventiei  

Tipul 
defectiunii 

Actiunile intreprinse: RESURSE ALOCATE Nr. /Data  
P.V. 

finalizare 
interventie 

Nume 
/semnatura 
Personal 

responsabil 

materiale, 
mecanice si 
de personal 

financiare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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NOTA: * Interventiile efectuate pe parcursul perioadei garantiei de buna executiese vor evidentia in tabelul „MENTENANTA LUCRARILOR DEINTERVENTII IN PERIOADA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE” 
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Denumirea lucrarii:  

 

REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – 
COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN 

 

 
PREAMBUL 

 
Prezentul plan al calitatii realizeaza legatura între cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2015, documentele sistemului de 
management al calitatii specifice societatii noastre si conditiile concrete pentru realizarea lucrarii contractate. Planul calitate 
furnizeaza clientului argumentele necesare pentru realizarea proiectului în conformitate cu normele calitatii specificate si implicite. 
Prezentul plan completeaza celelalte documente specifice sistemului calitatii din firma noastra si realizeaza o cumulare sintetizata a 
tuturor documentelor specifice proiectului (lucrarii). 
 

0. CUPRINSUL P.C. 
 

Capitolul Denumire capitol Pagina 

0 Cuprinsul P.C. 1. 

1. Scop si domeniu de aplicare 2. 

2. Definitii si abrevieri 2. 

3. Documente de referinta 3. 

4. Planul calitatii 5. 

4.1. Conditii prealabile 5. 

4.2. Identificarea partilor contractante 6. 

4.3. Prezentarea lucrarii 6. 

4.4. Analiza contractului 6. 

4.5. Documentele specifice lucrarii 8. 

4.6. Aprovizionarea 9. 

4.7. Colaborari, subfurnizori 9. 

4.8. Organizarea executarii lucrarilor 10. 

4.9. Controlul calitatii 12. 

4.10. Receptia si predarea lucrarilor 14. 

4.11. Anexe 16. 
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1.SCOP SI DOMENIU DE APLICARE 

1.1. SCOP 
Prezentul PLAN AL CALITATII  asigura clientul ca firma noastra îsi desfasoara activitatea în concordanta cu conditiile 
referitoare la sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015, mediu SR EN ISO 14001:2015,sanatate si 
securitate in munca SR OHSAS 18001:2008, Manualul de Management Integrat al societatii si Legea nr.10/1995. 

1.2. DOMENIU DE APLICARE 
PLANUL CALITATII se aplica pentru oferta pentru lucrarea: ” REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL 
HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN 
PLANUL completeaza procedurile si/sau instructiunile de executie si/sau control existente, la care fac trimiteri. Planul se 
completeaza cu procedurile-instructiunile de sistem 

 

2.      DEFINITII SI ABREVIERI 

2.1.     DEFINITII 

Definitiile sunt mentionate în Manualul de Management Integrat Calitate/ Mediu/ Securitate si sanatate in munca/ 
Securitatea informatiei, MMI editia 3, rev.0 /2018, capitolul 2.  

           În mod deosebit mentionam urmatoarele definitii: 
- PRODUS = rezultatul unor activitati sau procese (produsul poate fi material, imaterial 
      sau combinate ale acestora); 
- PROIECT = grup de activitati pentru realizarea unui produs de o calitate specificata, la un pret de cost dat si la un 

termen stabilit; 
- PLANUL CALITATII = document ce prezinta proiectele specifice calitatii, resursele si secventele activitatilor pentru 

un anumit produs si utilizeaza cerintele din manualul de management al calitatii. 

2.2.    ABREVIERI 

Abrevierile sunt mentionate în Manualul de Management Integrat - editia 3, rev.0 /2018, capitolul 2.  
În mod deosebit mentionam urmatoarele abrevieri: 
 -RMI= Reprezentantul managementului integratcalitate/ mediu/ securitate si sanatate in munca/ securitatea informatiei 
 -RCTCC = Responsabil control tehnic al calitatii in constructii 
 -R.T.E.   = Responsabil tehnic cu executia  
- MMI=Manual Management Integrat 
- RMC     = Responsabil calitate/ mediu 
- RPP      = Responsabil prevenire si protectie 
 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA – DOCUMENTE DE INTRARE 

Documentele de referinta sunt mentionate în Manualul de Management Integrat editia 3, rev.0 /2018, capitolul 3.  
Specifice sunt urmatoarele: 

SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitatii- Principii Fundamentale si Vocabular - Termeni si 
definitii 

SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii-Cerinte 
SR ISO 21011:2002 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii si/sau Mediului 
SR ISO 10005:2009 Managementul Calitatii. Ghid pentru Planurile Calitatii 
MMI editia 3, rev.0 /2018 Manualul de Management Integrat 
Legea nr.10/1995 Calitatea in Constructii cu modificarile si completarile si modificarile ulterioare 
HGR 273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora 
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3.1.     DOCUMENTATIA TEHNICA DE REFERINTA A LUCRARII 

             VERIFICATOR DE PROIECTE ATESTAT: 

Faza de lucru sau categoria de lucrari. 
Documentatia tehnica 

de referinta. 

1 2 

ORGANIZARE  
     Pentru a permite desfăşurarea fără întrerupere a lucrărilor de modernizare se impune  
asigurarea mijloacelor materiale şi umane.   
Pentru inceperea  lucrarilor este necesar: 
- Sa se constituie cadrul organizatoric pentru executia lucrarilor 
- Deplasarea fortei de munca, materiale, utilaje, necesare pentru executarea organizarii de 
santier 
  
2. Aprovizionarea șantierului cu necesarul de materiale ce urmeaza a fi utilizate in lucrare, va fi 
asigurata de Responsabilul aprovizionare, in baza necesarului întocmit, funcție de graficele de 
execuție saptamanala si aprobata de RESPONSABIL CONTRACT /MANAGER CONTRACT 
3. Recepția materialelor in șantier si verificarea caracteristicilor conform cerințelor 
contractuale, se va realizează de către comisia de recepție a materialelor. 
4. Etapele de execuție si verificare vor respecta detaliile de execuție si Programul de control in faze 
determinante, avizat de BENEFICIAR 
➢ Activităţile prin care se realizează monitorizarea şi măsurarea proceselor/ produsului sunt:  
- auditul intern;  
- acţiuni corective;  
- acţiuni preventive;  
- analiza efectuată de management;   
- controlul produsului neconform;  
- evaluarea furnizorilor.  
➢ Monitorizări şi măsurări a produselor la primire:  

• recepţia internă a produselor sosite în depozite/ puncte de lucru este efectuată de comisia 
de recepţie numită prin decizie, din care fac parte:  
- şef bază producţie/ şef şantier;  
- gestionar şantier; 
- şef laborator/ responsabil CTCC.  

• în cadrul recepţiei comisia verifică urmatoarele aspecte:  
- existenţa datelor de identificare şi corespondenţa faţă de cerinţele documentelor 
contractuale; 
- existenţa şi conţinutul documentelor de calitate însoţitoare şi cantităţile din avizul de 
expediţie; 
- integritatea fizică şi funcţionalitatea produselor/ materialelor;  

• în funcţie de constatările făcute, comisia de recepţie întocmeşte: 

- pentru produsele acceptate - PV de recepţie produse;  

a). Proiect de executie  
b).Caiete de sarcini  
c).Memoriu tehnic 
d). Standarde si 
normative in vigoare 
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- pentru produsele în aşteptare - PV de recepţie produse conţinând concluzia în custodie; 

• pentru produsele respinse - PV de constatare.gestionarul de şantier ţine evidenţa produselor acceptate, aplică etichete 
adecvate concluziilor comisiei de recepţie, în conformitate cu prevederile procedurii operaţionale „Identificarea şi trasabilitatea 
produselor’” cod PS 7.5.3, le separă şi depozitează în zone distincte, conform semnificaţiei etichetelor; 

• produsele neconforme sunt etichetate, depozitate separat şi blocate pentru a nu fi utilizate, în conformitate cu prevederile 
procedurii de sistem „Controlul produsului neconform” cod PS 8.3, iar responsabilul CTCC întocmeşte un RNC; 

• în cazul în care există dubii asupra calităţii produselor primite, încercările necesare sunt efectuate în laboratoare 
autorizate, subcontractate şi acceptate de societate;  

• înregistrările de calitate ale produselor acceptate sunt preluate de către gestionar, înregistrate în registrul pentru evidenţa 
produselor acceptate şi apoi predate spre gestionare responsabilului CTCC sau şefului departament tehnic; 
 

➢ Monitorizări şi măsurări ale  produselor/ proceselor pe parcursul execuţiei:  
• Inspecţiile şi încercările pe parcursul execuţiei sunt planificate şi presupun practice două etape:  
- verificarea calităţii execuţiei - efectuată de executanţi prin autoinspecţie;  

•  - confirmarea calităţii execuţiei - efectuată de responsabilul CTCC; 

•  Activităţile de monitorizare şi confirmare a calităţii constau din:  
 - verificarea preliminară - asigură faptul că s-a creat cadrul optim de execuţie a operaţiilor necesare, că EMI sunt 
corespunzătoare, că s-a organizat activitatea de control a proceselor;  
 - înregistrarea inspecţiilor - care se realizează prin consemnarea rezultatelor inspecţiilor şi stabilirea măsurilor corective 
necesare.  

• Verificarea calităţii execuţiei se face după fiecare fază finalizată, de către executant în conformitate cu cerinţele 
documentaţiei de execuţie, PTE, şi PC aprobat; 

• În cazul inspecţiilor şi încercărilor, şeful de şantier anunţă din timp responsabilul CTCC, asigurând toate condiţiile necesare 

efectuării acestora; 
• Tipul inspecţiilor şi încercărilor sunt precizate în PCCVI;  

• Inspecţiile şi încercările pe parcursul execuţiei sunt consemnate în înregistrările calitate emise conform PTE aplicabile 
(Procesul verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, Procesul verbal de recepţie calitativă)/ PCCVI, de către şeful de 
şantier, care le înregistrează şi gestionează; 

• Confirmarea calităţii lucrărilor se efectuează de către responsabilul CTCC conform PC aprobat de lucrare şi prevederilor 
din PTE aferente, consemnând concluziile în documentele şi înregistrările de calitate (PV de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin 
ascunse, PV de recepţie calitativă), cele de urmărire (PCCVI pe lucrare) şi cele de constatare  (PVC, RNC); 

• DMI participă la punctele de inspecţii şi control, menţionate în planul calităţii;  

• În funcţie de solicitările clienţilor pe faze sau activităţi specifice, confirmările se pot efectua şi pe formulare puse la 
dispoziţie (impuse) de acesta;  

• Produsele/ procesele găsite neconforme sunt marcate şi tratate conform procedurii de sistem „Controlul produsului 
neconform” cod PS -  8.3; 

• Încercările stabilite în documentaţie sunt efectuate prin laboratoare autorizate evaluate şi acceptate, care emit Buletine de 
analiză sau rapoarte de încercări; 

• Stadiul monitorizării şi măsurării proceselor/ produsului este identificat pe tot parcursul execuţiei/ fluxului tehnologic, prin 
utilizarea de indicatori de stadiu adecvaţi, cum ar fi: semnături, ştampile, etichete, poansoane, marcaje, fişe însoţitoare, buletine de 
analiză/ rapoarte de încercări, înregistrări sau alte mijloace fizice convenabile, corespunzătoare fazei de 
• execuţie şi a tipului inspecţiei; 

• Identificarea stadiului măsurărilor (inspecţiilor şi încercărilor) permite deosebirea fazelor/ lucrărilor/ produselor/ serviciilor 
monitorizate de cele nemonitorizate şi care au recunoscută astfel conformitatea ori a căror stare de neconformitate nu este 
cunoscută; 

• Indicatorul de stadiu respectiv, toate măsurările ca rezultat al monitorizării au fost efectuate, iar rezultatele acestora au fost 
consemnate şi confirmate prin înregistrări adecvate. 
➢ Monitorizări şi măsurări ale produsului/ procesului final: 

• După efectuarea ultimei inspecţii pe flux, stabilite în tehnologia de fabricaţie/ PTE aplicabile aprobate, se realizează 
inspecţia finală; 
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• Pentru monitorizările şi măsurările de la final, şeful de şantier anunţă pe responsabilul CTCC şi în pune la dispoziţie 
înregistrările facute pe parcursul execuţiei; 

• În principal se controlează:  
- dacă toate operaţiile de execuţie au fost realizate conform documentatiei, PC şi PCCVI;  
- dacă toate inspecţiile şi încercările au fost realizate;  
- dacă înregistrările de calitate sunt valabile;  
- dacă aspectul lucrării/ produsului este corespunzator cerinţelor.  

• La terminarea fabricaţiei unui produs, şeful şantierului/ bazei de producţie convoacă responsabilul CTCC/ şef laborator pentru 

efectuarea recepţiei finale şi întocmirea PV de recepţie finală, certificat de calitate, în baza căruia responsabilul cu producţia 
semnează declaraţia de conformitate pe proprie răspundere; 

• Pentru recepţia la terminarea executării lucrării/ fabricaţiei produsului, toate documentele şi înregistrările de calitate emise şi 
confirmate pe parcurs se constituie în Cartea Tehnică a lucrării/ Dosarul produsului fabricat; 

• Recepţia pentru furnizarea serviciilor de C+M se realizează în două etape:  
- la terminarea lucrării;  

- la finalul perioadei de garanţie.  

• La terminarea unei lucrări, Directorul Tehnic convoacă clientul pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrării, dând toate 
documentele şi înregistrările de calitate emise şi confirmate pe parcursul execuţiei, ce constituie Cartea Tehnică/ Dosarul 
lucrării; 

• La data stabilită, de comun acord cu clientul, are loc recepţia şi se asigură toate condiţiile necesare pentru accesul comisiei de 
recepţie la lucrare; 

• Observaţiile şi deficienţele semnalate o dată cu semnarea PV de recepţie la terminarea lucrării, vor fi însuşite de şeful de 
şantier, care le comunică Directorului Tehnic şi va urmări rezolvarea acestora la termenele convenite; 

• La finalizarea perioadei de garanţie, Directorul tehnic convoacă clientul şi comisia pentru semnarea PV de recepţie finală a 
lucrării; 

• Dacă la inspecţia finală se constată existenţa unor deficienţe, responsabilul CTCC întocmeşte un RNC, iar executantul îşi 
asumă responsabilitatea rezolvării acestora la termenele stabilite de comun acord; în cazul produselor fabricate, acestea se 
izolează/ separă pe cât posibil, până la soluţionarea neconformităţilor; 

• Consemnarea în scris a efectuării monitorizării şi măsurărilor se face prin înscrierea numelui celui care a efectuat inspecţia, a 
semnăturii şi ştampilei acestuia, în dreptul fazei respective din PCCVI. Fazele de execuţie la sfârşitul cărora se execută 
monitorizare şi măsurări sunt prevăzute în PCCVI; 

• Rezultatele controalelor planificate sau inopinante se înscriu de responsabilul CTCC în PVC, care fac referire la constatările 
făcute, măsurile de corecţie necesar a fi luate, termenele de rezolvare şi concluziile, iar în cazul în care s-au constatat 
neconformităţi, emite RNC. Acestea se aduc la cunostinţa şefului DMI şi Directorului General.  

• Înregistrările considerate indicatori de stadiu pentru monitorizarea şi măsurările efectuate asupra produselor/ lucrărilor executate 
sunt:  

- PV recepţie produse (la primire);  
- NIR;  
- Registru pentru evidenţa produselor acceptate;  
- Eticheta „PRODUS ACCEPTAT”, „PRODUS ÎN AŞTEPTARE” şi „PRODUS RESPINS”; 
- Eticheta ‘’ PROPRIETATEA CLIENTULUI’’   
- PV recepţie finală produs;  
- Certificat de conformitate;  
- PV de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse; 
- PV recepţie calitativă;   
- PVC;  
- Buletine de analiză/ Rapoarte de încercări - emise de laboratoare interne sau alte laboratoare interne sau alte laboratoare 

autorizate şi acceptate;  
- PV de recepţie calitativă la terminarea lucrărilor ; 
- PV de recepţie finală.  

• Înregistrările considerate indicatori de stadiu pentru monitorizările şi măsurările efectuate asupra EMI utilizate sunt:  
- bulinele verzi şi roşii - aplicate pe EMI;  
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- Buletinele de verificare metrologică ale EMI;  
- înregistrările recepţiei, în urma verificărilor curente, capitale sau de reparaţie, a utilajelor.  

• Înregistrările sunt păstrate pentru a asigura utilizarea în etapa următoare numai a produselor şi serviciilor conforme;  

• În aceste înregistrări se identifică personalul autorizat care efectuează atât execuţia, cât şi inspecţia sau încercarea;  

• Identificarea acestora pentru realizarea trasabilităţii se face prin Tabelul poansoanelor şi Tabelul ştampilelor - cu 
specimene de semnături; 

• Ca şi poansoanele sudorilor, ştampilele utilizate de MCM sunt ţinute sub control prin distribuirea şi retragerea numai de 
către Directorul General;  

• În rapoartele anuale întocmite de responsabilul CTCC se prezintă stadiul implementării Planului de controale, a efectuării 
monitorizării şi măsurării conform Planului calităţii aprobat pe lucrare, numărul şi situaţia rezolvării RNC/ RO-urilor, eventual a 
reclamaăiilor înregistrate; 

• Aceste rapoarte se difuzează de DMI în vederea introducerii lor în analizele managementului. 
Pentru a evalua performanţele de mediu proprii, societatea a stabilit direcţiile principale pentru a monitoriza şi măsura în mod 
regulat caracteristicile importante ale operaţiilor şi activităţilor care au sau pot avea impact semnificativ asupra mediului şi pentru 
evaluarea periodică a conformităţi cu legislaţia şi reglementările de mediu în vigoare, cu politica de mediu, obiectivele de mediu ale 
organizaţiei. 
În conformitate cu obiectivele de mediu stabilite, şi în funcţie de  aspectele de mediu semnificative identificate, se realizează o 
monitorizare regulată a proceselor, de la aprovizionarea cu materii prime şi materiale, până la darea în folosinţă a produsului, 
ţinându-se cont de specificaţiile tehnice de produs, de impacturile asupra mediului identificate.  
Ca urmare a analizei activităţilor desfăşurate de subunităţi au fost definite activităţile care pot conduce la impact de mediu.  
Pentru monitorizarea aspectelor de mediu identificate, se respectă prevederile procedurilor operaţionale iar pentru aspectele de 
mediu semnificative se stabileşte de către reprezentantul managementului un grafic de urmărire şi ţinere sub control a acestora. 
Planul este completat în urma raportărilor responsabililor de mediu prin fişele de raportare (deşeuri, consumuri de resurse etc). 
Planul este utilizat pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi constituie sursa de date de intrare pentru analiza de 
management. 
Pentru atingerea obiectivelor de mediu, conducerea societăţii a stabilit indicatori ai performanţei de mediu pentru fiecare obiectiv în 
parte. 
 
DESCRIEREA INVESTIŢIEI 
 
Documentaţia tehnica care sta Ia baza prezentului caiet de sarcini este Proiectul tehnic nr. 247.1/2019, elaborat de firma SC Kes 
Business SRL, care cuprinde: 
-Proiectul tehnic (PT) si Detalii de execuţie (DE) care cuprinde parti scrise (memorii tehnice, caiete de sarcini, liste cantitati, grafic 
de realizare a investiţiei) si parti desenate. 
Imobilul situat in municipiul Hunedoara, str. Victoriei, nr.17 şi este compus din 3 corpuri în care se desfăşoară activitatea de 
învăţământ şi o cantină. Caracteristicile obiectivului de investiţie sunt următoarele: 
Cantina: este construită în anul 1955, regimul de înălţime este P+1E şi are o înălţime a clădirii de 10,60 m, suprafaţă construită de 
1.443,00 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 2.764,00 mp. Construcţia include cantină, spaţii de locuit, palier pe fiecare nivel şi 
rampe de scări care asigură circulaţia pe verticală; 
Corp 1: este construit în anul 1951, regimul de înălţime este D+P+2E şi are o înălţime a clădirii de 12,50 m, suprafaţă construită de 
1.095,00 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 3.559,00 mp. Construcţia include săli de clasă, spaţii anexe încăperilor destinate 
colegiului, palier la fiecare nivel şi rampe descări care asigura circulaţia pe verticală; 
Corp 2: este construit în anul 1950, regimul de înălţime este D+P+2E şi are o înălţime a clădirii de 16,85 m, suprafaţă construită de 
577,00 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 1.695,00 mp. Construcţia include spaţii de locuit, palier pe fiecare nivel şi rampe de 
scări care asigură circulaţia pe verticală; 
Corp 4: este construit în anul 1953, regimul de înălţime este S+P+2E şi are o înălţime a clădirii de 12,25 m, suprafaţă construită de 
887,00 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 2.661,00 mp. Construcţia include spaţii de locuit, palier pe fiecare nivel şi rampe de 
scări care asigură circulaţia pe verticală. 
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CORP 1 
Din punct de vedere structural clădirea este alcătuită după cum urmează: 

- Infrastructură: Fundaţii din beton armat; 

- Suprastructură: stâlpi si grinzi b.a.; 

- Planşee: beton armat monolit; 

- Pereţii exteriori: zidărie cărămidă cu goluri 35 cm; 

- Pereţii interiori: zidărie cărămidă cu goluri 25 cm,l 5 cm; 

- Destinaţia principală: şcoala. 

 
a) Lucrări de intervenţie propuse privind creşterea performantei energetice a clădirii: 
Soluţia tehnica propusa pentru imbunatatirea protecţiei termice a clădirii este cea stabilita in cadrul Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie privind creşterea performantei energetice a clădirii, soluţie acceptata de consiliul local al localităţii 
Hunedoara. 
PRINCIPALELE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 
1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 
•Izolarea termică a faţadei - parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm;  
•Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului 
în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu 
dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; 
•Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm; 
•Izolarea termică a planşeului peste subsol, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizoiatiei de 10 cm. 
2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum: 
•înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, in scopul creşterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent C02; 
•înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare; 
•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire; 
•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apa calda de consum. 
3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu 
•Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - centrala pe biomasa, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul 
reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera; 
4 Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri 
 •Reabilitarea instalaţiei de iluminat; 
•înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de 
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viaţa. 
5. Lucrări conexe propuse: 
a. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 
funcţionalitatea clădirii; 
Repararea acoperişului şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei 
şarpantei; 
 
b. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea 
acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 
c. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 
d. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii; 
e. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (platforma pentru persoane cu dizabilitati, 
grup sanitar). 
f. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU. 
g. Montare paratraznet. 
 
CORP 2 
 

 
 
 
Din punct de vedere structural clădirea este alcătuită după cum urmează: 

- Infrastructură: Fundaţii din beton armat; 

- Suprastructură: stâlpi si grinzi b.a,; 

- Planşee: beton armat monolit; 

- Pereţii exteriori: zidărie cărămidă cu goluri 40 cm; 

- Pereţii interiori: zidărie cărămidă cu goluri 20 cm,30 cm; 

- Destinaţia principală: şcoala. 

 
Soluţia tehnica propusa pentru imbunatatirea protecţiei termice a clădirii este cea stabilita in cadrul Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie privind creşterea performantei energetice a clădirii, soluţie acceptata de consiliul local al localităţii 
Hunedoara. 
PRINCIPALELE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 
1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 
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•Izolarea termică a faţadei - parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm; 
•Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului 
în clădire, cu tâmplârie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu 
dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; 
•Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm; 
•Izolarea termică a planşeului peste subsol, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm; 
2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum: 
•înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, in scopul creşterii randamentului si a! reducerii emisiilor echivalent C02; 
•înlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare; 
•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire; 
•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apa calda de consum. 
3. instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum 
propriu 
•Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - centrala pe biomasa, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul 
reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera; 
4. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri •Reabilitarea instalaţiei de iluminat; 
•înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de 
viaţă. 
5. Lucrări conexe propuse: 
a. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 
funcţionalitatea clădirii. 
b. Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei 
şarpantei. 
c. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea 
acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. 
d. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie. 
e. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii. 
f. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (ascensor exterior, grup sanitar). 
g. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU. 
h. Montare paratraznet. 
CORP 4 

 
 
Din punct de vedere structural clădirea este alcătuită după cum urmează: 

- Infrastructură: Fundaţii din beton armat; 

- Suprastructură: stâlpi si grinzi b.a.; 

- Planşee: beton armat monolit; 

- Pereţii exteriori: zidărie cărămidă cu goluri 35 cm; 
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- Pereţii interiori: zidărie cărămidă cu goluri 20 cm,30 cm; 

- Destinaţia principală: şcoala. 

Lucrări de intervenţie propuse privind creşterea performantei energetice a clădirii: 
Soluţia tehnica propusa pentru imbunatatirea protecţiei termice a clădirii este cea stabilita in cadrul Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de intervenţie privind creşterea performantei energetice a clădirii, soluţie acceptata de consiliul local al localităţii 
Hunedoara. 
PRINCIPALELE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 
1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 
•Izolarea termică a faţadei - parte opaca, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm; •Izolarea termică a 
faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu 
tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile 
pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; 
•Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm; 
•Izolarea termică a planşeului peste subsol, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm; 
2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum: 
•înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, in scopul creşterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent C02; 
•înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare; 
•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire; 
3 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum 
propriu 
•Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - centrala pe biomasa, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul 
reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera; 
4 Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri 
Reabilitarea instalaţiei de iluminat; 
•înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de 
viaţă 
 
 
5. Lucrări conexe propuse: 
a. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 
funcţionalitatea clădirii. 
b. Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei 
şarpantei. 
c. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea 
acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. 
d. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie. 
e. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor Ia infrastructura clădirii. 
f. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (ascensor, grup sanitar], 
g. Lucrări de recompartimentare interioara. 
h. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU. 
i. Montare paratraznet. 
 
CORP CANTINA 
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Din punct de vedere structural clădirea este alcătuită după cum urmează: 

- Infrastructură: Fundaţii din beton armat; 

 Stâlpi si grinzi din b.a. si pereţi portanţi din zidărie cu 

- Suprastructură: stalpisori si centuri din b.a.; 

- Planşee: beton armat monolit; 

- Pereţii exteriori: zidărie cărămidă cu goluri 45 cm; 

- Pereţii interiori: zidărie cărămidă cu goluri 20 cm,30 cm; 

- Destinaţia principală: cantina. 

Lucrări de intervenţie propuse privind creşterea performantei energetice a clădirii: 
Soluţia tehnica propusa pentru imbunatatirea protecţiei termice a clădirii este cea stabilita in cadrul Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie privind creşterea performantei energetice a clădirii, soluţie acceptata de consiliul local al localităţii 
Hunedoara. 
PRINCIPALELE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 
1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 
•Izolarea termică a faţadei - parte opacă, cu sistem termoizolant din vata minerala bazaltica, amplasat la exterior cu o grosime de 
20 cm; 
•Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului 
în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu 
dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; 
•Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm. 
2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum: 
•înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, in scopul creşterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent C02; 
•înlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare; 
•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru incalzire; 
•înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apa calda de consum, 
3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum 
propriu: 
•Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - centrala pe biomasa, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul 
reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera; 
4. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri: 
•Reabilitarea instalaţiei de iluminat; 
•înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de 
viaţă. 
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5. Lucrări conexe propuse: 
a. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 
funcţionalitatea clădirii. 
b. Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei 
şarpantei. 
c. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea 
acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. 
d. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie. 
e. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii. 
f. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces, platforma si grup sanitar). 
g. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului 1SU. 
h. Montare paratraznet. 
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F-7.1-02 
Ed.1,rev.2 

Pag. 9/26 

 
Inceperea activităţilor pe şantier 
i. In momentul în care Contractantul a furnizat Autorităţii Contractante toate documentele (Planul detaliat de execuţie a 
tuturor activităţilor din Contract; Planul calităţii; Planul general de control al calităţii; Planul de securitate şi sănătate al 
Contractantului şi Subcontractantului, care integrează toate cerinţele din Planul de securitate şi coordonare; Planul de 
management al traficului rutier pe parcursul execuţiei si Planul de pază), iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observaţii, 
se poate realiza organizarea de şantier. 
I .Predare – primire amplasament 
Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul lucrării împreună cu proiectantul vor convoca executantul pentru predarea 
amplasamentului. După predarea amplasamentului şi materializarea punctelor, se vor întocmi procese verbale de predare-primire 
amplasament. Orice modificare de amplasament se face numai cu acordul proiectantului. 

Organizarea provizorie de şantier la punctul de lucru 
Pentru desfăşurarea fără întrerupere a lucrărilor, se impune realizarea în apropierea punctului de lucru a unei organizări de şantier 
provizorii, pentru depozitare materiale, parcare auto şi utilaje, pentru amplasare containere magazie, pază, toalete ecologice. 
Suprafaţa de teren necesară pentru zonele de lucru, reprezintă suprafaţa ocupată temporar pe perioada de execuţie a lucrării.  
Accesul la lucrări se va face pe drumurile existente sau prin accese şi trasee desemnate de către beneficiar.  
După terminarea lucrărilor suprafaţa de teren ocupată temporar se va dezafecta de toate materialele şi se va aduce la starea să 
iniţială. 
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3.2.     DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII – specifice societatii 

Nr. 
crt. 

Denumirea documentului 
(MMI; PS; PTE; P.C.C.V.I.; etc.) conf. SR EN ISO 9001: 2015; SR 
EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001: 2008 

Cod Editia Revizia Observatii 
conditie 

I.S.O. 

0 1 2 3 4 5 

1. Manualul de Management Integrat MMI 03/2018 0  

2. Proceduri sistem PS  03/2018 0  

3. Proceduri operationale PO  03/2018 0  

4. Proceduri tehnice de executie PTE  01/2019 0  

5 Planuri control calitate, verificări şi încercări, care descriu fiecare 
activitate şi modul de verificare, supraveghere şi control pentru 
obţinerea calităţii dorite la lucrările/produsele/ serviciile executate 

PCCVI 01/2019 0  
 
 

3.3. LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM SI OPERATIONALE 
Nr. 
crt. 

Titlu document Cod 
Ediţie 

/revizie 
1 Contextul organizatiei PS - 4 1 /0 

2 Actiuni de tratare a riscurilor si opurtunitatilor PS – 6.1. 1 /0 

3 Aspecte de mediu PS – 6.1.2. 1 /0 

4 Obligatii de conformare PS – 6.1.3. 1 /0 

5 Resurse PS – 7.1. 1 /0 

6 Comunicare PS – 7.4. 1 /0 

7 Controlul informatiilor documentate PS – 7.5.3. 1 /0 

8 Planificare si control operational PS – 8.1. 1 /0 

9 Pregatire pentru situatii de urgenta PS – 8.2. 1 /0 

10 Proiectare si dezvoltare a produselor si serviciilor PS –8.3. 1 /0 

11 Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior PS – 8.4. 1 /0 

12 Informatii pentru furnizorii externi PS – 8.4.3. 1 /0 

13 Productie si furnizare de servicii PS – 8.5. 1 /0 

14 Identificare si trasabilitate PS – 8.5.2. 1 /0 

15 Proprietate care apartine clientilor sau furnizorilor externi PS – 8.5.3. 1 /0 

16 Controlul elementelor de iesire neconforme PS – 8.7. 1 /0 

17 Monitorizare, masurare, analizare si evaluare  PS – 9.1. 1 /0 

18 Satisfactia clientului PS – 9.1.2. 1 /0 

19 Evaluarea conformitatii PS – 9.1.2.1. 1 /0 

20 Audit intern PS – 9.2. 1 /0 

21 Analiza efectuată de management PS – 9.3. 1 /0 

22 Neconformitate si actiune corectiva PS – 10.2. 1 /0 

23 Identificare pericol, analiza risc, stabilire controale PS-SS 4.3.1. 1 /0 

24 Investigarea incidentelor, neconformităţi, acţiuni corective şi preventive PS-SS 4.5.3. 1 /0 

25 Gestionarea deşeurilor POM – 01 1 /0 

26 Gestionarea emisiilor POM – 02  1 /0 

27 Gestionarea zgomotului POM – 03  1 /0 

28 Gestionarea resurselor de energie POM – 04  1 /0 

29 Elaborarea documentelor PO - 05 1 /0 

30 Controlul echipamentelor de măsurare şi încercare PO - 06 1 /0 
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3.4. LISTA PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUTIE 

Cf anexa 

4.     PLANUL CALITATII 

4.1.  IDENTIFICAREA PARTILOR CONTRACTANTE 

4.2.  ELABORAREA, VERIFICAREA,AVIZAREA SI APROBAREA PC  

ANTREPRENOR GENERAL:  

CAPITAL INVEST DESIGN SRL 
Contract nr: ..................................................... 
Data încheierii contractului ................................ 

AUTORITATEA CONTRACTANTA 
 
 

Întocmit PC 
Departament Management Integrat:  
Semnatura: 

Avizat PC CONSULTANT:  
 
Semnatura: 

Verificat PC 
RTE:  
Semnatura: 

PROIECTENTUL LUCRARII 
 
Semnatura: 

Aprobat PC  
Director General:  
Semnatura: 

4.2.1.  COMPLETARI SI MODIFICARI PC – CAPITAL INVEST DESIGN SRL 

Cod Data Cap./ Continutul Semnatura Responsabil 

sau 
nr. 

 Pct./ 
Pag. 

completarii sau al 
modificarii 

Beneficiar Proiectant Executant cu mentinerea 
P.C. 

        

        

        

4.2.2.  LISTA DE DIFUZARE 

Nr. 
crt. 

Destinatar 
nume, prenume 

Exemplar Revizia Editia Data Semnatura Observatii 
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4.3.     PREZENTAREA LUCRARII  

ABORDAREA GENERALA SI COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR: 

Pentru buna desfasurare a activitatilor de executie, CAPITAL INVEST DESIGN SRL vA asigura pe tot parcursul derularii 
lucrarilor:  
i. achiziţionarea tuturor materialelor şi produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor şi echipamentelor (inclusiv orice 

utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuţia lucrărilor; 
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea şantierului, sau orice autorizaţie necesară Contractantului 

de la autorităţile competente pentru executarea lucrărilor şi realizarea activităţilor şi lucrărilor temporare; 
iii. transportul la şantier a oricăror materiale, utilaje, componente şi echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau 

extraordinar necesar pentru execuţia lucrărilor; 
iv. orice testare şi testele relevante, aşa cum sunt aceste testări şi teste solicitate prin legislaţia şi reglementările în domeniul 

sistemului de asigurare a calităţii în construcţii; 
v. orice consumabile necesare pentru execuţia lucrărilor şi realizarea testărilor; 
vi. întreţinerea normală şi extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 
vii. activităţi şi consumabile necesare pentru menţinerea şantierului curat şi funcţional, demontarea şi îndepărtarea oricăror 

lucrări sau activităţi provizorii; 
viii. pregătirea oricărei documentaţii necesare Contractantului pentru execuţia lucrărilor, documentaţie care include dar nu se 

limitează la: 
a. Grafice generale de realizare a investiţiei publice (fizice şi valorice); 
b. Planul calităţii pentru execuţie; 
c. Planul de control al calităţii; 
d. Certificările şi rezultatele testelor materialelor 
ix. Documentarea informaţiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcţiei, inclusiv documentarea instrucţiunilor de 

exploatare 
Cerinţele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele anexate la prezenta oferta. 
Termenii şi condiţiile contractului includ şi o garanţie pentru execuţia lucrărilor de 120 de luni. 
 
Rezultate ce trebuie obţinute de Contractant 
Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 
i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini; 
ii. Deşeurile (primare şi secundare) sortate corespunzător şi procedurile privind gestionarea deşeurilor respectate în 
totalitate; Toate documentaţiile necesare şi care au fost utilizate pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia, controlul 
execuţiei şi finalizarea lucrărilor, aşa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 
iii. Perimetrul şantierului de lucru eliberat şi curăţat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe 
perioada execuţiei lucrărilor. 
Documentaţiile necesare pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia, controlul execuţiei şi finalizarea lucrărilor includ: 
i. Graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric); 
ii. următoarele documentaţii (semnate de specialiştii atestaţi în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită 
expres prin legislaţia în vigoare): 
a. Planul de control al calităţii lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter 
general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin 
care se atestă calitatea lucrărilor; 
b. Declaraţia de conformitate a materialelor şi a oricăror documentaţii relevante solicitate prin legislaţia în vigoare; 
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau prevăzute în proiectul tehnic şi/sau 
solicitate de Inspecţia de Stat în Construcţii; 
d. Detalii tehnice de execuţie şi breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate iniţial 
ca parte a Caietului de Sarcini; 
e. Copie a jurnalului de şantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
Contractantul trebuie să furnizeze Autorităţii Contractante toate documentaţiile solicitate, inclusiv 
partea din Cartea tehnică a construcţiei (Capitolul B) înainte de semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
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Documentaţia privind managementul calităţii, este prezentată în oferta tehnică şi cuprinde: 
a) Descrierea procedurilor tehnice de execuție pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a 
obiectelor/investiției. Lista PTE aplicabile la lucrare; 
b) Planul de asigurare al calității, descrierea sistemului calității aplicat la lucrare; 
c) Planul control calitate verificări si încercări pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a 
obiectelor /investiției 
d) Modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea verificării nivelului de calitate 
corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 
10/1995 si a altor legi incidente. 
g)           Planul de pază  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALIEREA LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE ȘI DE ORGANIZARE A ȘANTIERULUI PE TOT PARCURSUL EXECUȚIEI 
LUCRARILOR 
Şedinţa de demarare a activităţilor în Contract 
Inceperea execuţiei lucrărilor se va face după aprobarea Proiectului tehnic şi emiterea Ordinului de începere a execuţiei lucrărilor, 
condiţionat de obţinerea autorizaţiei de construire. 
Execuţia lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentaţiei tehnice predate Autorităţii Contractante şi recepţionată 
de aceasta. 
Procesul verbal /Minuta şedinţei de demarare a activităţilor în Contract se întocmeşte imediat după această întâlnire şi este 
semnată de ambele părţi. 
In cadrul şedinţei de demarare a activităţilor în Contract, Contractantul furnizează Autorităţii Contractante următoarele documente 
actualizate: 
ii. Planul detaliat de execuţie a tuturor activităţilor din Contract; 
iii. Planul calităţii; 
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iv. Planul general de control al  calităţii; 
v. Planul de securitate şi sănătate al Contractantului şi Subcontractantului, care integrează toate cerinţele din Planul de 
securitate şi coordonare. 
vi. Planul de management al traficului rutier pe parcursul execuţiei elaborat conform Normelor Metodologice in vigoare privind 
condiţiile de închidere a circulaţiei si de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public 
si/sau pentru protejarea drumului. Trebuie sa fie tratate cel puţin următoarele aspecte: identificarea fazelor de execuţie, 
semnalizarea punctelor de lucru, obligaţii si responsabilităţi, schemele de semnalizare temporara a punctelor de lucru, mijloace de 
semnalizare rutiera temporara, planşele cu dispunerea concreta semnalizărilor pe toate segmentele de drum. 
vii. Planul de pază 
 
Inceperea activităţilor pe şantier 
In momentul în care Contractantul a furnizat Autorităţii Contractante toate documentele precizate mai sus, iar Autoritatea 
Contractantă le-a aprobat fără observaţii, se poate realiza organizarea de şantier. 
Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de şantier înainte de începerea oricărei activităţi pe 
şantier şi va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de şantier şi a facilităţilor acestuia către Contractant. 
Procesul verbal /Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal /Minuta de predare şi începere a activităţilor pe şantier, se emite 
imediat după terminarea întâlnirii şi se semnează de ambele părţi. 
Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate şi securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în timpul executării 
lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calităţii şi procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate şi aprobate fără observaţii de 
Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obţinute toate autorizaţiile necesare. 
 
Organizarea provizorie de şantier la punctul de lucru 
Pentru desfăşurarea fără întrerupere a lucrărilor, se impune realizarea în apropierea punctului de lucru a unei organizări de şantier 
provizorii, pentru depozitare materiale, parcare auto şi utilaje, pentru amplasare containere magazie, pază, toalete ecologice. 
Suprafaţa de teren necesară pentru zonele de lucru, reprezintă suprafaţa ocupată temporar pe perioada de execuţie a lucrării.  
Accesul la lucrări se va face pe drumurile existente sau prin accese şi trasee desemnate de către beneficiar.  
După terminarea lucrărilor suprafaţa de teren ocupată temporar se va dezafecta de toate materialele şi se va aduce la starea să 
iniţială. 
Punctul de lucru 
Transportul materialelor se va realiza cu mijloace proprii din punctele de desfacere şi furnizare stabilite de comun acord cu 
beneficiarul, iar depozitarea acestora la punctul de lucru se va face numai in zonele de depozitare indicate de acesta. Începerea 
lucrărilor pe amplasament va fi precedată de anunţarea beneficiarului de această decizie.  
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a se evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. 
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare 
electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu 
izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare 
TESTAREA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR - ASIGURAREA CALITĂŢII LA LUCRĂRILE CE SE VOR EXECUTA  
La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime şi materiale, conforme cu reglementările legislaţiei şi standardelor în vigoare la 
data execuţiei lucrărilor  
Toate materialele puse în operă vor fi însoţite de certificate de conformitate, declaraţii de performanţă si /sau agremente tehnice si 
de certificate de garantie. 
Controlul calităţii lucrărilor executate se va efectua prin verificari la fiecare faza de executie, conform cerintelor specificate in Caietul 
de sarcini.  
Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract şi materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul 
şi la finalizarea lucrărilor de către o terţă parte numită Persoana care realizează testările tehnice. 
Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente şi materiale) pentru activităţile 
solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 
Supervizorul şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să 
evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea,  
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fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă 
respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile 
de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier. 
Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Antreprenorul: 
(a) va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese 
de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit 
şi/sau potrivit prevederilor Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie; 
(b) va stabili cu Supervizorul ora şi locul testelor; 
(c) va asigura accesul Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare a inspecţiilor 
şi testelor. 
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de control stabilit 
de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate cu prevederile Legii şi în termenul prevăzut de 
Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. în 
conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi 
măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate. 
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă, 
Antreprenorul va înştiinţa Supervizorul. Supervizorul, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau măsurarea 
necesară sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. în cazul în care Antreprenorul nu înştiinţează 
Supervizorul, Antreprenorul, la instrucţiunea Supervizorului, va descoperi lucrările în vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe 
riscul şi cheltuiala sa. 
Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi Testele la Terminare prevăzute în Contract. 
 
Finalizarea lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor 
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de şantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea 
Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale. 
Documentaţia întocmită în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor va fi prezentată într-o formă adecvată şi va conţine cel puţin: 
planuri de execuţie, planuri modificate semnate, verificate, însuşite conform legislaţiei în vigoare; procese verbale de lucrări 
ascunse, procese verbale, verificări şi teste conform program de verificare a calităţii în faze de execuţie, certificate de calitate şi 
declaraţii de conformitate pentru materialele principale puse în operă, dispoziţii de şantier, documente anexe dispoziţiilor de şantier 
(liste de cantităţi, documentaţie economică, etc.), respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnică a construcţiei, fără a 
percepe costuri suplimentare. 
După terminarea verificărilor menţionate anterior, Autoritatea Contractantă şi Contractantul vor semna Procesul verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor. 
Recepţia lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările şi completările 
ulterioare (HG 343 /2017): 
i. în prima etapă Autoritatea Contractantă recepţionează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate 
rezultatele Contractului au fost obţinute de Contractant şi aprobate de Autoritatea Contractantă şi după ce Persoana care realizează 
testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observaţii; 
ii. în a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepţia finală a lucrărilor, după îndeplinirea condiţiilor şi încheierea 
perioadei de garanţie prevăzută în Contract. 
Semnarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a Procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor de Autoritatea 
Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligaţie contractuală sau legală referitoare la garanţia produselor, lucrărilor 
şi a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 
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4.4. ANALIZA CONTRACTULUI 

Conducerea face cunoscut salariaţilor, clienţilor, furnizorilor şi părţilor interesate politicile sale în domeniul calităţii şi protecţiei 
mediului, prin afişaj, instruire, distribuirea către cei interesaţi. 
O preocupare permanentă este de a comunica cu organele de reglementare în domeniul de activitate, cu Agenţia de protecţie a 
mediului pentru îndeplinirea programului de conformare, cu părţile interesate, cu clienţii, furnizorii, autorităţile, cu vecinii, în vederea 
respectării reglementărilor şi a legislaţiei de mediu aplicabile şi pentru a cunoaşte din timp doleanţele acestora. 
Informaţiile şi documentele primite de la furnizori, clienţi sau potenţiali clienţi şi/sau trimise către aceştia sunt înregistrate în registrul 
unic numit Registru intrări/expedieri de către secretariatul CAPITAL INVEST DESIGN SRL 
Informaţiile venite prin telefon vor fi confirmate şi apoi înregistrate în registrul de intrări /ieşiri. 
Pe linie de calitate, protecţie a mediului şi sănătate şi securitate în muncă comunicarea externa mai include: 
- primirea şi tratarea reclamaţiilor clienţilor, furnizorilor de servicii sau părţilor interesate; 
- luarea de măsuri corective privind aceste reclamaţii şi informarea celor interesaţi; 
- informarea părţilor interesate în caz de accident sau situaţii de urgenţă. 
Ca mijloace de comunicare se folosesc mesajele prin e-mail, poştă, aviziere, telefoane etc 
- Pentru derularea unui proces de marketing eficient, conducerea societăţii a considerat deosebit de importantă comunicarea cu 

clientul şi, ca atare, a implementat o cale de comunicare permanent deschisă cu acesta, în ceeea ce priveşte: 

• modul de tratare a cererilor de ofertă; 

• modul de tratare a contractelor sau comenzilor, inclusiv modificările acestora; 

• furnizarea informaţiilor necesare referitoare la calitatea produsului înglobat în lucrare, precum şi a celui fabricat şi livrat; 

• obţinerea informaţiilor referitoare la satisfacţia clientului; 

• modul de tratare al reclamatiilor lui. 
Calea de comunicare cea mai eficace este interfaţa directă realizată de către Directorul General/ Directorul Tehnic./ Dep. 
Mecanizare/ Dep. Producţie, cu clientul, ori de câte ori apar condiţii şi situaţii incerte, neclare sau contrare şi care se finalizează cu 
Procese – verbale de conciliere, acte adiţionale la contract, protocoale, minute de şantier. 

4.5. DOCUMENTELE SPECIFICE LUCRARII 

a). Proiect de executie  
-Piese scrise; 
-Piese desenate 
b).Caiete de sarcini  
c).Memoriu tehnic 
d).Standarde si normative: 
e). Documentele Sistemului calitatii 
- programul de asigurare a calităţii, care stabileşte dispoziţiile specifice directoare pentru definirea şi obţinerea calităţii, 
precizând obiectivele, regulile de operare, resursele şi secvenţele activităţilor legate de calitate, care este concretizat prin: 
▪ manualul calităţii; 
▪ procedurile documentate coerent cu standardul de referinţă; 
▪ documente pentru a asigura funcţionarea eficace şi controlul proceselor; 
▪ înregistrări ale calităţii cerute de standardul de referinţă; 
▪ organizarea aferentă sistemului; 
condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicabile. 

4.6. APROVIZIONAREA 

Procesul de aprovizionare prezintă mai multe aspecte şi etape de derulare: 
- identificarea datelor de aprovizionare şi includerea lor în documentele de aprovizionare; 
- evaluarea furnizorilor; 
- procurarea (ocazional, se pot aproviziona anumite produse şi fără evaluarea furnizorilor); 
- recepţia produselor/ serviciilor achizitionate la primire; 
- proprietatea clientului; 
păstrarea produsului (manipularea, depozitarea, ambalarea, protejarea şi livrarea). 

4.7. COLABORARI, SUBCONTRACTORI, SUBFURNIZORI 
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4.8. ORGANIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR 

Conform grafic de executie transmis la beneficiar si acceptat de consultanta. 
Societatea are in dotare utilajele, necesare executarii lucrarilorin termenul stabilit si conform cerintelor de calitate impuse de 
proiectant in caietele de sarcini. Lista utilajelor, precum si contractele de furnizare materiale si documentele ce atesta caracteristicile 
tehnice si de functionare ale instalatiilor de preparare ale acestora, vor fi transmise beneficiarului pentru a fi acceptate de 
consultanta. 
Societatea are contractat un laborator de gr. II, autorizat de ISC, care poate efectua pe parcursul executiei lucrarilor, toate 
determinarile impuse de caietele de sarcini. Autorizatia laboratorului si deciziile personalului de laborator, vor fi transmise 
beneficiarului pentru a fi acceptate de consultanta. 

4.9. CONTROLUL CALITATII 

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime şi materiale, conforme cu reglementările legislaţiei şi standardelor în vigoare la 
data execuţiei lucrărilor  
Toate materialele puse în operă vor fi însoţite de certificate de conformitate, declaraţii de performanţă si /sau agremente tehnice si 
de certificate de garantie. 
Controlul calităţii lucrărilor executate se va efectua prin verificari la fiecare faza de executie, conform cerintelor specificate in Caietul 
de sarcini.  
Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract şi materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul 
şi la finalizarea lucrărilor de către o terţă parte numită Persoana care realizează testările tehnice. 
Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente şi materiale) pentru activităţile 
solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 
Supervizorul şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să 
evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, 
fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă 
respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile 
de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier. 
Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Antreprenorul: 
(d) va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese 
de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit 
şi/sau potrivit prevederilor Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie; 
(e) va stabili cu Supervizorul ora şi locul testelor; 
(f) va asigura accesul Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare a inspecţiilor 
şi testelor. 
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de control stabilit 
de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate cu prevederile Legii şi în termenul prevăzut de 
Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. în 
conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi 
măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate. 
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă, 
Antreprenorul va înştiinţa Supervizorul. Supervizorul, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau măsurarea 
necesară sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. în cazul în care Antreprenorul nu înştiinţează 
Supervizorul, Antreprenorul, la instrucţiunea Supervizorului, va descoperi lucrările în vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe 
riscul şi cheltuiala sa. 
Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi Testele la Terminare prevăzute în Contract. 
Testele de laborator vor fi executate de laboratorul propiu Laborator gr. II- CAPITAL INVEST DESIGN SRL si de Laborator gr. I 
DRDP Cluj. 
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4.10, RESPONSABILITATILE PERSONALULUI DESEMNAT 

Asigurarea calitatii executiei lucrarilor se face de catre personal desemnat, care are urmatoarele responsabilitati: 
INGINER ASIGURAREA CALITATII (RESPONSABIL CU CALITATEA) 

• Participă la elaborarea principalelor documente ale SMI pentru Proiect (PTE, ITL, PCCVI I, formulare aplicabile la lucrare; 

• Participă la verificarea materialelor ca membru a comisiei recepţiei de materiale (conform numirii prin Decizia Directorului 
General);  

• Ţine sub control evidenţa „Programului fazelor determinante” acceptate de Inspecţia în construcţii de la Proiect. 

• Ţine sub control evidenţa „Proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor” şi „Proceselor verbale la finalizarea lucrărilor” de 
la lucrare; 

• *Răspunde de calitatea lucrărilor executate conform caietului de sarcini, proiectului şi legislaţiei în vigoare pentru Proiect 

• Răspunde de multiplicarea şi distribuirea formularelor aplicabile personalului de execuţie din cadrul Proiectuluiîn vederea utilizării 
şi respectării acestora; 

• Urmăreşte şi verifică existenţa şi ţinerea sub control a PTE şi ITL aplicabile la lucrare, corectitudinea, completitudinea lor, avizarea 
lor de către conducere; 

• *Elaborează procedurile şi instrucţiunile tehnice de execuţie pentru Proiect. 
 

RESPONSABIL PROTECŢIA MEDIULUI 

• Elaborarea de instrucţiuni de protecţie a mediului în cadrul Proiectului. 

• Întocmirea programului de conformare cu legislaţia pentru respectarea condiţiilor din actele de reglementare obţinute; 

• Verificarea conformării legislaţiei din domeniul protecţiei mediului în activităţile de la punctele de lucru şi propunerea de acţiuni 
corective pentru eventualele neconformităţi; 

• Identificarea aspectelor de mediu şi întocmirea listelor acestora pentru punctele de lucru; 

• Întocmirea programului de management de mediu pentru lucrare; 

• Întocmirea planului de instruire şi a programului anual de instruire si efectuarea instruirii personalului de la Proiect. 

• Colaborarea la întocmirea planului de pregătire în caz de pericol grav şi iminent de poluare a mediului şi instruirea angajaţilor 
pentru aplicarea lui; 

• Ţinerea sub control a notelor de constatare elaborate de organele de control şi întocmirea programului de acţiuni corective; 

• Anunţarea vecinilor şi a părţilor interesate cu declaraţia de politică generală a societăţii în domeniul mediului; 
RESPONSABIL SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  

• Cunoaşte standardele, normativele şi legislaţia în vigoare, din domeniul de activitate desfăşurat; 

• Elaborează instrucţiunile proprii de lucru pentru aplicarea reglementărilor de sănătate şi securitate în muncă, ţinând seama atât de 
părţicularităţile activităţilor desfăşurate în cadrul Proiect, cât şi de nivelul de risc al locurilor de muncă/ punctelor de lucru; 

*Răspunde de elaborarea şi/sau actualizarea planului de prevenire şi protecţie şi, după aprobare, de transmiterea acestuia celor 
interesaţi; 

• Ţine sub control şi verifică realizarea şi aplicarea măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi atenţionează Directorul 
General cu probleme apărute; 

• Întocmeşte documentaţiile privind evaluarea riscurilor pentru fiecare punct de lucru, organizare de şantier şi baze de productie din 
cadrul Proiect 

• Răspunde de efectuarea instruirii noilor angajaţi, la nivel de Santier, în domeniul securitate şi sănătate în muncă şi al situaţiilor de 
urgenţă; 

• Întocmeşte testele de verificare pentru fiecare loc de muncă şi planul de instruire periodică, cu specificarea tematicii de instruire şi 
a perioadei de instruire şi le transmite, după aprobare, persoanelor desemnate să efectueze instruirea la locul de muncă; 

• Răspunde de instruirea periodică în domeniul sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă a personalului din cadrul 
Proiect; 

• Întocmeşte şi ţine sub control opisul cu legislaţia de sănătate şi securitate în muncă în vigoare şi asigură informarea persoanelor 
desemnate cu instruirea la locul de muncă;  

• Răspunde de întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi verifică existenţa planului de evacuare pentru 
toate locaţiile/ punctele de lucru din cadrul Proiectşi stabileşte împreună cu responsabilii acestora, zonele care necesită 
semnalizare, tipul de semnalizare utilizat şi locul de amplasare al acestora; 

• Întocmeşte şi ţine sub control lista cu evidenţa meseriilor şi a profesiilor pentru care este necesară autorizarea exercitării lor 
conform legislaţiei în vigoare; 
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• Comunică şi colaborează cu medicul de medicină a muncii în vederea planificării şi efectuării verificărilor anuale medicale pentru personalul din 

cadrul societăţii; 

• Întocmeşte şi ţine sub control lista cu posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi verifică efectuarea acestora, precum şi 
posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicină a muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic şi verifică 
efectuarea acestora; 

• Verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă, informează 
pe şeful ierarhic, în scris, asupra deficienţelor constatate şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie; 

• Ţine evidenţa şi verifică periodic starea echipamentelor de muncă şi stadiul întreţinerii şi verificării interne şi/sau externe a acestora, precum şi 
utilizarea lor de către lucrători, conform cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă; 

• Identifică, împreună cu şefii locaţiilor (sef de santier, sef de baza, etc.), echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de 
lucru din cadrul Proiect şi verifică referatele de necesitate întocmite de aceştia, precum şi calitatea echipamentelor individuale de protecţie 
înainte de aprovizionare; 

• Verifică întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, 
precum şi în celelalte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare; 

• Participă la cercetarea evenimentelor produse în timpul programului de lucru, le înregistrează în registrele de evidenţă a accidentelor de muncă 
ale societăţii şi întocmeşte documentele solicitate de legislaţia în vigoare sau de organele de control abilitate; 

• Face propuneri privind întocmirea Programului de Management în Sănătate şi securitate în muncă şi, după aprobarea acestuia, urmăreşte 
realizarea măsurilor dispuse; 

• Ţine sub control şi verifică realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, în urma controalelor efectuate. 
 

ŞEF BIROU APROVIZIONARE ŞI ADMINISTRATIV 

• Conduce, îndrumă şi coordonează întreaga activitate a personalului din subordine în scopul realizării unei aprovizionări cu materiale de calitate 
la termenele stabilite, în condiţii de eficienţă economică; 

• Îndrumă, coordonează şi controlează activitatea depozitelor de la punctele de lucru din cadrul Proiectului, în scopul depozitării, conservării şi 
gestionării corespunzătoare a materialelor, obiectelor şi obiectelor de inventar; 

• Urmăreşte aprovizionarea corespunzătoare a şantierului, precum şi circuitul documentelor legale ale materialelor; 

• În caz de necesitate, se ocupă de procurarea mostrelor de materiale pentru a fi introduse în lucrare, după  consultarea persoanelor 
responsabile; 

• Verifică documentele de plată ale materialelor aprovizionare pentru a fi întocmite conform prevederilor legale; 

• Se preocupă de asigurarea certificatelor de calitate de către furnizori pentru materialele aprovizionate; 

• Solicită la furnizorii de materiale prezenţa agrementelor tehnice a materialelor livrate, a declaraţiilor de conformitate şi a condiţiilor de 
manipulare, depozitare şi conservare. 

• Urmăreşte facturile de materiale pe baza avizelor de însoţire a mărfii şi a notelor de intrare – recepţie; 

• Transmite Departamentului Tehnic, Ofertare, Marketing preţurile unitare pentru materiale, răspunzând direct de corectitudinea lor; 

• Întreţine permanent relaţia cu furnizorii, privind evoluţia preţurilor, în vederea actualizării lor trimestrial sau de câte ori este nevoie; 

• Solicită tuturor furnizorilor documentele de calitate si Fişe de securitate pentru produsele aprovizionate, după caz;Întocmeşte şi 
ţine sub control opisul cu legislaţia de sănătate şi securitate în muncă în vigoare şi asigură informarea persoanelor desemnate cu 
instruirea la locul de muncă;  

• Răspunde de întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi verifică existenţa planului de evacuare pentru 
toate locaţiile/ punctele de lucru din cadrul Proiectşi stabileşte împreună cu responsabilii acestora, zonele care necesită 
semnalizare, tipul de semnalizare utilizat şi locul de amplasare al acestora; 

• Întocmeşte şi ţine sub control lista cu evidenţa meseriilor şi a profesiilor  pentru care este necesară autorizarea exercitării lor 
conform legislaţiei în vigoare; 

• Comunică şi colaborează cu medicul de medicină a muncii în vederea planificării şi efectuării verificărilor anuale medicale pentru 
personalul din cadrul societăţii; 

• Întocmeşte şi ţine sub control lista cu posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi verifică efectuarea acestora, 
precum şi posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicină a muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control 
psihologic periodic şi verifică efectuarea acestora; 

• Verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă, 
informează pe şeful ierarhic, în scris, asupra deficienţelor constatate şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie; 

• Ţine evidenţa şi verifică periodic starea echipamentelor de muncă şi stadiul întreţinerii şi verificării interne şi/sau externe a 
acestora, precum şi utilizarea lor de către lucrători, conform cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă; 

• Identifică, împreună cu şefii locaţiilor (sef de santier, sef de baza, etc.), echipamentele individuale de protecţie necesare pentru 
posturile de lucru din cadrul Proiectşi verifică referatele de necesitate întocmite de aceştia, precum şi calitatea echipamentelor  
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• individuale de protecţie înainte de aprovizionare; 

• Verifică întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele 
stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare; 
 

• Participă la cercetarea evenimentelor produse în timpul programului de lucru, le înregistrează în registrele de evidenţă a 
accidentelor de muncă ale societăţii şi întocmeşte documentele solicitate de legislaţia în vigoare sau de organele de control 
abilitate; 

• Face propuneri privind întocmirea Programului de Management în Sănătate şi securitate în muncă şi, după aprobarea acestuia, 
urmăreşte realizarea măsurilor dispuse; 

• Ţine sub control şi verifică realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, în urma controalelor efectuate. 
 

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA 
Este numit prin decizie de Directorul General al societatii, caruia este subordonat. 
Verifica: 
-documentele externe, proiectul de executie sub urmatoarele aspecte: daca este verificat de specialisti, verificatori de proiecte 
atestati, existenta autorizatiei de construire; 
-daca contine planul de control pe faze determinante 
-daca contine toti parametrii privind verificarile de calitate, documente de calitate de la furnizorii de produse; 
Verifica si avizeaza: 
-documentele interne elaborate pentru lucrare, planul calitatii pe lucrare, programul de organizare al executiei lucrarilor (grafic de 
executie, plan de organizare de santier, grafic de aprovizionare, forta de munca si utilaje), plan de control calitate, fisele tehnologice 
de executie, procedurile tehnice de executie. 
-controleaza procesul de executare al lucrarilor si participa la stabilirea solutiilor tehnologice optime de realizare a lucarilor. 
-verifica daca executia lucrarilor de constructii respecta cerintele tehnice de calitate precizate in documentatia de executie, existenta 
inregistrarilor care atesta calitatea executiei. 
-participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesul verbal. 
-opreste executia lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la procedurile de executie si 
autorizeaza continuarea acestora numai dupa remedierea neconformitatilor. 
-pastreaza inregistrarile care fac dovada ca lucrarile au fost inspectate si incercate (PVLA, PVRC, R.I laborator, PV de autorizare a 
fazei determinante). 
-analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma prin semnatura in inregistrarile de calitate (RNC) indeplinirea 
acestora. 
 
MANAGER CONTRACT 

• Cunoaşte şi impune respectarea permanentă în toate activităţile din cadrul şantierului a condiţiilor de asigurare a calităţii conţinute 
în documentele SMI, caietul de sarcini si legislatia in vigoare;  

• Asigură condiţiile tehnice, organizatorice şi de calitate în vederea obţinerii de rezultate în activitatea de execuţie la nivelul 
cerinţelor clienţilor şi la termenele stabilite contractual; 

• Răspunde de aplicarea politicii de calitate a societăţii în şantierul pe care o conduce; 
* Organizează buna desfăşurare a procesului de producţie din cadrul şantierului; 

• Stabileşte planul de execuţie al activităţilor (zilnic şi/sau periodic), funcţie de respectarea termenelor de predare a lucrărilor pentru 
unul sau mai multe obiective de construcţii şi a condiţiilor de calitate impuse prin caietul de sarcini; 

• Coordonează activitatea tuturor sectoarelor din cadrul şantierului conform cerinţelor prevazute în SMI, caietul de sarcini si 
legislatia in vigoare; 

• Impune personalului subordonat planul de măsuri care trebuie respectat în vederea realizării Proiectului la nivelul cerinţelor 
impuse de beneficiar; 

• Intocmeste documentele referitoare la situaţia producţiei şi a calităţii realizate lunar, trimestrial, anual; 
Aplica măsurile organizatorice şi tehnice de corectare a deficienţelor apărute;  

• Verifica personalul subordonat cu respectarea condiţiilor de calitate prevazute în PTE şi executarea lucrărilor conform cerinţelor 
din proiectul tehnic de execuţie, caietul de sarcini şi încadrării în termenul de predare stabilit prin contract; 

• Sprijină activitatea de întocmire a „Cărţii tehnice” a construcţiei executate; 
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SEF SANTIER 

Este numit prin decizie de Directorul General al societatii şi este subordonat Coordonatorului de proiect.  

• Cunoaşte şi impune respectarea permanentă în toate activităţile din cadrul punctului de lucru a condiţiilor de asigurare a calităţii 
conţinute în documentele SMI, caietul de sarcini si legislatia in vigoare;  

• Asigură condiţiile organizatorice şi de calitate în vederea obţinerii de rezultate în activitatea de execuţie la nivelul cerinţelor 
clienţilor şi la termenele stabilite contractual; 

• Răspunde de aplicarea politicii de calitate a societăţii la punctul de lucru pe care il conduce; 

• Are obligaţia de a informa permanent Managerului de proiect despre stadiul şi calitatea lucrărilor executate la punctul de lucru pe 
care il conduce; 

• Organizează buna desfăşurare a procesului de producţie in cadrul punctului de lucru;  

• Coordonează activitatea punctului de lucru conform cerinţelor prevazute în SMI, caietul de sarcini si legislatia in vigoare; 

• Impune personalului subordonat planul de măsuri care trebuie respectat în vederea realizării Proiectuluila nivelul cerinţelor impuse 
de beneficiar; 

• Aplica măsurile organizatorice şi tehnice de corectare a deficienţelor apărute; 

• Verifica personalul subordonat cu respectarea condiţiilor de calitate prevazute în PTE şi executarea lucrărilor conform cerinţelor 
din proiectul tehnic de execuţie, caietul de sarcini şi încadrării în termenul de predare stabilit prin contract; 

 
 
 
 
 
 

 
4.11. CONTROLUL ELEMENTELOR DE IESIRE NECONFORME 

Clasificarea neconformităţilor 
Societatea noastra se asigura că elementele de ieşire care nu sunt conforme cu cerinţele 
rsferitoare la acestea sunt identificate şi controlate pentru a preveni utilizarea sau livrarea lor neintenţionată 
Sunt întreprinse acţiuni adecvate în funcţie de natura neconformitaţii şi de efectele acesteia asupra conformităţii produselor şi 
serviciilor. Această abordare se aplica de asemenea produselor şi serviciilor neconforme detectate după livrarea produselor, în 
timpul sau după furnizarea serviciilor. 
Sunt tratate elementele de ieşire neconforme în unul sau mai muite din următoarele moduri: 
a) corecţie; 
b) izolare, reţinere, returnare sau suspendare a livrării produselor şi serviciilor; 
c) informarea clientului: 
d) obţinerea autorizării pentru acceptarea cu derogare. 
Conformitatea cu cerinţele este verificata atunci când elementele de ieşire neconforme sunt corectate. 
Societatea noastra păstreaza informaţii documentate care: 
a)       descriu neconformitatea; 
b)       descriu acţiunile întreprinse; 
c)       descriu orice derogări obţinute; 
d)       identifică autoritatea care decide acţiunile referitoare la neconformitate. 
După domeniul în care sunt depistate, neconformităţile se clasifică în:  

• neconformităţi privind calitatea materialelor/produselor; 

• neconformităţi privind calitatea lucrărilor executate; 

• neconformităţi în impactul cu mediul; 

• neconformităţi  în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă;  

• neconformităţi în derularea activităţilor SMI - propriu adoptat. 
Depistarea neconformităţilor 
❖ Neconformităţi privind calitatea materialelor: 

• La recepţia materialelor în depozit, de către comisia de recepţie sau responsabilul cu recoltări probe; 
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• După prepararea materialelor, în urma verificărilor şi încercărilor efectuate de laboratorul autorizat; 

• La punerea lor în operă, depistate de către personalul cu activitatea de control în execuţie şi/sau în urma verificărilor şi 
încercărilor de laborator. 

❖ Neconformităţi privind calitatea lucrărilor executate: 
Aceste neconformităţi sunt depistate în cadrul locaţiilor/şantierelor. Ele se datorează fie: 

• nerespectării condiţiilor prevăzute în documentele sistemului; 

• neinstruirii personalului;  

• lipsei documentaţiei SMI aplicabile; 
Neconformităţile de acest tip se depistează în cadrul şantierelor de către şef birou CTCC, clienţi sau proiectanţi. 
❖ Neconformităţi în impactul cu mediul/ neconformităţi în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă: 
Aceste neconformităţi sunt depistate în cadrul şantierelor.  
Ele se datorează fie:  

• nerespectării condiţiilor prevăzute în documentele sistemului;  

• neinstruirii personalului; 

• nerespectării legislaţiei de mediu/ sănătate şi securitate în muncă în vigoare. 
❖ Neconformităţi ale activităţilor SMI 
Aceste neconformităţi pot apărea în fiecare activitate din cadrul societăţii. Ele sunt depistate prin inspecţiile departamentului MI, 
auditurile interne şi prin controalele externe efectuate de organismele de stat abilitate. 
Neconformităţile de acest gen se datorează:  

• organizării defectuoase; 

• nerespectării unui document al sistemului, instruirii personalului sau unor condiţii de care societatea dispune la un moment 
dat.  

Aceste neconformităţi se clasifică (încadrează) conform prevederilor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 
18001:2008 faţă de care a fost creat SMI propriu al societăţii. 

Tratarea neconformităţilor 
- Pentru neconformităţile depistate, responsabilul cu mediul, lucrătorul desemnat, responsabilul CTCC în cazul execuţiei sau 

responsabilul cu activitatea respectivă (aprovizionare, recoltare probe deschide RNC, care descrie neconformitatea şi datele 
legate de aceasta (locul, produsul/lucrarea, data, furnizor, executant, etc.); 

- Funcţie de cauzele şi importanţa deficienţei, se culeg date (documente) pentru descrierea corectă a neconformităţii; 
- După localizarea şi evaluarea neconformităţii, se informează toţi factorii responsabili implicaţi pentru izolarea 

produsului/materialului sau zonei lucrării. În cazul produselor sau echipamentelor de măsură şi încercare, se procedează la 
depozitarea lor în zone dinainte fixate şi se aplică eticheta neconformităţii materialului sau produsului, pentru a se elimina 
posibilitatea confuziei acestora cu produsele/materialele conforme; 

- RNC este transmis de persoana care l-a întocmit şefului biroului MCM/ şef şantier, care la rândul lui convoacă toţi factorii 
responsabili în scopul analizei situaţiei apărute; 

- Factorii convocaţi analizează neconformitatea, cauzele care au generat-o şi hotărăsc modul de stingere a ei; 
- La RNC se prezintă auditatului toate documentele (înregistrări de calitate) care prezintă 

informaţii cu privire la cauzele producerii neconformităţii, în vederea susţinerii constatării făcute; 
- Soluţia de remediere hotărâtă se aplică de factorii responsabili care completează RNC, iar verificrea aplicării ei, de factorii de decizie 

(reprezentant client, proiectant, şef DMI, director tehnic); 
- Soluţiile de remediere în cazul execuţiei sunt stabilite de proiectant, acesta întocmeşte şi transmite dispoziţia de şantier, iar 

executantul este obligat a aplica întocmai hotărârea proiectantului. După execuţia remedierii se încheie un PV de recepţie a acesteia, 
unde se confirmă prin semnătură că lucrarea a fost acceptată de proiectant şi beneficiar. PV de recepţie este impus de reglementările 
în domeniu şi face parte din documente ataşate la ‘’Cartea Tehnică’’; 

- După închiderea RNC, documentele referitoare la neconformitate şi stingerea ei sunt arhivate de departamentul  MI/ CTCC/ 
Prevenire şi protecţie, responsabilul cu execuţia şi/sau cu aprovizionarea. 

Analiza periodică a neconformităţilor  
- Anual, DMI efectuează analiza evoluţiei neconformităţilor, raportând Directorului General concluziile şi propune măsuri de 

corectare a activităţilor;  

- În urma analizei făcute de conducere şi pe baza propunerilor venite din partea DMI sau a responsabililor pe activităţi, se 
hotărăsc acţiunile corective sau preventive care se aplică în scopul perfecţionării SMI propriu adoptat. 
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ÎNREGISTRĂRI 
Raport de neconformităţi/ raport de acţiuni corective/ raport de acţiuni preventive    F 8.3-01 
Notă recepţie şi constatare diferenţe       F 8.2-02 
PV recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse       F 8.2-04 
PV recepţie calitativă a lucrărilor         F 8.2-05 
Proces Verbal recepţie calitativă a lucrărilor în fază determinantă - fără ISC    F 8.2-61 
4.12. RECEPTIA SI PREDAREA LUCRARILOR 

Perioada de garantie, curge de Ia data aprobarii Procesului Verbal de Receptie la Terminatea Lucrarilor.   

Receptia lucrarilor executate se va realiza in termenul stabilit in contract si conform cerintelor din contractul de executie si 
precizarilor din HG 273 /1994 cu toate modificarile si completarile ulterioare (HG 343 /2017). 
Recepţia la terminarea lucrărilor (lucrărilor executate) 
Lucrările executate vor respecta prevederile standardelor şi normativelor tehnice referitoare la execuţia lucrărilor, precum şi legile 
şi reglementările de mediu şi sănătate şi securitate în muncă. Toate aceste standarde, normative şi legi vor fi cele în vigoare la 
data recepţiei lucrărilor de execuţie. 
După terminarea lucrărilor şi efectuarea tuturor testelor, verificărilor, executantul (ofertantul câştigător) va transmite beneficiarului 
o adresă prin care solicită efectuarea recepţiei lucrărilor executate. Perioada de garanţie decurge de la data aprobării procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de către comisia de recepție, care va verifica: 
- concordanţa cu prevederile proiectului şi a caietului de sarcini;  
- realizarea testelor de laborator, determinărilor şi a verificărilor conform cerinţelor din caietul de sarcini;  
- consemnări efectuate pe parcursul execuţiei de către organele de control.  
Recepţia la terminarea lucrărilor (lucrărilor executate) se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 cu toate 
modificările şi completările ulterioare. 
Recepţia finală (definitivă) 
Recepţia finală se face la expirarea termenului de garanţie pentru lucrările la care s-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor. Prin 
recepţia finală se atestă: 
- comportarea normală în exploatare; 
- remedierea tuturor defecţiunilor apărute în perioada de garanţie sau sesizate la recepţia preliminară recepţiei finale. 
La recepţia finală, comisia trebuie să aibă la dispoziţie următoarele: 
- procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, dacă este cazul, anexele de la recepţia preliminară; 

- corespondenţa dîntre executant şi beneficiar în timpul perioadei de garanţie. 

4.13. ANEXE 

-Descrierea Sistemului de Management Integrat 

-LISTA REGLEMENTARILOR IN VIGOARE, aplicabile la executia proiectului 

-PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI, pentru executia lucrarilor 

-ORGANIGRAMA  

- Modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea verificării nivelului de calitate 
corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu 
prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. 
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DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 
CALITATE / MEDIU/ SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ  

adoptat de CAPITAL INVEST DESIGN SRL 
 

 Sistemul de Management Integrat Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate în Muncă a fost creat în 
concordanţă cu SR EN ISO 9001:2015, Legea 10/1995, Legea 50/1994 cu modificările si completarile 
ulterioare si HG 766/1997 privind calitatea in constructii. 
 
 În prezent, CAPITAL INVEST DESIGN SRL deţine certificarea Sistemului de Management al 
Calităţii conform SR EN ISO 9001:2015. 
 
 Sistemul de Management Integrat Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate în Muncă, aplicat de către 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL la lucrările de construcţii ţine cont de obiectivele ce urmează a fi îndeplinite: 

• Creşterea calităţii serviciilor/ produselor şi reducerea impactului asupra mediului, promovând metode şi 
tehnici noi oferite de CAPITAL INVEST DESIGN SRL; 

• Reducerea costurilor prin prevenirea apariţiei neconformităţilor în toate activităţile derulate şi predarea 
lucrărilor executate în termenele stabilite; 

• Alocarea fondurilor necesare pentru protecţia mediului şi pentru ţinerea sub control a aspectelor de 
mediu semnificative şi nesemnificative; 

• Conformarea cu cerinţele legislaţiei şi cu alte cerinţe aplicabile în domeniul construcţiilor, protecţiei 
mediului, al sănătăţii şi securităţii în muncă ; 

• Alocarea de resurse financiare şi umane pentru evaluarea conformării cu cerinţele legale în vederea 
prevenirii poluării mediului şi reducerea riscurilor de incidente şi accidente în muncă; 

• Îmbunătăţirea continuă prin acţiuni bine organizate şi cunoscute de personalul implicat în coordonarea 
şi controlul acestora, precum şi prin acţiuni de instruire a întregului personal privind derularea activităţii 
şi implementarea documentelor SMI în vigoare; 

• Stabilirea şi analizarea obiectivelor referitoare la calitatea serviciilor oferite de CAPITAL INVEST 
DESIGN SRL, privind protecţia mediului, sănătatea şi securitatea în muncă  a întregului personal;. 

 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL îşi propune să organizeze şi să dezvolte toate metodele şi mijloacele 
de care dispune pentru realizarea condiţiilor de calitate/ mediu/ sănătate şi securitate în muncă, astfel 
încât să îndeplinească cerinţele clienţilor, condiţiile contractuale, reglementările tehnice şi legislaţia în 
vigoare în domeniul calităţii, protecţiei mediului şi sănătăţii şi securităţii în muncă  
 
Garantul Sistemului de Management Integrat Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate în Muncă este 
Directorul General al CAPITAL INVEST DESIGN SRL 
 
Societatea noastră dispune de departamente/ locaţii care acţionează permanent în vederea 
perfecţionării Sistemului de Management Integrat, pentru obţinerea încrederii beneficiarilor, prevenirea 
poluării şi reducerea riscurilor de accidente şi incidente în muncă. 
 
Departamentele/ locaţiile au funcţii bine stabilite (conform cap. 3 din MMI, ed. 3, rev.0/2017), coordonate 
de personal competent şi instruit cu cerinţele Sistemului de Management Integrat adoptat de societate. 
Persoanele care conduc aceste departamente/ locaţii, numite prin decizie de Directorul General al 
societăţii, cunosc şi aplică responsabilităţile specificate în cap. 3 din MMI, ed.3, rev.0/2017. 
 
S-a fixat structura organizatorică, s-au stabilit responsabilităţile şi liniile ierarhice şi de comunicare. 
 
Reprezentantul Mamagementului Integrat Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate în Muncă/Securitatea 
informatiei are autoritatea de a coordona activităţile de implementare şi evaluare a sistemului integrat la 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL, instruirea personalului, precum şi elaborarea sau modificarea 
documentelor care descriu sistemul propriu de management integrat conform dispoziţiilor Directorului 
General. 
De asemena, conform evaluărilor interne efectuate, întreg personalul din CAPITAL INVEST DESIGN 
SRL cunoaşte responsabilităţile ce-i revin, prin fişele de post, pe linie de calitate, mediu şi sănătate şi 
securitate în muncă, corespunzătoare activităţii în care este implicat. 
În prezent s-a evaluat implementarea Sistemul de Management Integrat Calitate/ Mediu/ Sănătate şi 
Securitate în Muncă prin efectuarea de audituri interne, planificate şi documentate determinându-se 
eficienţa şi eficacitatea sistemului adoptat de societate (conform PS 8.2.2.- Audit intern). 
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Documentele sistemului de management integrat Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate în Muncă  
sunt:  
MMI –Manualul de Management Integrat Calitate/ Mediu/Sănătate şi Securitate în Muncă – ed.3,rev.0 
/2017; 
PS – Procedurile de sistem care descriu activităţile ce caracterizează şi determină Sistemul de 
Management Integrat Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate în Muncă; 
PSM – Procedurile de sistem care descriu activităţile ce caracterizează şi determină Sistemul de 
Management de Mediu; 
PSM/SS – Procedurile de sistem care descriu activităţile ce caracterizează şi determină Sistemul de 
Management de Mediu şi Sănătate şi securitate în muncă; 
PS SS – Procedurile de sistem care descriu activităţile ce caracterizează şi determină Sistemul de 
Management de Sănătate şi securitate în muncă; 
POM – Proceduri operaţionale specifice de mediu elaborate în scopul cunoaşterii şi ţinerii sub control a 
deşeurilor, emisiilor, zgomotului şi resurselor de energie ale societăţii; 
IL – Instrucţiuni de lucru care descriu activităţi specifice derulate în cadrul societăţii; 
PTE – Proceduri tehnice de execuţie care descriu activităţile şi fazele de execuţie cu toate cerinţele 
minime, obligatorii a fi îndeplinite în procesul de producţie, în funcţie de prevederile proiectelor tehnice 
de execuţie şi reglementărilor tehnice aplicabile; 
PCCVI – Planuri de control calitate, verificări şi încercări elaborate pentru activităţi sau faze de activităţi, 
pe baza PTE aplicabile, care descriu inspecţiile şi încercările aplicate, precum şi înregistrările de calitate/ 
mediu întocmite în urma controalelor, în vederea atestării calităţii activităţii sau fazei de activitate 
inspectată/ verificată/ controlată; 
PC – Planurile calităţii elaborate pentru fiecare obiectiv contractat, care conţin informaţii privind modul de 
organizare, documentele aplicabile, condiţiile de asigurare a calităţii din cadrul societăţii, care concură la 
realizarea obiectivului, precum şi informaţii referitoare la beneficiar, proiectant, termen de execuţie, 
furnizori de materiale etc.; 
PMM – Programul de management de mediu elaborat pentru societate (sediu/ locaţii) şi fiecare obiectiv 
contractat, care conţine informaţii privind modul de organizare, documentele aplicabile şi condiţiile de mediu 
analizate; 
PMSS – Programul de management de sănătate şi securitate în muncă elaborat pentru societate (sediu/ 
locaţii) şi fiecare obiectiv contractat, care conţine informaţii privind modul de organizare, documentele 
aplicabile şi condiţiile privind aparitia evenimentelor de munca analizate; 
Procedurile tehnice de execuţie pentru fiecare lucrare au fost elaborate de responsabilii CTCC în 
colaborare cu Departamentul Tehnic, Marketing, Ofertare, verificate de RTE-ul lucrării şi aprobate de 
Directorul General. 
Acestea tratează descrierea detaliată a etapelor de execuţie, specificându-se prevederile tehnice şi de 
calitate din Caietul de sarcini, standardele aplicabile şi legislaţia în vigoare. 
Sistemul de Management Integrat Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate în Muncă pentru executarea 
unui obiectiv cuprinde toate activităţile, începând cu analiza iniţială a cerinţelor şi aşteptărilor 
beneficiarului, până la satisfacerea reală a acestuia. 
 
Principala preocupare a conducerii CAPITAL INVEST DESIGN SRL este executarea lucrărilor la un nivel 
calitativ ridicat şi la termenele prevăzute în contract. 
 
În prezent, SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L. deţine certificarea Sistemului de Management al 
Calităţii conform SR EN ISO 9001:2015. 
 
I. DESCRIEREA PROCEDURILOR DE SISTEM, AFERENTE SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
AL CALITATII 
 
Conform „LISTEI PROCEDURLOR AFERENTE SISTEMULUI CALITATII”, din documentele Sistemului 
de Management al Calitatii, fac parte urmatoarele proceduri de sistem: 
 
 
PO - 05 - ELABORAREA DOCUMENTELOR SISTEMULUI 
Procedura PO - 05 - ELABORAREA DOCUMENTELOR SISTEMULUI, are drept scop stabilirea 
responsabilităţilor, cerinţelor şi modului de desfăşurare, întocmire, verificare, avizare, aprobare, 
actualizare şi difuzare a MMI, procedurilor, instrucţiunilor, formuralelor si a tuturor documentelor aferente 
SMI adoptat.  
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Prezenta procedură de aplică în departamentele/locatiile din cadrul societăţii SC CAPITAL INVEST 
DESIGN SRL S.R.L., de către funcţiile implicate în activităţile de elaborare şi analiză a documentelor 
SMI, de tipul: 
-  manualul de management integrat; 

 proceduri de sistem; 
 proceduri tehnice de execuţie; 
 proceduri tehnice de lucru; 
 planuri de control a calitatii si verificari,incercari in executie; 
 formulare aplicabile in cadrul societatii. 

Activitatea de elaborare a documentelor SMI atat in cadrul SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L.,  
se realizează astfel: 
Clasificarea documentelor SMI 

 Documentele elaborate în vederea menţinerii SMI propriu, adoptat de conducerea SC CAPITAL 
INVEST DESIGN SRL S.R.L., sunt cele menţionate în procedurile de sistem PS - 7.5.3 „Controlul 
informatiilor documentate” şi procedura tehnică de lucru PTL-01 „Codificarea documentelor SMI”. 
Elaborarea documentelor SMI 

 Elaborarea documentelor se face conform logigramei din anexa, ţinându-se cont de prevederile 
din procedura de sistem PS - 7.5.3 „Controlul informatiilor documentate”.  
Forma şi conţinutul procedurilor 
Modificarea documentelor 
Prima pagină a oricărei proceduri sau instrucţiune de lucru va fi rezervata aplicării şi ţinerii sub control a 
modificărilor care pot apare în perioada cât procedura este în vigoare. 
Condiţiile pentru aplicare modificărilor sunt prevăzute în procedurile de sistem PS - 7.5.3 „Controlul 
informatiilor documentate”. 
Formulare aplicabile în SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L.: 
Sunt aplicabile două tipuri de formulare: 

 Formulare aplicabile în cadrul societatii SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L. şi au 
codificarea: 
 F NN-NN* 

 Formulare aplicabile numai în cadrul laboratorului: 
 FL - NN NN* 
 unde:  
L- formular aplicabil în laborator 
NN- numărul procedurii 
NN* - numărul formularului corespunzător procedurii 
 
PS - 7.5.3 „CONTROLUL INFORMATIILOR DOCUMENTATE” 
Procedura PS - 7.5.3 „CONTROLUL INFORMATIILOR DOCUMENTATE” descrie responsabilităţile şi 
activităţile privind ţinerea sub control a documentelor şi modificărilor acestora, astfel încât să fie realizată 
identificarea şi trasabilitatea lor. 
Procedura trebuie aplicată de către tot personalul angajat din cadrul SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL 
S.R.L. Şeful DMI şi personalul de control aplică procedura cu scopul de a verifica respectarea cerinţelor 
prevăzute în conţinutul ei, şi de a depista eventualele deficienţe în modul de înţelegere şi aplicare a 
procedurii de către personalul din cadrul societăţii. 
In cuprinsul procedurii sunt enumerate si evidentiate domeniul de aplicativitate al tuturor documentelor, 
datelor ţinute sub control în cadrul SMI  
Procedura PS - 7.5.3 „CONTROLUL INFORMATIILOR DOCUMENTATE”, stabileşte cerinţele şi 
responsabilităţile privind identificarea, depozitarea păstrarea, regăsirea, arhivarea şi distrugerea 
înregistrărilor sistemului integrat calitate/ mediu/ sănătate şi securitate în muncă, pentru a atesta 
respectarea prevederilor contractuale şi funcţionarea eficientă a SMI, adoptat de SC CAPITAL INVEST 
DESIGN SRL S.R.L. 
Prezenta procedură se aplică în toate activităţile din cadrul SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L. şi 
este obligatoriu a fi respectată şi completată sau modificată ori de câte ori necesităţile societăţii o impun. 
Prin programele de instruire, personalul este informat de modul de utilizarea al acestei proceduri. 
In cuprinsul procedurii sunt enumerate si evidentiate cerinţe minime care trebuie să le îndeplinească 
inregistrările calităţii, clasificarea si continutul acestora, precum si modul de intocmire, verificare si 
aprobare a lor.  
Deasemenea, sunt descrise modul de indentificare si de evidenta a înregistrărilor, precum si controlul si 
arhivarea înregistrărilor de calitate 
 
PS 9.3. - ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT 
Procedura PS 9.3. - ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT stabileşte responsabilităţile şi modul de 
organizare a analizelor efectuate de management si se aplica de către conducerea societăţilor SC 
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CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L., în desfăşurarea analizelor sale efectuate asupra funcţionării 
sistemului de management integrat adoptat. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare a sedintei analizei de management si modul 
de elaborare a Raportului de analiza si a Procesului Verbal al sedintei de analiza a managementului.  
 
PS 7.1. - RESURSE 
Procedura PS 7.1. - RESURSE a fost elaborată în scopul cunoaşterii metodei generale şi permanente 
de instruire şi conştientizare a personalului în funcţii relevante şi la toate nivelurile privind importanţa 
calităţii,  protecţiei mediului, a sănătăţii şi securităţii în muncă şi securităţii informaţiei. 
Prezenta procedură se aplică în activităţile de instruire a personalului de la toate nivelele din SC 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L.  
Aplicarea ei este strict necesară şi deci obligatorie, impunând a fi cunoscută de către tot personalul cu 
funcţii de conducere care va urmări şi aplica metodele şi direcţiile de instruire. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al instruirilor in toate domeniile de activitate, 
tipul instruirilor si felul in care se face constientizarea personalului si de catre cine.  
 
PS 8.1. - PLANIFICARE SI CONTROL OPERATIONAL 
Procedura PS 8.1. - PLANIFICARE SI CONTROL OPERATIONAL stabileşte responsabilităţile şi modul 
de întocmire, verificare, avizare, aprobare, actualizare şi difuzare a documentelor de planificare a 
calităţii. 
Prezenta procedură se aplică în cadrul departamentelor funcţionale în SC CAPITAL INVEST DESIGN 
SRL S.R.L. la desfăşurarea activităţilor specifice de elaborare/ aprobare/ înregistrare a tuturor 
documentelor de planificare a calităţii: 
- hărţile proceselor;  
- planurile calităţii (PC) necesare verificării şi confirmării calităţii lucrărilor/ produselor executate/ 
fabricate şi livrate. 
PC pentru execuţia lucrărilor şi produselor de construcţii se elaborează în conformitate cu prevederile 
HG 766/1997- Regulamentul de conducere şi asigurare a calităţii. 
 
PS 7.4. - COMUNICARE (RELAŢIA CU CLIENTUL) 
Procedura PS 7.4. - COMUNICARE (RELAŢIA CU CLIENTUL) stabileşte responsabilităţile şi cerinţele 
privind activitatea de marketing, analizarea documentelor precontractuale primite sau elaborate de către 
societate în vederea stabilirii capabilităţii sale de a realiza produse şi de a presta servicii pentru diverşi 
clienţi. 
Procedura se aplică de către SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L. în marketing-ul desfăşurat, 
analizarea cererilor de ofertă sau a comenzilor primite de la potenţiali beneficiari, a ofertelor şi a 
proiectelor de contract întocmite de către societate în vederea execuţiei de lucrări/ fabricaţiei de 
produse/ prestării de servicii. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al urmatoarelor activitati: 
• Activitatea de marketing  
• Activitatea de ofertare  
• Activitatea de contractare  
 
PS - 8.5. - PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII 
Procedura PS - 8.5. - PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII stabileşte responsabilităţile şi modul 
de organizare pentru desfăşurarea în condiţii controlate a activităţii de procurare, livrare şi depozitare a 
materialelor şi serviciilor şi încadrarea acestora în cerinţele stabilite contractual şi/sau specificaţiile 
tehnice în vigoare. 
Procedura se aplică pentru desfăşurarea procesului de aprovizionare a materialelor, produselor şi 
serviciilor necesare executării lucrărilor/ fabricării produselor contractate cu diverşi clienţi, începând de la 
evaluarea furnizorilor, emiterea comenzii/ perfectarea contractului, până la organizarea recepţiei la 
primire a acestora . 
Procesul de aprovizionare prezintă mai multe aspecte şi etape de derulare: 
- identificarea datelor de aprovizionare şi includerea lor în documentele de aprovizionare; 
- evaluarea furnizorilor; 
- procurarea (ocazional, se pot aproviziona anumite produse şi fără evaluarea furnizorilor); 
- recepţia produselor/ serviciilor achizitionate la primire; 
- proprietatea clientului; 
- păstrarea produsului (manipularea, depozitarea, ambalarea, protejarea şi livrarea). 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al urmatoarelor activitati: 
• Planificarea aprovizionării 
• Evaluarea şi selectarea furnizorilor 
• Întocmirea, aprobarea şi transmiterea comenzilor 
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• Recepţia produselor 
 
PS - 8.4.3. - INFORMATII PENTRU FURNIZORII EXTERNI  
Procedura stabileşte cerinţele, responsabilităţile şi criteriile ce se iau în considerare pentru realizarea 
activităţilor de analiză, evaluare, selectare şi acceptare a furnizorilor. 
Prezenta procedură se aplică în activităţile de evaluare şi acceptare a furnizorilor de materiale/ produse/ 
prestari servicii necesare realizării lucrărilor/ produselor contractate.   
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al urmatoarelor activitati: 
• Evaluarea, selectarea şi acceptarea furnizorilor de produse 
• Evaluarea, selectarea şi acceptarea furnizorilor  
• Întocmirea Listei furnizorilor acceptaţi 
• Reevaluarea periodică a furnizorilor 
Procedura PS - 8.5. - PRODUCŢIE ŞI FURNIZARE DE SERVICII  stabileşte responsabilităţile şi 
cerinţele legate de execuţia/ fabricarea/ livrarea produselor în condiţii cotrolate, începând de la 
planificarea, derularea, recepţia şi până la predarea lor clientului, cu respectarea clauzelor contractuale. 
Prezenta procedură se aplică tuturor activităţilor de execuţie lucrări şi fabricaţie produse desfăşurate de 
SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L., inclusiv pentru asistenţă tehnică, service şi subcontractarea 
de lucrări. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al urmatoarelor activitati: 
• Planificarea producţiei şi a furnizarii serviciilor 
• Pregătirea documentaţiei 
• Pregătirea producţiei şi a furnizării de servicii 
• Execuţia proceselor şi furnizarea serviciilor 
• PROCESE SPECIALE – condiţii 
• Validarea proceselor şi a furnizării serviciilor 
 
PS 8.5.2. - IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE  
Procedura PS 8.5.2. - IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE stabileşte şi asigură un sistem unitar de 
identificare şi urmărire a produselor şi serviciilor în toate fazele de execuţie - de la recepţie şi până la 
predarea către client. 
Prezenta procedură se aplică tuturor produselor utilizate în cadrul activităţilor de execuţie a lucrărilor şi 
fabricaţie a produselor; începând de la recepţie, depozitare, până la punerea în operă a produselor 
achiziţionate şi livrarea celor proprii fabricate, iar trasabilitatea doar atunci când aceasta este o condiţie 
specificatăa contractual. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al urmatoarelor activitati: 
• Identificarea şi trasabilitatea la recepţie 
• Identificarea şi trasabilitatea pe parcursul execuţiei/ fabricaţiei 
• Identificarea şi trasabilitatea pe parcursul execuţiei/ fabricaţiei 
 
PS 8.5.3. PROPRIETATE CARE APARTINE CLIENTILOR SAU FURNIZORILOR EXTERNI 
Procedura PS 8.5.3. PROPRIETATE CARE APARTINE CLIENTILOR SAU FURNIZORILOR EXTERNI 
stabileşte responsabilităţile şi cerinţele legate de primirea, recepţia, manipularea şi depozitarea 
produselor puse la dispoziţie de client. 
Procedura se aplică în cazurile în care, prin contract, se prevede punerea la dispoziţia SC CAPITAL 
INVEST DESIGN SRL S.R.L., de către clienţi, pentru înglobarea în produs/ lucrare/ serviciu, a unor: 
- materiale/ produse/ repere; 
- documentaţie de execuţie ori programe de soft – reprezentând proprietate intelectuală; 
- incinte, clădiri, etc. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al recepţiei materialelor/ produselor/ reperelor 
furnizate de client. 
Procedura PS 8.5.3. PROPRIETATE CARE APARTINE CLIENTILOR SAU FURNIZORILOR EXTERNI 
are ca scop stabilirea şi actualizarea unui sistem eficient de control al activităţilor de identificare, 
manipulare, depozitare, protejare şi livrare a produsului, în vederea păstrării şi prevenirii deteriorării sau 
pierderii acestuia. 
Procedura se aplică materialelor/ produselor/ reperelor manipulate, depozitate, protejate şi livrate de 
către SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L., achiziţionate de la furnizori ori fabricate de aceasta. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al depozitarii materialelor/ produselor. 
PS 9.1. - MONITORIZARE, MASURARE, ANALIZARE SI EVALUARE  
Procedura PS 9.1. - MONITORIZARE, MASURARE, ANALIZARE SI EVALUARE  defineşte regulile 
adoptate şi responsabilităţile privind ţinerea sub control a tuturor dispozitivelor de măsurare şi 
monitorizare, pentru a asigura precizia necesară măsurărilor parametrilor calitativi ai activităţilor 
desfăşurate.  
 

Page 262 of 1086



Prezenta procedură se aplică dispozitivelor de măsurare şi monitorizare proprii SC CAPITAL INVEST 
DESIGN SRL S.R.L., Închiriate sau utilizate de subcontractanţi în cadrul proceselor de producţie, 
inspecţii şi încercări. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al verificarii EMI-uri din cadrul societatii. 
Procedura PS 9.1. - MONITORIZARE, MASURARE, ANALIZARE SI EVALUARE  a fost elaborată 
pentru a stabili responsabilităţile şi o metodologie unitară de monitorizare şi măsurare a caracteristicilor 
principale ale proceselor/ produselor, adică a stadiului conformităţii acestora în orice moment, faţă de 
condiţiile specificate şi nivelul de calitate solicitat, şi a activităţilor care pot avea un impact semnificativ 
asupra mediului. 
Procedura se aplică la toate departamentele/ locaţiile cuprinse în sistemul de management integrat atat 
a societăţii SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L. 
Responsabilii din fiecare departament/ locaţie au definit procesele SMI ce se realizează în cadrul 
activităţilor pe care le desfăşoară şi împreună cu departamentul MI au stabilit harta fiecărui proces şi 
metodele pentru monitorizarea şi, acolo unde este cazul, măsurarea acestora, în aşa fel încăt societatea 
să poată obţine rezultate planificate; 
 
PS 9.1.2. - SATISFACŢIA CLIENTULUI 
Procedura PS 9.1.2. - SATISFACŢIA CLIENTULUI stabileşte responsabilităţile personalului din cadrul 
SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L. privind colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea 
măsurării satisfacţiei clientului faţă de cerinţele şi aşteptările sale.  
Procedura se aplică în cadrul SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L., în relaţiile cu clienţii, inclusiv 
cu cei interni. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al urmatoarelor activitati: 
• Monitorizarea şi măsurarea  satisfacţiei clientului extern 
• Monitorizarea şi măsurarea satisfacţiei clientului intern 
• Analiză şi îmbunătăţire  
 
PS 9.2. - AUDIT INTERN 
Procedura PS 9.2. - AUDIT INTERN are drept scop realizarea unui ghid pentru efectuarea auditului 
intern al sistemului de management integrat în cadrul SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L.. Ea nu 
se referă la efectuarea auditurilor externe, dar poate fi folosită pentru evaluarea furnizorilor care 
colaborează cu firma în vederea realizării unor lucrări. Prin realizarea auditurilor interne se fac evaluări 
asupra modului de desfăşurare a activităţilor cuprinse în sistemul integrat, conformitatea lor cu 
documentele şi reglementările tehnice, inclusiv legislaţia de protecţie a mediului, a sănătăţii şi securităţii 
în muncă, a securităţii informaţiei, prevenirea şi identificarea neconformităţilor, rezultând modalităţi de 
îmbunătăţire şi creştere a eficienţei activităţilor. 
Prezenta procedură se referă la toate activităţile legate de funcţionarea sistemului integrat calitate/ 
mediu/ sănătate şi securitate în muncă/ securitatea informaţiei în cadrul societăţii. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al urmatoarelor activitati: 
• Elaborarea Programului de Audit 
• Pregătirea auditului 
• Elaborarea planului de audit 
• Desfăşurarea auditului 
 
PS 8.7 - CONTROLUL ELEMENTELOR DE IESIRE NECONFORME 
Procedura PS 8.7 - CONTROLUL ELEMENTELOR DE IESIRE NECONFORME are ca scop 
identificarea cauzelor care generează neconformităţi în sistemul de management integrat calitate/ 
mediu/ sănătate şi securitate în muncă, care pot afecta calitatea produselor/ serviciilor şi/sau produce un 
impact negativ asupra mediului/ sănătăţii şi securităţii în muncă; definirea modului de gestiune a 
neconformităţilor, identificarea şi aplicarea de acţiuni corective şi preventive în scopul îmbunătăţirii 
continue a eficacităţii sistemului de management integrat atat în societatea SC CAPITAL INVEST 
DESIGN SRL S.R.L. 
Prezenta procedură se aplică în acţiunile de verificare şi control (MI/ CTCC, responsabil cu recoltarea 
probelor etc.) din cadrul SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L., de asemenea, se aplică în toate 
activităţile societăţii pentru depistarea la timp a neconformităţilor şi rezolvarea lor în timp optim. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al urmatoarelor activitati: 
• Clasificarea neconformităţilor 
• Depistarea neconformităţilor 
• Tratarea neconformităţilor 
• Analiza periodică a neconformităţilor  
 
PS 10.2 - NECONFORMITATE SI ACŢIUNE CORECTIVĂ 
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Procedura PS 10.2 - NECONFORMITATE SI ACŢIUNE CORECTIVĂ a fost elaborată în scopul stabilirii 
unui sistem care să asigure identificarea şi analiza neconformităţilor şi condiţiilor contrare calităţii, 
dispunerea şi controlul acţiunilor corective necesare pentru înlăturarea neconformităţilor şi a cauzelor 
acestora. 
Prezenta procedură se aplică de tot personalul din cadrul SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L. şi 
în toate activităţile de monitorizare şi măsurare a proceselor/ produselor, precum şi în tratarea 
reclamaţiilor, în protecţia mediului şi în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă. 
Pentru eliminarea neconformităţilor depistate în implementarea şi functionarea SMI, precum şi a  celor 
din execuţia produselor/ lucrţrilor/  serviciilor, conducerea societăţii întreprinde acţiuni corective 
eficiente, (prin analizarea atentă şi stabilirea cauzelor) care, o dată eliminate, duce la execuţia de 
produse/ lucrări/ activităţi conforme cu cerinţele/ specificaţiile impuse şi la nivelul calitativ solicitat de 
client şi care să nu aducă poluare mediului înconjurător. 
In cuprinsul procedurii este descris modul de desfasurare al urmatoarelor activitati: 
• Clasificare 
• Identificarea neconformităţilor 
• Evaluarea neconformităţilor şi acţiunilor corective  
• Aplicarea RNC 
• Rezolvarea Proceselor Verbale de control 
• Analiza evoluţiei calităţii şi a acţiunilor corective 
• Tratarea reclamaţiilor clienţilor 
Procedura PS 10.2 - NECONFORMITATE SI ACŢIUNE CORECTIVĂ a fost elaborată în scopul stabilirii 
unui sistem care să asigure identificarea potenţialelor neconformităţi ce ar putea apărea, analizarea, 
dispunerea şi controlul acţiunilor preventive necesare pentru înlăturarea condiţiilor de risc şi prevenirea 
apariţiei unor noi neconformităţi. 
Prezenta procedurã se aplică de tot personalul din cadrul SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL S.R.L., în 
toate activităţile de monitorizare şi măsurare a proceselor/produselor / protecţia mediului / securităţii şi 
sănătăţii în muncă/ securităţii informaţiei. 
Pentru eliminarea potenţialelor neconformităţi depistate în implementarea  şi funcţionarea SMI, 
precum şi a celor din execuţia produselor/ lucrărilor/ serviciilor, conducerea societăţii asigură 
întreprinderea de acţiuni preventive eficiente, pentru a preîntâmpina apariţia de noi neconformităţi în 
produsele/ lucrările/ activităţile executate/protecţia mediului/sănătatea şi securitatea în muncă. 
 
Deasemenea, toate procedurile de sistem, pe langa capitolele: scopul, domeniul de aplicare, definitii si 
prescurtari, documente de referinta, sunt evidentiate si stabilite responsabilitatile personalului care 
elaboreaza, informeaza, aplica, controleaza si gestioneaza procedura in cauza. In fiecare procedura, la 
capitolul inregistrari, sunt enumerate formularele aplicabile respectivei proceduri. 
 
Este obligatorie respectarea, cunoaşterea si aplicarea cerinţelor Sistemului de Management 
Integrat Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate în Muncă de către întreg personalul implicat în 
execuţia lucrărilor contractate de CAPITAL INVEST DESIGN SRL 
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC, 
SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL SRL  
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Precizări: * Lista conţine referiri la proceduri de sistem şi operaţionale noi sau retrase 

Nr. 
crt. 

Titlu document 

Document nou 
Document vechi, retras in 

data de: Cod 
Ediţie 

/revizie 

0 1 2 3 4 

1 Contextul organizatiei PS - 4 4 /0 15.01.2018 

2 Actiuni de tratare a riscurilor si opurtunitatilor PS – 6.1. 4 /0 15.01.2018 

3 Aspecte de mediu PS – 6.1.2. 4 /0 15.01.2018 

5 Obligatii de conformare PS – 6.1.3. 4 /0 15.01.2018 

6 Resurse PS – 7.1. 4 /0 15.01.2018 

7 Comunicare PS – 7.4. 4 /0 15.01.2018 

8 Controlul informatiilor documentate PS – 7.5.3. 4 /0 15.01.2018 

9 Planificare si control operational PS – 8.1. 4 /0 15.01.2018 

10 Pregatire pentru situatii de urgenta PS – 8.2. 4 /0 15.01.2018 

11 Proiectare si dezvoltare a produselor si serviciilor PS – 8.3. 4 /0 15.01.2018 

12 Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din 
exterior 

PS – 8.4. 4 /0 15.01.2018 

13 Informatii pentru furnizorii externi PS – 8.4.3. 4 /0 15.01.2018 

14 Productie si furnizare de servicii PS – 8.5. 4 /0 15.01.2018 

15 Identificare si trasabilitate PS – 8.5.2. 4 /0 15.01.2018 

16 Proprietate care apartine clientilor sau furnizorilor externi PS – 8.5.3. 4 /0 15.01.2018 

17 Controlul elementelor de iesire neconforme PS – 8.7. 4 /0 15.01.2018 

18 Monitorizare, masurare, analizare si evaluare  PS – 9.1. 4 /0 15.01.2018 

19 Satisfactia clientului PS – 9.1.2. 4 /0 15.01.2018 

20 Evaluarea conformitatii PS – 9.1.2.1. 4 /0 15.01.2018 

21 Audit intern PS – 9.2. 4 /0 15.01.2018 

22 Analiza efectuată de management PS – 9.3. 4 /0 15.01.2018 

23 Neconformitate si actiune corectiva PS – 10.2. 4 /0 15.01.2018 

24 Identificare pericol, analiza risc, stabilire controale PS-SS 4.3.1. 4 /0 15.01.2018 

25 Investigarea incidentelor, neconformităţi, acţiuni corective şi 
preventive 

PS-SS 4.5.3. 4 /0 15.01.2018 

26 Gestionarea deşeurilor POM – 01 4 /0 15.01.2018 

27 Gestionarea emisiilor POM – 02  4 /0 15.01.2018 

28 Gestionarea zgomotului POM – 03  4 /0 15.01.2018 

29 Gestionarea resurselor de energie POM – 04  4 /0 15.01.2018 

30 Elaborarea documentelor PO - 05 4 /0 15.01.2018 

31 Controlul echipamentelor de măsurare şi încercare PO - 06 4 /0 15.01.2018 

 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
CAPITAL INVEST DESIGN SRL 
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CAPITAL INVEST DESIGN SRL 

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR  
(P.C.C.V.I. PARTEA I) 

pentru lucrarea: „REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE – COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN” 

 

 

Nr. 
Crt. 

Categorii de lucrari, controale si verificari 
prevazute in caietul de sarcini 

Mod de efectuare a controalelor 
si verificarilor 

Frecventa 
solicitata 

Tolerante 
admisibile 

Cine efectueaza 

Inregistrari de calitate 

Inregistrari 
intocmite 

Unde se 
pastraza 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Predare-primire amplasament si a reperilor de 
nivelment pe intreaga lucrare 

   Ing. topo  
Constructor 

P.V. Predare-
primire 
amplasament 

Constructor 
Beneficiar 
Proiectant 

2 Trasarea fiecarui obiectiv 
Trasarea lucrarilor  
Verificare suprafata pentru executia lucrarilor 
pregatitoare 

• Receptie lucrari executate 

Pichetare traseu 
 

  Ing. topo PV trasare Constructor 
Beneficiar  

3 Organizare de şantier 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, 
Laborator 

Adresa acceptare Constructor 
Beneficiar 

 

4 Lucrări de rezistenta (Corp C1, C2, C4, cantina) 
 

5.1 Amenajare rampa persoane cu dizabilitati 

 

Executie sapaturi fundatii.  
Executie sapaturi manuale, pe un singur tronson, 
pentru a se crea spatii de lucru 
Verificare grad de compactare. 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
STAS 2914-84; STAS 1913/1: 82; 
1913/3-76; 1913/4-86; 1913/5-85;  
STAS 7107/1-76; SR EN ISO 
14688-1: 2004/AC2006/A1-2014; 
STAS 1913/13-83 
PTE 01A 
 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

RI laborator 
PVLA 

Beneficiar 
Constructor 
 

Montare armaturi conform planse de executie 
Montare cofraj 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 04 
PTE 05 
 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

RI laborator 
PVLA 
PVFD 

Beneficiar 
Constructor 
Proiectant 
Inspector ISC 

Executie lucrari din beton armat clasa C16/20  
 

• Receptie lucrari executate 

CP 012 /2007 NE 012-1: 2010 
PTE 06 
PTE 07 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

RI laborator 
PVLA 

Beneficiar 
Constructor 

Montare confectii metalice 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 19 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

RI laborator 
PVLA 

Beneficiar 
Constructor 

5.2 Lucrari la planseul peste ultimul nivel 
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 Grinzi din lemn ecarisat folosite ca suport pentru placi 
de OSB care protejează vata minerala la planseul 
peste ultimul nivel 
înlocuirea invelitorii (atenţie la depozitarea deşeurilor 
de azbociment în spaţii autorizate) cu invelitoare 
tabla prefaltuita şi dotarea acesteia cu accesorii de 
tip parazapezi, aerisiri etc  
Receptie lucrari executate 
 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 22 
- examinarea certifi-catelor de 
calitate de la furnizori 

Caiet de sarcini 
la fiecare lot 
aprovizionat 

Caiet de sarcini 
Se interzice utilizarea 
Materialelor care nu 
corespund caietelor 
de sarcini si C56/85 

Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVLA Beneficiar 
Constructor 

5.3 Lucrari de consolidari/remedieri 

 > Remediere degradari 

Remedierea degradărilor din zona rosturilor de tasare 
cuprinde următoarele activităţi: 

• curăţarea tencuielii din zona rosturilor de tasare; 

• aplicarea unui mortar de reparaţii epoxidic şi fără 
contracţii; 

• montarea unui profil special pentru rost de 
dilatare/tasare. 

Remedierea fisurilor orizontale de pe faţade de la 
baza aticului cuprinde următoarele activităţi: 

• îndepărtarea stratului de tencuială; 

• injectarea fisurilor cu mortar de reparaţii pe bază de 
ciment fără contracţii; 

• aplicarea unui strat din mortar de ciment, armat cu 
plasă din fibră de sticlă pe toată lungimea fisurii. 

► Remedierea zonelor de pe faţade care prezintă 
tencuială exfoliată şi picată cuprinde următoarele 
activităţi: 

• curăţarea zonelor în care tencuiala are tendinţa de 
exfoliere se va face în adâncime pană la stratul 
suport şi în plan până la stratul bun; 

• pe zonele curăţate se execută tencuieli pentru 
protecţia stratului suport şi asigurarea planeităţii în 
vederea montării termoizolaţiei. 

► Remedierea zonelor cu armături vizibile cuprinde 
urmatoarele activită#: 

• armăturile corodate se curaţă cu perie de sârmă; 

• armăturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluţii 
chimice agrementate; 

• executia tencuielii de protecţie, cu mortar pe bază de 
ciment, în reţeta mortarului se va adăuga înlocuitor 
pentru var compatibil cu armătura metalică (Domolit 

CP 012 /2007 NE 012-1: 2010 
PTE 06 
PTE 07 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

RI laborator 
PVLA 

Beneficiar 
Constructor 
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sau produse asemănătoare). 

 

 

 
 

 Lucrari sarpanta 

Elementele din lemn care prezintă deteriorări, 
sunt afectate de cari, infiltraţii de apă, etc, se vor 
înlocui parţial sau total înainte de aplicarea 
termoizolaţiei; 

• Elementele din lemn se vor trata 
antiseptic şi ignifug şi se vor proteja cu un strat 
de protecţie - folie din polietilenă - poziţionat la 
contactul cu termoizolaţia şi şapa slab armată. 

• După desfacerea învelitorii pe zonele 
de intervenţie se investighează starea tehnică a 
elementelor structurale (căpriori, popi, pane) şi 
de legătură (astereală, contrafişe, păzii, etc); 

• Elementele care prezintă degradări 
minore se vor repara cu piese metalice sau 
consolidări locale; 

• Elementele necorespunzător calitativ 
sau care prezintă degradări pe zone extinse se 
vor înlocui; 

• Schimbarea învelitorii în zonele 
degradate; 

• Desfacerea şi refacerea sistemului de 
colectare şi evacuare a apelor meteorice la 
nivelul învelitoarei şarpantei. 

• Elementele din lemn folosite vor fi 
tratate ignifug şi fungicid. 

 

 

 

CP 012 /2007 NE 012-1: 2010 
PTE 06 
PTE 07 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

RI laborator 
PVLA 

Beneficiar 
Constructor 

 Remedieri la planseul peste subsol 

• Remedierea zonelor cu beton exfoliat 
care cuprinde următoarele activităţi: 

• curăţarea betonului pe zonele în care 

CP 012 /2007 NE 012-1: 2010 
PTE 06 
PTE 07 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

RI laborator 
PVLA 

Beneficiar 
Constructor 
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prezintă exfolieri; 

• refacerea suprafaţelor cu mortar de 
reprofilare cu contracţii reduse. 

• Remedierea zonelor cu armături vizibile 
care cuprinde următoarele activităţi: 

• curăţarea betonului pe zonele în care 
prezintă exfolieri; 

• curăţarea armăturilor cu peria de 
sârmă; 

• armăturile expuse se vor trata 
anticoroziv cu soluţii chimice agrementate; 

• reprofilarea suprafaţelor cu mortar de 
reprofilare cu contracţii reduse. 

 

 

 Platforme elevatoare 

Cerinţe constructive pentru platforma oblică 
mobilă: 

• sarcina nominală: minim 150 kg; 

• viteza de deplasare: 0,1 m/s; 

• lăţime platformă: 700-800 mm; 

• lungime platformă: 800-850 mm; 

• unghi de înclinare: maxim 72°; 

• alimentarea cu energie electrică 

 

 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
CP 012 /2007 NE 012-1: 2010 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

Declaratie de 
conformitate 
RI laborator 
PVRC 

Beneficiar 
Constructor 

 Montare si amplasare bazin cilindric subteran 

Se realizează o excavaţie ale cărei dimensiuni 
sunt mai mari fata de dimensiunile rezervorului 
cu minim 500 mm pe fiecare latură (lungime 
lăţime); 

• Adâncimea excavatiei va fi data de 
diametrul rezervorului (0R)+ grosimea stratului 
de pamant de deasupra rezervorului (hi)+ 
grosimea patului de nisip pe care se va aşeza 
rezervorul 

• Pe fundul excavaţiei se va aşeza un 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
STAS 2914-84; STAS 1913/1: 
82; 1913/3-76; 1913/4-86; 
1913/5-85;  
STAS 7107/1-76; SR EN ISO 
14688-1: 2004/AC2006/A1-
2014; 
STAS 1913/13-83 
PTE 01A 
 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

RI laborator 
PVLA 

Beneficiar 
Constructor 
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strat de pietris/sort cu granulaţie 3-7 mm; 
inaltimea stratului de pietriş este de 150 - 200 
mm; 

 

 
 Realizarea unui ascensor exterior 

Infrastructura liftului se va realiza dintr-un radier 
rigid din beton armat C20/25 cu inaltimea de 30 
cm. Suprastructura liftului se va realiza din 
diafragme din beton armat C20/25 cu grosimea 
de 25 cm. La partea superioara se va prevedea 
un planseu din beton armat cu grosimea de 15 
cm. 

 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
CP 012 /2007 NE 012-1: 2010 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC 
Laborator 

Declaratie de 
conformitate 
RI laborator 
PVRC 

Beneficiar 
Constructor 

5 
 

Lucrari de arhitectura (Corp C1, C2, C4, cantina) 
 

5.1 Finisaje  

 Tamplarie interioara si exterioara 
Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin 
înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, 
inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu 
tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea 
performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie 
dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea 
controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei 
condensului pe elementele de anvelopă 
Usi metalice rezistente la foc 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 20 
verificarea documentatiei de 
receptie a tamplariei 
- examinarea certifi-catelor de 
calitate de la furnizori 
control vizual si prin masuratori 
pozitionare 
-usurinta la deschidere/inchidere 
-deformatii 

Caiet de sarcini 
la fiecare lot 
aprovizionat 

Caiet de sarcini 
Verificarea amplasarii 
si dimensiunilor 
golurilor fata de 
proiect 
Nu se admit crapaturi; 
fisuri; denivelari( 
grunduire, chituire, 
netezire) 
 

Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 

 Executie tencuieli si vopsitorii interioare 
Procurare materiale 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 09 
- masuratori directe 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini 
+/- 0,10 m  
in raport cu reperii 
pichetajului general 

Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVLA Beneficiar 
Constructor 

 Compartimentari interioare 
Procurare materiale 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 02 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 

 Executie Tâmplarie exterioara 

• Receptie lucrari executate 
 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 20 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 

 Executie Pardoseli de gresie antiderapanta 

• Receptie lucrari executate 
 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 20 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 

 Executie trotuare de protectie 
Procurare materiale 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 
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• Receptie lucrari executate 
 

Proiectant 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5.3. Acoperişul 

 Ignifugare si tratare antibacteriologica 
Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 17 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVLA Beneficiar 
Constructor 

 Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul 
existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o 
grosime de 30 cm  
Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 16 
PTE 21 
Inspecţia suprafeţelor de la 
acoperişul clădirii pregătite in 
vederea aplicării sistemului 
termoizolant 
Inspecţia suprafeţelor de la 
acoperişul clădirii privind modul de 
fixare/prindere a sistemului 
termoizolant corespunzător 
specificaţiei producătorului 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVLA Beneficiar 
Constructor 

5.4. Fatade: 

 Izolarea termică a faţadei - parte opacă, cu sistem 
termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 
cm  
• izolare termică suprafaţă exterioară faţadă, 
cu produse de construcţii compatibile tehnic, inclusiv 
termoizolarea conturului golurilor - şpaleţi (cu sistem 
termoizolant - vata minerala bazaltica de 3 cm], 
buiandrugi, glafuri; 
• termoizolare soclu cu sistem termoizolant 
(polistiren extrudat) de 10 cm; 

• Receptie lucrari executate 
 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 16 
Inspecţia suprafeţelor exterioare ale 
anvelopei clădirii pregătite in 
vederea aplicării sistemului 
termoizolant 
Inspecţia suprafeţelor exterioare ale 
anvelopei clădirii privind modul de 
fîxare/prindere a sistemului 
termoizolant corespunzător 
specificaţiei producătorului 
- verificarea documentatiei de 
receptie materialelor 
- masuratori directe- 
- visual 

Caiet de sarcini 
La fiecare lot 
aprovizionat 

Caiet de sarcini 
Se interzice utilizarea 
Materialelor care nu 
corespund caietelor 
de sarcini si C56/85 
- calitatea materialului 
- completa terminare; 
- sa respecte cotele si 
pantele; 
- elementele rigide sa 
nu prezinte rupturi 
sau deformari 

Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 

 Executie tencuieli decorative  
Procurare materiale 
Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 09 
Inspecţia suprafeţelor exterioare ale 
anvelopei clădirii privind faza 
principala premergătoare aplicării 
tencuielii decorative 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 

 Montare jgheaburi si a burlanelor de scurgere a 
apelor pluviale 
Montare balustrada 
Procurare materiale 

- Pregatire strat suport  

- Prevederea de jgheaburi si a 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 21 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 
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burlanelor de scurgere a apelor pluviale 

• Receptie lucrari executate 

6 Lucrări de instalaţii: 
 

6.1 Instalaţii hidranti 

 Reţeaua de distribuţie a apei pentru stingere a 
incendiilor cu hidranti interiori va fi realizata din 
conducte de OL-Zn cu diametrul de 2". Distribuţia 
apei in clădire va fi realizata in sistem ramificat. 
Procurare materiale 
 
Hidrantii vor fi amplasaţi, pe coridoarele de circulaţie 
si evacuare, precum si în spatiile pe care le 
protejează, în locuri vizibile si uşor accesibile  
Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 11 
 
 

Caiet de sarcini 
- inainte de montare 

Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, 
laborator 

PVLA Beneficiar 
Constructor 

 Montarea Teava pentru instalatii.zinc   nefil.m  - 50(2    
) OL  32 1  s 7656, fitinguri, inaintea izolării respestiv 
ingroparii acestora 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 11 
-distanta de alte retele; 
- amplasare pct.dilatare; 
-existenta/amplsare goluri in 
plansee; 
-modul de fixare 
- calitatea materialului 
- completa terminare; 
- sa respecte cotele si pantele; 
- etanseitate; 
-presiune; 
-imbinari; 
- robineti; 
-debite 
 

Caiet de sarcini 
- inainte de montare 

Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVLA Beneficiar 
Constructor 

 Racordarea hidrantilor la reteaua de alimentare cu 
apa  
Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 11 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVLA Beneficiar 
Constructor 
 

 Efectuare proba de presiune 
Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 11 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 
Proiectant 

 Efectuare proba de etanseitate 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 11 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 
Proiectant 

6.2 Instalatii termice 

 Montare instalatii termice 
Procurare materiale  
Montarea echipamentelor, materialelor, fitinguri, etc 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 12 
distanta de alte retele; 
- amplasare pct.dilatare; 
-existenta/amplsare goluri in 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 
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plansee; 
-modul de fixare 
- calitatea materialului 
- completa terminare; 
- sa respecte cotele si pantele; 
- etanseitate; 
-presiune; 
-imbinari; 
- robineti; 
-debite 
 

 Efectuare proba de presiune la rece 
Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 12 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 
Proiectant 

 Efectuare proba de presiune la cald 
Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 12 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 
Proiectant 

 Efectuare proba de eficacitate 
Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 12 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 
Proiectant 

6.3 Instalatii electrice 

 Instalatie de iluminat de siguranta 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 14 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Responsabil CTCC, l 

PVRC Beneficiar 
Constructor 

 Instalatie de paratrasnet si a prizei de pamant 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 14 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Resp CTCC, 

PVRC Beneficiar 
Constructor 

 Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare 
incendiu 

• Receptie lucrari executate 

Conform cerinte Caiet de sarcini 
PTE 14 

Caiet de sarcini Caiet de sarcini Sef santier; RTE,  
Resp CTCC,  

PVRC Beneficiar 
Constructor 

 INCERCARI, VERIFICĂRI, TESTE, MĂSURĂTORI PENTRU 

PUNEREA IN FUNCŢIUNE 
Receptie lucrari executate 

PTE 14 
Verificarea rezistentei de dispersie 
a prizei de pamant 
Proba de funcţionare a instalaţiei de 
detecţie, semnalizare si avertizare 
la incendiu 
distanta de alte retele; 
- amplasare pct.dilatare; 
-existenta/amplsare goluri in 
plansee; 
-modul de fixare 
- calitatea materialului 
- completa terminare; 
 

    Beneficiar 
Constructor 
Specialist 

8. RECEPTIE SI PREDARE LUCRARE 
 

8.1 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR 
Perioada de garantie decurge de Ia data aprobarii 

Conform HG 273 /1994 cu 
modificarile si completarile 

- Proiect 
- Caiet de sarcini 

- Proiect 
- Caiet de sarcini 

Comisia de receptie,  PV de receptie la 
terminarea 

Comisia de 
receptie 
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Procesului Verbal de Receptie la Terminarea 
Lucrarilor /perioada de garantie  

ulterioare lucrarilor Constructor 
Proiectant; ISC 

8.2 RECEPTIA LA FINALIZAREA LUCRARILOR Conform HG 273 /1994 cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 

- Proiect 
- Caiet de sarcini 

- Proiect 
- Caiet de sarcini 

Comisia de receptie 
 

PV la finalizarea 
lucrarilor 

Comisia de 
receptie 
Constructor, 
Beneficiar, 
Proiectant 

 TENCUIELI,VOPSITORII 

Pichetarea lucrarilor 

- In puncte importante prin 

picheti cu martori  

- dupa pichetare se 

materializeaza prin tarusi si 

sabloane urmatoarele:  

- aliniamentul exterior al 

peretelui 

- grosimea 

 

- masuratori 
directe 

 

 

 

 

 

 

inainte de 

inceperea  

pregatirii 

lucrarilor de  

zidarie 

+/- 0,10 m  

in raport cu reperii pichetajului general 

 

 

 

 

 

 

- topometru 

antreprenor 

PV de 

trasare a 

lucrarilor 

Comp. CQ 

Sef santier 

Verificari si controale de 

calitate privind lucrarile de 

tencuieli 

      

a). Controlul calitatii 

materialelor inainte de executie 

tecuieli 

- examinarea 

certifi-

catelor de 

calitate de 

la furnizori 

la fiecare 

cantitate de 

mortar 

aprovizionat 

-Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu corespund caietelor de sarcini si 

C18/83 

 

- laborator 

antreprenor 

  

- efectuarea receptiei 

materialelor aprovizionate 

- incheierea 

docu-

mentelor de 

receptie a 

  

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu corespund caietelor de sarcini si 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 
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materialelor C18/83 

 

b) Controlul depozitarii 

materialelor aprovizionate 

-pt. ciment NE 

12-99 

- pt. agregate  

NE 12-99 

- apa STAS 

790-84 

- aditiv 

cf.agreeme

nt tehnic  

 

 

Permanent 

 - sef statie 

betoane 

- inspector CQ 

  

c) Verificarea calitatii 

materialelor aprovizionate 

Ciment 

NE 12-99 

- la 

aprovizionare 

- inainte de 

utilizare 

 Laborator 

antreprenor 

Conform 

PCCVI 

 

Laborator antreprenor 

d) Controlul prepararii 

mortarului M100  

  - atestarea statiei de betoane 

NE 12-99 La punerea in 

functiune a 

statiei si apoi 

trimestrial 

 Comisia de 

atestare 

antreprenor 

Certificat 

de 

atestare 

statie 

betoane 

Sef statie betoane 

e) Stabilirea compozitiei 

mortarului ( reteta cadru ) 

-NE 12-99 - la intrarea in 

functie a unei 

statii de 

betoane 

- la 

schimbarea 

tipului de 

ciment sau de 

 Laborator  Reteta 

cadru 

Laborator antreprenor 

Laborator emitent 
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agregate 

- la pregatirea 

execu-tarii unei 

lucrari care 

necesita un 

mortar de 

clasa egala 

sau mai mare 

deM100 

 

Verificari si controale de 

calitate privind lucrarile de 

tencuiala 

      

ZIDARII       

a) verificari etapizate ale 

executiei zidariilor la: 

      

-lucrarile pregatitoare - control vizual 

si prin 

masuratori 

- preliminar Nu se admit 

crapaturi;fisuri;denivelari(grunduire,chituire,netezire) 

- inspector 

C.Q. 

- sef punct 

lucru 

  

- receptia 

zugravelilor/vopsitiriilor(C3-76) 

- masuratori 

directe- 

- visual 

  

La receptia 

calitativa 

- gradul de coperire cu vopsea; 

-netezimea stratului; 

-gradul de finisare 

- inspector C.Q 

- sef punct 

lucru 

- diriginte 

santier 

Proces 

verbal de 

receptie 

calitativa 

pe faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 

Verificari si controale de 

calitate privind lucrarile de 

zidarie 

   - laborator 

antreprenor 
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a). Controlul calitatii 

materialelor inainte de montare 

- examinarea 

certifi-

catelor de 

calitate de 

la furnizori 

la fiecare lot 

aprovizionat 

 

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu corespund caietelor de sarcini si 

C56/85 

 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei 

materialelor aprovizionate 

- incheierea 

docu-

mentelor de 

receptie a 

materialelor 

  - sef 

aprovizionare 

- inspector CQ 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

b) Controlul depozitarii 

materialelor aprovizionate 

- caramida 

- mortar 

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor de zidarie - masuratori 

directe- 

- visual 

  

La receptia 

calitativa 

 - inspector C.Q 

- sef punct 

lucru 

- diriginte 

santier 

Proces 

verbal de 

receptie 

calitativa 

pe faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 

SARPANTE DIN LEMN 

Verificari privind pregatirea in 

vederea montarii 

SARPANTELOR din 

lemn(C56/85) 

- verificarea 

documenta

tiei de 

receptie a 

zidariilor si 

tecuielilor 

- inainte de 

montare 

Conform C56/85 - sef punct de 

lucru 

- topometru 

  

Verificari si controale de cali-

tate privind lucrarile de zidarie 

      

a). Controlul calitatii - examinarea la fiecare lot  - comisia de Proces Compartiment aprovizionare 
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materialelor inainte de montare certifi-

catelor de 

calitate de 

la furnizori 

aprovizionat Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu corespund caietelor de sarcini si 

C56/85 

 

receptie 

antreprenor 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei 

materialelor aprovizionate 

- incheierea 

docu-

mentelor 

de receptie 

a 

materialelo

r 

  - sef 

aprovizionare 

- inspector CQ 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

b) Controlul depozitarii 

materialelor aprovizionate 

- cercevele 

- geamuri 

-feronerie  

 

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor de montaj a 

sarpantelor 

- masuratori 

directe- 

- visual 

  

La receptia 

calitativa 

- calitatea materialului 

- completa terminare; 

- sa respecte cotele si pantele; 

- elementele rigide sa nu prezinte rupturi sau deformari 

 

- inspector C.Q 

- sef punct 

lucru 

- diriginte 

santier 

Proces 

verbal de 

receptie 

calitativa 

pe faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 

 

PERETI SI TAVANE RIGIPS 

Verificari privind pregatirea in 

vederea executarii peretilor si 

tavanelor rigips 

- verificarea 

documentatiei de 

receptie 

materialelor 

- inainte de aplicare Conform C56/85 - sef punct de 

lucru 

- topometru 
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a). Controlul calitatii materialelor 

inainte de montare 

- examinarea certifi-

catelor de calitate 

de la furnizori 

la fiecare lot 

aprovizionat 

 

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu 

corespund caietelor de 

sarcini si C56/85 

 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces verbal 

de receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei materialelor 

aprovizionate 

- incheierea docu-

mentelor de 

receptie a 

materialelor 

  - sef 

aprovizionare 

- inspector CQ 

Proces verbal 

de receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

b) Controlul depozitarii materialelor 

aprovizionate 

  

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor aplicari de peretil 

si tavane rigips 

- masuratori directe- 

- visual 

  

La receptia calitativa - calitatea materialului 

- completa terminare; 

- sa respecte cotele si 

pantele; 

- elementele rigide sa 

nu prezinte rupturi sau 

deformari 

- inspector C.Q 

- sef punct lucru 

- diriginte santier 

Proces verbal 

de receptie 

calitativa pe 

faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 

 

 

  

TAMPLARII PVC 
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-lucrarile pregatitoare - control vizual si 

prin 

masuratori 

- preliminar Nu se admit 

crapaturi;fisuri;denivelari(grunduire,chituire,netezire) 

- inspector 

C.Q. 

- sef punct 

lucru 

  

 Verificari privind 

pregatirea in vederea 

montarii TIMPLARIILOR 

DIN PVC 

- verificarea 

documentati

ei de 

receptie a 

tamplariei 

- inainte 

demontare 

Verificarea amplasarii si dimensiunilor golurilor fata de 

proiect 

- sef punct de 

lucru 

  

a). Controlul calitatii 

materialelor inainte de 

montare 

- examinarea 

certifi-catelor 

de calitate 

de la 

furnizori 

la fiecare lot 

aprovizionat 

 

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu corespund caietelor de sarcini si 

C56/85 

 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei 

materialelor 

aprovizionate 

- incheierea 

docu-

mentelor de 

receptie a 

materialelor 

  - sef 

aprovizionare 

- inspector CQ 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

b) Controlul depozitarii 

materialelor 

aprovizionate 

  

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor de 

montaj a timplariilor 

- masuratori 

directe- 

- visual 

  

La receptia 

calitativa 

-pozitionare 

-usurinta la deschidere/inchidere 

-deformatii 

- inspector C.Q 

- sef punct 

lucru 

- diriginte 

Proces 

verbal de 

receptie 

calitativa 

pe faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 
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santier 

 

TERMOSISTEM  

Verificari privind 

pregatirea in vederea 

aplicarii 

TERMOSISTEMULUI LA 

FATADE(C56/85) 

- verificarea 

documentati

ei de 

receptie 

materialelor 

- inainte de 

aplicare 

Conform C56/85 - sef punct de 

lucru 

- topometru 

  

a). Controlul calitatii 

materialelor inainte de 

montare 

- examinarea 

certifi-catelor 

de calitate 

de la 

furnizori 

la fiecare lot 

aprovizionat 

 

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu corespund caietelor de sarcini si 

C56/85 

 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei 

materialelor 

aprovizionate 

- incheierea 

docu-

mentelor de 

receptie a 

materialelor 

  - sef 

aprovizionare 

- inspector CQ 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

b) Controlul depozitarii 

materialelor 

aprovizionate 

- baxuri de 

polistiren 

- adezivi 

polistiren 

-tencuieli 

decorarive 

 

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor 

aplicari de 

TERMOSISTEM 

- masuratori 

directe- 

La receptia 

calitativa 

- calitatea materialului 

- completa terminare; 

- inspector C.Q 

- sef punct 

Proces 

verbal de 

receptie 

calitativa 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 
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- visual 

  

- sa respecte cotele si pantele; 

- elementele rigide sa nu prezinte rupturi sau deformari 

lucru 

- diriginte 

santier 

pe faze 

 

PARDOSELI 

Verificari privind 

pregatirea in vederea 

executarii pardoselilor 

- verificarea 

documentati

ei de 

receptie 

materialelor 

- inainte de 

aplicare 

Conform C56/85 - sef punct de 

lucru 

- topometru 

  

a). Controlul calitatii 

materialelor inainte de 

montare 

- examinarea 

certifi-catelor 

de calitate 

de la 

furnizori 

la fiecare lot 

aprovizionat 

 

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu corespund caietelor de sarcini si 

C56/85 

 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei 

materialelor 

aprovizionate 

- incheierea 

docu-

mentelor de 

receptie a 

materialelor 

  - sef 

aprovizionare 

- inspector CQ 

Proces 

verbal de 

receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

b) Controlul depozitarii 

materialelor 

aprovizionate 

-   

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor  de 

pardoseli 

- masuratori 

directe- 

- visual 

La receptia 

calitativa 

- calitatea materialului 

- completa terminare; 

- inspector C.Q 

- sef punct 

lucru 

Proces 

verbal de 

receptie 

calitativa 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 
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  - sa respecte cotele si pantele; 

- elementele rigide sa nu prezinte rupturi sau deformari 

- diriginte 

santier 

pe faze 

 REZISTENTA 

 
ARMAREA,COFRAREA,BETONAREA   

1. Verificari si 

controale de 

calitate privind 

lucrarile de 

armaturi 

      

 a). controlul 

calitatii otelului 

pentru beton 

armat prin:  

-NE 12-99      

 - constatarea 

existentei 

certificatelor de 

calitate  

 -NE 12-99 - la fiecare 

cantitate si 

sortiment de 

otel 

 - inspector C.Q. 
 

Buletin 

incercari 

la indoire 

Laborator  

 - verificarea 

dimensiunilor 

sectiunilor , 

conform normativ 

NE 12-99 

 beton 

aprovizionat 

    

 

 

  

 - examinarea 

aspectului 

      

2. - verificarea prin 

indoirea la rece 

      

 b). efectuarea 

receptiei otelului 

pentru beton 

- pe baza 

verificari- lor de 

- la fiecare 

cantitate si 

sortiment de 

 - comisia de 
receptie 

Proces verbal 

de receptie a 

Compartiment C.Q. 
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armat la pct. A otel pentru 

beton armat 

aprovizionat 

- antreprenor mate- rialelor Compartiment aprovizionare 

 c). controlul 

depozitarii barelor 

taiate si fasonate 

pentru : 

- evitarea 
confundarii 
lor 

- asigurarea 
pastrarii 
formei 

- asigurarea 

pastrarii curateniei 

pina in momentul 

montarii 

-NE 12-99 - permanent  - sef punct de 
lucru 

- inspector C.Q. 

  

 d). controlul 

calitatii otelului 

beton, destinat 

lucrarilor de 

constructii din 

beton armat  

incercari de 

verificare a 

calitatii conform 

-NE 12-99 -rabil 

caracteristicile 

fizico-mecanice 

STAS 1799-88 

STAS 6482-80 

 

Nu se admit bare sau sirme ruginite - sef punct lucru 
- inspector C.Q 
 

  

 Verificari si 

controale de 

calitate privind 

lucrarile de cofraje 

      

 a) verificari 

etapizate ale 

executiei 

cofrajelor la: 

      

3. -lucrarile 

pregatitoare si 

- control vizual 

si prin 

- preliminar  - inspector C.Q.   
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elementele sau 

subansamblu- rile 

de cofraje si 

sustineri 

masuratori - sef punct lucru 

 - pozitionarea in 

raport cu trasarea 

si modul de fixare 

a elementelor  

- masuratori 

topo 

- in cursul 

executiei 

 - inspector C.Q. 

- sef punct lucru 

  

 - receptia 

cofrajelor 

- masuratori 

topo 

- masuratori 

directe 

- inainte de 

inceperea 

montarii 

armaturilor sau 

turnarea 

betonu-lui 

simplu  

- inscrierea in toleran- tele structurilor defini- tive 

pentru care sint executate 

- inspector C.Q 

- sef punct lucru 

- diriginte santier 

Proces verbal 

de receptie 

calitativa pe 

faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 

 b) verificari privind 

pregatirea in 

vederea turnarii 

betonului 

- verificarea 

aplicarii solutiei 

decofrante, 

vizual 

- inainte de 

montarea 

armaturii sau 

incepu-tul 

turnarii 

betonului 

simplu 

 - sef punct de lucru   

 Verificari si 

controale de cali-

tate privind 

lucrarile de 

betoane 

      

4. a). Controlul 

calitatii 

materialelor 

inainte de 

fabricatie 

- examinarea 

certifi-catelor de 

calitate de la 

furnizori 

la fiecare lot 

aprovizionat 

 - laborator 

antreprenor 
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 - efectuarea 

receptiei 

materialelor 

aprovizionate 

- incheierea 

docu-mentelor 

de receptie a 

materialelor 

  - comisia de receptie 

antreprenor 

Proces verbal 

de receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

 b) Controlul 

depozitarii 

materialelor 

aprovizionate 

-pt. ciment NE 

12-99 

- pt. agregate  

NE 12-99 

- apa STAS 

790-84 

- aditiv 

cf.agreement 

tehnic  

 

 

Permanent 

 - sef statie betoane 

- inspector CQ 

  

5. c) Verificarea 

calitatii 

materialelor 

aprovizionate 

Ciment 

NE 12-99 

- la 

aprovizionare 

- inainte de 

utilizare 

 Laborator 

antreprenor 

Conform 

PCCVI 

 

Laborator antreprenor 

 c) Verificarea 

calitatii 

materialelor 

aprovizionate 

Agregate 

NE 12-99 

- la 

aprovizionare 

- inainte de 

utilizare 

 Laborator 

antreprenor 

Conform 

PCCVI 

 

Laborator antreprenor 

 d) Controlul 

prepararii 

betonului 

  - atestarea 

statiei de betoane 

NE 12-99 La punerea in 

functiune a 

statiei si apoi 

trimestrial 

 Comisia de atestare 

antreprenor 

Certificat de 

atestare 

statie 

betoane 

Sef statie betoane 

 e) Stabilirea 

compozitiei 

-NE 12-99 - la intrarea in 

functie a unei 

 Laborator  Reteta cadru Laborator antreprenor 
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betonului ( reteta 

cadru ) 

statii de betoane 

- la schimbarea 

tipului de ciment 

sau de agregate 

- la introducerea 

utilizarii de 

aditivi sau la 

schimbarea 

tipului acestora 

- la pregatirea 

execu-tarii unei 

lucrari care 

necesita un 

beton de clasa 

egala sau mai 

mare deBc 25 

 

Laborator emitent 

Verificari si 

controale de calitate 

privind lucrarile de 

armaturi 

      

a). controlul calitatii 

otelului pentru 

beton armat prin:  

-NE 12-99      

- constatarea 

existentei 

certificatelor de 

calitate  

 -NE 12-99 - la fiecare 

cantitate si 

sortiment de 

otel 

 - inspector C.Q. 
 

Buletin 

incercari 

la indoire 

Laborator  

- verificarea 

dimensiunilor 

 beton 

aprovizionat 
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sectiunilor , conform 

normativ NE 12-99 

 

 

- examinarea 

aspectului 

      

- verificarea prin 

indoirea la rece 

      

b). efectuarea 

receptiei otelului 

pentru beton armat 

- pe baza 

verificari- lor de 

la pct. A 

- la fiecare 

cantitate si 

sortiment de 

otel pentru 

beton armat 

aprovizionat 

 - comisia de receptie 
- antreprenor 

Proces verbal 

de receptie a 

mate- rialelor 

Compartiment C.Q. 

Compartiment aprovizionare 

c). controlul 

depozitarii barelor 

taiate si fasonate 

pentru : 

- evitarea 
confundarii lor 

- asigurarea 
pastrarii formei 

- asigurarea 

pastrarii curateniei 

pina in momentul 

montarii 

-NE 12-99 - permanent  - sef punct de lucru 
- inspector C.Q. 

  

d). controlul calitatii 

otelului beton, 

destinat lucrarilor 

de constructii din 

beton armat  

incercari de 

verificare a 

calitatii conform 

-NE 12-99 -rabil 

caracteristicile 

fizico-mecanice 

STAS 1799-88 

STAS 6482-80 

 

Nu se admit bare sau sirme ruginite - sef punct lucru 
- inspector C.Q 
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 Verificari si 

controale de 

calitate privind 

lucrarile de 

betoane 

      

4. a). Controlul 

calitatii 

materialelor 

inainte de 

fabricatie 

- examinarea 

certifi-catelor de 

calitate de la 

furnizori 

la fiecare lot 

aprovizionat 

 - laborator 

antreprenor 

  

 - efectuarea 

receptiei 

materialelor 

aprovizionate 

- incheierea 

docu-mentelor 

de receptie a 

materialelor 

  - comisia de receptie 

antreprenor 

Proces verbal 

de receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

 b) Controlul 

depozitarii 

materialelor 

aprovizionate 

-pt. ciment NE 

12-99 

- pt. agregate  

NE 12-99 

- apa STAS 

790-84 

- aditiv 

cf.agreement 

tehnic  

 

 

Permanent 

 - sef statie betoane 

- inspector CQ 

  

5. c) Verificarea 

calitatii 

materialelor 

aprovizionate 

Ciment 

NE 12-99 

- la 

aprovizionare 

- inainte de 

utilizare 

 Laborator 

antreprenor 

Conform 

PCCVI 

 

Laborator antreprenor 

 c) Verificarea 

calitatii 

Agregate - la  Laborator Conform Laborator antreprenor 
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materialelor 

aprovizionate 

NE 12-99 aprovizionare 

- inainte de 

utilizare 

antreprenor PCCVI 

 

 d) Controlul 

prepararii 

betonului 

  - atestarea 

statiei de betoane 

NE 12-99 La punerea in 

functiune a 

statiei si apoi 

trimestrial 

 Comisia de atestare 

antreprenor 

Certificat de 

atestare 

statie 

betoane 

Sef statie betoane 

 e) Stabilirea 

compozitiei 

betonului ( reteta 

cadru ) 

-NE 12-99 - la intrarea in 

functie a unei 

statii de betoane 

- la schimbarea 

tipului de ciment 

sau de agregate 

- la introducerea 

utilizarii de 

aditivi sau la 

schimbarea 

tipului acestora 

- la pregatirea 

execu-tarii unei 

lucrari care 

necesita un 

beton de clasa 

egala sau mai 

mare deBc 

16/20 

 

 Laborator  Reteta cadru Laborator antreprenor 

Laborator emitent 

INSTALATII SI  RETELE 
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Verificari privind pregatirea in 

vederea montarii instalatiilor 

sanitare 

- verificarea 

documentatiei de 

receptie a 

zidariilor si 

tecuielilor 

- inainte de montare -distanta de alte retele; 

- amplasare pct.dilatare; 

-existenta/amplsare 

goluri in plansee; 

-modul de fixare 

- sef punct de 

lucru 

- topometru 

  

Verificari si controale de cali-

tate privind lucrarile de instalatii 

sanitare 

      

a). Controlul calitatii 

materialelor inainte de montare 

- examinarea certifi-

catelor de calitate 

de la furnizori 

la fiecare lot si tip de 

materialeaprovizionat 

 

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu 

corespund caietelor de 

sarcini si STAS 1478-90 

; STAS 1795-87  ; ID 1-

78;C56/85 

 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces verbal de 

receptie materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei 

materialelor aprovizionate 

- incheierea docu-

mentelor de 

receptie a 

materialelor 

  - sef 

aprovizionare 

- inspector CQ 

Proces verbal de 

receptie materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

b) Controlul depozitarii 

materialelor aprovizionate 

- cercevele 

- geamuri 

-feronerie  

 

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor de montaj 

lucrarilor de instalattii sanitare 

- masuratori directe- 

- visual 

La receptia calitativa - calitatea materialului 

- completa terminare; 

- sa respecte cotele si 

- inspector C.Q 

- sef punct lucru 

Proces verbal de 

receptie calitativa 

pe faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 
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 - apararura specifica pantele; 

- etanseitate; 

-presiune; 

-imbinari; 

- robineti; 

-debite 

 

- diriginte santier 

- ISCIR 

Verificari privind pregatirea in 

vederea montarii instalatiilor 

termice 

- verificarea 

documentatiei de 

receptie a 

zidariilor si 

tecuielilor 

- inainte de montare -distanta de alte retele; 

- amplasare pct.dilatare; 

-existenta/amplsare 

goluri in plansee; 

-modul de fixare 

- sef punct de 

lucru 

- topometru 

  

Verificari si controale de cali-

tate privind lucrarile de instalatii 

termice : STAS 1676-90; STAS 

7132-86; C 56/85 

      

a). Controlul calitatii 

materialelor inainte de montare 

- examinarea certifi-

catelor de calitate 

de la furnizori 

la fiecare lot si tip de 

materialeaprovizionat 

 

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu 

corespund caietelor de 

sarcini si STAS 1676-90; 

STAS 7132-86; C 56/85; 

 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces verbal de 

receptie materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei 

materialelor aprovizionate 

- incheierea docu-

mentelor de 

  - sef 

aprovizionare 

Proces verbal de 

receptie materiale 

Compartiment aprovizionare 
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receptie a 

materialelor 

- inspector CQ Compartiment CQ 

b) Controlul depozitarii 

materialelor aprovizionate 

- teava;conducte; 

-fitinguri,robineti, 

-centrala; 

-repartitoare caldura 

 

 

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor de montaj 

lucrarilor de instalattii termice 

- masuratori directe- 

- visual 

- cu aparatura 

specifica 

  

La receptia calitativa - calitatea materialului 

- completa terminare; 

- sa respecte cotele si 

pantele; 

- etanseitate; 

-presiune; 

-imbinari; 

- robineti; 

-debite; 

- functionare CT si 

repartitoare termice 

 

- inspector C.Q 

- sef punct lucru 

- diriginte santier 

- ISCIR 

Proces verbal de 

receptie calitativa 

pe faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 

Verificari privind pregatirea in 

vederea montarii instalatiilor 

electrice 

- verificarea 

documentatiei de 

receptie a 

zidariilor si 

tecuielilor 

- inainte de montare -distanta de alte retele; 

- amplasare pct.dilatare; 

-existenta/amplsare 

goluri in plansee; 

- sef punct de 

lucru 

- topometru 
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-modul de fixare 

Verificari si controale de cali-

tate privind lucrarile de 

instalatii sanitare STAS 

12604/4,5-89; SR 6646-

1:1997;I7/78;I20/2000 

      

a). Controlul calitatii 

materialelor inainte de 

montare 

- examinarea certifi-

catelor de calitate 

de la furnizori 

la fiecare lot si tip de 

materialeaprovizionat 

 

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu 

corespund caietelor de 

sarcini si STAS 

12604/4,5-89; SR 6646-

1:1997;I7/78;I20/2000 

 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces verbal de 

receptie materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei 

materialelor aprovizionate 

- incheierea docu-

mentelor de 

receptie a 

materialelor 

  - sef 

aprovizionare 

- inspector CQ 

Proces verbal de 

receptie materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

b) Controlul depozitarii 

materialelor aprovizionate 

-cable electrice, 

-tuburi ,doze 

-tablouri electrice- 

- aparatura,lampi 

  

 

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor de montaj 

lucrarilor de instalati electrice 

- masuratori directe- 

- visual 

 - cu aparatura 

La receptia calitativa - calitatea materialului 

- completa terminare; 

- sa respecte cotele si 

- inspector C.Q 

- sef punct lucru 

- diriginte santier 

Proces verbal de 

receptie calitativa 

pe faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 
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speciala pantele; 

- etanseitate; 

-presiune; 

-imbinari; 

- robineti; 

-debite 

 

- inspector Enel 

 CONFECTII METALICE 

-lucrarile pregatitoare - control vizual si prin 

masuratori 

- preliminar Nu se admit 

crapaturi;fisuri;denivela

ri(grunduire,chituire,net

ezire) 

- inspector C.Q. 

- sef punct lucru 

  

 Verificari privind pregatirea in 

executarii confectiilor metalice 

- verificarea 

documentatiei de 

receptie a 

tamplariei 

- inainte demontare Verificarea amplasarii 

si dimensiunilor 

golurilor fata de proiect 

- sef punct de 

lucru 

  

a). Controlul calitatii materialelor 

inainte de montare 

- examinarea certifi-

catelor de calitate 

de la furnizori 

la fiecare lot 

aprovizionat 

 

Se interzice utilizarea 

Materialelor care nu 

corespund caietelor de 

sarcini si C56/85 

 

- comisia de 

receptie 

antreprenor 

Proces verbal 

de receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- efectuarea receptiei materialelor 

aprovizionate 

- incheierea docu-

mentelor de 

receptie a 

materialelor 

  - sef 

aprovizionare 

- inspector CQ 

Proces verbal 

de receptie 

materiale 

Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 
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b) Controlul depozitarii materialelor 

aprovizionate 

  

 

Permanent 

 Sef santier 

RTE,CQ 

 Compartiment aprovizionare 

Compartiment CQ 

- receptia lucrarilor de confectii 

metalice 

- masuratori directe- 

- visual 

  

La receptia calitativa -pozitionare 

-usurinta la 

deschidere/inchidere 

-deformatii 

- inspector C.Q 

- sef punct lucru 

- diriginte santier 

Proces verbal 

de receptie 

calitativa pe 

faze 

Diriginte 

Compartiment C.Q. 
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CAPITAL INVEST DESIGN 
SRL. 

LISTA PROCEDURI TEHNICE ÎN VIGOARE 
F 4.2.3-04 
ed.2, rev.1 

Pag. 1/2 

 
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT 

 
 

Precizări PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE  
Lista conţine referiri la documentele noi sau retrase 

Nr. 
crt. 

Titlul Documentului Cod nou Ediţia Revizia 
Document 
retras în 

data  

0 1 2 3 4 5 

1 EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE PTE- 01 1 0  

2 HIDROIZOLATII BITUMINOASE PTE- 02 1 0  

3 ZUGRAVELI SI VOPSITORII PTE- 03 1 0  

4 EXECUTAREA LUCRARILOR DE COFRARE PTE- 04 1 0  

5 EXECUTAREA LUCRARILOR DE ARMARE PTE- 05 1 0  

6 
EXECUTAREA LUCRARILOR DE 

BETONARE 
PTE- 06 1 0 

 

7 
EXECUTAREA LUCRARILOR DE 

DECOFRARE 
PTE- 07 1 0 

 

8 EXECUTAREA LUCRARILOR DE ZIDARIE PTE- 08 1 0  

9 EXECUTAREA TENCUIELILOR PTE- 09 1 0  

10 COMPARTIMENTARI GIPS CARTON PTE-10 1 0  

11 EXECUTAREA TAMPLARIE PVC PTE- 11 1 0  

12 
EXECUTAREA LUCRARILOR DE 

INSTALATII DE INCALZIRE 
PTE- 12 1 0 

 

13 
EXECUTAREA LUCRARILOR DE 

COMPARTIMENTARI DIN RIGIPS 
PTE- 13 1 0 

 

14 
EXECUTAREA LUCRARILOR DE 

INSTALATII ELECTRICE 
PTE- 14 1 0 

 

15 
TERMOIZOLATII SI ELEMENTE DE 

CONSTRUCTII TERMOIZOLANTE 
PTE-15 1 0 

 

16 IZOLATII TERMICE LA ACOPERIS PTE-16 1 0  

17 
IGNIFUGARE SI TRATAREA 

ANTIBACTERIOLOGICA 
PTE-17 1 0 

 

18 PLACARI CERAMICE LA PARDOSELI PTE-18 1 0  

19 CONFECTII METALICE PTE-19 1 0  

20 
MONTAREA TAMPLARIEI METALICE SI A 

USILOR REZISTENTE LA FOC 
PTE-20 1 0 

 

21 LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE PTE-21 1 0  

22 
LUCRARI PENTRU ACOPERIS TIP 

SARPANTA 
PTE-22 1 0 
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LISTA MODIFICĂRILOR ŞI REVIZIILOR 
 
 

Număr 
revizie 

Număr 
modificare 

Denumire 
modificare 

Cap. / pag. 
Cine a 

modificat 
Cine a 

verificat 
Cine a 
aprobat 

0 1 2 3 4 5 6 

Revizia 0 

Nr. 1 
 

     

Nr. 2  
 

     

Nr. 3 
 

     

Nr. 4 
 

     

Nr. 5 
 

     

Nr. 6 
 

     

Nr. 7  
 

     

Nr. 8 
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Page 299 of 1086



Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, echipamentelor, utilajelor si 
materialelor necesare pentru executarea sapaturilor si umpluturilor in conformitate cu cerintele 
de calitate prevazute de standardele in vigoare.  
 

2. DOMENIU  

Procedura se aplica la executarea terasamentelor. 
 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI   
P.T.E.   - procedura tehnica de executie 

P.T.   - proiect tehnic 

C.S.   - caiet de sarcini 
M.M. I.  - manual de management integrat   

P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 

R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   

 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

Proiect tehnic de executie   
Caietele de sarcini  

STAS 2914:84- Lucrari de drumuri.- Terasamente. Conditii tehnice de calitate 

SR– EN ISO 14688-2:2005 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor 
C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii 

CD 31/2002 – instructiuni tehnice pentru determinarea capacitatii portante a drumurilor 
 

5. RESPONSABlLITATI 

5.1. Directorul Tehnic /Managerul conract 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii 
lucrarii (fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare 
Directorului General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si 
activitatea personalului din subordine. 

5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi 
implementare a prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la 
lucrarile de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a 
instruirilor efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: 
implementarea SMI, cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor 
caietului de sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor 
SMI, condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 

•  

5.3. Seful de Santier 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 
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• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a 
personalului subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si 
organigramei in vigoare a societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia 
proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor 
legale in vigoare sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, 
sanatate si securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a 
constructiei. 

5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului 
de sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea 
lucrarilor pe faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor 
de verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de 
receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave 
de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de 
sarcini. 

5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei 
proceduri si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, 
precum si cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de 
sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor 
puse in opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie 
calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din 
cartea tehnica a lucrarii.  

5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea 
calitatii materialelor puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea 
corectă şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 

5.7 Seful punctului de lucru 

• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de 
Santier; 

Page 301 of 1086



• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă 
de catre personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii 
conţinute în documentele SMI, proiectul de executie si in prezenta procedura; 

5.8. Responsabilul TOPO 

• Executa trasarea si masurarea elementelor geometrice si raspunde de receptionarea 
din punct de vedere topo a lucrarii executate. 

 
6.  PROCEDURA  
1. Conditii prealabile 

 Existenta la executant a proiectului de executie si a prezentei proceduri; 
Predarea amplasamentului liber de sarcini (instalatii subterane, legalitatea utilizarii 
terenului, etc.) pentru terenul in care se executa sapatura precum si cel pe care se 
depoziteaza pamantul sapat; 
Existenta proiectelor tehnologice pentru cazuri speciale (sprijiniri in conditii grele de 
teren, protectia instalatiilor subterane mentinute in amplasament, etc.); 
Aprobarea pentru circulatia pe traseul stabilit pe drumurile publice cand este cazul; 
Ordinul de incepere a lucrarilor; 

           Asigurarea utilitatilor, dupa caz: 
- aer comprimat; 
- energie electrica; 

- drumuri de acces; 
- utilaje si scule in stare de functionare; 
- mijloace de transport adecvate. 

            Instruirea personalului de executie pentru cunoasterea si respectarea normelor de 
protectia muncii si siguranta circulatiei; 

           Dotarea muncitorilor cu echipament de protectie si de lucru  
2. Actiuni 
 Pregatirea suprafetei terenului in care se executa sapatura; 

 Saparea, incarcarea, transportul si descarcarea pamântului; 
 Sprijinirea peretilor sapaturii, dupa caz; 
 Executarea epuismentelor in cazul infiltratiilor de apa; 
 Intreruperi neplanificate; 
 Prelevarea probelor si inregistrarea lor si a rezultatelor incercarilor efectuate. 

3. Activitati 
 Pregatirea terenului pentru sapatura cuprinde: 

- Defrisarea vegetatiei inclusiv scoaterea radacinilor; 
- Demolarea eventualelor constructii existente pe baza aprobarii legale si 

numai dupa separarea si izolarea prealabila a tuturor retetelor de instalatii; 
- Curatirea terenului prin strangerea, incarcarea,transportul acestuia in 

depozitele prevazute in scopul utilizarii conform documentatiei; 
Asigurarea scurgerii si colectarii apei din precipitatii de pe suprafata terenului si din 

sapatura, prin: 
- Santuri de garda sau rigola; 
- Gropi de colectare; 
- Puturi de descarcare in cazul lucrarilor pe suprafete mari; 
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- Realizarea fundului sapaturii cu o panta 3% spre exterior.  
Trasarea conturului sapaturilor si a constructiilor: 

- Plantarea balizelor din lemn la capetele axelor date prin planurile proiectelor 
in exteriorul sapaturii pentru a fi conservate pana la terminarea lucrarii. 
Balizele servesc atat la verificarile necesare in timpul sapaturii, cat si la 
receptia dupa terminarea sapaturii; 

- Plantarea reperilor de cota de nivel si retransmiterea cotelor in interiorul 
sapaturii pe masura avansarii acesteia; 

- Sablonarea taluzelor. 
 

Saparea, manipularea si transportul pamantului: 
A) Sapaturile manuale se executa in cazurile urmatoare: 

- Lucrari de volum mic; 
- Pentru consolidarea unor constructii existente; 
- Unde nu exista spatiu de manevra pentru utilaje; 
- Completarea finisarii unor sapaturi realizate mecanizat; 
- Lucrari in zona retelelor subterane existente (cabluri electrice, conducte de 

fluide sau gaze, etc.) 
Sapaturile manuale se executa cu scule obisnuite: sapa, cazma, tirnacop; 

Transportul pamantului rezultat din sapaturile manuale se executa cu  lopata, roata, 
tomberonul, bena, transportor cu banda, mijloace auto. 
Pentru ca terenul de fundare sa nu sufere degradari pana la inceperea  betonarii sau 
executarea straturilor rutiere, sapaturile se opresc deasupra cotei finale astfel: 

- In nisipuri fine, cu 20-30 cm; 
- In argile contractile, cu 15-25 cm; 
- In pamanturi sensibile la inmuiere, cu 40-50 cm. 

Saparea acestui ultim strat se executa in momentul premergator pregatirii betonarii sau 
stratului de fundatie. 

Sapaturile manuale cu pereti verticali nesprijiniti se executa pana la adancimea de: 
- In terenuri necoezive sau slab coezive 0.75 m; 
- In terenuri cu coeziune mijlocie   1.25 m; 
- In terenuri cu coeziune mare    2.00 m. 

 Peste aceste adancimi sapaturile se executa cu taluz sau cu peretii sprijiniti. 
Inclinarea taluzelor sapaturilor in terenuri cu umiditate naturala de  maximum 18% va fi in 

functie de natura terenului, astfel: 
- nisip, balast  1 : 1 

    - nisip argilos  1 : 1,25 
    - argila nisipoasa  2 : 3 
    - argila   1 : 2 
    - loess   4 : 3  
    - roca friabila  2 : 1 … 4 : 1  
    - stanca   4 : 1 … 7 : 1  
Sapaturile cu sprijiniri se executa in cazurile in care adancimile  necesare depasesc pe cele 
mentionate mai sus, sau cand saparea la panta taluzului nu este posibila: 

- din cauza existentei unor constructii in apropiere; 
-din motive de organizare a teritoriului; 
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- din motive economice 

Sprijinirile utilizate pot fi: a. Obisnuite, cu dulapi orizontali sau verticali; 

b.  Cu palplanse; 

c.  Din pereti ingropati sau piloti secanti; 

d.  Ecrane de impermeabilizare. 

Sprijinirile de la punctele b, c, d se executa pe baza de proiecte tehnologice. 

 

B) Saparea, manipularea si transportul mecanizat. 

Saparea mecanizata se executa cu utilaj de sapat adecvat naturii terenului si volumului de 
sapatura. 

Utilajul de sapat prin parametrii si performantele sale determina alegerea tipului si numarului 
celorlalte utilaje, astfel ca lantul format de succesiunea operatiilor sa asigure folosirea la 
maximum a acestuia. 

Indiferent de mijloacele de sapare, sapatura se va realiza la aceeasi cota pe intregul front de 
lucru, evitandu-se denivelarile (supraadancimi), si realizandu-se o panta pe care sa permita 
scurgerea rapida a apei din precipitatii. 

In cazurile in care natura terenului gasit in sapatura difera de cea prevazuta in proiect astfel 
incat sa nu se poata respecta inclinarea taluzelor din proiect sau terenul nu are portanta ceruta 
(pamanturi rele sau foarte rele) se va sesiza Consultantul pentru stabilirea masurilor de urmat. 

Sector de proba 

 Caracteristicile de compactare obtinute se consemneaza in scris pentru a fi utilizate la 
urmarirea calitatii lucrarilor; Se realizeaza masurile pentru evitarea stagnarii apei din 
precipitatii.  

Fundatia din balast se executa conform STAS 6400/84. 

Inainte de inceperea lucrarilor, executantul este obligat sa efectueze un tronson experimental. 

Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de 
cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare ). Experimentarea are ca scop de a 
stabili pe santier in conditii de executie curente, 

componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea 
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspandire 
pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta. 

Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta consultantului, 
efectuind controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate 
de laborator de specialitate. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, 
executantul va trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea atelierului de compactare 
folosit. Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume conditiile de 
compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a 
utilajului ). 

In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele calcate de fiecare utilaj 
se cumuleaza. 

Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta pentru 
restul lucrarii. 

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmarirea 
calitatii lucrarilor. 

Epuismente 
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In timpul executarii sapaturii se va urmari ca pamantul destinat utilizarii in ramblee sa nu fie 
degradat sau inmuiat de apele pluviale. 

Epuizarea apelor subterane, atunci cand este cazul, in functie de debit si de permeabilitatea 
terenului se executa astfel: 

Epuismente intermitente cu pompa EPET montata intr-o basa realizata pe fundul sapaturii, in 
cazul debitelor mici. In cazul debitelor moderate, epuismentele se realizeaza cu pompa EPET 
sau pompe centrifuge cu sorbul instalat in put de colectare, unde apa este dirijata prin drenuri 
de colectare. In cazul debitelor mari epuismentele se vor rezolva pe baza de proiecte 
tehnologice. 

Intreruperi neplanificate. 

Lucrarile se opresc numai in cazuri de averse puternice de ploaie, si numai pe durata 
acestora. 

MATERIALE FOLOSITE 

 Pamant vegetal 

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste pamant 
vegetal rezultat de la curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren. 

 Pamanturi pentru terasamente 

Categoriile si tipurile de pamanturi care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date in 
tabele. Pamanturile clasificate ca foarte pot fi folosite in orice conditii climaterice, hidrologice, 
la orice inaltime de terasament fara a se lua masuri speciale. 

Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice, 
hidrologice si la orice inaltime de terasament, compactarea lor necesitand o tehnologie 
adecvata. 

Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice 
locale  sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor privind 
actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drum. 

In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi rele sau 
foarte rele sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 1,5 g/cm3, vor fi 
inlocuite cu pamanturi de calitate stisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, 
cenusa de furnal etc.). Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toata latimea platformei, la o 
adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de minimum 50 cm in cazul 
pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 
1,5 g/cm3. Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului  si se va stabili in functie de 
conditiile locale concrete, de catre Inginer.  

Pentru pamanturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu 
var, Ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cand pamantul din 
patul drumului are umiditatea relativa Wo>0,55 se va executa un strat de separatie din 
geotextil, rezistent si permeabil. 

Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d (anorganice) 
si 4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate este rea, este necesar ca alegerea solutiei 
de punere in opera si evetualele masuri de imbunatatire sa fie fundamentate cu probe de 
laborator pe considerente tehnico-economice.. 

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, namoluri, turba si pamanturile 
vegetale, pamanturile cu consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75%), 
precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor 
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introduce in umpluturi, bulgari de pamant inghetat sau cu un continut de materii organice in 
putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.) 
 
  Pichetajul lucrarilor 
De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante 
ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi 
amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivelment 
stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin cate doi reperi pe km. In 
cazul cand documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat 
nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea lucrarilor de 
executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a 
reperilor de pe teren.Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul trece la 
restabilirea si completarea pichetajului sau la executarea pichetajului complet nou. In ambele 
cazuri trebuie sa se faca o pichetare detaliata a profilurilor transversale, la o distanta maxima 
intre acestea de 30m in aliniament si de 20m in curbe. 
Pichetii plantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in profil in lung, de 
aceasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial. 
Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin 
tarusi si sabloane urmatoarele: 
- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, de-a lungul axului drumului; 
- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 
- inclinarea taluzelor. 
Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are 
obligatia de a restabili sau de a reamplasa daca este necesar. 
Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, 
aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora. 
 
 Transport material 
Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi 
transportate si depuse in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare a 
terasamentelor drumului. Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea 
reutilizarii. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau 
dembleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sa 
evacueze apa in afara amprizei drumului. In general, daca se impune, se vor executa lucrari 
de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului. 
 
-Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00m sub nivelul 
platformei terasamentelor. 
Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform 
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in 
groapa cea mai apropiata. 
Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si 
radacinilor, etc. vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura si compactate pentru a obtine 
gradul de compactare.  
Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Beneficiarul sa constate si sa 
accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol. 
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Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier. 

 

 Miscarea pamantului 

Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi, in 
profiluri, cu umpluturi ale pamantului provenit din sapaturi, in profilurile cu umplutura ale 
proiectului. Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii 
rambleurilor precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite 
vor fi transportate in depozite definitive. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din 
debleuri, va proveni din gropi de imprumut. 

 

 Gropi de imprumut si depozite de pamant 

In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamant nu sunt impuse prin proiect sau in 
caietul de saricini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul 
Beneficiarului. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea 
exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daca Beneficiarul considera ca este 
necesar, cererea trebuie sa fie insotita de: 

• un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese,  

• un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a 
mediului; 

Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele drumuri: 

• in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat fiind 
nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata 
superioara a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota 
muchiei platformei rambleului drumului proiectat; 

• la mai mult de 10m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale 
celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele sensuri este necesar sa se 
obtina aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse. La amplasarea 
depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu se provoace 
inzapezirea drumului. 

Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea 
masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze, 
prin diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In 
acest caz, Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube. 

Beneficiarul se va opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor susceptibile de a 
inrautatiiaspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ca Antreprenorul sa poata pretinde 
pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri. 

Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de 
pamanturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina Antreprenorului. 

 

 Executia debleurilor 

Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de  

debleu, sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre Beneficiarul lucrarii. 

Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier. 

Sapaturile trebuie atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza, se realizeaza 
si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale. 
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Nu se vor crea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar asemenea 
situatii se va trece la umplerea lor. 

La saparea in terenuri sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa progresiv, 
asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii 
echilibrului hidrological zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea 
pamanturilor. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea 
sapaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape. 

In cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu 
este de portanta prevazuta, se va putea prescrie realizarea unui strat de forma. Compactarea 
acestui strat de forma se va face la gradul de compactare 100% Proctor Normal. In acest caz 
se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal. 
Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daca acesta difera de prevederile 
proiectului, Antreprenorul va trebui sa aduca la cunostinta Beneficiarului neconcordanta 
constatata, urmand ca acesta sa dispuna o modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea 
volumului terasamentelor. 

Inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de max.12,00m sunt date in tabel in funcite de 
natura materialelor existente in debleu. 

 NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA TALUZURILOR  

Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau prafoase, nisipuri 

argiloase sau prafuri argiloase 
1,0 : 1,5  

Pamanturi marnoase 1,0 : 1,0 … 1,0 : 0,5 

Pamanturi macroporice (loess si pamanturi loessoide) 1,0 : 0,1 

Roci stancoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si de 

adancimea debleurilor 
1,0 : 1,5 … 1,0 : 1,0 

Roci stancoase nealterabile 1,0 : 0,1 

Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu stratificarea favorabila in ce 

priveste stabilitatea 

de la 1,0 : 0,1 pana la pozitia verticala 

sau chiar in consola 

In debleuri mai mari de 12,00m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone 
umede, infiltratii, zone de baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili 
printr-un calcul de stabilitate. 

Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt perfect 
aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incerta. 

Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de pamant devin instabile, Antreprenorul 
va lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp Beneficiarul. 

Debleurile in terenuri moi, ajunse la cota, se vor compacta pana la 100% Proctor Normal, pe o 
adancime de 30cm  

In terenuri stancoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui 
sa stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa explozii sa 
se obtina: 

• degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei; 

• cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitand orice risc de deterioare a lucrarilor. 

Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se inspecteze, in mod frecvent si in special dupa 
explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlatura 
partile de roca, care ar putea sa fie dislocate e viitoare explozii sau din alte cauze. 

Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot. Acolo 
unde aceasta nu este atinsa, va trebui sa se execute derocarea suplimentara necesara. 
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Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3m sunt 
date in tabel 
 

Profilul 
Tolerante admise 

Roci necompactate Roci compactate 

Platforma cu strat de 
forma 

+/- 3 cm +/- 5 cm 

Platforma fara strat de 

forma 
+/- 5 cm +/- 10 cm 

Taluz cu debleu 
neacoperit 

+/- 10 cm 
variabil in functie de 
natura rocii 

 Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este lasata la 
alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentara, apoi de a 
completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pamant, pentru aducerea la cote, care va trebui 
compactat . 

Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturi sensibile la umezeala, 
Beneficiarul va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca astfel: 

• in perioada ploioasa: extragerea verticala 

• dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi, pana la orizontul al cauir continut in apa va 
fi superior cu 10 puncte, umiditatii optime Proctor Normal. 

In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile astfel ca 
pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate sau 
inmuiate de apele de ploaie. Va trebui, in special sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la 
partea de jos a rampelor profilului in lung. 

Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor, Antreprenorul va trebui sa 
mentina o panta suficienta pentru scurgere, la suprafata partii excavate si sa execute in timp 
util santuri, rigole, lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii. 

 

 Pregatirea terenului de sub rambleuri si debleuri 

Lucrarile pregatitoare sunt comune atat sectoarelor de debleu cat si celor de rambleu. 

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare. Cand linia de 
cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%, Antreprenorul va trebui sa execute 
trepte de infratire avand o inaltime egala cu grosimea stratului prescris pentru umplutura, 
distantate la maximum 1,00m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior. Pe 
terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de „Beneficiar”. Pe 
terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare , sau pe terenuri de portanta scazuta se va 
executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adancime minima de 30cm, 
pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal 

 

 

 Executia rambleurilor: Prescriptii generale 

Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului, indicate in caietul 
de sarcini  si caietul de sarcini, sa fie verificate si acceptate . Aceasta acceptare trebuie sa fie, 
in mod obligatoriu, consemnata in caietul de santier. 

Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. Executia rambleurilor 
trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor minimale definite prin caietul de sarcini vor fi 
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compromise de intemperii. Executia nu poate fi reluata decat dupa un timp fixat de „Beneficiar” 
sau reprezentantul sau, la propunearea Antreprenorului. 

 

 Modul de executie a rambleurilor 

Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga 
latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitandu-se segregarile si 
variatiile de umiditate si granulometrie. 

Daca dificultatile speciale, recunoscute de „Beneficiar”, impun ca executia straturilor 
elementare  sa fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat 
din benzi alaturate care impreuna acopera intreaga latime a profilului, urmarind ca decalarea in 
inaltime intre doua benzi alaturate sa nu depaseasca grosimea maxima impusa. 

Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a 
benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita, urmarind realizarea unui profil 
longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv. 

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare stabilita, 
urmarind realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv. 

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi plana 
si va avea o panta transversala de 3-5% catre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea 
panta prescrisa in proiect. 

La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3,00m se pot folosi, la baza acestora, blocuri 
de piatra sau din beton cu dimensiunea maxima de 0,50m cu conditia respectarii urmatoarelor 
masuri: 

- impanarea golurilor cu pamant; 

- asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare; 

- realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel putin 
2,00m grosime la partea superioara a rambleului. 

La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare. 
Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua 
masurile in consecinta pentru punerea in opera, respectiv asternerea si necompactarea 
imediata, lasand pamantul sa se zvante sau sa se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea 
panat cat mai aproapede cea optima, sau din contra, udarea stratului asternut pentru a-l aduce 
la valoarea umiditatii optime 

 

 Compactarea rambleurilor 

Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal  

 conform tabelului : 

Zonele din terasamente ( la care se 

prescrie gradul de compactare)  

Pamanturi  

Necoezive Coezive 

Imbracaminti 

permanente 

Imbracaminti 

semipermanente 

Imbracaminti 

permanente 

Imbracaminti 

semipermanente 

a. Primii 30cm ai terenului natural sub 

un rambleu, cu      

    inaltimea:   h ≤ 2,00 m 

                      h > 2,00 m 

 

100 

95 

 

95 

92 

 

97 

92 

 

93 

90 

b. In corpul rambleurilor, la adancimea 

sub patul drumului: 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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                      h ≤ 0,50 m 

             0,5 < h ≤ 2,00 m 

                      h > 2,00 m 

100 

95 

97 

92 

97 

92 

94 

90 

c. In dembleuri, pe adancimea de 30 cm 

sub patul drumului 
100 100 100 100 

 Pentru pamanturile necoezive, stancoase cu granule de 20mm in proportie mai mare de 50% 
si unde raportul dintre densitatea in stare uscata a pamantului compactat nu se poate 
determina, se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cand 
dupa un anumit numar de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de 
compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile la controlul gradului de compactare. 
Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Beneficiarului, cu cel putin opt zile inainte de 
inceperea lucrarilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant, care 
poate asigura obtinrerea (dupa compactare) a gradelor de compactare aratate in tabelul 5, cu 
echipamentele existente si folosite pe santier. 
In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cate un tronson de incercare de 
minimum 30m lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate fi 
obtinuta, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua plansa de incercare, dupa ce va aduce 
modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Rezultatele acestor incercari trebuie 
sa fie mentionate in registrul de santier. 
In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor succesive nu va 
depasi 20cm dupa compactare. 
Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment si 
de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din numarul punctelor de 
verificare. 
Apa de compactare 
Apa necesara compactarii rableurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii 
organice in suspensie. 
 Apa salcie va putea fi folosita cu acordul Beneficiarului, cu exceptia compactarii 
terasamentelor din spatele lucrarilor de arta.  
Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste 
de laboratorul de santier tinând seama de umiditatea naturala a materalului pus in opera, si se 
adauga prin stropire. Stropirea va fi uniforma, evitându-se supraumezirea locala.  
 Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va face decat 
cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare. 
 Controlul compactarii 
In timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupa cum urmeaza: 
a) controlul va fi pe fiecare strat; 
b) frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului . 

Denumirea incercarii 
Frecventa minimala a 

incercarilor 
Observatii 

Incercarea Proctor 1 la 5.000 m3 
Pentru fiecare tip de 

pamant 

Determinarea continutului 

de apa 
1 la 250 m de platforma pe strat 

Determinarea gradului de 

compactare 
3 la 250 m de platforma pe strat 
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Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele 
privindincercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe 
fiecare strat si sector de drum. 
Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de compactare 
rezultate din determinari au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceasta receptie va 
trebui, in mod obligatoriu, mentionata in registrul de santier. 
 
  Profiluri si taluzuri 
Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile din proiect sa 
fie realizate cu tolerantele admisibile. 
Taluzul nu trebui sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din 
dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. 
Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daca nu sunt dispozitii 
contrare in caietul de sarcini speciale. 
Taluzurile rableurilor aseazate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta 
corespunzatoarevor avea inclinarea 1 : 1,5 pana la inaltimile maxime pe verticala indicate in 
tabelul : 

Natura materialului in rambleu H max    (m) 

Argile prafoase sau argile nisipoase  6 

Nisipuri argiloase sau praf argilos 7 

Nisipuri 8 

Pietrisuri sau balasturi 10 
 

Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de compactare . 
In cazul rambleurilor cu inaltimi mai mari, dar numai pana la maxim 12,00m, inclinarea 
taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1,5, iar pe restul inaltimii, pana la baza 
rambleului, inclinarea va fi de 1:2. 
La rambleuri mai inalte de 12,00m, precum si la cele situate in albiile majore ale raurilor, ale 
vailor si in balti, unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine, inclinarea 
taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 
1,3…1,5. 
Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele: 

- platforma fara strat de forma +/- 3 cm 
- platforma cu strat de forma   +/- 5 cm 
- taluz neacoperit   +/- 10 cm 

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3m lungime. 
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiectata este de +50 cm. 
 
 Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa 
Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa, Beneficiarul va putea 
ordona Antreprenorului urmatoarele: 

- asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut 
cu  un grad de umiditate convenabil; 

- un timp de asteptare dupa asternere si scarificarea, in vederea eliminarii apei in exces 
prin evaporare; 

- tratarea pamantului cu var pentru reducerea umiditatii; 
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- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii cu exces de apa. 
Cand umiditatea naturala este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri 
succesive.Pentru aceste pamanturi Beneficiarul va putea impune Antreprenorului masuri 
speciale pentru evacuarea apelor. 
 
 Prescriptii aplicabile rambleurilor din materialul stancos 
Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel incat sa se obtina o 
umplutura omogena si cu un volum minim de goluri. 
Straturile elementare vor avea grosimea determinata in functie de dimensiunea materialului si 
posibilitatile mijloacelor de compactare. Aceasta grosime nu va putea, in nici un caz, sa 
depaseasca 0,80m in corpul rambleului. Ultimii 0,30m de sub patul drumului nu vor putea 
contine blocuri mai mari de 0,20m. 
Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi 
fractionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in 
depozite definitive. 
Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena. 
Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentand un 
procentaj de goluri ridicat, este interzisa. 
Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone, sau cu utilaje cu senile de 25 
tone cel putin. Aceasta compactare va fi insotita de o stropire cu apa suficienta pentru a facilita 
aranjarea blocurilor. 
Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde: 
Q – reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi, masurat in mc dupa compactare; 
S – reprezinta suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu 
viteza stabilita pe sectoarele experimentale. 
Incercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in 
registrul de santier. 
Platforma rableului va fi nivelata, admitandu-se aceleasi tolerante ca si in cazul debleurilor in 
material stancosDenivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor 
pe cel putin jumatate din grosimea lor. 
 
 
 Prescriptii aplicabile rambleuilor nisipoase 
Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea taluzurilor, in 
scopul de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (U<5) ce nu poate fi compactat 
la gradul de compactare va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia, 
pentru obtinerea compactarii prescrise. 
Straturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obinerea unei umiditati 
omogene pe intreaga grosime a stratului elementar. 
Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele. Aceste tolerante se aplica 
straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase. 
 
 Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei, aripi, ziduri de 
sprijin, etc) 
In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrarilor de 
arta vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu exceptia 
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materialelor stancoase. Pe o latime minima de 1 metru, masurata de la zidarie, marimea 
maxima a materialului din cariera, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii. 
Rambleul se va compacta mecanic si cu asigurarea integritatii lucrarilor de arta.Echipamentul / 
utilajul de compactare va fi supus aprobarii Beneficiarului sau reprezentantului acestuia, care 
vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor de folosire. 

 

 Protectia impotriva apelor 

Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleelor si debleelor contra apelor pluviale si 
inundatiilor provocate de ploi, Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea 
furnizata de cea mai apropiata statie pluviometrica. 

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se sectiunea, 
cota fundului si distanta de la marginea amprizei. 

Santul sau rigola trebuie sa ramana constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz nu va 
fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. Paramentele 
santului sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in proeminenta sa fie taiate. 

Inainte de receptia finala, santurile sau riglele vor fi complet degajate de bulgari si blocuri 
cazute. 

 

Daca executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor, platforma 
va fi nivelata transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, in doua etape, cu inclinarea 
de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate ale 
proiectului, fara sa coboare sub o panta transversala de 4%. 

 

   Acoperirea cu pamant vegetal 

Cand acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in prealabil 
taiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. 
Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant vegetal. 

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si umectat 
inainte de raspandire. 

Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor. 

Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu, suspendata pe timp de 
ploaie. 

 

  Drenarea apelor subterane 

Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate 
gravitational. 

Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare, vor fi 
definite prin dispozitii de santier de catre „Beneficiar” si reglementarea lor se va face, in lipsa 
unor alte dispozitii ale caietului de sarcini . 

 

 Intretinerea in timpul termenului de garantie 

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala 
sa lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor, sa mentina scurgerea apelor, si sa repare 
toate zonele identificate cu tasari datorita proastei executii. 
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In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada, la cererea scrisa 
a Beneficiarului, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este 
raspunzator. 
 
 Controlul executiei lucrarilor 
Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in: 

- verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de tasare; 
- verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu); 
- verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi; 
- verificarea grosimii straturilor asternute; 
- verificarea compactarii umpluturilor; 
- controlul caracteristicilor patului drumului. 

Antreprenorul este obligat sa tine evidenta zilnica, in registrul de laborator, a verificarilor 
efectuate asupra calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma 
incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate. 
Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost finalizat 
si aprobat de Inginer. 
Verificarea trasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare Aceasta 
verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se 
respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/- 0,10m in raport 
cu reperii pichetajului general. 
 

Verificarea pregatirii terenului de fundatie  
Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa curatirea terenului, indepartarea stratului 
vegetal si compactarea pamantului, se determina gradul de compactare si deformarea 
terenului de fundatie. 
Numarul minim de probe, pentru determinarea gradului de compactare de 3 incercari pentru 
fiecare 2000 m2 suprafete compactate. 
Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor 
ascunse, specificandu-se si eventualele remedieri necesare.  
Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghii, a capacitatii 
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002. 
Masuratorile cu delfectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la max.25 m 
unuldupa altul, in trei puncte (stanga, ax, dreapta).  
La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta necesara daca 
deformatia elastica, corespunzatoare vehiculului etalon de 10 KN, admitandu-se depasiri in cel 
mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de 
fundatie in functie de tipul pamantului de fundatie  
Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatie cu 
masuratorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de 
capacitate portanta scazuta. 
 Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi 
Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale 
pamantului, caiet de sarcini. 
  Verificarea grosimii straturilor asternute 
Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului.  
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Grosimea masurata trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru 
tipul de pamant respectiv si utilajele folosite la compactare. 
 Verificarea compactarii umpluturilor 
 Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant 
pus in opera. 
In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza 
stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor nocoezitive se va 
preleva o singura proba din fiecare punct, care trebuie sa aiba un volum de min. 1000 cm3. 
Pentru pamanturile stancoase necoezive, verificarea se va face potrivit  tabelului. 
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor 
probe cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor. 
Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate 
stanga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m2 de strat compactat. 
La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de 
compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax, dreapta. Aceste 
puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m. 
In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare, se va dispune fie 
continuarea compactarii, scarificarea si recompactarea stratului respectiv. 
Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului de 
compactare prescris, compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibila. 
Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu 
parghie. 
 
 Controlul caracteristicilor patului drumului  
Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei terasamentelor si 
consta in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii, cu ajutorul 
deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului. 
Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta. 
Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu parghie. 
Conform Normativului CD 31, capacitatea portanta necesara la nivelul patului drumului se 
considera realizata daca, deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 
KN, are valori mai mari decat cele admisibile, indicate in tabelul 9, in cel mult 10% din numarul 
punctelor masurate. 
 

Tipul pamantului  
Valoarea admisibila a deformatiei 
elastice  1/100 mm 

Nisip prafos, nisip argilos 350 

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf  400 

Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa 
nisipoasa, argila 

450 

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibila, 
Antreprenorul  
va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer. 
In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare frecventa incercarilor va fi de 3 
incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime. 
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RECEPTIA LUCRARII 

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de 
executie) sau unei receptii la terminarea lucrarilor. 
 Receptia pe faze de executie 
 In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) si se efectueaza conform 
Programului de faze determinante  privind controlul de stat al calitatii in constructii si se va 
verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta 
conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini. 
In urma verificarilor se incheie un proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma 
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare. Receptia pe faze se efectueaza de 
catre „Beneficiar” si Antreprenor si se incheie un proces verbal de recptie a lucrarilor ce devin 
ascunse. 
Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii: 

- trasarea si pichetarea lucrarii; 
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare; 
- compactarea terenului de fundatie; 
- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la realizarea 

umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului; 
- in cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturii. 
Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de 

control,  
La terminarea lucrarilor de terasamente se va proceda  la efectuarea receptiei lucrarilor, 

verificandu-se: 
- concordanta lucrarilor cu prevederiledin caietul de sarcini si a proiectului de executie; 
- natura pamantului din corpul drumului. 
Lucrarile nu se vor receptiona daca: 
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect; 
- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare 

strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faza); 
- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare; 
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei; 
- se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, 

ravinari ale taluzurilor, etc. 
- nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului. 

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si 
termenele de remediere. 
 
7. FORTA DE MUNCA : muncitor necalificat; masinist utilaj constructii 
    MIJLOACE AUTO: - Autobasculante 
             - Tractor/Autocamion 
    UTILAJE 
– utilaje de sapat;  
– incarcator 
– autobasculante 
– autogreder; buldozer 
– cilindru compactor neted 
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– cilindru compactor vibrator 

 

8. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 

- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 

- Instructiuni proprii de SSM  

 

9. INREGISTRARI  

 - Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 
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1.  SCOP 

Procedura are ca scop stabilirea metodelor de lucru, succesiunea operatiilor,mijloacelor tehnice 
necesare pentru executia si montare a hidroizolatiilor bituminoase.  

  

2.  DOMENIU DE APLICARE – 

Procedura se aplica la lucrarile de executie si montare a hidroizolatiilor bituminoase, din cadrul 
lucrărilor de constructii civile.  

 

3.  DEFINITII Sl PRESCURTARI 

P.T.E.  - procedura tehnica de executie 

P.T.  - proiect tehnic 

C.S.  - caiet de sarcini 

M.M.I.  - manual de management integrat  

P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 

R.T.E.  - reponsabil tehnic cu executia 

R.C.T.C.C. - controlor tehnic cu calitatea constructiilor 

 

4.  DOCUMENTE DE REFERINTA 

Proiect tehnic de executie   

Caietele de sarcini 

P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari  

C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii  

Legea 10-1995 “Legea privind calitatea în constructii" 

C56-85+C56-02 “Normativ pentru verificarea calitatii şi receptia lucrărilor de constructii şi instalatii 
aferente”; 

 

5. RESPONSABILITATI 

5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii lucrarii (fiecare pe 
domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare Directorului 
General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si activitatea 
personalului din subordine. 

 

5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi implementare a prezentei 
proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la lucrarile de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a instruirilor efectuate de 
catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: implementarea SMI, cunoasterea 
proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor caietului de sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor SMI, condiţiilor 
tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 

 

5.3. Seful de Santier 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 
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• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a personalului 
subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si organigramei in vigoare a 
societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia proiectelor si a 
prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor legale in vigoare sub toate 
aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, sanatate si securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a constructiei. 

 
5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului de sarcini si a 
prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea lucrarilor pe faze de 
executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor de verificare si 
control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de receptie calitativa a 
lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau 
abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 
 

5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei proceduri si 
PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, precum si 
cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor puse in opera 
si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie calitativa a lucrarilor 
si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din cartea tehnica a lucrarii.  

 

5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea calitatii materialelor 
puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea corectă şi la 
termen a Rapoartelor de Incercari. 
 

5.7 Seful punctului de lucru 

• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă de catre 
personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii conţinute în documentele SMI, 
proiectul de executie si in prezenta procedura; 

 
6. PROCEDURA 

Principii generale 

Execuţia hidroizolaţiei clădirilor împotriva apei şi/sau a umiditatii mediului trebuie să se desfăşoare în 
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condiţii facile pentru asigurarea calitatii necesare în utilizare, prin respectarea reglementărilor tehnice în 

vigoare. 

Lucrările se vor executa de către firme autorizate, cu personal calificat, specializat în domeniu. 

Inaintea începerii lucrărilor, executantul va solicita proiectantului, dacă este cazul, prelucrarea 

documentaţiei de execuţie, precum şi elucidarea eventualelor neconcordanţe fata de situaţia din teren. 

Inaintea începerii lucrărilor, executantul va elabora documentaţia tehnologică de execuţie (funcţie de 

natura şi amploarea lucrărilor) şi va stabili graficul'de eşalonare în raport cu lucrările conexe şi/sau cu 

lucrările de alt specific Executantul va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal, cu îndeplinirea 

tuturor exigenţelor impuse de natura lucrărilor, de prevederile documentaţiei de execuţie şi a 

reglementărilor specifice în vigoare. 

Inceperea lucrărilor va fi precedată de organizarea de şantier, în special privind 

asigurarea punctelor şi traseelor de acces, a punctelor şi zonelor de depozitare a gospodăriei 

anexe şi a măsurilor de protecţie a muncii şi de pază şi prevenire a incendiilor. 

Lucrările se vor executa strict în conformitate cu condiţiile şi prevederile documentaţiei de execuţie şi a 

reglementărilor specifice în vigoare; orice neconcordanta va fi semnalată spre rezolvare proiectantului 

de specialitate cu înştiinţarea beneficiarului. 

Executantul va întocmi procese verbale privind diversele faze de execuţie, în special pentru lucrările 

ascunse, împreună cu beneficiarul (şi cu proiectantul). în unele cazuri se pot opera sondaje de 

verificare ce vor fi imediat remediate. 

La terminarea execuţiei se vor întocmi formele de recepţie ale lucrării (cu eventuale observaţii ce vor 
fi însuşite şi operate de executant) în baza constatărilor şi verificărilor efectuate de o comisie formată 
din executant, proiectant şi beneficiar. Se vor face, unde este posibil, probări ale etanşeitatii prin 
inundare pe timp limitat (72 ore) şi observarea eventualelor infiltraţii. 

Principii particulare. Condiţii climatice: 

a) Structure hidroizolante se vor aplica la exteriorul construcţiilor în condiţii climatice normale, adecvate 

lucrărilor de hidroizolare; fără vânturi puternice sau ploaie, la temperaturi pozitive (conform prevederilor 

tehnologice), în general peste + 2°C; 

b) Structurile hidroizolante se vor aplica în interiorul construcţiilor în conditii de temperatură pozitivă şi 

de perfectă ventilare a spaţiilor în care se lucrează (în special la'lucrul cu produse ce conţin solvenţi 

organici volatili sau substanţe nocive). 

Condiţii referitoare la suport condiţii de preluare a frontului de lucru: 

a) Suportul pe care se aplică structurile hidroizolante va fi uscat, degresat, curat şi desprăfuit; 

b) Nivelul admisibil al umiditatii naturale a suportului hidroizolaţiei se recomandă să fie: maxim 12% la 

beton, elemente prefabricate din beton, şape, tencuieli (din mortar de ciment fără adaos de var); maxim 

12% la beton celular sau spumat; maxim 20% la astereală din lemn; maxim 15% la plăci perlit, gips 

carton; maxim 15% la plăci aglomerate celulozice. 

c) Suprafaţa suportului rigid trebuie să fie plană, cu denivelări de maxim 5 mm determinate cu dreptarul 

de 2 m lungime, aplicat pe direcţia de planeitate; 

d) Suprafaţa suportului rigid nu va prezenta neregularitati (bavuri sau excrescente) mai mari de 2 mm 

determinate cu o rigletă de 20 cm lungime, deplasată în toate sensurile;' 

e) Nu se vor admite denivelări între elementele suport, prefabricate, mai mari de 10 mm; denivelările se 

vor rectifica cu mortar de ciment (fără adaos de var şi eventual cu adaos de aditivi plastifianţi), cu o 

pantă de minim 1/5; 

f) Suportul rigid nu trebuie să comporte fisurări în planul suprafeţei mai mari de 1,5 mm (determinate 

prin calcul) sub acţiunea tuturor încărcărilor previzibile, stabilite: 

g) Neregularitatile locale negative (scobituri, exfolieri) mai mici de 2 cm 2 se vor rectifica cu mortar cu 
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răşini sintetice iar neregularitatile mai mari de 2 cm 2 se vor rectifica cu mortar de ciment cu aditivi 

specifici (fără adaos de var); 

h) Suporturile elastice, semirigide şi semielastice cu pante între 2% şi 3% vor fi plane\ jncât să nu se 

formeze (după aplicarea hidroizolaţiei) stagnări de apă mai mari de 1 m 2 cu grosimea stratului de apă 

de maxim 1,5 cm; 

i) Muchiile intrânde (scafe) sau ieşinde vor fi realizate în unghi drept sau cu racord la 45° şi nu vor 

prezenta neregularitati (bavuri) mai mari de 2 mm determinate cu rigleta de 20 cm lungime şi denivelări 

(longitudinale) mai mari de 5 mm determinate cu dreptarul de 2 m lungime (aceste condiţii sunt 

aplicabile şi în cazul şliţurilor de ancorareprotecţie a terminaţiilor verticale a hidroizolaţiei); nu se 

recomandă realizarea scafelor semirotunde. Se pot utiliza scafe prefabricate la hidroizolaţiile împotriva 

apelor fără presiune hidrostatică; j) Se va verifica existenţa şi calitatea montării tuturor elementelor 

constructive şi anexe la care se racordează hidroizolaţia precum şi corecta execuţie a acestora 

(receptoare de scurgere, străpungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare, başe etc). 

A. Conditii de punere in operă: 

a) Structurile hidroizolante şi termohidroizolante vor fi asigurate la întreruperea lucrului, meat să se 

evite deteriorarea lucrării executate datorită factorilor naturali previzibili (precipitaţii, vânt) ce pot acţiona 

pe timpul pauzelor de lucru (noaptea, zile libere); 

b) Aplicarea structurilor hidroizolante se va face pe zone şi sensuri determinate, ţinânduse seama în 

special de pante, de căile de acces, transport şi manipulare a materialelor, fără afectarea zonelor cu 

lucrări în curs de execuţie sau terminate; 

c) Dotările grele de lucru (butelii cu gaz, containere sau paleţi cu material hidroizolant, etc.) vor fi 

prevăzute cu postamente şi elemente de transport care să nu deterioreze suprafeţele suport şi cele 

hidroizolate; 

La pante generale mai mici de 2% se admit stagnări de apă pe suprafeţe limitate. 

Dispozitii generale 

Datorita faptului ca nu au mai avut loc lucrari de intretinere a invelitorii din membrane bituminoase 

pe corpul de constructie sud, exista usoare infiltratii in interiorul corpului de cladire. 

La membrana bituminoasă, la şorturi din tablă, la jgheburi a avut loc infiltrarea apei de pe 

acoperiş în încăperile de la etajul 4 şi pe peretii exteriori ai faţadei principale. Există infiltraţii cu 

degradări locale ale tencuielilor şi zugrăveiilor interioare şi exterioare. 

Deoarece in ultima perioada se constata ca in urma ploilor se produc infiltratii in acoperisul tip 

terasa al magaziei mixte cu regim de inaltime S+P+4E, sunt necesare lucrari de reparatii ale 

hidroizolatiei acoperisului tip terasa. 

B. Specificul lucrarii 

Lucrarile propuse a se executa constau in: 

1. Se va pregăti suprafaţa suport prin îndepartarea membranei neaderente; 

2. Eliminarea tuturor suprafeţelor cu umflături (aer-apă) determinate prin control manual si vizual. 

3. Desfacerea racordurilor membranei termosudabile în zona jgheaburilor şi montarea de şorţuri 

din tablă zincată prinse de planşeul de beton cu diblu din plastic 06X40 peste care se aplică amorsaj de 

bitum şi un strat de membrană termosudabilă de 4.5 kg /mp; 

4. Refacerea hidroizolaţiei verticale de pe pereţi, îmbrăcarea acesteia cu plasa rabitz şi tencuirea 

cu mortar de ciment M100 fară var; 

5. Executarea unui strat de hidroizolaţie cu membrană termosudabilă cu ardezie de 4.5 kg /mp 

6. Montarea unui numar de 15 deflectoare pentru eliminarea vaporilor din condens; 

 

Conditii de executie specifice 
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• Desfacerea hidroizolatiei orizontale : 

a) indepartarea straturilor neaderente de pe suprafata hidroizolatiei prin smulgere 

manuala si maturare; 

b) taierea in carouri a hidroizolatiei pana la sapa suport sau taierea acesteia inclusiv a 

termoizolatiei din materiale slab coezive (polistiren, vata minerala) care se indeparteaza impreuna cu 

straturile hidroizolante; marimea carourilor se calculeaza in functie de numarul si masa straturilor ce 

determina greutatea totala, care trebuie sa fie sub greutatile maxime prevazute in NSSM - pentru 

materiale deplasate prin purtare directa; 

c) desprinderea hidroizolatiei de pe sapa suport se executa manual, utilizandu-se lame 

metalice cu coada (razuri). 

• Curatarea si repararea sapei suport : 

a) razuirea resturilor aderente din hidroizolatia decopertata si indepartarea acestora; 

b) verificarea si rectificarea suprafetei suportului pentru a se obtine : 

 

- suprafata neteda cu asperitati cu H<1,5 mm; 

- pante continue (fara contrapanta), cu inclinatie minima admisa=0 %; 

- pante sub  1/5 pentru sapa de racord  intre elementele prefabricate ale 

acoperisului (panata perpendiculara pe directia pantei generale a acoperisului); 

- denivelari (intre 2 suprafete) mai mici de 0,5 din grosimea primului strat izolant 

aplicat. 

c) rectificarea sapei se va executa numai cu mortar de ciment FARA VAR (cu dozajul 

corespunzator marcii prescrise in proiect) ; 

d) intocmirea PV de lucrari ascunse la predarea - preluarea suportului din beton. 

• Hidroizolatii din folii hidroizolante cu bitum aditivat (membrane hidroizolante) 

1. Obiect si domeniu de folosire : 

1.1. Prezentele instructiuni tehnice, constin prevederi pentru folosirea foliilor hidroizolatoare cu bitum 

aditivat, cu suport din fibre de sticla aplicata cu flacara la izolarea hidrofuga a acoperisurilor. 

1.2. Aceste foi se folosesc la structura hidroizolatiilor, la acoperisurile constructiilor de locuinte si a 

celor social - culturale. 

1.3. Suportul pe care se aplica aceste foi, poate fi : 

 

- sapa de egalizare cu mortar de ciment M 100 peste termoizolatia din BCA; 

- hidroizolatia bituminoasa veche, care necesita reparatii, avand in vedere buna adeziune fata de 

aceasta si aplicarea relativ usoara a foilor de bitum aditivat. 

2. Materiale : 

2.1. Tipuri de materiale: 

- membrana hidroizolatie; 

- membrana hidroizolatie termosudata; 

- alte tipuri de membrane termosudabile certificate. 

2.2. Aspect : 

Stratul de acoperire din bitum aditivat trebuie sa fie uniform repartizat pe fetele foii. Foaia sa nu 

prezinte goluri sau rupturi. Sulurile sa nu prezinte deformari la capete. Nu se admite lipirea straturilor 

din foi in sul. 

2.3. Ambalare, marcare, depozitare si transport 

Foile de bitum aditivat, se ruleaza in suluri de 10 mp, cu foile separatoare intre spirele sulului, 

pentru a nu se lipi si sunt legate la capete cu sarma, peste o manseta de carton. 
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Toata cantitatea necesara lucrarii va fi insotita de documentul de certificare a calitatii. 

Sulurile se depoziteaza vertical (in picioare), se transporta si se pastreaza ferite de soare, de caldura 

excesiva sau de lovituri. 

3. Scule si dispozitive : 

La executia lucrarilor cu foi de bitum aditivat aplicat cu flacara, sunt necesare : 

- arzator racordat printr-un furtun de cauciuc la butelia de aragaz lichefiat; 

- suport cu ax demontabil pentru derularea sulului de foi de bitum aditivat la aplicare; 

- cutit special pentru taiat foile cu bitum aditivat. 

4. Conditii de executie : 

Foile de bitum aditivat se utilizeaza la realizarea hidroizolatiilor la acoperisuri cu izolatie termica. 

Pantele sunt cele admisibile pentru acoperisuri cu hidroizolatii bituminoase, conform normativului C 

112/86. 

Pentru executia corespunzatoare a hidroizolatiilor cu foi hidroizolatoare din bitum aditivat aplicat 

cu flacara se vor respecta urmatoarele conditii : 

- lucrarile sa fie executate de intreprinderi de specialitate cu lucratori instruiti special si dotati cu scule si 

dispozitive indicate ; 

- in timpul executiei, sa fie respectate instructiunile tehnice ale normativului C 246/93 si C 122/86 ; 

- calitatea foilor aditivate trebuie sa corespunda caracteristicilor fizico-mecanice, aspect, ambalare, 

marcare, certificatul de calitate. 

Fazele tehnologice de executie a hidroizolatiei din bitum aditivat, sunt urmatoarele : 

- derularea sulului pe acoperis, indepartarea foilor de polietilena, verificarea aspectului si pozarea ceruta 

pe suprafetele de aplicare; 

- materialul se ruleaza din nou, eventual pe un ax mobil; 

- racordarea printr-un furtun de cauciuc la butelia de gaz lichefiat a arzatorului si asezarea lui in fata 

sulului de foi aditivat; 

- aprinderea arzatorului si dirijarea flacarii asupra portiunii de foaie ce urmeaza a veni in contact cu 

suportul in momentul derularii, pentru a topi bitumul aditivat pe toata latimea sulului din zona 

respectiva, dar fara a afecta suportul; 

- derularea treptata a sulului din material hidroizolator, fara a calca pe acesta, concomitent cu retragerea 

cu viteza corespunzatoare a arzatorului astfel ca incalzirea bitumului sa fie suficienta pentru topirea lui 

uniforma in vederea lipirii de suport, dar fara a conduce la curgerea lui de pe sul; 

- preasarea pe suport a portiunii de foaie cu bitum topit, prin greutatea sulului, iar pe margini si la capatul 

sulului cu o mistrie usor incalzita; 

- petrecerea foilor, va fi de minimum 10 cm in sus longitudinal, iar la capetele sulului de minim 15 cm; 

- scafele si doliile se executa intarite cu un strat suplimentar din fasii cu bitum aditivat. 

•    Remedierea gurilor de scurgere : 

a) curatarea coloanelor de scurgere infundate si verificarea functionarii la debitul necesar 

corespunzator diametrului; 

b) etansarea provizorie a coloanelor pentru evitarea infundarii conductelor cu materiale 

rezultate din desfacere; 

c) desfacerea tuturor straturilor pe 1 m2 in jurul gurii de scurgere inclusiv a receptorului propriu-

zis, a mansoanelor si gulerelor din materiale bituminoase sau tabla de plumb; 

d) pregatirea suprafetei suport (curatare, periere, amorsare); 

e) aplicarea prin lipire in aderenta totala a unui strat din membrana bitumata cu 

dimensiunile 1x1, si decuparea in dreptul coloanei de apa pluviala, la diametrul interior al 

acesteia;  
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f) executarea straturilor termoizolatiei si hidroizolatiei in alcatuirea si ordinea indicata 

in proiect si montarea noilor receptoare de apa pluviala, avandu-se in vedere 

- utilizarea receptoarelor de apa pluviala confectionate uzinat din materiale polimerice sau din 

metal emailat prevazute cu guler pentru racordarea hidroizolatiei si gratar de protectie (parafrunzar) 

impotriva colmatarii si pentru evitarea improvizatiilor din tabla negra sau de plumb; 

- realizarea etansarii intre receptor si coloana de scugere; 

- lipirea in aderenta totala a stratului pentru difuzia vaporilor pe o raza de 0,5 m in jurul gurii de 

scurgere; 

- asigurarea continuitatii barierei contra vaporilor pentru protectia termoizolatiei, atat la partea 

orizontala cat si la cea verticala pe zona de contact cu receptorul pluvial. 

montarea receptoarelor de apa pluviala confectionate uzinat din materiale polimerice (rezistente la 
flacara), metal emailat sau tabla de plumb prevazute cu stut si guler de racord (pentru lipirea pe suport 
si racordarea hidroizolatiei), avandu-se in vedere realizarea etansarii intre receptor si coloana de 
scurgere. 

 

7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MEDIULUI 

  Legea nr. 319/2006  - Legea sanatatii si securitatii in munca 

  Legea 265/2006 – Legea protectiei mediului 

Instructiuni proprii SSM 

 

8. INREGISTRARI 

- procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor 

- condica betoanelor turnate 

- avize insotire marfa 
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1.  SCOP 
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, echipamentelor, utilajelor si 
materialelor necesare pentru realizarea lucrarilor de executie zugraveli si vopsitorii. 
 

2.  DOMENIU 
Procedura se aplica lucrărilor de construcţii montaj privind realizarea lucrarilor de executie zugraveli si 
vopsitorii aferente lucrărilor de constructii civile. 
 
3.  DEFINITII SI PRESCURTARI 
P.T.E.   - procedura tehnica de executie 
P.T.   - proiect tehnic 
C.S.   - caiet de sarcini 
M.M.I.   - manual de management integrat   
P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 
R.C.T.C.C.  - responsabil control tehnic cu calitatea constructiilor 
 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
Proiect tehnic de executie  
Caietele de sarcini 
P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
 
5. RESPONSABlLITATI 
5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 
*Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii lucrarii (fiecare pe 
domeniul lui de activitate) ; 
* Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare Directorului 
General ; 
* Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si activitatea 
personalului din subordine. 
5.2. Seful Departamentului Management Integrat 
*Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi implementare a prezentei 
proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la lucrarile de executie; 
*Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a instruirilor efectuate 
de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: implementarea SMI, cunoasterea 
proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor caietului de sarcini. 
*Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor SMI, condiţiilor 
tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 
5.3. Seful de Santier 
* Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 
* Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a personalului 
subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si organigramei in vigoare a 
societatii; 
* Elaboreza graficul lucrarii; 
* Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 
* Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia proiectelor si a 
prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor legale in vigoare sub toate 
aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, sanatate si securitate in munca, etc..  
* Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a constructiei. 
5.4. Responsabilul tehnic cu executia 
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* Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului de sarcini si 
a prezentei proceduri; 

* Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea lucrarilor pe faze de 
executie. 

*Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor de verificare si 
control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

* Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de receptie calitativa 
a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

* Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau 
abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 

5.5. Responsabilul CTCC pe lucrare  

*Elaboreaza prezenta procedura, PCCVI aferent si verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora 
de catre personalul din executie, precum si cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi 
respectarea cerintelor din caietul de sarcini. 

*Raspunde de comunicarea cu laboratoru,l in vederea verificarii calitatii materialelor puse in opera ;  

* Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

*Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie calitativa a 
lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din cartea tehnica a lucrarii.  

5.6 Sef laborator/Sef profil 

* Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea calitatii 
materialelor puse in opera de executant 

* Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea corectă şi la 
termen a Rapoartelor de Incercari. 

5.7 Seful punctului de lucru 

* Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de Santier; 

* Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă de catre 
personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii conţinute în documentele SMI, 
proiectul de executie si in prezenta procedura; 

 

6.  PROCEDURA 

LUCRĂRI CARE TREBUIE TERMINATE INAINTE DE ÎNCEPEREA ZUGRĂVELILOR ŞI 

VOPSITORIILOR 

1.1. înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli toate lucrările şi reparaţiile de tencuieli, glet, placaje, 

instalaţii sanitari, electrice şi de încălzire, trebuie să fie terminate. 

De asemenea, vor fi terminate pardoselile reci (betoane mozaicate, gresie etc), exclusiv lustruirea. 

1.2. În încăperile prevăzute cu pardoseli din parchet sau din mase plastice, zugrăvelile se vor executa 

înaintea aplicării îmbrăcămintei pardoselii. La executarea zugrăvelilor se vor lua măsuri pentru 

protejarea stratului suport al îmbrăcămintei, pentru al feri de umiditate şi de murdărire, care poate 

compromite aderenţa îmbrăcămintei, în special în cazul aplicării acesteia prin lipirea cu adezivi. în cazul 

pardoselilor cu strat suport din plăci fibrolemnoase poroase bitumate, zugrăvelile se vor executa înainte 

de montarea stratului suport. 

1.3. Tâmplăria de lemn şi cea metalică trebuie să fie montate definitiv; accesoriile metalice la tâmplărie 

trebuie să fie montate corect şi buna lor funcţional să fie verificată, cu excepţia drucărelor şi a şildurilor 

care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei. 

1.4. La lucrările de vopsitorie aplicarea ultimului strat se va face numai după terminarea completă a 

zugrăvelilor şi înainte de finisarea îmbrăcăminţilor de pardoseli (raşchetare, curatire, lustruire), 

luânduse măsuri de protejare contra murdăririi îmbrăcămintei pardoselilor. 

1.5. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăvire sau vopsire a fatadelor, trebuie să fie complet 
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executate toate lucrările de la faţada construcţiei ca': jghiaburi, burlane, streşini, cornişe,  glafuri,  

socluri,  cofrete pentru  instalaţii electrice sau de gaze etc.  precum  şi trotuarele. 

 

2. PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR 

Pregătirea suprafeţelor de beton sau tencuială driscuită 

2.1. În vederea finisaYii cu zugrăveli de var, suprafeţele trebuie să fie drişcuite cât mai fin, astfel ca 

urmele de drişcă să fie cît mai puţin vizibile; toate reparaţiile necesare trebuie să fie executate îngrijit, 

terminate şi uscate. 

2.2. În cazul suprafeţelor tencuite sau de beton plane şi netede (exemplu: panouri mari), toţi perii rămaşi 

de la turnare sau găurile survenite de la transport, montaj ori turnare (în cazul pereţilor din beton 

monolit), se vor umple cu mortar de cimentvar, după ce în prealabil bavurile şi dungile ieşinde în relief 

au fost îndepărtate, astfel ca să rezulte suprafeţe netede. 

De asemenea, betele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de şlefuit sau cu perii de sârmă. 

Suprafaţa panourilor prefabricate din beton greu trebuie să îndeplinească condiţiile de planeitate şi 

netezire prevăzute în "Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari" P.4271. 

Suprafaţa se va curata bine de praf, pentru a se asigura aderenţa stratului de finisaj pe suprafaţa 

suport. 

2.3. În cazul suprafeţelor de zidărie netencuită, care urmează să fie zugrăvite direct, se vor curata cu 

atenţie stropii şi resturile de mortar, şi se vor completa rosturile care prezintă goluri în mortar. 

Pregătirea suprafeţelor gletuite 

2.4. Suprafeţele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie să 

fie plane şi netede, fără desprinderi sau fisuri: varul folosit trebuie să aibă o vechime de eel puţin 14 

zile. 

2.5. Toate fisurile, neregularităţile etc, se chituiesc de către zugravul vopsitor sau se 

şpăcluiesc cu pastă de aceeaşi compoziţie cu a gletului. Pasta de ipsos folosită pentru 

chituirea defectelor izolate, se prepară din două părti ipsos şi o parte apă (în volume). Pasta 

se realizează prin presărarea ipsosului în apă, după' care se omogenizează prin amestecare 

rapidă (în intervalul de maximum 1 minut de la presărare). Pasta se va prepara în cantitati 

care să poată fi folosite înainte de sfârşitul prizei ipsosului (circa 6 minute). 

Pentru şpăcluirea suprafeţelor mai mari se foloseşte şi pasta de ipsosvar, în proporţie de 1 parte ipsos 

şi 1 parte lapte de var (în volume). Compoziţia se va prepara în cantitati care să poată fi folosite în eel 

mult 20 minute de la preparare. Compoziţiile pastei pentru gletul de nisip (ipsos) şi aracet sunt indicate 

în Caietul V. 

2.6. Dup§ uscarea porţiunilor reparate, suprafaţa se şlefuieşti cu hârtie de şlefuit (în cazul pereţilor 

începând de la partea superioară spre partea inferioară) după care se curata de praf cu perii sau 

bidinele curate şi uscate. 

2.7. În cazul când pe suprafaţa gletului se aplică vopsitorii de ulei, alchidal, nitroceluloză sau alte 

vopsele care formează după uscare pelicule bariere de vapori, umiditatea gletului trebuii să fie de 

maximum 8%. 

Pregătirea suprafetelor de lemn, PFL, PAL 

2.8. Tâmplăria verifi'cată de către tâmplar în privinta bunei execuţii şi funcţionăl şi reparată 

în ceea ce priveşte degradările survenite în timpul'transportului sau montajului, este luată în 

prim ire de vopsitor. 

Vopsitorul verifică si corectează suprafeţele de lemn astfel ca nodurile să fie tăiate, cuiele îngropate, 

prelingerile de rasină sau alte murdării curatate etc. 
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2.9. Umiditatea tâmplăriei de lemn înainte de vopsire trebuie să nu depăşească media de 

15%. Verificarea umiditatii se poate face cu aparatul electric tip "Hygromette". 

2.10. Accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt nichelate sau lăcuite din fabricaţie, vor 

fi grunduite cu grund anticoresiv şi vopsite cu vopsea de ulei sau cu un email. 

Pregătirea suprafeţelor metalice 

2.11. Suprafetele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, păcură, grăsimi, mortar, 

vopsea veche,' noroi, gheata, zăpadă etc. 

Rugina se îndepărtează prin frecare cu perii de sârmă, şpacluri de oţel, răzuitoare, dălţi, piatră abrazivă 

sau prin sablare sau ardere cu flacără ; în cazuri speciale se vor folosi băi de spălare §i decapare acidă, 

în instalaţii industriale sau paste decapante. Petele de grăsimi se şterg cu tampoane muiate în solvenţi 

(whitespirit, terebentină, benzină uşoară). Se interzice folosirea petrolului lampant sau a benzinei auto, 

care pot înlesni coroziunea metalului. 

2.12. Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticorosiv 

corespunzător vopselei care se aplică. 

Pregătirea suprafeţelor cu un finisaj vechi 

2.13. Zugrăvelile vechi se vor răzui cu şpaclu, pereţii şi tavanele se vor spăla cu apă si săpun si după 

uscare se vor pregăti pentru zugrăvire ca în cazul unei zugrăveli noi. 

2.14. Vopsitoriile vechi se vor curata prin ardere cu lampa de benzină, după care vor fi îndepărtate cu 

şpaclul înainte de raVirea lor. îndepărtarea vopsitoriilor vechi se mai poate face cu piste decapante. 

Pasta se întinde cu un tampon, se lasă să se înmoaie pelicula câteva minute, după care se curata cu 

şpaclul. 

Dacă gletul de vopsea este prea crăpat sau sa cojit odată cu scoaterea cu şpaclul a vopselei, gletul se 

va reface complet. După aceasta, pregătirea pentru vopsire se face ca pentru un glet nou. 

2.15. Vopsitoriile vechi degradate, de pe tâmplăria metalică sau de lemn, se curata în mod 
similar ca de pe suprafeţele gletuite. 

După îndepărtarea vopsitoriilor vechi, pregătirea suprafeţelor se va face la fel ca în cazul unor finisaje 

noi. 

3. CONDIŢII DE EXECUŢIE 

3.1. Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile din 

prezentul normativ. 

3.2. Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe numai la o temperatură a aerului, în 

mediul ambiant, de eel puţin + 5°C, în cazul zugrăvelilor pe bază de apă şi de eel puţin + 15°C, în cazul 

vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri. 

Acest regim se va menţine în tot timpul executării lucrărilor şi eel puţin încă 8 ore pentru zugrăveli şi 15 

zile pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri, după executarea lor. 

3.3. Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata şi nici la un interval mai mic de 2 ore de la încetarea 

ploii (în condiţii de temperatură care sk permită uscarea suprafeţei); de asemenea, se va evita lucrul la 

fatade în orele de însorire maximă sau vânt puternic, pentru a evita uscarea accelerată şi crkparea 

peliculelor. 

3.4. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va verifica dacă suprafeţele suport au 

atins umiditatea de regim (suprafeţele de beton sau zidărie tencuită 3% şi suprafetele gletuite 8%). 

Aceasta se obţine în condiţii obişnuite (umiditate relativă a aerului de 60%' şi temperatură + 18...20X), 

după cea. 30 zile de la executarea mortarelor şi după circa 2 săptămâni de la executarea gletului. 

Umiditatea se verifică cu aparatul electric tip "Hygromette" (bazat pe principiul variaţiei rezistivitatii 

electrice a materialelor funcţie de umiditatea lor) sau cu un alt aparat similar (aparatul cu carbid tip 

CM.). 
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În cazul când pe şantier nu se găsesc aparatele indicate, se poate verifica dacă stratul suport de mortar 

sau beton sa uscat suficient prin următoarea metodă: cu ajutorul unei pensule curate se aplică pe o 

porţiune mică (cea. 2x5 cm) din suprafaţa suport 0 soluţie de fenolftaleină în alcool, în concentrate de 

1%; dacă porţiunea respectivă se colorează în violet sau în roz support are o umiditate mai mare de 

3%. 

3.5. Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafeţele care se vopsesc nu trebuie nu 

trebuie să fie mai mare de 6 0 C, pentru a se evita condensarea vaporilor. 

3.6. La executarea finisajelor se va ţine seama de indicaţiile date la fiecare caiet, în ceea ce priveşte 

compatibilitatea dintre natura fiecărui tip de finisaj şi stratul suport pe care se aplică, precum şi 

compatibilitatea dintre diferitele straturi ce alcătuiesc finisajul. 

3.7. Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depăşit; acestea vor putea fi folosite 

numai după verificarea şi confirmarea de către un laborator de specialitate a păstrării caracteristicilor 

vopselelor în limitele prevăzute în standardele şi normele interne de fabricaţie. 

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE ŞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR 

5.1. Controlul în timpul executiei se face de către executant, prin organele sale de control tehnic de 

calitate, precum şi de către beneficiar şi proiectant, urmărinduse respectarea prevederilor din prezentul 

normativ. 

5.2. Pe parcursul executării lucrăriior zugrăvelivopsitorii, se verifică în mod special (de către şeful 

punctului de lucru): 

a) îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport, conform pct.5; în cazuri de 

important deosebita consemnându-se acestea în procese verbale de lucrări ascunse; 

b) calitatea principalelor materiale ce intră în operă, conform standardelor şi normelor interne de 

fabricaţie respective; 

c) respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier; 

d) corectitudinea execuţiei, conform prevederilor capitolului 4 al fiecărui caiet. 

5.3. Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru 

remediere sau refacere. 

5.4. Recepţia lucrăriior de zugrăveli şi vopsitorii se va face numai după uscarea lor completă. 

Zugrăveli 

5.5. Prin examinarea vizuală a zugrăvelilor se verifică următoarele: 

a) corespondenta zugrăvelilor interioare şi exterioare cu prevederile proiectului şi dispoziţiile ulterioare, 

spre a se constata concordanţa lucrăriior executate cu prevederile acestora; 

b) aspectul suprafeţelor zugrăvite în culori de apă precum si a celor în calciovechio; 

ele trebuie să aibă un ton de culoare uniformă, să nu prezinte pete, scurgeri, stropi, băşici §i cojiri, fire 

de păr sau urme de la pensulă sau bidinele; urmele de bidinea sunt admise numai dacă sînt vizibile 

până la o distanta de eel mult 1m de la suprafaţa zugrăvită; nu se admit corecturi sau retuşuri locale 

care distonează cu tonul general, chiar la distanţe mai mici de 1m; pe suprafeţele finisate prin stropire 

trebuie ca stropii să fie repartizaţi uniform, exceptând cazul când prin condiţiile speciale ale lucrării sa 

prescris o repartizare neuniformă; 

c) uniformitatea desenului la zugrăveli interioare executate cu rolă, burete sau pânză desac; nu 

sunt admise pete sau sărituri şi nici suprapuneri sau lipituri ale desenului; în cazul execuţiei desenului 

cu rola se admite lipsa desenului numai la legătura a fâşii vecine, dar pe o latime de eel mult 1 mm. 

5.6.'Aderenţa zugrăvelilor interioare şi exterioare se constată prin frecare uşoară cu palma pe perete. 0 

zugrăveală aderentă nu trebuie să se ia pe palmă. 
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5.7. Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se verifică cu ochiul şi la nevoie cu un dreptar de 

lungime adecvată. Ele trebuie să fie fără' înnădiri şi de o latime uniformă pe toată lungimea 

lor. 

Se admit la un perete cel mult două devieri izolate, care să nu se abată de la linia dreaptă cu mai mult 

de 2 mm. 

Vopsitorii 

5.8. Înainte de începerea verificării calităţii vopsitoriilor se va controla mai întâi dacă la 

vopsitoriile în ulei sau la cele pe bază de polimeri sa format pelicula rezistentă, fapt ce se 

constată prin ciocnirea uşoară a vopselii cu degetul în mai multe puncte. 

5.9. Prin examinarea vizuală se verifică aspectul vopsitoriilor, avânduse în vedere 

următoarele: 

a) suprafeţele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie să prezinte pe toată suprafaţa 

acelaşi ton de culoare şi acelaşi aspect lucios sau mat, după cum se prevede în proiect sau în mostrele 

stabilite; vopseaua de orice fel trebuie să fie aplicată până la "perfect curat" adică să nu prezinte straturi 

străvezii şi nici pete, desprinderi, cute, băşici, scurgeri, lipsuri de bucati de peliculă, crăpături ori fisuri, 

care pot genera în viitor desprinderea stratului, aglomerări de pigmenţi, neregularitati cauzate de chituiri 

sau şlefuire necorespunzătoare, urme de pensulă, fire de păr, urme de vopsea insuficient frecată 

înainte de aplicare etc; 

b) la vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu peliculă de vopsea a 

suprafeţelor de lemn sau metalice bine chituite şi şlefuite în prealabil, se va controla ca accesoriile 

metalice vizibile (şilduri, drucăre, cremoane, olivere etc.) să nu fie pătate de vopsea; 

c) nu se admit pete de mortar sau zugrăveală pe suprafeţele de tâmplărie vopsite; 

d) pentru controlarea pregătirii corecte a suprafeţelor de tâmplărie înaintea vopsirii (curatirea, şlefuirea, 

chituirea rosturi lor etc.) se vor face verificări prin sondaje în diverse puncte, înlăturându-se cu grijă 

vopseaua până la stratul suport; 

e) se va examina vizual dacă ţevile, radiatoarele, convectoarele, aerotermele, ventilatoarele etc. sunt 

vopsite în culorile prescrise şi dacă vopseaua este de culoare uniformă, fără pete, urme de pensulă, 

crăpături sau alte defecte; cu aceeaşi atentie se va controla dacă pregătirea feţelor laterale şi spatele 

acestui piese şi aparate' sunt vopsite pe toate elementele, f§ră locuri neacoperite, umflături etc; pentru 

verificarea suprafeţelor din spatele conductelor, radiatoarelor etc. se va folosi oglinda; se va controla 

prin sondaje dacă este aplicată vopseaua pe suprafeţele corect pregătite în prealabil şi dacă este 

executata conform proiectului (curatirea de rugină sau mortar, aplicarea succesivă a straturilor 

prevăzute în proiect); 

f) bordurile, frizurile şi liniatura trebuie să fie de ai i latime pe toată lungimea, să nu prezinte curburi sau 

frânturi de acelaşi aliniament, iar înnădiriie să nu fie vizibile de la distanţa mai mare de 1 m; 

g) separatiile dintre vopsitorii şi zugrăveli pe acelaşi perele precum şi cele dintre zugrăveala pereţilor ş'i 

tavanelor trebuie să fie distincte, fără suprapuneri, ondulaţii etc; 

verificarea rectiliniaritatii liniilor de separatie se va face cu un dreptar de lungime cât mai mare; la 

această verificare trebuie ca pe'un întreg perete să nu existe mai mult de două devieri izolate şi care să 

nu se abată de la linia dreaptă cu mai mult de 2 mm. 

5.10. Calitatea lucrărilor de vopsitorie executate pe piesele metalice se verifică în acelaşi 
mod ca la celelalte lucrări de vopsitorie, prevăzute în prezentul capitol. 

ZUGRĂVELI CU LAPTE DE VAR 

MATERIALE 

6.1. Amestecurile preparate pentru zugrăveli cu lapte de var trebuie să fie rezistente la lumină şi la 

acţiunea mediului în care se vor găsi suprafeţele respective în timpul exploatării. Compoziţiile trebuie să 
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aibă o astfel de consistent^ Tncât acoperirea suprafetelor să se poată face corect, fără ca materialul să 

curgă şi făra să rămână urme vizibile'de bidinea sau pensulă; de asemenea trebuie să aibă pigmenţii 

bine fixaţi. Pentru aceasta, în compoziţii se vor introduce uleiuri. 

6.2. Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor trebuie să corespundă prevederilor din următoarele 

standarde de stat şi norme interne ale unitatilor producătoare: 

Ulei de in sicativat, STAS 1670; 

Ulei tehnic de in, STAS 1870; 

Ulei tehnic de rapiţă, STAS 207870; 

Ulei tehnic de floareasoarelui, STAS 271070; 

Var pentru construct^, STAS 14670; 

Apă pentru mortare şi betoane, STAS 79073; 

Oxizi, pigmenti pentru vopsele, pământuri decolorante, produse absorbante, standardele 

din sectorul L '"Industria chimică" subgrupa "L 17"; 

Hârtie pentru şlefuire uscată, STAS 158161; 

Corpuri abrazive cu liant ceramic, STAS 459368. 

7. PRESCRIPŢII DE EXECUŢIE 

Prepararea compozitiilor de zugrăveli cu lapte de var 

7.1. Laptele de var folosit la zugrăveli se prepară din var pastă gata stins, prin diluarea pastei de var cu 

apă în proporţie de 1 parte var la 1,5 părţi apă (în volume) şi amestecare până la perfecta omogenizare. 

În caz că nu există pe şantier var gata preparat, laptele de var se poate prepara din bulgări (2...2,5 părti 

apă la 1 parte var bulgări în volume). Nu se va face prepararea în recipiente (butoaie, gslleţi) din tablă 

neagră, deoarece ruginesc şi schimbă culoarea laptelui de var. 

Varul pastă poate fi folosit la zugrăveli după 3—5 zile de la preparare. Laptelui de var i se adaugă, 

amestecând continuu, până la omogenizare, grăsimi (ulei de in, de rapita sau de floarea soarelui), în 

proporţie de 1...2% (în volume). Se poate folosi şi seu topit tehnic, în aceeaşi proporţie, care însă se va 

încălzi până la topire şi se va amesteca numai în cazul reparării laptelui din var bulgări şi anume înainte 

de răcirea amestecului. 

7.2. În cazul unor zugrăveli colorate se adaugă pigmenti în praf, până la nuanta dorită. Laptele de var 

strecurat se amestecă cu colorantuf muiat în apă cu 24'ore înainte de strecurare.Este necesar ca, 

compoziţiile colorate să se prepare în cantitati suficiente pentru zugrăvirea eel puţin a unei încăperi (la 

interior) sau a unei faţade (la exterior), pentru a se evita variaţiile de nuanta în cadrul aceluiaşi câmp 

vizibil. 

7.3. Înainte de întrebuinţare, compoziţia se va strecura prin site fine (900 ochiuri/cm 2 ), cu ţesătură din 

sârmă de alamă, pentru reţinerea atât a impuritatilor cât şi a particulelor de var nestins sau de pigment. 

7.4. La locul de muncă, compoziţia din zugrăveală se transports şi se păstrează în găleţi de tablă 

zincată. 

 

Aplicarea zugrăvelii 

7.5. Spoielile (preparate din lapte din var, fără pigmenţi şi grăsimi) şi zugrăvelile de var se execută în 
două-trei straturi. Primul strat are rol de grund (constituind stratul de legătură dintre suprafata pregătită 
si zugrăveală); el crează o suprafata uniformă ca porozitate, putere de absorbţie şi culoare. 

Aplicarea primului strat se va face imediat după terminarea lucrărilor pregătitoare, eel mult după 2...4 

ore; în caz contrar ştergerea de praf se va efectua din nou înainte de aplicarea primului strat de 

zugrăveală. 
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7.6. La zugrăvirea pereţilor se delimitează de la începui suprafeţele care trebuie să fie zugrăvite 

diferit, prin trasarea unor linii subţiri între suprafetele respective (de exemplu linii tavan şi pereti). 

Trasarea liniilor se va face conform caietului sarcini. 

Zona imediat'învecinată liniei de demarcaţie se zugrăveşte cu o pensulă. 

7.7. Zugrăveala se aplică prin stropire cu aparate de pulverizat. Pentru a asigura o mai bună aderenta 

de suport, primul strat de zugrăveală se poate aplica cu bidineaua. 

Se admite şi aplicarea manuală cu bidineaua a tuturor straturilor zugrăvelii numai pe suprafeţe mici. 

7.8. În cazul zugrăvirii manuale, întinderea straturilor se va face purtându-se bidineaua pe direcţii 

perpendiculare;  la plafoane ultima netezire se va face pe direcţia luminii (spre fereastră) iar la pereţi în 

sens orizontal. în timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul vasului. 

7.9. Fiecare strat se va aplica numai după uscarea celui precedent. 

7.10. Zugrăvirea manuală se va face concomitent de către doi zugravi, unul executând zugrăvirea 

părţii superioare a peretelui de pe scara dublă, iar celălalt zugrăvind de pe pardoseală partea inferioară 

a peretelui, pentru a se evita apariţia de dungi la locul de îmbinare. 

7.11. În cazul unor încăperi în care se execută lambriuri în vopsea de ulei (băi, bucătării, spălătorii, săli 

de clase etc), se zugrăveşte mai întâi partea superioară a peretelui împreună cu tavanul, iar apoi se 

execută lambriul în ulei. Limita de demarcaţie se trage cu culoare de apă, aşa cum sa indicat mai sus. 

7.12. La aplicarea mecanizată prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat cu acţiune discontinue la 

care pentru fiecare alimentare a rezervorului cu compoziţia de zugrăveală este necesară întreruperea 

lucrului; cu acţiune continuă, la care compoziţia de zugrăveală este absorbită de pompa aparatului 

printrun furtun dintr-un vas (recipient) alimentat continuu. 

7.13. Aparatul cu acţiune discontinue folosit curent este aparatul tip "Calimax". (lista de scule, 

dispozitive, utilaje este dată în Anexă). 

Înainte de aplicarea compoziţiei de zugrăveală se execută următoarele operaţii pregătitoare; Se umple 

rezervorul cu compoziţia de zugrăveală, aşezânduse pe gura rezervorului o sită pentru strecurarea ei; 

se ridică presiunea în rezervor prin pompare manuală, până la 3...5 atmosfere; Se deschide robinetul şi 

se reglează jetul; se verifică manometrul şi legătura furtunului la rezervorul şi la tija duzei. 

7.14. Ca aparat de pulverizat cu acţiune, continuă se poate folosi aparatul electric de zugrăvit 

AEZ1), cu compoziţia de zugrăveală, strecurată în prealabil, se alimentează continuu un 

recipient (găleată) separat pe măsura consumului, de unde este absorbită prin furtun în 

rezervorul de presiune şi respinsă prin furtunul de refulare în pulverizator. 

Înainte de aplicarea compoziţiei de zugrăveală se execută următoarele operaţii pregătitoare: se prepară 

compoziţia de zugrăveală cu o astfel de consistent^ încât să se asigure posibilitatea de a fi pulverizată 

şi se strecoară prin sită; se umple recipientul de alimentare continuă şi se introduce furtunul de 

absorbţie în acest recipient; se acţionează pompa cu membrană până la presiunea de 5...6 atm. şi se 

deschide robinetul pulverizatorului; se verifică buna funcţionare a aparatului (manometrul, legătura 

furtunului de absorbţie cu aparatul, legătura furtunului de refulare cu duza şi cu pulverizatorul, starea de 

funcţionare a pompei şi a pulverizatorului etc); se reglează jetul. La aparatul electric de zugrăvit, înainte 

de punerea în funcţiune se va face legătura acestuia cu pământul. 

7.15. Pentru executarea zugrăvelii cu aparatele de pulverizai se procedează în felul următor: 
se ridică presiunea în pompă până la cea de lucru (conf. pet. 3.13 şi 3.14), se deschide 
robinetul de la pulverizator şi se începe stropitul; jetul sub care compozitia de zugrăveală 
iese din duza pulverizatorului trebuie să fie cu stropii fini şi în unghi drept'iată de suprafaţa 
care se finisează, iar duza să se afle la o distanţă de suprafata de 0,75... 1,00 m, astfel meat 
compoziţia care se pulverizează să nu cadă pe jos şi să nu ricoşeze; pentru o aplicare 

uniformă a compozitiei de zugrăveală, se execută cu duza pulverizatorului mişcări în spirală; fiecare 

strat se aplick numai după uscarea celui precedent. 
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7.16. După terminarea lucrului se va spăla aparatul atât în interior cât şi în exterior precum şi furtunul şi 

pulverizatorul, prin introducerea unei cantitati de apă în interiorul aparatului, creându-se din nou 

presiune. 

7.17. La zugrăvirea faţadelor, pentru a se împiedica uscarea bruscă şi cojirea zugrăvelilor, se va evita 

aplicarea acestora pe boare puternic; aplicarea se va face în primele ore ale diminetii si după amiază 

(în lunile de vară). În cazul când este necesar să se lucreze pe timp însorit/suprafaţa se va uda cu apă 

în prealabil. 

 

ZUGRĂVELI IN CULORI DE APĂ, 

ZUGRĂVELI ÎN RELIEF, 

FINISAREA ORNAMENTELOR DE IPSOS 

MATERIALE 

8.1. Amestecurile preparate cu culori de apă trebuie să reziste la lumină şi la acţiunea mediului în 

care se vor găsi suprafetele respective în timpul exploatării. Compoziţiile trebuie să aibă o astfel 

de consistent^, încât'acoperirea suprafeţelor să se poată face corect, fără ca materialul să curgă 

şi fără să rămână urmi vizibile de bidinea sau pensulă; de asemenea, trebuie să aibă pigmenţii 

bine fixaţi. Pentru aceasta, în compoziţiile de zugrăvii se va introduce un adaos preparat din clei 

de oase sau de piele. 

8.2. Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor în culori de apă trebuie să corespundă 

prevederilor din următoarele standarde de stat §i norme interne ale unitatilor producătoare: Ipsos 

de construcţii şi ipsos de modelat, STAS 54566; 

Caolin spălat de Aghireş, STAS 23283; 

Humă, condiţiile tehnice prevăzute in normele interne ale carierei producătoare; 

Caolin spălat de Harghita, STAS 488868; 

Apă pentru mortare şi betoane, STAS 79083; 

Clei de oase, STAS 8873; 

Clei de piele, STAS 8969; 

Gelatină tehnică, STAS 254073; 

Cretă măcinată de Murfatlar Dobrogea, STAS270671; 

Oxizi, pigmenţi pentru vopsele, pământuri decolorând produse absorbante, standardele din sectorul "L. 

Industria chimică subgrupa "L 17"; 

Praf de bronz alb şi galben; 

Praf de mătase "Micalux", N.I. 458960 a UCECOM; 

Hârtie pentru slefuire uscată, STAS 158161; 

Pânză pentru slefuire uscată, STAS 158261; 

Corpuri abrazive cu liant ceramic şi mineral, STAS 459366. 

9. PRESCRIPŢII DE EXECUTIE 

Zugrăveli Tn culori de huma! 

Prepararea compoziţiei de zugrăvit. 

9.1. La prepararea compoziţiei de zugrăvit se vor folosi: humă muiată în apă, pigmenţi şi solutie de 

clei. 

9.2. 'fnmuierea humei cu apă se face în proporţie de 2 litri de apă la 1 kg humă bulgări frământaţi 

mărunt. Cantitatea de apa poate varia în funcţie de calitatea humei. 

Se toarn§ întâi apă, atât cît să acopere bulgării de humă; restul de apă se adaugă după înmuierea 
acestora. 
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Pentru înmuiere, bulgării se vor lăsa în apă timp de 5...24 ore, după care amestecul se va omogeniza 

bine cu o lopată. 

9.3. Pigmenţii vor fi înmuiaţi în apă cu 24 ore înainte de prepararea compoziţiei. 

9.4. Soluţia de clei se va prepara din clei şi apă în proporţie de 1 kg clei la 5 litri apă. Plăcuţele de clei 

sparte în bucati sau cleiul granulat se înmoaie în apă timp de 24 ore. După aceea amestecul se fierbe, 

introduced vasul cu clei în alt vas cu apă care fierbe. 

Fundul vasului cu clei nu trebuie să atingă fundul vasului cu apă. 

9.5. Prepararea compoziţiei de zugrăveală se va face astfel: Se toarnă în amestecul de humă cu apă 

soluţia de clei, în proporţie de 100 g soluţie clei la 1 litru de humă cu apă; după aceea se adaugă 

pigmenţii înmuiaţi în apă, până la obţinerea nuanţei cerute de proiectant. 

Este necesar ca, compoziţiile colorate să se prepare în cantitati suficiente pentru zugrăvirea eel puţin a 

unei încăperi (la interior) sau a unei faţade (la exterior) pentru a se evita variaţiile de nuante, în cadrul 

aceluiaşi câmp vizibil. Întreaga'compozitie se va strecura prin sita cu 900 ochiuri/cm 2 . 

9.6. Concomitent se va prepara şi o soluţie de săpun cu apă, în proporţie de 1 kg săpun la circa 16 litri 

apă. Se introduce săpunul (pastă sau bucati) întro cantitate mică de apă caldă, amestecând până la 

dizolvarea completă a săpunului. Se adaugă apoi rest vil de apă caldă, se omogenizează şi se 

strecoară prin sita cu 900 ochiuri/cm 2 . 

 

Aplicarea zugrăvelii 

9.7. Se aplică un prim strat de săpun, după care se face repararea defectelor mărunte la tavan şi 

pereţi, cu pastă de ipsos. După uscarea şi şlefuirea reparaţiilor se aplică un strat de săpun pe porţiunile 

reparate, după care se va aplica compoziţia de zugrăveală în trei straturi, pe întreaga suprafata. 

Atât săpunul cît şi primul strat de zugrăveală, se aplică cu bidineaua. 

Ultimele două straturi de zugrăveală se aplică mecanizat cu aparate de pulverizat, conform prevederilor 

din caietul II, cap. II sau în cazuri speciale, pe suprafeţe mici, tot cu bidineaua. 

9.8. Compozitia de zugrăveală, după ce a fost amestecată n soluţia de clei, se va întrebuinţa în timp de 

24.'..48 ore de la preparare, întrucât se alterează cu timpul, în special vara. 

9.9. Toate celelalte indicaţii tehnologice privind aplicarea manuală sau mecanică a zugrăvelii (modul de 

aplicare a stratului pe pereţi, uneltele necesare etc.) sunt indicate la zugrăvelile de lapte de var (Caietul 

II). Zugrăveli in culori de apă cu caolină 

9.10. Se întrebuinţează '64e obicei fără pigmenţi, pentru obţinerea unei compozitii de zugrăveală de 

culoare albă pentru zugrăvirea tavanelor. Mai rar, se întrebuinţează cu d'iverşi pigmenţi, la compoziţiile 

de zugrăvit pereţii, în locul humei. 

9.11. Prepararea se face în mod similar ca la zugrăvelile cu humă şi clei, în aceleaşi proporţii, huma 

fiind înlocuită cu caolină. 

9.12. Zugrăveala cu caolină se aplică pe suprafeţe gletuite; tehnologia de aplicare este aceeaşi ca la 

zugrăveli pe pereţi cu humă şi clei. 

Zugrăveli cu desene, liniaturi §i stropite 

9.13. Zugrăvelile cu desene, liniaturile şi zugrăveli stropite se vor executa pe suprafeţe zugrăvite în 

prealabil într-o singură culoare, care constituie fondul. Zugrăveala simplă de fond se execută în 

conformitate cu prevederile de la pet. 9.1 ...9.9 de mai sus. 

Prepararea compoziţiei 

9.14. Compoziţia se prepară din soluţie de clei cu adaos de apă şi pigmenţi minerali. Soluţia de clei 

preparata în conformitate cu prevederile de la pet. 9.3 se diluează cu apă în proportie de 100 g soluţie 

de clei la 1 litru apă. În locul soluţiei de clei se poate folosi lapte animal în aceeaşi proportie. 

Pigmenţii se adaugă pânk la obţinerea nuanţei cerută de proiectant. 
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9.15. Desenele rezultate cu compozitiile preparate ca mai sus pot fi completate cu un desen în culoare 

de bronz (galben sau alb). 

Compoziţia în culoare de bronz se prepară din: 

bronz 100 g 

amidonl00g 

gelatină 50 g 

apă 500...600 ml 

Prepararea se face dizolvând  amidonul în puţină apă caldă şi amestecând până la desfacerea 

cocoloaşelor; după aceea se adaugă apă până se obţine o soluţie de consistent laptelui (circa 

400...500 ml), gelatina se dizolvă în restul de 100...200 ml apă caldă şi se amestecă până la 

omogenizare completă. 

În vasul cu amidon se toarnă gelatina, după care se toarnă bronzul, amestecând continuu. 

În timpul lucrului, vasul cu compoziţia se ţine în alt vas cu apă fierbinte, răcirea şi întărirea trebuind să 

se iacă pe suprafeţe ce se finisează. 

Executarea desenului cu rola 

9.16. Compoziţia de zugrăveală se aplică pe cilindrul rolei confecţionat din burete, cu ajutorul unei 

pensule. 

Aplicarea desenului se face purtând rola pe perete de sus în jos. 

Se va avea grijă ca benzile cu desen obţinute să fie perfect verticale şi să nu apară zone de 

suprapunere a desenului sau zone neacoperite între benzile cu desen. 

Executarea desenului cu pânză de sac, de in sau cu piele de căprioară 

9.17. Pânza de sac, de in sau de piele de căprioară, se înmoaie în prealabil în vasul cu compoziţia de 

zugrăvit şi se stoarce uşor, răsucinduse ca să formeze un sul. Prin rostogolirea pe perete a sulului 

astfel format se obţine un desen neregulat, indicat în special pentru lambriuri. 

Se pot aplica cu acest sistem desene în mai multe culori. 

Executarea desenului cu şabloane 

9.18. Pentru folosirea şabloanelor se vor trasa în prealabil linii de reper, una orizontală la partea 

superioară a peretelui şi altele verticale la colţurile camerei. Liniile de reper se vor trase cu o sfoară 

trecută prin praf de pigmenţi. 

Centrarea şabloanelor pe liniile de reper se face cu ajutorul unor semne tăiate în colţurile lor. Şabloanele 

sunt confectionate din carton presat, protejat cu un strat de ulei de in şi, după uscarea acestuia, vopsit 

cu două straturi de vopsea de ulei de culoare închisă. 

9.19. Modul de lucru cu şablonul este următorul: 

se aplică şablonul pe perete; se aplică culoarea cu ajutorul unei bidinele cu părul fin şi scurt, lungime 

2...3 cm (specială pentru lucrări cu şablon), peste locurile tăiate ale şablonului, prin mişcări circulare ale 

bidinelei. 

9.20. Culorile folosite voi fi culori de apă, cu o consistent mărită. 

9.21. Desenele compuse din câteva culori se realizează cu şabloane diferite, cu desene 

corespunzătoare fiecărei culori. 

9.22. Şabloanele pot fi folosi ic şi la realizate vopsitoriilor în ulei, bidineaua în acest caz fiind înlocuită 

cu o pensulă cu părul moale. 

9.23. Liniaturile se vor executa pentru a delimita tavanul, lambriurile, soclurile sau pentru completarea 

ori încadrarea lucrărilor decorative. 

Liniile simple sau grupurile de linii trebuie să corespundă în ceea ce priveşte dimensiunile §i coloritul 

detaliului, desenului de zugrăveală. 

9.24. Poziţia liniilor se va trasa cu ajutorul unei sfori subţiri, bine răsucită, trasă prin praf de cretă sau 
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pigment (care nu pătează suprafaţa); trasarea se va face pe semne marcate în prealabil. 

9.25. Liniatura se realizează cu pensule speciale de diferite grosimi (pensule linior). Tragerea liniilor se 

face prin sprijinirea şi deplasarea pensulei pe un dreptar subţire şi elastic (din lemn sau material 

plastic). 

9.26. Liniile care despart două suprafeţe vopsite în ulei se execută tot în ulei. Liniile ce despart o 

suprafaţă acoperită cu o culoare de apă de una vopsită în ulei, se execută în culoare de apă. 

În cazul când detaliul desenului de zugrăveală prevede despărţirea tavanelor de pereţi printr-o baghetă 
de lemn, aceasta se va monta după o linie trasată în mod similar ca mai sus, prin prindere cu ţinte 
bătute în dibluri; diblurile vor fi montate în tencuială din 50 în 50 cm. Baghetele de lemn vor fi vopsite 
sau lăcuite în prealabil. 
 

Executarea zugrăvelilor stropite 

9.28. Zugrăvelile stropite se execută cu culori de apă, pe suprafeţe pe care sa aplicat în prealabil o 

culoare de fond. 

Pentru zugrăvirea în mai multe culori stropite, operaţiile se execută succesiv, stropirea unei culori 

făcânduse după ce sa uscat culoarea precedents Prin stropirea a 3...4 culori, se pot realiza imitaţii de 

mozaic, granit etc. 

9.29. Aplicarea zugrăvelilor stropite se va face cu ajutorul unei bidinele cu părul scurt (6 cm) sau cu un 

dispozitiv special (indicat la pet. 9.32). Nu se vor folosi bidinele cu părul lung deoarece zugrăveala va 

rezulta neuniformă, cu pete. 

Pentru a se evita pătarea suprafeţei, se va stoarce bidineaua de surplusul de compoziţie. 

Stropirea se execută prin lovirea uşoară a bidinelei de mână sau de o riglă, păstrânduse acelaşi sens 

de aplicare, astfel ca să se obţină o acoperire cît mai uniformă a suprafeţei ce se zugrăveşte. Porţiunile 

care nu trebuie stropite se acoperă cu hârtie, panouri sau rigle de protecţie. 

9.30. Stropirea se poate executa şi cu praf de mătase. Prepararea compoziţiei se face în mod similar 

cu cea pentru bronzare, cu deosebire că în loc de 100 g praf de bronz se pune 50 g praf de mătase. 

VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI, ALCHIDAL, POLILAC, IMITAŢIE LOVITURI DE CIOCAN, 
BRONZ ALUMINIU, PE BAZA DE DERIVAŢI CELULOZICI, BITUMINOASE, ŞELAC, CERUIRE 
 

MATERIALE 

10.1. Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor trebuie să corespundă prevederilor din următoarele 

standarde de stat şi norme interne ale unitatilor producătoare: 

a) Materiale pentru vopsitorii pe bază de ulei: 

— Benzină de extracţie, STAS 4575; 

— Diluant 104 pentru produse pe bază de ulei, STAS 312475; 

— Grund pentru astupat porii, STAS 519275; 

— Ciuturi pe bază de ulei, STAS 659275; 

— Vopsele, lacuri şi emailuri pe bază de ulei, Nl 9061 anexe; 

— Grund anticorosiv pe bază de minium de plumb 3516 Nl 9061; 

— Diluant pentru chit de cuţit pe bază de ulei D 0013,  conform  caietului de sarcini 

PolicolorBucureşti. 

b) Materiale pentru vopsitorii pe bază de alchidal: 

— Whitespirit rafinat, STAS 4467; 

— Grund pentru astupat porii, STAS 519275; 

— Grunduri colorate mate, Nl 170368; 

— Chit de stropit alchidal C 8954, Nl 170367; 

— Emailuri alchidice, Nl 170368; 
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— Lacuri incolore alchidice, Nl 170368 şi anume: 

 

• L 00520 pentru finisarea tâmplăriei de lemn (mai rezistent în mediu marin); 

• L 0055 pentru finisarea tâmplăriei metalice; 

• L 00532 pentru finisarea tîmplăriei din metale uşoare; 

• L 0051 pentru finisarea tâmplăriei în mediu exterior (pe lemn şi metale); 

— Diluant pentru produse pe bază de răşini alchidice STAS I 312374. 

c) Materiale pentru vopsitorii pe bază de polilac: 

— Email polilac simbol 5044, caiet de sarcini Policolor 46; 

Grund G 0052, STAS 5192 sau grund pe bază de minium de plumb, simbol G 3516, Nl 9061; 
 

— Chit pe bază de ulei, STAS 659275; 

— Whitespirit, STAS 4467; 

— Hârtie de şlefuit, STAS 158161; 

— Feruginol, Nl 170861; 

d) Materiale pentru vopsitorii cu: email imitaţie lovituri de ciocan, email bronz, aluminiu şi vopsele 

bituminoase: 

— Emailuri imitaţie lovituri de ciocan cu uscare la aer, Nl 170368 şi anume: 

• E 815500 pentru metal, cu soluţie de întărire L 005501; 

• E 815520 pentru lemn şi ipsos, cu soluţie de întărire / 005521; 

 

— Email bronz aluminiu E 8151, Nl 170368; 

— Diluant pentru produse pe bază de răşini alchidice, STAS 112374; 

— Lacuri pe bază de bitum, STAS 347467; 

e) Materiale pentru vopsitorii pe bază de derivaţi celulozici: 

— Diluanţi pentru produse pe bază de derivaţi celulozici, STAS 312274; 

— Lacuri pe bază de nitroceluloză, STAS 342175; 

— Chituri, grunduri, lacuri, emailuri pe bază de derivati celulozici, Nl 30661. 

Grundurile nitrocelulozice sunt destinate industriei' metalurgice; în construct se aplică vopsele de 

nitroceluloză pe grunduri de ulei sau alchidal. 

f) Materiale pentru vopsitorii patinate (lustruire) cu şelac şi cu ceară: 

— Ceară de albine, STAS 306474; 

— Ceară pentru parchet Intrep. Victoria, Nl 156466; 

— Benzină de extracţie, STAS 4575; 

— Şelac materie primă sub formă de fulgi din import; 

— Alcool tehnic, MIA Nl 61461; 

g) Materiale auxiliare pentru vopsitorii: 

— Hârtie pentru şleîuire uscată, STAS 158161; 

— Pînză pentru şlefuire uscată, STAS 158261; 

— Corpuri abrazive cu liant ceramic, STAS 459368; 

— Lichid de lustruit, STAS 519075; 

— Decapant D 00210, Nl 170861; 

— Apă de lustruit Novolin Super D 00231, Nl 206262. 

11. PRESCRIPT!! DE EXECUTIE Vopsitorii cu vopsele de ulei' 

11.1. Vopsitoria de ulei se aplică pe glet de ipsos sau pe suprafeţe de lemn sau metal după terminarea 

lucrărilor pregătitoare (Caietul I). 
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11.2. Pe glet de ipsos se aplică un grund de îmbibare incolor. 

Tâmplăria de lemn şi metalică se lurnizează pe şantier gata grunduită cu grundul de îmbibare şi 

respectiv grund anticoroziv. În cazul unor elemente de lemn sau metal, care au fost confecţionate pe 

şantier, acestea se vor grundul pe şantier, în luncţie de natura vopsitoriei ce se execută. 

Grundurile se vor aplica întotdeauna manual, cu pensula, pentru a se asigura o legătură mai bună a 

vopsitoriei ulterioare cu suprafaţa suport. 

11.3. După grunduire se execută chituirea defectelor locale, şlefuirea locurilor chituite şi ştergerea de 

praf după uscare; apoi în cazul unor lucrări de calitate superioară, se execută una sau două şpacluiri 

complete ale suprafeţelor, urmate de şlefuiri după uscare şi ştergerea prafului rezultat. 

11.4. Plăcile din aşchii de lemn (PAL) vor fi chituite şpacluite până la completa lor netezire. Plăcile 

fibrolemnoase (PFL) dure vor fi în prealabil şlefuite, pentru a transforma suprafaţa lor într-un suport 

absorbant, aderent, după care vor fi gunduite, şpacluite şi vopsite. În cazul când se finisează cu lacuri 

transparente suprafeţele nu vor fi şpacluite, ci numai şlefuite, grunduite şi lăcuite. 

Chituirea şi şpacluirea se face cu chil de ulei pentru aplicarea cu şpaclu (chit de cuţit). 

Materialul pentru şpacluit se prepară din chil de cuţit, prin diluare cu un diluant special 

D0013, sau cu ulei, sau cu vopsea la culoare. 

Diluantul special se adaugă la chit până la obţinerea consistent^ de lucru necesară pentru 

şpacluire. 

11.6. Şlefuirile succesive se fac cu hârtie sau pînză de §lefuit sau cu piatră de şlefuit, cu granulaţii din 

ce în ce mai mici, pentru diferitele straturi, în funcţie de rugozitatea suprafeţei suport de calitatea 

cerută. 

11.7. În general se vor aplica 1...2 straturi de şpacluială în grosime de 0,2...0,5 mm; la lucrări de calitate 

superioară se vor executa 3 şpacluiri. 

11.8. Aplicarea vopselei se face de obicei în două — trei straturi, în funcţie de calitatea cerută. 

In cazul finisării transparente se aplică un strat grund şi 1—2 straturi lac de ulei. Înainte de aplicare, 

vopseaua se strecoară prin site fine (900 ochiuri/cm 2 ) şi se potriveşte la consistenţa necesară de 

lucru, prin amestecarea cu un diluant corespunzător cu natura vopselei respective; amestecul se face 

cu 5...10% diluant. 

Vopseaua se va aplica într-un strat uniform fără a se lăsa urme mai groase sau mai subţiri de vopsea şi 

va fi întinsă pîna la obţinerea unei bune adeziuni de stratul inferior. Se recomandă ca tâmplăria 

detaşabilă să fie vopsită în poziţie orizontală. 

Straturile de vopsea succesive se întind pe direcţii perpendiculare, unul fata de celălalt. 

Ultimul strat de vopsea se întinde de preferinta astfel: 

— de sus în jos pe pereti; 

— în lungul fibrelor pe eiemente de lemn; 

— pe linia de cea mai mare pantă (de la coamă spre streaşină, pe acoperişuri). 

După aplicarea primului strat de vopsea, aceasta se netezeşte cu pensule speciale cu părul moale; 

după uscare, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit HS 80. 

După aplicarea ultimului strat de vopsea, acesta se va tufui sau se va netezi cu pensule moi, după cum 

se indică de către proiectant. 

În cazul că este necesar, după fiecare strat de vopsea (cu excepţia ultimului) se execută şlefuiri sau 

eventual şi chituirişlefuiri intermediare. Chituirea se face cu chit de ulei. După fiecare şlefuire se şterge 

bine praful de pe suprafata, cu pensule moi sau cârpe care nu lasă scame. 

Şlefuirea şi aplicarea unui nou strat se face numai după minimum 24 ore de la aplicarea stratului 

precedent, după uscarea acestuia. 

Page 343 of 1086



11.9. Încăperea unde se vopseşte trebuie să fie lipsită de praf şi bine aerisită, însă fără curenti puternici 

de aer. 

11.10.' Tn cazul încăperilor în care se produc vapori de apă (băi, bucătării, spălătorii etc), se recomandă 

ca suprafeţele vopsite să nu se tutuiască, acestea trebuind să rămână netede pentru o mai bună 

întreţinere. 

11.11. Radiatoarele, după grunduire cu grund anticorosiv, se vopsesc în două-trei straturi 

cu vopsele speciale pentru radiatoare (rezistente la căldură). 

Pentru vopsirea radiatoarelor se folosesc pensule de o formă specială cu coadă lungă, pentru a pătrunde 

între elementele radiatorului. 

11.12. Vopsirea învelitorilor de tablă neagră se face mai întâi prin grunduirea şi chituirea cu un grund şi 

chit anticorosiv, după care se aplică unu-două straturi de vopsea specială pentru învelitori. 

11.13. Foile de uşi, cercevelele ferestrelor şi alte element deta§abile, pot li vopsite si înainte de 

montarea lor, cu condiţia ca efectuarea lucrărilor de vopsire a acestora şi depozitarea elementelor 

vopsite să se facă într-o încăpere lipsită de praf şi curent. 

11.14. În cazul în care la terminarea lucrului, în vase rămâne vopsea neconsumată, se toarnă peste 

aceasta puţin solvent, pentru a se împiedica formarea unor pojghiţe tari până la începerea lucrărilor de 

vopsire. 

11.15. În cazul în care se cere executarea unei vopsitorii mâle sau semimate, se vor folosi vopsele 

destinate acestui scop, fără a face diluarea pe şantier. 

11.16 La executant! vopsitoriei cu mijloace mecanizate se vor lua măsuri ca toate 

lucrările de pregătire a lucrărilor să fie executate cu deosebită grijă. 

11.17. Vopsirea se execută cu compoziţii gata preparate pentru vopsirea mecanizată sau cu compoziţii 

obişnuite de ulei preparate pentru vopsirea manuală, care se diluează înainte de întrebuinţare până la 

consistent^ necesară stropirii (sub forma unei pulberi fine şi uniforme). 

Diluarea se face adăugind diluant în proporţie de 10...15% din cantitatea vopselei. Înainte de 

încărcarea rezervorului pistolului de vopsit, vopseaua se strecoară prin site de mătase (900 ochiuri/cm 

2). 

11.18. Vopsirea se execută cu o instalaţie de pulverizat compusă din: compresor de aer, rezervor de 

vopsea, furtun de cauciuc, pistol de pulverizat. 

Presiunea de lucru va fi cuprinsă între 3...5 atmosfere. Se pot folosi pistoale cu rezervorul de vopsea 

de 11 ataşat deasupra sau dedesubtul pistolului sau se poate folosi un rezervor separat pentru cantitati 

mai mari de vopsea. Lista de scule, dispozitive şi utilaje este dată în anexă. 

11.19. Vopsirea se execută ţinându-se pistolul la o astfel de distanta de la perete, meat jetul de vopsea 

să acopere o suprafata cât mai mare posibil, iar ceaţa formată de stropi să fie mică; distanţa optimă de 

la pistol la perete este de 15...20 cm; pistolul se va ţine cu jetul perpendicular pe suprafaţa de vopsit şi 

se va purta în sens spiralat; după fiecare umplere a rezervorului dacă este necesar, se reglează 

deschiderea duzei pulverizatorului şi presiunea aerului. 

Vopsirea propriu-zisă se execută după terminarea grunduirii, chituirii şi şlefuirii suprafeţei, ca şi în cazul 

vopsitoriilor executate manual; chitul folosit va fi chit de stropit special pentru aplicarea cu pistolul. 

11.20. Succesiunea operaţiilor şi restul prevederilor privind timpul de uscare între straturi, numărul 

straturilor, păstrarea materialelor la locul de lucru, întretinerea sculelor, sunt cele indicate la vopsirea 

manuală. în plus, se va avea grijă ca, la orice'întrerupere a lucrului şi la terminarea lucrului, pistolul să 

fie bine curatat cu solvent (benzină sau Whitespirit), atât la interior prin pulverizarea unei mici cantitati 

de solvent, cît şi la exterior. 

11.21. Suprafeţele care nu trebuie vopsite (stropite) vor fi protejate printrun Ecran separator (carton, 

placaj, tablă etc). 
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Vopsitorii cu emailuri si lacuri alchidice 

11.22. Vopsitoriile alchidice cu emailuri colorate şi lacuri transparente se execută atât manual cât şi 

mecanizat. 

11.23. Succesiunea straturilor este următoarea: 

a) Pe suprafeţe de lemn sau din glet de ipsos; 

b) Finisarea cu email: 

• grund de îmbibare; 

• chit de cuţit (chit de stropit); 

• grund mat colorat; 

• email (1—2 straturi). Finisarea cu lac: 

• grund de îmbibare; 

• lac diluat cu unul din diluanţii, în proporţie de 10...15%; 

• lac (12 straturi). 

b) Pe suprafeţe metalice se aplică aceleaşi straturi ca la finisarea cu email pe suprafete de lemn sau din 

glet de ipsos, grundul de îmbibare fiind înlocuit cu un grund anticoroziv.  

11.24. La executarea vopsitoriilor cu produse alchidice, ultimul strat nu necesită operaţia de netezire 

cu pensule fine sau operaţia de netezire ca la vopsirea cu vopsea de ulei, deoarece produsele alchidice 

au proprietatea de a se întinde superficial şi de a uniformiza ultimele urme de pensulă. 

11.25. În vederea aplicării, emailul se va dilua în aşa fel, meat să nu fie prea subţire şi să curgă din 
pensulă şi nici prea gros ca să reţină pensula la întindere. Se va folosi diluant D00511 gata preparat şi 
numai în lipsa acestuia whitespirit sau terebentină. 

La terminarea lucrului se vor închide bine capacele bidoanelor pentru a se evita formarea de pojghiţe la 

suprafata. Deoarece vopselele pe bază de alchidal încleiază puternic părul pensulelor, acestea se vor 

curata de 2-3 ori pe zi cu unul din diluanţii precum şi la încetarea lucrului. In nici un caz nu se vor lăsa 

pensulele sau vasele de lucru să se usuce murdare de email sau lac alchidal. 

Vopsitorii cu email polilac 

11.27. Aplicarea polilacului se face manual cu pensula sau mecanizat cu pistolul cu aer comprimat, în 

mod similar ca la aplicarea vopsitoriei de ulei. 

11.28. După terminarea operaţiilor de pregătire a suprafeţelor şi ştergerea prafului rezultat în urma 

pregătirii prafeţelor, se aplică un prim strat de Polilac sau de vopsea de ulei colorată la fel cu emailul 

Polilac ce se va aplica ulterior. 

După 24 ore se aplică al doilea strat de Polilac. La aplicarea manuală, al doilea strat se va aplica pe 

direcţie perpendiculară fata de primul. Ultimul strat trebuie să fie aplicat pe pereţi de sus în jos, iar pe 

suprafeţe de lemni dea lungul fibrelor. 

Emailul se poate aplica în strat subţire, cca 100g/m 2 pentru un strat, fără a micşora calitatea finisajului. 

11.29. Emailul Polilac, fiind preparat pe bază de răşini alchidice, se va dilua cu whitespirit, atât la 

aplica cât şi la aplicarea mecanizată. Procentul maxim de solvent este acelaşi ca la vopsitoria pe bază 

de alchidal. 

Vopsitorii cu email imitaţie lovituri de ciocan şi bronz de aluminiu 

11.30. Vopsitoriile imitaţie lovituri de ciocan se obţin cu emailuri speciale pe bază de alchidal, 

cu anumite adaosuri, care după uscarea peliculei dau aspectul unui metal lovit cu ciocanul; 

se aplică pe suprafeţe metalice şi mai rar pe suprafeţe de lemn sau glet de ipsos. Se vor 

folosi numai emailuri cu uscare la aer. 

11.31. Emailurile, indicate la capitolul 10 pentru vopsitorii imitaţie lovituri de ciocan, se prepară, pentru 

aplicare, în felul următor; 

— Se amestecă emailurile indicate (pentru lemn, glet de ipsos sau metal) cu soluţiile de întărire 
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respective, în proporţie de 5% (5 g întăritor la 100 g email); 

— Amestecul se aplică în maximum o oră de la preparare; din aceasta cauză, se va prepara o 

cantitate de email necesara pentru o folosire de maximum o oră. 

11.32. Pentru obţinerea aspectului dorit, nu se vor aplica straturi groase, în special pe 

suprafeţele verticale, deoarece se obţine un aspect necorespunzător prin prelingerea 

vopselei. 

Straturile se pot aplica manual sau mecanizat. 

Timpul de uscare la suprafaţa peliculei este de o oră; timpul ele uscare totală este de 24 ore. 

11.33. Emailul bronz aluminiu se aplică în două straturi pe suprafeţe metalice, grunduite 

anticoroziv în prealabil. Se obţine o peliculă cu aspect de aluminiu. 

Vopsitorii cu vopsea pe bază de derivati celulozici 

11.34. Se verifică dacă suprafaţa a fost pr'egătită în prealabil, conform prevederilor din caietul I. 

11.35. Pe suprafeţele de lemn sau tencuială gletuită se aplică întâi un grund de îmbibare pe bază de 

ulei sau alchidal, iar pe suprafeţele metalice un grund anticorosiv de ulei sau alchidal. 

11.36. Pe suprafeţele grunduite se aplică un chit, care se şlefuieşte după uscare; după primul strat de 

chit de şpaclu se aplică un şpriţchit, care se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit fină (HS 180...220) după 

uscare. Apoi se aplică 2...6 straturi de email (în funcţie de calitatea cerută). 

Ultimele straturi de email se pot şlefui după uscare cu pastă şi lichid de şlefuit pe bază de nitroceluloză. 

După şlefuire, se şterge suprafaţa cu un tampon de vată sau pâslă. 

11.37. Aplicarea emailurilor se face mecanizat prin stropire cu instalaţii de vopsire cu aer comprimat. 

11.38. Timpul de uscare pentru un strat de chit este de 24 ore. Timpul de uscare a unui strat de email 

este de o oră. 

În cazul când stratul de email se lustruieşte cu pastă de lustruit sau apă de lustruit, acesta se lasă să se 

usuce 24 ore. 

Vopsitorii cu vopsele bituminoase (asfaltlac) 

11.39. Se aplică pe tencuieli şi metale în două-trei straturi cu pensula. În cazul suprafeţelor 

metalice, asfaltlacul se aplică pe un grund anticoroziv pe bază de minium. 

Timpul de uscare a fiecărui strat este de 24 ore. 

11.40. În lipsa asfaltlacului se poate utiliza o soluţie de bitum în whitespirit în proporţie de 1:1.  

11.41. Patinare cu selac si ceruire. 

11.42. Suprafeţele din lemn, PFL sau PAL (tâmplărie, pereţi despărţitori sau lambriuri la pereti), în 

clădiri social-culturale şi de locuit, în încăperi cu umiditatea relativă a aerului de max.'60% pot fi finisate 

prin aplicarea unui strat de lustruire cu şelat sau cu ceară. 

11.43. Lustruirea cu şelac sau cu ceară se va aplica pe suprafeţele pregătite în prealabil. Deoarece 

lustruirea cu şelac sau cu ceară lasă vizibil fibrajul lemnului, pregătirea suprafeţelor se va face numai 

prin şlefuiri şi chituire locală, fără a mai şpaclu (cazul finisării lemnului cu pelicule opace de vopsea); 

11.44. Lustruirea cu şelac constitue un finisaj cu aspect semilucios, care se aplică pe suport, fără o 

grunduire prealabilă, pentru a evita închiderea culorii specifice esenţei de lemn. Constituie un finisaj 

scump. 

Lustruirea cu ceară, nu formează o peliculă continuă, constituind numai o patinare, cu aspect lucios, mai 

ieftină decât cea cu şelac. 

11.44. Finisarea cu şelac se face prin aplicarea a 3—5 straturi succesive de şelac cu ajutorul unui 

tampon confecţionat dintr-o cârpă moale şi curată. Soluţia de şelac se prepară din 200 g fulgi de şelac la 

1 kg alcool tehnic. 
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Tamponul se va purta în sens spiralat alternativ pe verticală şi orizontală. La diferitele straturi succesive 

se vor efectua alternat mişcări în spirală şi rectilinii paralele; se va evita apăsarea puternică a 

tamponului pentru a nu se produce prelingeri. 

11.45. Finisarea cu ceară se face în acelaşi mod ca la pet. 11.44 folosind ceară emulsionată sau ceară 

dizolvată în petrosin (250...300 g petrosin la 1 kg ceară). 

 

VOPSITORII VINAROM ŞI CU VOPSEA DECORATIVĂ ÎN RELIEF 

MATERIALE 

12.1. Materiale principale: 

vopsea Vinarom, pe bază de poliacetat de vinii în dispersit, STAS 735973; vopsea decorativă în relief 

simbol 8203, Nil 474171; vopsea 8208 1, necolorată, conf. caietului de sarcini CCPALV nr.103; vopsea 

8208 11, colorată, conf. caietului de sarcini CCPALV nr.103. 

12.2. Materiale auxiliare: 

apă, STAS 79073; 

Aracet DP 25 şi DP 50, STAS 705873; 

Nisip cuarţos de Văleni şi Crivineni pentru fabricarea sticlei şi a geamurilor, STAS 384473; 

făină de cuarţ pentru turnătorie, STAS 673775; 

dolomită, STAS 628460; 

grund pentru vopsele în dispersie apoasă simbol V 108211 k, Nl 41381968; 

ciment Pz 400, STAS 150067; 

ipsos de construcţii şi ipsos de modelat, STAS 54566; 

hârtie pentru şlefuire uscată, STAS 158161. 

13. PRESCRIPTII DE EXECUŢIE 

Succesiunea straturilor 

13.1. Finisajul suprafeţelor de beton cu vopsea Vinarom se realizează în următoarea ordine; — grund de 
vopsea Vinarom sau grund simbol V 108—211, sau grund de Aracet DP 25; 

— chit de nisip cu aracet, pentru chituirea alveolelor rămase de la turnare; 

— glet de netezire din nisip fin cuarţos 0—0,2 mm sau făină de cuarţ, sau dolomită, cu Aracet DP 25 

(sau glet GIPAQ; 

— vopsea Vinarom diluată, aplicată în două straturi. 

13.2. Finisajul cu vopsea decorativă în relief pe beton se realizează în următoarea ordine: 

— grund de vopsea Vinarom sau grund simbol V 108211 sau grund de aracet DP 25; 

— chit de nisip fin cuarţos cu Aracei DP 25 pentru chituirea alveolelor; 

— glet de netezire din nisip fin cuarţos 0—0,2 mm, cu Aracet DP 25 (cu sau fără acest strat); 

— vopsea decorativă în relief aplicată în două straturi. 

De asemenea, se poate aplica pe beton aceeaşi alcătuire de finisaj, în care primul strat de vopsea 

decorativă se înlocuieşte cu două straturi de vopsea Vinarom diluată. 

13.3. Finisajul cu vopsea Vinarom a suprafeţelor de zidărie tencuită sau a suprafeţelor de 

beton cu faţa drişcuită din turnare, se realizează în următoarea ordine: 

— grund de vopsea Vinarom sau grund simbol V 108—211 sau grund de Aracet DP 25; 

— glet de netezire din nisip fin cuarţos 0—0,2 mm, cu Aracet DP 25 sau glet GIPAC (cu sau fără acest 

strat); 

— vopsea Vinarom diluată aplicată în două straturi. 

13.4. Finisajul cu vopsea Vinarom pe suprafeţele de lemn, PAL, PFL se realizează în 

următoarea ordine: 

— grund de îmbibare din ulei de in incolor; pe tâmplărie acest grund poate fi aplicat din fabrică sau pe 
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şantier; pe elemente ca pereţi despărţitori, parapete etc. se va aplica pe şantier; 

— grund de vopsea Vinarom sau grund V 108—211 sau grund de Aracet DP 25; 

— vopsea Vinarom diluată în două straturi. 

13.5. Finisajul cu produsele 8208 se realizează în următoarea ordine, în 3 variante:  

Varianta I: 

— gletuire cu produsul 8208 I, necolorat; 

— gletuire cu produsul 8208 II, colorat (la consistenţa de livrare); Varianta II: 

— gletuire cu produsul 8208 I, în două straturi; 

— vopsea cu produsul 8208 II, colorat (diluat până la consistenţa de aplicare), în două straturi; 

Varianta III: 

— gletuire cu produsul 8208 I; 

— vopsire cu produsul 8208 II, colorat (diluat) într-un strat; 

— strop cu produsul 8208 II, colorat (la consistenţa de livrare). 

Executarea straturilor de finisaj cu vopsea Vinarom pe beton 

13.6. În prealabil se va lace, veriiicarea şi rectificarea eventuală a suprafeţei de finisat. Suprafaţa se 

curata, înlăturîndu-se părţile proeminente cu şpaclul şi eventual cu dalta şi ciocanul, apoi se înlătură 

părţile neaderente prin periere cu peria de paie. 

În cazul găurilor de la turnare sau survenite de la transport, acestea se vor repara cu un mortar de 

ciment-nisip 0—1 mm (dozaj 1:3 în volume). 

De la executarea reparaţiilor cu mortar de ciment şi până la aplicarea vopsitoriei propriu-zise se vor 

lăsa 7 zile pentru uscare, în cazul alveolelor de la turnare sau al adînciturilor, repararea se face folosind 

un mortar de ciment cu adaos de Aracet în proporţie de 3:1:0,5 (nisip-ciment:Aracet). 

Ca liant se va folosi de preferinta Aracet DP 25 care este obligatoriu în perioada rece, iar în perioada 

caldă (peste 20°C) se poate înlocui şi cu Aracet D 50. 

Granulozitatea nisipului se alege în funcţie de adîncimea reparaţiei astfel: 

— adîncimea 0,5—10 mm nisip cuarţos 0,2 mm 

— adîncimea peste 10 mm nisip cuarţos 0—3 mm 

Mortarul se prepară în găleată prin amestecarea manuală în cantitati corespunzătoare unei perioade de 

lucru de maximum 3 ore. 

Mortarul se aplică cu şpaclu şi se netezeşte astfel meat să nu mai prezinte denivelări fata de suprafaţa 
înconjurătoare. Fiecare strat al mortarului de reparaţii cu adaus de aracet, trebuie să se usuce 
minimum 16 ore înainte de aplicarea stratului următor sau al vopsitoriei propriu- 

zise. 

După terminarea reparaţiilor, suprafaţa stratului suport trebuie să fie netedă şi nu trebuie să prezinte 

abateri de la pinitate mai mari de 5 mm la dreptarul de 2 m şi nici vreo undă mai mare de 2 mm la 

dreptarul de 0,5 m, conform normativelor P 4271 şi C 14071. 

13.7. Pentru prepararea grundului se introduce în vasul de pre gătire un volum de vopsea Vinarom sau 

Aurel DP 25 (strecurate prin sita de 900 ochiuri/cm 2 ) şi un volum egal de apă şi se omogenizează. 

Grundul se aplică numai manual cu bidineaua sau cu pensula lată. Timpul de uscare este de minimum 

2 ore ia temperatura de +15°C şi de o oră la temperatura de +25°C sau mai mare. 

13.8. Executarea stratului de glet de netezire se face pe şantier iar în cazul panourilor prefabricate se 

poate face şi la fabrică. După executarea reparaţiilor locale şi grunduire, se aplică un glet de netezire cu 

următoarea compoziţie: 3:1:0,5 (în volume) nisip cuarţos sub 0,2 mm; Aracet DP 25: apă. Nisipul cuarţos 

se poate Tnlocuit cu dolomită sau făină de cuarţ. 

În cazul aplicării cu pistolul, volumul de apă se poate mări până la de 4 ori (respectiv 2 volume). 

Gletul se prepară prin amestecarea manuală, în cantitati pentru cca. 8 ore de lucru. 
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Gletul de dolomită se poate aplica manual sau mecanizat, pe când eel de nisip fin sau făină de cuarţ 

numai prin aplicarea mecanizată, prin stropire cu pistolul şi netezire cu şpaclul de cauciuc sau fierul de 

glet. 

Aplicarea mecanizată se realizează cu instalaţia de aplicai tencuială stropită şi masă de şpaclu. 

Gletul strecurat prin sita de 100 ochiuri/cm 2 se introduce în recipientul aparatului, pe o înălţime de cea. 

0,7 din aceea a recipientului După închiderea capacului recipientului, etanşat cu garnitură de cauciuc 

cu ajutorul  unor cleme rabatabile,  se omogenizează materialul prin învârtirea agitatorului şi se 

porneşte compresorul, reglând presiunea la 6 atmosfere (la ieşirea din compresor). Se reglează apoi 

reductorul de presiune de pe capacul vasului de presiune (care confine materialul), astfel ca 

manometrul montat pe capac să arate 0 presiune de 3—5 atmosfere. La pistol se reglează cu 

reductorul respectiv o presiune de 4—5 atmosfere citită pe manometrul aferent. Stropirea suprafetei se 

face, după verificarea prealabilă a jetului, începând din extremitatea stingă de sus.' Pistolul se poartă în 

sens spiralat sau în serpentină, în rânduri paralele, astfel ca să se acopere uniform suprafaţa. Stropirea 

se întrerupe la fiecare 1 — 2 m 2 şi se netezeşte cu şpaclul de cauciuc sau cu fierul de glet. Pe 

suprafeţele învecinate: tâmplărie, placaj ceramic etc. se aplică plăci PFL sau carton pentru a evita 

stropirea cu jetul de la pistol. La terminarea sau întreruperea lucrului, înainte de a deschide capacul 

recipientului, se închide ventilul şi se elimină toată suprapresiunea prin deschiderea supapei de 

siguranta de pe capac. În caz contrar, se pot produce accidente. În cazul întreruperilor de lucru, pistolul 

se scufundă într-o găleată cu apă, pentru a nu se usca vopseaua din duză. La terminarea zilei de lucru 

se încarcă vasul de presiune cu apă şi prin stropiri repetate se spală toată instalaţia la interior şi exterior. 

13.9. Pentru aplicarea manuală a gletului de nisip în şi Aracet se va folosi fierul de glet cu lamă de oţel 

flexibilă de 0,4—0,5 mm grosime. Aplicarea se face pe suprafeţe succesive de cca. 1 m 2 , prin 

întinderea şi îndesarea materialului pe stratul suport în grosime de 1 mm (corespunzător consumului de 

1200—1400 g/m 2 ). Stratul de glet se lasă să se usuce minimum 16 ore înainte de vopsire. 

13.10. Executarea gletului de netezire cu pastă de ipsos şi Aracet DP 25 (Gipac) se face după 

aplicarea şi uscarea grundului şi chitului, în mod similar ca la aplicarea gletului de nisip fin. 

Prepararea pastei se lace cu următoarea compoziţie: ipsos: Aracet DP 25: întîrzietor de priză (clei de 

oase) + plastifiant (Disan): apă, în proporţie volumetrică 6:1:0,25: 2—4 (până la consistenţa de lucru). 

Amestecul de întîrzietor de priza şi plastifiant se face în proporţie de 19:1. 

Soluţia de clei se prepară ca la pet. 13.4. Caietul III, iar soluţia Disan se prepară cu apă în concentrate 

20%. Gletul se aplică manual sau mecanizat în mod similar ca la gletul de nisip fin şi Aracet cu 

instalaţia de aplicat tencuială stropită şi masă de şpaclu. 

13.11. După executarea gletului se aplică vopseaua Vinarom. Vopsitoria cu Vinarom se realizează pe 

şantier, aplicând două straturi de vopsea diluată cu apă în proporţie de 4:1 (volumetric). 

Vopseaua se poate aplica manual sau mecanizat. 

Înainte de folosire vopseaua se strecoară prin sita cu 900 ochiuri/cm 2 . Bidoanele şi vasele cu vopsea 

se vor închide etanş, pentru a împiedica formarea de pojghiţe şi evacuarea apei din emulsie la reluarea 

lucrului, vopseaua va fi bine omogizată în prealabil. 

Executarea manuală a vopsitoriei se realizează cu aparatul de aplicat sau cu pensula lată. 

Executarea finisajului cu vopsea decorativă Tn relief 

13.12. Aplicarea vopselei decorative în relief se faci prin stropire cu pistolul instalaţiei de aplicat 

tencuiala stropită şi masă de şpaclu. 

Vopseaua decorativă în relief poate fi diluata cu apă, până la o cantitate de maximum 5%. 

Executarea finisajului cu vopsea Vinarom pe zidărie sau pe beton cu faţa drişcuită 

13.13. Pe aceste suprafeţe vopsitoria cu Vinarom se execută la 30 zile de la terminarea tencuielii sau 

turnarea betonului. Succesiunea straturilor este cea indicată la pet. 13.3. Executarea finisajului cu 

Page 349 of 1086



vopsea Vinarom pe suprafete de lemn, PAL, PFL 

13.14. Pe aceste suprafeţe, vopsitoria cu Vinarom se' execuţii în succesiunea straturilor indicată la pet. 

13.4. Grundul de îmbibare şi grundul Vinarom se aplică manual cu pensula (după ce în prealabil pe 

elemente din PFL sa înlăturat luciul prin şlefuire cu hârtie de şlefuit). Stratul de vopsea Vinarom se 

aplică manual sau mecanizat conf. tehnologiei de la pet. 13.11. Executarea finisajului cu produsul 8208. 

13.15. Executarea stratului 1 şi 2 de finisaj cu produsul 8208 I se face prin aplicarea mecanizată cu 

maşina de proiectat pasta cu pompă elicoidală. Agregatul constă dintro pompă cu şnec îmbrăcată în 

cauciuc neoprenic, care preia materialul dintrun rezervor de deasupra şi îl împinge prin furtun la tija de 

stropire. Capacitatea rezervorului este de cea 150 I, iar pentru alimentare uşoară rezervorul este 

prevăzut cu un dispozitiv de golire a sacilor cu vopsea 8208. 

După ce se introduce materialul în rezervor şi apa de completare, se omogenizează cu amestecătorul 

pneumatic. Pentru punerea aparatului în funcţiune se porneşte compresorul. 

În momentul când acesta atinge presiunea de 8 atm. se cuplează aparatul şi se reglează debitele la tija 

de stropire pentru obţinerea unui raport optim de material/aer. Funcţionarea pompei se întrerupe 

automat în momentul când maneta de la tija de stropire nu este presată. 

În modul acesta operatorul care proiectează materialul poate dirija de la locul de lucru oprirea sau 

pornirea pompei. Se aplică materialul la toate încăperile unui etaj. 

Imediat după aplicarea materialului, în primele camere se începe operaţia de netezire şi îndepărtare a 

excesului de material. 

În continuare se execută operaţiile de corectare în urma şpacluitorilor. Aceasta constă din aranjarea 

racordărilor la tocurile uşilor şi a ferestrelor, precum şi între tavan şi pereţi. 

Excesul de material acumulat în colţuri se netezeşte cu o pensulă udă cu apă si cu spaclul de 20 cm. 

Gletuitorii lucrează cu §paclul de 100 cm, netezind întâi tavanul şi după aceea pereţii. 

Pentru porţiuni de perete mai mici de 1 m se foloseşte §paclul de 60 cm şi 20 cm. 

Excesul de material luat de şpaclu se refoloseşte prin introducere în vasul de alimentare ai pompei. 

La îndepărtarea excesului de material de pe tavane, la primul strat şpaclul se va deplasa în direcţie  

paralelă cu  peretele exterior al  încăperii,   iar la al  doilea strat pe o direcţie perpendiculară pe prima. 

Consistenţa materialului aplicat trebuie să fie de 12 cm la conul etalon, care se obţine prin adaus de 

apă, dacă consistenţa a devenit mai mare prin adausul de material recuperat de pe pereţi. 

13.16. Executarea stratului de finisaj cu produsul 8208 II se poate face la consistenţa de livrare (12 cm 

pe conul etalon) sub formă de glet sau sub formă de strop. În cazul aplicării sub formă de strop se 

reduce proporţia de aer pentru a se ajunge la o stropire discontinue a materialului. 

În cazul când straturile 1 şi 2 se realizează cu produsul 8208 I, stratul final se realizează cu produsul 

8208 II diluat cu apă, până la o consistenţă corespunzătoare aplicării cu pensula cu bidineaua. 

Acest strat se mai poate aplica mecanizat cu pistolul pulverizator de vopsit, alimentat din vasul de 

presiune al instalaţiei de aplicat tencuială stropită şi mase de şpaclu. Cu acest aparat se poate realiza 

şi aplicarea produsului 8208 II, sub formă de strop. 

Executarea manuală a finisajului 8208 

13.17. Pentru realizarea manuală a gletului se va folosi ciripea metalică cu lamă de oţel flexibilă de 

0,4...0,5 mm grosime. 

Aplicarea se face pe suprafeţe succesive de circa 1 m 2 descriind cu drişca o serpentină orizontală, 

mişcare care se repetă la fiecare zonă ce se finisează. Modul de lucru pentru netezire este eel descris 

la pet. 13.15. Executarea manuală a vopsitoriei propriuzise se realizează cu bidineaua sau cu pensula 

lată. 

 

VOPSITORII CU VOPSELE PE BAZĂ DE ACETAT DE POLIVIN1L, NUANŢATE PE ŞANTIER 

Page 350 of 1086



MATERIALE 

Materiale principale: 

— Vopsea albă simbol 8202, conform caietului de sarcini nr. 2 elaborat de Centrul de Cercetări pentru 

Proiectări Anticorosive de Lacuri şi Vopsele — CCPALV; 

— Paste concentrate de nuanţare simbol 8200, conform caietului de sarcini nr. 1, elaborat de CCPALV. 

Se produc următoarele tipuri de paste concentrate de nuanţare: roşu nr. 25; roşu nr. 252; 

portocaliu nr. 35; galben nr. 45; galben nr. 48; galben nr. 482; galben nr. 49; verde nr. 54; 

verde nr. 54/1; albastru nr. 65; albastru nr. 652; ocru nr. 71;negru nr. 90. 

Materiale auxiliare: 

Apă, STAS 7901973; 

Aracet DP 25 şi D 50, STAS 05873; 

Nisip cuarţos de Văleni şi Crivineni pentru fabricarea sticlei şi a geamurilor, STAS 3841 

Făină de cuarţ pentru turnătorie, STAS 673775; 

Ciment Pz 400, STAS 150067; 

Dolomită, STAS 628460. 

15. PRESCRIPT!! DE EXECUŢIE 

Succesiunea straturilor 

15.1. Finisajul cu vopsele nuanţate pe şantier se realizează pe suprafeţe tencuite astfel; 

— grund de vopsea nuantată diluată cu apă în proporţie 1 : 2 (în volume); 

— vopsea nuanţată diluatk cu apă în proporţie 1:1 (Tn volume); 

— vopsea nuanţată la consistenţa de livrare din fabrică. Finisajul cu vopsele nuanţate pe şantier 

aplicate pe suprafeţe de beton se realizează în următoarea alcătuire: 

— grund de Aracet DP 25 diluat cu apă în proporţie 1:1 (volumetric); 

— glet de nisip (Dolomită) şi Aracet DP 25; 

vopsea nuanţată pe şantier diluată cu apă în proporţie 4:1 (volumetric); 

— vopsea nuanţată pe şantier diluată cu apă în proporţie 4:1 (volumetric). În funcţie de nuanţa dorită, 

în cazul vopselelor nuantate pe şantier se amestecă 0...10 părţi (în volume) de pastă simbol 8200 de 

culoare dorită'la 100părţi de vopsea de culoare alb§ (simbol 8202). 

Executarea straturilor 

15.2. Pregătirea stratului suport, înainte de executarea vopsitoriei, se recomandă a se face din fabrică 

în cazul panourilor, prefabricate din beton greu. 

Suprafaţa panourilor prefabricate din beton greu trebuie să îndeplinească condiţiile de planitate şi 

netezire prevăzute în: "Normativul pentru executarea construcţiilor din panouri mari", P 4271. Pe 

şantier se va iace o revizuire şi rectificare a suprafeţelor, conform Caietului V, 

15.3. După terminarea rectificărilor suprafaţa stratului suport trebuie să fie netedă şi nu trebuie să 

prezinte abateri de la planitate mai mare de 5 mm la dreptarul de 2 m şi nici vreo undă mai mare de 2 

mm la dreptarul de 0,5 m. 

15.4. Pentru prepararea grundului se introduce în vasul de pregătire un volum de Aracet DP 25 

(strecurat prin sita de 900 ochiuri/cm 2 ) şi un volum de apă şi se omogenizează. Grundul se aplică cu 

bidineaua sau cu pensula lată. Timpul de uscare este de minimum 2 ore la temperatura de + 15°C şi de 

o oră la temperatura de + 25°C sau mai mare. 

15.5. Aplicarea gletului de netezire se execută pe şantier, iar în cazul panourilor prefabricate se 

recomandă să se facă la fabrică. Pentru suprafeţele de beton care urmează să fie finisate cu vopsea 

nuanţată pe şantier se aplică un strat de glet de netezire cu următoarea compoziţie: nisip fin de Văleni 

sub 0,2 mm (sau Dolomită sau făină de cuarţ): Aracet DP 25 şi apă, în proporţie volumetrică 3:1: 0,5. În 

cazul aplicării cu pistolul, cantitatea de apă se poate mări până la de 4 ori (respectiv două volume). 
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Gletul se prepară prin amestecare manuală în cantitati pentru circa 8 ore de lucru. 

Gletul de Dolomită se poate aplica manual sau mecanizat, pe când eel cu nisip fin sau făină de cuarţ 

numai prin aplicare mecanizată, prin stropire cu pistolul şi netezire cu şpaclu de cauciuc. 

15.6. Aplicarea mecanizată se realizează cu instalaţia de aplicat tencuială stropită şi masă de şpaclu. 

Aplicarea manuală se face cu drişca metalică cu lamă de oţel flexibilă de 0,4...0,5 mm grosime. 

Aplicarea gletului se face pe suprafeţe succesive de circa 1 m 2 , până la completarea unui rînd vertical 

şi după aceea se continuă cu rândurile următoare, până la acoperirea întregului perete. 

Gletul se aplică în grosime de 1 mm. Stratul de glet se lasă să se usuce 16 ore înainte de aplicarea 

grundului pentru vopsire. Tehnologia de lucru pentru aplicarea mecanizată şi manuală a gletului este 

similară cu cea indicată în Caietul V. 

15.7. Aplicarea straturilor de vopsea se poate face manual sau mecanizat. Înainte de executarea 

vopsitoriei se pregăteşte amestecul de vopsea simbol 8202 şi pastă 8200, de cea indicată în proiect şi 

se strecoară prin sita de 900 ochiuri/m 2 . Orientativ se recomandă concentraţiile de 0...10 părţi pastă 

simbol 8200 la 100 părţi vopsea simbol 8202, carese 

aplică pe porţiuni mici din suprafaţa de vopsit; după uscarea probelor martor de nuanta, se va alege 

proporţia cu care se va executa întreaga suprafata. După alegerea nuanţei dorite, se pregăteşte cu 

proportia respectivă o cantitate mai mare (un butoi), din care se ia după aceea şi se prepară diluţi'ile 

pentru diferitele straturi aşa cum sa arătat la pet. 15.1 Executarea manuală a vopsitoriei se realizează cu 

bidineaua sau cu pensula lată. Executarea mecanizată a vopsitoriei se realizeazii cu instalaţia de 

aplicat vopsele compusă din compresor şi pistol de stropit sau cu instalaţia de aplicat tencuieli stropite 

şi masă de şpaclucu duză de 0 1mm folosind tehnologia arătată în caietul V. 

Intervalul de uscare între straturile succesive de vopsea atât în cazul aplicării manuale cât şi în cazul 

aplicării mecanizaţi este de o oră în lunile calde iulie -august; în perioadele reci se va prelungi timpul 

până la 3 ore, la temperatura minimă de aplicare de +15°C. În cazul vopsitoriilor nuanţate pe şantier 

aplicate mecanizat, la terminarea lucrului se va avea grijă să se scurgă restul de vopsea din vas, să se 

înlocuiască cu apă şi să se proiecteze prin pistol până la spălarea completă de vopsea din instalaţie. 

Atât la aplicarea manuală cât şi la cea mecanizată, la terminarea lucrului sau la orice întrerupere mai 

mare de o oră, se vor spăla cu apă sculele şi utilajele folosite. 

SCULE, DISPOZITIVE §1 UTILAJE 

1 Pentru executarea manuală a lucrărilor 

— Site fine (900 ochiuri/cm 2 ) 

— Găleţi din tablă zincată 

— Vase portative de inventar pentru ţinut materialele la locul de lucru (din tablă zincată de capacitate 

0,5...3 litri) 

— Pensule de diferite mărimi din păr de pore, late şi rotunde, de liniat, tufăr din păr de veverita sau 

bursuc pentru netezit 

— Perii din păr de pore sau fire sintetice, cu coadă lungă, pentru şters praful după şlefuire 

— Bidinele rotunde sau dreptunghiulare 

— Lampă de benzină 

— Perii de sârmă 

— Răzătoare pentru rugină 

— Daltă 

— Şpaclu metalic 

— Şpaclu de cauciuc 

— Cleşte de cuie 

— Ciocan 
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— Cancioc 

— Drişcă de lemn şi metalică 

— Aparat cu perie cilindrică şi manivelă pentru calciovecchio 

— Metru de buzunar 

— Scară dublă 

— Riglă de lemn, flexibilă §i u§oară, pentru liniatură 

— Schele demontabile, metalice sau de lemn 

— Schelă nacelă 

— Capre de lemn pentru vopsirea elementelor de tâmplărie detaşabile 

— Sfoară (10 m) 

— Butoaie de 100 kg din tablă zincată sau din lemn 

2 Pentru executarea mecanizată a lucrărilor 

Pentru vopsirea mecanizată mai sunt necesare, în afară de sculele şi dispozitivele enumerate la pet. 1, 

următoarele: 

— Aparat de zugrăvit tip Calimax 

— Aparat de zugrăvit electric tip AEZ1 sau AEZ2 

— Instalaţie de aplicat mecanizat vopsele de ulei, alchidal, polilac, nitroceluloză, compusă din compresor 

şi pistol pulverizator " 

— Aparat electromagnetic pentru vopsit (fără compresor) 

— Aparat de aplicat tencuieli, stropite şi mase de şpaclu cu transport pneumatic al Materialului. 

— Aparat de aplicat tencuieli stropite şi mase de şpaclu cu pompă elicoidală pentru transportul 

materialului. 

Lista de utilaje este exemplificativă, nu limitativă, putând fi folosite şi alte tipuri cu funcţiuni identice. 

3. GEAMURI 

— Plasa sirma zincata cu ochiuri foarte mici se va monta la fiecare fereastra pe cele doua ochiuri 

din mijlocul ei. Plasa are rolul de a impiedica patrunderea pasarilor si a insectelor mici in interiorul 

constructiei evitand, astfel, pagube materiale. 

-La ferestrele la care geamurile sunt sparte sau lipsesc se vor monta geamuri noi clar de 4 mm grosime 

pe snur de chit pentru montarea geamurilor. Acolo unde exista snururi de chit vechi si intarit se va 

curata cu un sabar pentru a putea fi montat geamul pe chit nou. 

 
EXECUTIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE 
 
Documentaţia stabileşte soluţiile tehnice care trebuie respectate la executia instalatiilor electrice 
interioare - inlocuire tablouri electrice pentru „ Administraţia Naţională a Rezervelor de stat şi Probleme 
Speciale - Unitatea Teritrorială 325 ORBENI". Soluţiile tehnice stabilite în documentaţie sunt în 
conformitate cu legislaţia în vigoare §i îndeplinesc cerinţele esenţiale de calitate stabilite de Legea nr. 
10/1995 împreună cu Legea nr. 123/ 2007: rezistenta mecanică §i stabilitate, securitate la incendiu, 
igienă, sănătate §i mediu, siguranta în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie 
şi izolare termică. 

A.1. Pentru intocmirea ofertei economice si pentru executia lucrarii se vor respecta cerintele prezentului 

caiet de sarcini. 

Nu exista proiect pentru lucrarile cuprinse in acest caiet de sarcini. Lucrarile constau din: 

a.    Inlocuirea tablourilor existente in zona de nord a cladirii (turn Bacau) = 8 bucati si in zona de sud (turn 

Sascut) = 8 bucati 

 
Tablourile electrice vor respecta urmatoarele specificatii 
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TABLOU GENERAL TURN SASCUT = 1 buc. 

 

 

Crt. DENUMIRE U.M. Cant. 

    

1 Intr. aut. tip 4P 250A buc 1 

2 Descarcator buc 1 

3 Modul 4P protectie diferentiala 0.3A (pt. poz.1) buc 1 

4 Intrerupator automat 3P 50A C 15KA buc 6 

5 Intrerupator automat 3P 63A C 15KA buc 2 

6 Intrerupator automat 3P 100A C 15KA buc 1 

7 Dulap ind., 1800x600x400 buc 1 

8 MANOPERA SI MATERIALE AUXILIARE   

 

TABLOU PRIZE PARTER = 2 buc. 

Crt. DENUMIRE U.M. Cant. 

    

1 Intrerupator automat 4P 63A C 10KA buc 1 

2 Intrerupator automat 4P 32A C 10KA buc 5 

3 Intr. automat 2P 20A cu protectie dif. 30mA buc 1 

4 PRIZA SCHUCKO aparenta buc 1 

5 Cutie metalica, 800x600x210, minim IP54 buc 1 

6 MANOPERA SI MATERIALE AUXILIARE   

TABLOU SUBSOL = 2 buc. 

Crt. DENUMIRE U.M. Cant. 

    

1 Intrerupator automat 4P 32A C 10KA buc 1 

2 Intrerupator automat 2P 10A C 10KA buc 1 

3 intrerupator rotativ cu 2 pozitii (NC+NO) buc 1 

4 Intr. automat 2P 20A cu protectie dif. 30mA buc 1 

5 PRIZA SCHUCKO aparenta buc 1 

6 Cutie metalica, 600x400x210, minim IP54 BUC. 1 

7 MANOPERA SI MATERIALE AUXILIARE   

TABLOU ETAJ = 8 buc. 

Crt. DENUMIRE U.M. Cant. 

    

1 Intrerupator automat 4P 32A C 10KA buc 1 

2 Intrerupator automat 2P 10A C 10KA buc 12 

3 intrerupator rotativ cu 2 pozitii (NC+NO) buc 12 

4 Intr. automat 2P 20A cu protectie dif. 30mA buc 1 

5 PRIZA SCHUCKO aparenta buc 1 

6 Cutie metalica, 800x600x210, minim IP54 BUC. 1 
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Realizarea continuitatii instalatie de punere la pamant pentru aceste tablouri. Intre tablourile electrice 

generale si tablourile de la parter continuitatea instalatiei de punere la pamant se realizeaza prin podul 

de cable existent. Pe aceasta portiune se va monta banda zincata 40x4mm. 

Se va intocmi deviz folosind cataloagele Rp. 

Oferta economica va avea urmatoarea structura: liste de utilaj pentru tablourile electrice si un deviz ce 

va cuprinde demontarea tablourilor existente, montarea noilor tablouri si completarea instalatiei de 

punere la pamant. 

A.2.   Înaintea  de  începerea  execuţiei  lucrărilor executantul  (autorizat)  are următoarele obligaţii: 

 

SARCINI REFERITOARE LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR: 

C.1. Inainte de prezentarea ofertei, executantul va studia si isi va insusi in totalitate caietul de sarcini 

pentru procedura - intocmit de autoritatea contractanta si va cere precizari in scris autoritatii 

contractante si proiectantului (daca este cazul), cunoscand ca isi asuma raspunerea pentru greseli in 

executia lucrarilor, rezultate din intelegerea gresita a cerintelor. C.2. Se consideră că în oferta facută 

executantul a prevăzut toate costurile pentru aprovizionarea, montarea şi manipularea tuturor 

materialelor, aparatelor, tablourilor electrice şi accesoriilor acestora, în zonele sau spaţiile finale 

destinate acestora. C.3. Dupa acceptarea ofertei si semnarea contractului, executantul poate solicita 

costuri suplimentare numai: 

1. pentru lucrari suplimentare (necuprinse in proiectul initial), daca astfel de lucrari sunt 

solicitate de beneficiar. 

2. pentru schimbarea solutiilor tehnice initiale, schimbari solicitate de beneficiar sau propuse 

(justificat tehnic) de executant. 

In ambele situatii, la solicitarea beneficiarului, proiectantul va emite documentatii tehnice care sa le 

descrie complet (dispozitii de santier; planse modificatoare; s.a.) si se vor intocmi liste cu cantitatile de 

materiale necesare a fi adaugate sau scazute fata de oferta initiala. C.4. Înainte de începerea lucrarilor, 

executantul trebuie să confirme în scris că toate cerinţele privind spaţiile, deschiderile structurale sau 

nestructurale pentru accesul echipamentelor sau instalaţiilor electrice, golurile si ghenele, etc., indicate 

în proiecte sunt îndeplinite corespunzător. Dacă este necesar, executantul va furniza informaţii 

suplimentare referitoare la lucrări structurale necesare. 

C.5.   Executantul trebuie  să cunoască toate  datele despre  încărcarea  şi  dimensiunile limitative 

impuse de echipamentele prevazute in proiect (in special tablouri). Poziţiile exacte ale echipamentelor 

trebuie stabilite la faţa locului de către executant şi trebuie aprobate de dirigintele de şantier, corelate 

cu cerinţele impuse de alte lucrări. C.6.   Planificarea lucrărilor: 

C.6.1 Executantul trebuie sa tina cont ca lucrarile sale se executa in spatii in care beneficiarul 

desfasoara o activitate continua, de importanta deosebita. C.6.2. Executantul va pune la dispoziţia 

dirigintelui de şantier - angajat al autoritatii contractante - spre aprobare, planificarea lucrărilor. Planul 

va include etapele, ordinea de execuţie împreună cu estimarea timpului necesar pentru fiecare etapă. 

Planificarea comenzilor şi livrărilor echipamentelor majore, a materialelor şi locul de depozitare pe 

şantier a acestora vor fi de asemenea specificate. 

C.6.3. Executantul va fi responsabil realizarea programului propus de el si aprobat de beneficiar şi de 

corelarea acestui program activitatea beneficiarului si va accepta plata unor penalizari pentru intarzieri 

nejustificate, in cuantumul precizat in contractul de executie. C.7. Coordonarea lucrărilor: Executantul 

va pune la dispoziţia dirigintelui de şantier, pentru aprobare, programul de lucru al angajatilor lui in 

santier şi trebuie sa coordoneze continuu execuţia cu programul de lucru al beneficiarului si (daca este 

cazul) cu executia altor lucrări pe §antier. C.8. Verificarea şi recepţionarea lucrărilor: 
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C.8.1. Toate instalatiile executate vor fi verificate, respectand „Programul de verificare al calitatii 
lucrarilor de instalatii electrice". Executantul va asigura toate instrumentele, forţa de muncă şi alte 
facilitati necesare pentru aceste verificări, pe cheltuiala lui. C.8.2. Executantul va pune la dispozitia 
dirigintelui de şantier, spre aprobare, procedura si documentele necesare verificarii, cu mi'n. 3 zile 
înainte de efectuarea verificării. C.8.3. Pe parcursul executiei responsabilul cu execuţia lucrărilor de 
instalaţii electrice -abreviat in continuare RTE (angajat al executantului) - intocmeste documentele de 
certificare a calitatii materialelor si lucrarilor (cf. programului de control). Executantul poate trece la 
etapa urmatoare de excutie numai dupa ce dirigintele de santier a aprobat documentele intocmite. 
Exemple: - nu se efectueaza legarea cablurilor in tablouri si la consumatori inainte de obtinerea 
valorilor corecte, prin masurare, a continuitatii si rezistentei de izolatie a circuitelor. - nu se face 
punerea sub tensiune (nici de proba, pe portiuni de instalatie) inainte de finalizarea executiei si 
verificarea prizei de pamant. 

C.8.4.   Dupa ce lucrările de insatalaţii electrice au fost executate, echipamentele au fost montate şi au 

fost realizate circuitele aferente acestora, executantul va efectua verificările necesare inainte de 

punerea sub tensiune,   coordonate de RTE, în prezenţa dirigintelui de şantier. Defectele apărute vor fi 

remediate iar lipsurile din executie vor fi completate. Se va face consemnarea remedierilor in PVR-uri. 

C.8.5. Dupa remedierea eventualelor defecte, la propunerea dirigintelui de santier, se va trece la 

punerea sub tensiune a instalatiilor si efectuarea tuturor probelor care sa ateste ca instalatiile electrice 

in intregime funtioneaza la parametrii proiectati. 

C.8.6. Dupa realizarea celor de la pet. 

C.8.7. Executantul si dirigintele de santier va anunta autoritatea contractanta ca lucrarile sunt gata si va 

propune trecerea la receptia la terminarea lucrarilor. 

D. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI REFERITOARE LA MATERIALE: 

D1. Toate materialele si produsele care se pun in opera, pentru a fi acceptate de dirigintele de santier 

trebuie: 

a. sa fie de buna calitate; 

b. sa aiba certificare CE; 

D.2. Referitor la materialele si aparatele (produsele) la care in caietul de sarcini sunt indicate modele de 

referinta (fabricant-tip-cod) executantul trebuie sa stie ca: 

a. NU este obligat (daca are variante mai avantajoase economic) sa le oferteze si sa le puna 

in opera. 

b. materialele si aparatele (produsele) pe care le oferteaza si le pune in opera trebuie sa aiba 

toate caracteristicile tehnice similare cu ale modelului de referinta si sa fie eel putin de 

aceeasi calitate. 

D.3.Documentatie si mostre referitor la materialele (produsele) puse in opera D.3.1. Executantul va 

preda dirigintelui de şantier (prin responsabilul cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice) şi a 

proiectantului de instalatii electrice, spre aprobare, cu eel putin 30 zile înainte de procurare, 

documentatia produselor care urmează să fie utilizate. Aceasta documentatie trebuie sa cuprinda: 

a. datele tehnice complete; 

b. normele tehnice si standardele in care se incadreaza produsul (indicate de fabricant in declaratia de 

conformitate); 

c. poze si/sau desene din care sa reiese clar aspectul si dimensiunile produsului;  

d. certificate de garantie al produsului; Toate documentele de la pet. D.1.1.a. ■*■ D.1.1.d. vor fi 

prezentate obligatoriu in limba romana. Materialul (produsul) poate fi pus in opera numai dupa 

aprobare, conform procedurii de mai sus. 

D.4. Diferente, neconcordanţe 
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Executantul' va aduce la cunoştinţa dirigintelui de şantier (prin RTE) orice neconcordanţă între proiect, 

listă de cantitati şi specificaţii; dirigintele va clarifica situatia cu proiectantii, va decide si va comunica 

decizia executantului. 

E. DEPOZITAREA MATERIALELOR, ÎNTREŢINEREA ŞANTIERULUI: 

Executantul trebuie să fie la curent cu spatiile şi posibilitatile de depozitare disponibile pe şantier şi 

trebuie să organizeze livrarea ech'ipamentelor şi materialelor astfel încât sa fie în concordanta cu 

planificarea construcţiei şi în acelaşi timp cu spaţiile de depozitare alocate de beneficiar pe şantier 

pentru echipamentele şi materialele sale. Depozitarea şi manipularea materialelor se va face conform 

prescripţiilor producătorilor. Materialele se vor depozita pe sortimente şi categorii, pe suprafeţe plane, 

în incăperi amenajate special pentru depozitare. Se vor respecta temperaturile maxime şi minime de 

depozitare indicate de producător. Materialele, lucrările finalizate sau nu de pe şantier etc. vor fi 

protejate împotriva accesului neautorizat, a influenţelor datorate vremii sau a altor factori care pot 

produce deteriorarea materialelor sau a lucrărilor deja executate. La terminarea lucrărilor, executantul 

va îndepărta toate ambalajele provizorii şi va curata eventualele pete, semnalizări sau însemnări făcute 

în timpul execuţiei, pentru a preda lucrarea completa, in stare de functional. 

CONDITII PENTRU EFECTUAREA LUCRARILOR: 

1. Execuţia şi montarea tablourilor electrice 

Tablourile electrice vor fi executate in atelier specializat, conform CEI 60439-1. Aparatajul electric va fi 

montat în cutii uzinate, cutii care vor fi însoţite de certificate de conformitate şi certificate de test conform 

SR EN 60439-1 ;2;3. 

a. Materialele şi echipamentele pentru tablourile electrice 

- carcase metalice (dulapuri) montate pe pardoseală, aparent sau în nişe, cu o rezervă de spaţiu în 

tablou de minimum 20% pentru extinderi ulterioare; 

- intrerupătoare automate de joasă tensiune, cu protecţii magnetotermice sau electronice; 

- disjunctoare automate de joasă tensiune, modulare, cu protecţii magnetotermice, combinate cu 

protecţii diferenţiale; 

- intrerupatoare de sarcină de joasă tensiune, modulare; - contactoare; - relee de comanda; -

descarcătoare clasa 1 şi 2; 

- distribuitoare, cleme, bare din Cu, materiale auxiliare; 

- separatoare si/sau portfuzibilile sectionabile; 

Aparatele prevăzute pentru protecţia circuitelor trebuie să întrerupă simultan conductele de fază şi 

neutru ale circuitului. 

Materialele si echipamentele utilizate la realizarea tablourilor vor fi de calitate foarte buna. Se accepta 

produse de firmele SCHNEIDER, HAGER; EATON; LEGRAND; SIEMENS; ABB, sau similare. 

b. Execuţia tablourilor electrice in atelier 

1. Tablourile electrice vor fi executate numai in ateliere atestate de ISC. Receptia lor de catre 

executantul instalatiei din santier, care va monta si va pune in functiune tablourile, se face pe baza de 

procese verbale de receptie, însoţite de certificatele de conform itate şi buletinele de verificare 

necesare, pentru intocmite pentru fiecare tablou . 

2. La execuţia tablourilor electrice vor fi respectate prevederile standardului CEI - 60439 -1. 

3. Echiparea completa a tabloului trebuie sa respecte norma locala de echipare (NL), la care pot fi 

facute eventual comple tari cu material marunt sau elemente de montaj. 

4. Conditii de echipare/asamblare: 

 

- dupa ce va alege fabricantii de echipamente si materiale din care va realiza tabloul, executantul va 

propune dimensiunile finale ale carcasei, care pot fi diferite de cele prevazute initial in NL si va cere 
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aprobarea beneficiarului, inainte de a procura materialele si asambla tabloul. 

- în fiecare tablou de distribuţie va fi prevăzut un spatiu de rezerva de minimum 20% pentru extinderi 

ulterioare; 

- sistemele de distributie principale şi cele secundare vor fi executate din Cu de înaltă conductivitate, 

testate, fixate conform documentaţiei producătorului cu suporturi din portelan sau alte materiale non 

higroscopice (se vor utiliza ansambluri tip testate TTA - tested'type assambley); 

- conductoarele de conexiuni interioare vor fi marcate prin culori sau vor fi etichetate cu L1,L2,L3, N, 

PE; 

- se folosesc următoarele culori de marcare: - pentru conductoare active neizolate şi bare, în curent 

alternativ: - roşu, pentru faza L1; - galben, pentru faza L2; - albastru, pentru faza L3; -negru cu dungi 

albe, cu latimea de 10 mm la intervale de 10 mm, pentru bare N - nul de lucru; - alb, cenuşiu sau negru, 

pentru barele de legare la pământ (PE). 

- pentru conductoare izolate şi neizolate, cabluri şi bare, în curent continuu: - roşu, pentru conductorul 

pozitiv (+); - albastru, pentru conductorul negativ (-); - cenuşiu deschis, pentru conductorul median (M). 

-tablourile electrice vor avea pe cît posibil sistem de ventilaţie naturală, care nu va micşora însă gradul 

de protecţie al tabloului electric; 

- se va asigura gradul de protecţie la şocuri mecanice solicitat în proiect 

toate părţile metalice mobile (uşi, panouri) ale carcasei tabloului vor fi legate prin conductoare flexibile 

de cupru cu izolaţie verde - galben sau prin bandă flexibilă de cupru la bara de PE a tabloului; 

- amplasarea şi montarea tablourilor se va face cu respectarea NP 17-02; 

- se vor respecta distanţele de izolare în aer conf. NP 17-02; 

- distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului trebuie să fie de eel puţin:  

- 50 mm, până la elementele de construcţie (uşi pline, pereţi, etc.); - 100 mm, până la pereţi sau uşi din 

plasă; - 200 mm, până la bariere de protecţie; 

Instalarea tablourilor electrice 

- tablourile de distribute se instalează astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor fata de pardoseala 

finită să nu depasească 2,3 m 

- coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o latime de eel puţin 0,8 m 

măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseul 

coridorului (pereţi, balustrade de protecţie etc.) ; 

- coridorul de acces între dou§ tablouri de distribuţie şi coridorul dintre tablou şi părţi metalice 

proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie să aibă o 

latime de eel puţin 1 m 

- tablourile electrice vor fi montate pe sol în poziţie verticală, asigurate antiseismic sau vor fi fixate pe 

pereti. 

I. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR: 

1.   Prevederi generale 

Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia,  din partea executantului şi 

de dirigintele de şantier, ca reprezentant al investitorului. Se verifică respectarea caietului de sarcini, 

normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor. 

Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanta cu executarea 

lucrărilor de constructii 

Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de programul de control al calitatii lucrarilor, 

intocmit de executant si vizat de beneficiar, intocmindu-se documentele solicitate in aceste, cu anexele 

respective. 

Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: 
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1. lucrări aparente; 

2. lucrări care devin ascunse; 

3. lucrări în faze determinante. 

În toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile 

proiectului, sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ, se procedează astfel: 

a) responsabilul tehnic cu execuţia sau dirigintele de specialitate, după caz, opreşte continuarea 

lucrărilor; 

b) responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate şi stabileşte împreună cu 

proiectantul soluţiile care se impun; 

c) executantul reface lucrările conform solutiilor din raportul de neconformitate; 

d) responsabilul tehnic cu execuţia şi' dirigintele de specialitate verifică rezolvarea 

neconformitatilor; 

e) dacă se constată înlăturarea neconformitatilor, dirigintele de specialitate emite o Dispoziţie de şantier 

pentru continuarea lucrărilor; 

f) dacă se constată în continuare existenţa de neconformitati, dirigintele de specialitate dispune 

refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora. 

În caz de neconformitati, pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel: a) 

dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr 

egal de sondaje; 

b) dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru 

întreaga fază de lucrare. 2. Controlul calitatii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se 

efectuează: 

a) verificarea montării elementelor de instalaţie ; 

b) probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. 

Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând 

momentul precizat pentru fiecare verificare. 

Dirigintele de specialitate verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. 

Proba se efectuează  în  prezenţa  responsabilului  tehnic cu  execuţia şi  dirigintelui de specialitate. 

Rezultatele verificărilor se consemnează în Procesul-verbal de verificare-constatare a calitatii lucrărilor 

şi în Procesul-verbal de probă, întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de dirigintele 

de specialitate, pentru fiecare fază de lucrare. 

J. VERIFICAREA, TESTAREA §1 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIILOR: 

1. Prevederi generale 

a. Punerea în funcţiune a   instalatiei şi   echipamentelor se va face de catre executant reprezentat 

prin RTE şi dirigintele de'şantier, dupa testarea şi vericarea instalaţiei. 

La punerea in functiune pot participa - pentru p.i.f. echipamente prefabricate sau uzinate in afara 

santierului - reprezentanti al producătorului şi/sau furnizorului de echipamente 

b. Personalul desemnat de executant pentru punerea în funcţiune va avea calificarea şi experienţa 

necesară acestor tipuri de activitati. 

c. Testarea întregii instalaţii se va face pe segmente pentru a demonstra că lucrarea a fost realizată în 

concordanta cu cerintele din această specificaţie. 

d. Toate instrumentele, utilajele/supervizarea şi mâna de lucru necesare pentru punerea în funcţiune a 

sistemului vor fi puse la dispoziţie de executant. 

Executantul va include în buget toate costurile aferente execuţiei procedurilor de testare şi a punerii în 

funcţiune, inclusiv costurile remedierii defectelor apămte la testare. 

2. Verificarea şi testarea 
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- Metodele de testare vor fi conforme cu, normele în vigoare sau propuse de executant şi aprobate de 

dirigintele de şantier 

- Executantul îl va anunta pe dirigintele de şantier (responsabilul cu execuţia lucrărilor de instalaţii 

electrice) cu 10 zile înaintea de verificările executate pentru fazele determinate. 

- Dirigintele de şantier va determina daca rezultatele testelor şi condiţiile echipamentelor de testare 

sunt acceptabile. 

- Executantul va coopera cu reprezentantul producătorului sau furnizorului pentru a permite accesul 

acestora la teste şi verificări dacă doresc. 

- Verificarea instalaţiilor electrice se face de catre executant, în timpul execuţiei şi înainte de punerea în 

funcţiune, conform reglementarilor 17-2011, C56, PE 116 şi CEI 60364-6-61. Verificarea instalaţiilor 

constă din: 

- verificări preliminare; 

- verificări definitive: 

- verificări prin exam inare vizuală; 

- verificări prin încercări. 

3. Prezentarea rezultatelor testelor 

- Executantul va fi responsabil cu înregistrarea tuturor rezultatelor testelor şi verificărilor. 

- Toate rezultatele testelor vor fi înregistrate şi se vor include într-un raport.. 

- Dupa fiecare testare cate un exemplar din raport se va înmâna şi dirigintelui de şantier si RTE. 

- Se va organiza ordinea de testare astfel încât echipamentul testat să poata fi pus imediat în funcţiune 

dupa un test reuşit. 

Programarea testelor va fi aprobata de dirigintele de şantier. 

- Executantul e responsabil de inspecţia vizuală a echipamentelor, care se va face chiar înainte de 

punerea sub tensiune. 

- Executantul va prezenta documente din care sa reiasă că instrumentele de testare au fost verificate 
metre-logic conform legii. 

 

7.  SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MEDIULUI 

  Legea nr. 319/2006  - Legea sanatatii si securitatii in munca 

 Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 

  Instructiuni proprii SSM 

 

8.   INREGISTRARI 

- proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor 
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1. SCOP 
Procedura are ca scop precizarea tuturor activitatilor operatiilor si masurilor necesare a 
se realize in vederea confectionarii si montarii cofrajelor structurilor de rezistenta cat si a 
cofrajelor de rost ale fazelor de turnare individuale, aferente structurilor din beton si beton 
armat.  

 
2. DOMENIU  

Procedura se aplica in orice activitate de realizare a lucrarilor de cofrare efectuate 
de societate. 
 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI   
P.T.E.   - procedura tehnica de executie 
P.T.   - proiect tehnic 
C.S.   - caiet de sarcini 
M.M. I.  - manual de management integrat   
P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 
R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   
 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
Proiect tehnic de executie   
Caiet de sarcini  
P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 
 
5. RESPONSABlLITATI 
5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii lucrarii 
(fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare 
Directorului General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si 
activitatea personalului din subordine. 
 
5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi 
implementare a prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la 
lucrarile de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a 
instruirilor efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: 
implementarea SMI, cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor caietului 
de sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor 
SMI, condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 
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5.3. Seful de Santier 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 

• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a 
personalului subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si 
organigramei in vigoare a societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia 
proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor 
legale in vigoare sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, 
sanatate si securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a constructiei. 
 
5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului 
de sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea lucrarilor 
pe faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor de 
verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de 
receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave de 
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 
 
5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei 
proceduri si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, 
precum si cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de 
sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor 
puse in opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie 
calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din cartea 
tehnica a lucrarii.  
 
5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea 
calitatii materialelor puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea 
corectă şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 
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5.7 Seful punctului de lucru 

• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de 
Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă de 
catre personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii conţinute în 
documentele SMI, proiectul de executie si in prezenta procedura; 

 

6.  PROCEDURA  

Conditii prealabile 
  ● Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta Iucrarii, precum si a 
prezentei prevederi. 

  ● Instruirea personalului care concura Ia realizarea lucrarilor de cofraje in scopul 
insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor care se 
refera Ia faza respectiva de lucru. 

● Asigurarea pe santier, dupa caz, a panourilor de cofraje metalice sau / si a 
materialului lemnos (panouri sau/si foi tego, cherestea), a profilelor metalice sI a 
materialelor de imbinare (cuie, prezoane, piulite tronconice, butoane, piulite normale, 
saibe, blocaje, sarma neagra de 3 — 4 mm, etc) receptionate si depozitate conform 
normativelor si standardelor in vigoare. 

 ● Dotarea formatiilor de dulgheri de Ia atelierele de confectie a cofrajetor de lemn 
cu masini unelte, scule, dispozitive si aparate da masura sau control precum masina de 
taiat la grosime, masina de geluit, circulare, masina de faltuit, rindele, boloboc, furtune de 
nivel, metru si ruleta de masurat lungirni, echere, tipare, sabIoane, fire cu plumb, etc. 
precum si dotarea cu platforma - poligon de masurare, trasare si ansamblare a cofrajelor 
cu simpla sau dubla curbura, inclusiv a sustinerilor acestora (cintre, romanate, rame, etc.) 

● Dotarea cu unelte de lucru specifice echipelor precum ciocane, tesle, fierastraie 
de mana, fire cu plumb, metru si rulete de masura, furtune de nivel, boloboc, etc. 

● Asigurarea utilitatilor la locul de montare a cofrajelor: 

- alimentarea cu energie electrica de forta si iluminat; 

- racordarea la instalatiile de apa si aer compnmat; 

- destinarea macaralelor care vor deservi executia cofrajelor, 

-   asigurarea mijloacelor de transport. 

● Verificarea conditiilor legate de suprafata betonata anterior, pe care urmeaza a 
se monta noile cofraje si anume : gradul de finisare si curatire, cote de nivel si dimensiuni 
in plan conform proiect. 

● Materializarea axelor principale si a bornelor de control chermeruite Ia cota si in 
locuri usor accesibile, pentru fiecare faza de lucru.  

● Existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese metalice 
inglobate, conform planurilor de executie. 

 

6.2 Masuri preventive 

 Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor  de 
protectia  muncii si PSI corespunzatoare activitatilor desfasurate. 
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6.3 Confectionarea cofrajelor 
● Cofrajele se pot confectiona din lemn sau din produse pe baza de Iemn, metal, 

produse pe baza de polimeri.  Materialele utilizate, vor fi avizate de proiectant si ele 
trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare, pentru a asigura realizarea 
unei suprafete de beton corespunzatoare tipului de finisaj specificat in proiect. 

● Confectionarea cofrajelor se va face pe baza unui proiect tehnologic si cuprinde 
doua parti distincte : 

- cofectionarea cofrajului propriu - zis; 

- confectionarea etementelor de sustinere si srpijin ale cofrajelor. 

 
6.5 Pregatirea lucrarii  

● Inainte de a incepe operatia de montare a cofrajelor se vor curata si pregati 
suprafetele de beton si se va verifica si corecta pozitia barelor de armatura, precum si 
pozitia benzilor de etansare a rosturilor de constructie. De asemenea piesele metalice 
inglobate vor fi montate si verificate conform pozitiei indicate in proiect, acolo unde este 
cazul (pereti, stalpi). 

● Pe baza elementelor topo se face trasarea cofrajelor prin marcarea cu vopsea 

sau sabloane, pe suprafata de beton pregatita. 

● In urma analizarii detaliilor de executie si a conditiilor specifice de lucru, santierul 

va elabora schite si fise tehnologice de detaliu Ia nivel de maistru necesare realizarii 

lucrarilor de cofraje, care vor cuprinde precizari privind: 

 - lucrari pregatitoare;  

 - faze de montaj;  

- pozitia eventualelor ferestre de betonare; 

- resursele necesare Ia fata Iocului : dispozitive de cofare si sustinere, utilaje, 
scule si unelte de lucru si masurare, forta de munca; 

- organizarea rationala a muncii. 

 

6.6 Montarea cofrajelor 

● Montarea cofrajelor va cuprinde in general urmatoarele operatii importante: 

- transportul si asezarea panourilor de cofraj Ia pozitie; 

- ansamblarea si sustinerea provizorie a panourilor; 

- verificarea si corectarea pozitiei panourilor; inchelerea, legarea si sprijinirea 

definitiva a cofrajelor. 

  Pentru cofrajele cu grad mare de dificultate se elaboreaza proiecte tehnologice de 

executie detaliate, astfel incat prezenta procedura se refera cu precadere Ia cofrajele de 

tip clasic. Caracterul si continutul general al prezentei proceduri se pastreaza insa pentru 

toate structurile din beton si beton armat. 

● In cazurile in care elementele de sustinere ale cofrajelor care urmeaza a se monta 

reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitarilor tinand seama de gradul de 

compactare si posibilitatile de inmuiere, astfel incat sa se evite producerea tasarilor. In 

cazul in care terenul este inghetat sau expus inghetului, rezemarea sustinerilor se va face 

astfel incat sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura. In 
ambele cazuri se vor solicita de catre executant detalii de sustinere, proiectantului. 
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● Ansamblarea si montarea cofrajelor pentru pereti si diafragme (in cazul in care 

prin proiecte nu se specifica altfel) va decurge in urmatoarea succesiune :  

- se traseaza fata de axele peretelui marcate prin sarma, conturul acestuia si 

deci pozitia panourilor de cofraje; 

- se prind in betonul fazei anterioare, de o parte si alta a conturulul peretelui, 

doua siruri de scanduri de trasare pe care se monteaza apoi panourile de cofraj din 

randul interior. Distanta dintre scandurile de trasare este egala cu grosimea peretelui, iar 

panourule se aseaza cu fata exact Ia muchia interiora a scandurilor; 

- se monteaza primul rand de panouri de cofrag cu latura mai mare pe 

verticala, fixarea Ia pozitie find asigurata cu sprijiniri provizori.i Solidarizarea panourilor se 

face cu clesti orizontali dispusi in lungul peretelui confectionati din rigle de lemn sau 

profile metalice. Clestii sunt asezati de o parte si de alta  
a peretelui, fata in fata, Ia distanta pe verticala de 0,7-1.0 m. Ridigizarea in ansamblu a 
cofrajulul Ia pozitia verticala se realizeaza cu distantieri si ancore de sarma, asezati in 
dreptul clestilor, sau tirantilor filetati cu buloane si piulite tronconice care indeplinesc si 
rolul de distantieri; 

- in cazul peretilor inalti de 2,5 - 3,0 m cand se aseaza doua sau mai multe 
randuri de panouri pe verticala, sustinerea si ridigizarea Ia pozitie a panourilor de cofraj 
se realizeaza cu grinzi cu zabrele (ferme), dispuse in planuri verticale perpendiculare pe 
fata peretelui Executia acestui tip de sustinere a cofrajelor are loc pe baza de proiecte 
tehnologice de executie, care cuprind si procesul tehnologic de realizare a cofrajului in 
intreg ansamblul sau; 

- la baza peretilor se vor prevedea ferestre pentru venficarea curateniei, care 
se vor inchide inaintea inceperii betonarii. 

● Asamblarea si montarea cofrajelor pentru stalpi, cuprinde in principal 
urmatoarele operatii tehnologice: 

- se traseaza axele stalpilor cu ajutorul sarmei, a carei pozitie se marcheaza 
pe suprafata betonului din faza anterioara, cu vopsea sau creion dulgheresc; 

 - dupa ce s-a corectat pozitia mustatilor din otel beton conform cu proiectul, 
se fixeaza ramele de montaj de Ia baza stalpilor, marcate cu vopsea sau creion. Se 
verifica orizontalitatea ramei cu bolobocul si dupa aceea se impaneaza si se fixeaza Ia 
pozitie perfect orizontala. Se trece apoi Ia montarea armaturii din stalpi; 

- se trece Ia montarea panourilor de cofraj ale stalpilor pozitionati in interiorul 
ramelor de montaj de Ia baza acestora. In caz ca armatura nu este grea si complicata, 
doua sa trei din latunle stalpilor se pot completa cu panouri prinse provizoriu cu sipci siI 
proptele pentru a le tine in pozitie verticala; 

- calotarea cofrajului stalpilor cu caloti de lemn sau metalici se face dupa 
montarea cofragului planseului si grinzilor acestuia, in cazul cand este prevazuta 
betonarea simultana Distanta intre caloti va fi de circa 50 cm; 

 - Ferestrele de curatenie de Ia baza stalpilor, prevatute pe una din laturi, se 
inchid ultimile, inainte de tumarea betonulut Ferestrele de betonare se prevad pe inaltime 
Ia aproximativ 2 m distanta intre ele 

● Asamblarea si montarea cofrajelor pentru grinzile, nervurile si placile planseelor, 
se realizeaza in urmatoarea succesiune: 

- se verifica cu furtunul de nivel pozitia locasului grinzii sau nervurii in cofrajul 
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stalpilor, decupand din cofrajul acestora pana Ia cota ceruta;  
- daca cofrajul grinzii nu este asamblat complet (incheiat jos), se aseaza 

panoul de fund al grinzii cu un capat in taietura din cofrajul unuia din stalpi, dupa care un 
dulgher ridica cu franghia al doilea capat al panoului si il introduce in taietura celuilalt 
stalp. In cazul in care cofrajul grinzii este asamblat jos, el este ridicat dintr-o data, se 
aseaza in locasurile din cofrajul stalpilor si se verifica orizontalitatea; 

- se aseaza popii pentru sustinerea grinzii, se verifica verticaljtatea lor cu firul 
cu plumb si se caleaza acestia pana cand panoul de fund al grinzii este perfect orizontal. 
Verificarea orizontalitatii se face cu bolobocul asezat pe un dreptar atat longitudinal cat si 
transversal.    

- se monteaza panourile laterale fixandu-se cu cuie pe panoul de fund, 
solidarizarea provizorie facandu-se cu sipci prinse in cuie Ia partea superioara a 
panounlor laterale. In cazul grinzilor mai inalte de 65 cm, panourile laterale se 
solidarizeaza cu tiranti distantieri filetati, care leaga clestii longitudinali fixati de chingile 
panourilor laterale; 

- se monteaza apoi cofrajul placilor dintre grinzi format din traverse si scanduri 
de sustinere peste care se fixeaza astereala din panouri sau scanduri fixate pe loc; 

● In situatia cofrajelor din panouri si sustineri metalice, acestea se fac pe baza de 
proiecte tehnologice care vor contine si instructiunile tehnologice de asamblare si 
montare a acestora. In acest caz se vor completa cu cofraje din Iemn confectionate pe 
loc, zonele din pereti, diafragme si plansee care nu pot modula functie de dimensiunea 
panouribor confectionate in atelier. 

● In cazul executiei cofrajelor de orice tip, se va face o verificare topo a pozitionarii 

in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor cofrajelor. 

● Se interzice legarea cofrajului cu tiranti din otel beton tip PC sudati de moaze si 

legarea cofrajului de barele de armaturi. 

● Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate incat sa nu permita deplasari sau 

deformari ale cofrajului in timpul tumarii betonului. 

 

6.7 Abateri admisibile 
● Abaterile fata de dimensiunile cerute ale elementelor de cofraje gata 

confectionate sunt: 
   -  lungime ± 4 mm; 

-  latime ± 3 mm. 
● Fundatii: 

  - lungime ± I 5 mm inaltime fata de proiect 3 mm/m; 
- latime ± 6 mm inclinare fata de proiect 3 mm/to; 
- inaltime ± I 0 mm. 

● Stalpi: 
- inaltime  ± 10 mm; 

  - dimensiunile sectiunii  ± 3 mm. 
● Pereti: 

- lungime, inaltime  ± 10 mm; 
- grosime  ± 3 mm. 

● Grinzi: 
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- lungime   ± 10mm; 

-dimensiunile sectiunii   ± 3 mm. 

● Placi: 

- lungime, inaltime  ± 10 mm; 

- grosime  ± 3 mm. 

 

6.8  Criterii de acceptare  

● Activitatea de cofrare se considera terminata si acceptata daca a fost realizata 
conform procedurIi si documentatiei de executie si daca au fost intocmite inregistrarile de 
calitate. 

 

7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 

- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 

- Instructiuni proprii de SSM  

 

8. INREGISTRARI  

● Proces – Verbal de receptie materiale /produse   

Acest proces – verbal va fi intocmit de catre comisia de receptie numita prin 
decizie de catre constructor, din care fac parte: 

- sef santier; 

- gestionar santier; 

- responsabil CQ. 

●  Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 

Acest proces – verbal va fi intocmit de constructor si va fi semnat de constructor si 
de beneficiar sau de reprezentantul acestuia. 

In acest proces – verbal se vor consemna rezultatele verificarilor  efectuate in 
timpul executarii lucrarilor de zidarii prevazute in PCCVI. 

● Proces – Verbal de receptie calitativa 

Acest proces – verbal va fi intocmit de constructor si va fi semnat de constructor, 
proiectant si de beneficiar sau de reprezentantul acestuia. 

In acest prroces verbal se vor consemna verificarile efectuate, rezultatele obtinute 
si concluzia cu privire la posibilitatea continuariilucrarilor sau se propune supunerea lor 
unei comisii de expertiza. 

  

8. ANEXE  

ANEXA I - Proces – Verbal de receptie materiale /produse  F-PO-8.2 – 01 

ANEXA II  - Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse   F–
PO–8.2- 03 

ANEXA III - Proces – Verbal de receptie calitativa  F-PO-8.2 – 04 

ANEXA IV – Proces Verbal de instruire   F – PO - 6.2.2 - 02 
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1. SCOP 

Procedura are ca scop precizarea tuturor activitatilor ce trebuiesc indeplinite pentru 
cunoasterea de catre personalul implicat in activitatile de fasonare, depozitare, manipulare1 

identificare si punere in opera a otelului - beton a tuturor conditiilor minime necesare realizarii 
lucrarilor de calitate in constructii - montaj. 

 
2. DOMENIU  

Procedura se aplica in orice activitate de urmarire si pregatire a otelului beton si punerea 
lui in opera. 

 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI   
P.T.E.   - procedura tehnica de executie 
P.T.   - proiect tehnic 
C.S.   - caiet de sarcini 
M.M. I.  - manual de management integrat   
P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 
R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   
 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
Proiect tehnic de executie   
Caiet de sarcini  
P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 
 
5. RESPONSABlLITATI 
5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii lucrarii 
(fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare 
Directorului General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si activitatea 
personalului din subordine. 
 
5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi implementare a 
prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la lucrarile de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a instruirilor 
efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: implementarea 
SMI, cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor caietului de sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor SMI, 
condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 
 
5.3. Seful de Santier 
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• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 

• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a 
personalului subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si 
organigramei in vigoare a societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia 
proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor legale in 
vigoare sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, sanatate si 
securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a constructiei. 

 

5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului de 
sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea lucrarilor pe 
faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor de 
verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de receptie 
calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave de 
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 

 

5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei 
proceduri si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, precum si 
cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor puse 
in opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie calitativa a 
lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din cartea tehnica a 
lucrarii.  

 

5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea calitatii 
materialelor puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea 
corectă şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 

 

5.7 Seful punctului de lucru 
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• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de 
Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă de catre 
personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii conţinute în 
documentele SMI, proiectul de executie si in prezenta procedura; 
 
6.  PROCEDURA  

6.1 Operatiuni pregatitoare 
 Inainte de inceperea lucrarilor de armare se verifica conditiile de mediu care  trebuie sa 
se incadreze in urmatoarele intervale: 

- fasonarea otelului beton se face Ia temperaturi pozitive; 
- sudurile, fara preincalzire a barelor de sudat la 40 - 500C, nu se executa la 
temperaturi sub -5°C pentru OB si 0°C pentru otel PC; 

 - nu se admite sudarea in locuri neacoperite pe timp de ploaie, furtuna sau ninsoare. 
 

6.2 Scule, dispozitive si utilaje folosite 
6.2.1 Pentru manipulare si transport local: 

- cabluri (sufe) pentru legat si agatat de carligul macaralei; 
- dispozitive de manevrat plase sudate; 
- automacara; 

6.2.2 Pentru receptia calitativa a otelului beton: 
- calibru, micrometru si subler pentru diametre; 

-  metru, ruleta pentru lungimi. 
6.2.3 Pentru indepartarea ruginii: 

- ciocan si perie de sarma. 
6.2.4 Pentru montarea armaturii: 

- clesti pentru taiat bare si plase sudate; 
- cleste patent pentru legat otetul beton; 
- aparat de sudura cu arc electric; 
- metru dulgher. 

6.3 Materiale consumabile 
 

- electrozi; 
- sarma neagra de 1 — 1,5 mm diametru; 
- atmosfera de lucru trebule sa fie lipsita de praf, aburi si gaze; 

- umiditatea relativa a aerului : max 65% masurata la 150 mm de suprafata 

suport; 

- nu se executa lucrari de armare in conditii de intemperii si vant puternic. 

 

6.4 Etapele executiei lucrarii 

6.4.1 Receptia calitativa a otelului beton si a plaselor sudate si marcarea pozitiei armaturilor. 

6.4.2 Montarea armaturilor bara cu bara, flotante 

● La executarea fundatiilor, pe stratul de beton de egalizare, se aseaza barele fasonate, 

legandu-se intre ele si montand distantierii pentru asigurarea stratutui de acoperire cu beton. 
Se introduc mustatile pentru stalpi sau pereti si se leaga de armatura fundatiei. 
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● Radierele se realizeaza pun introducerea intai a barelor plasei inferioaro (drepte sau 

ridicate) pe pozitiile marcate, peste ele se aseaza barele pe directia perpendiculara si se 

leaga. Se aseaza capetele de rezemare a plasei superioare si se fixeaza, se monteaza barele 

plasei superioare mai intai pe o directie si apoi pe cealalta, legandu-se Ia incrucisarea lor. La 

sfarsit se introduc distantierii pentru realizarea stratului de acoperire cu beton. 

 ● Stalpii se armeaza dupa cum urmeaza: 

- se introduc barele verticale si se leaga de mustati; 

- se ridica etrierii si se leaga de sus in jos Ia distantele prevazute; 

- se verifica verticalitatea carcasei executate si se ancoreaza pana Ia montarea 

cofrajului. 

● Grinzile se monteaza dupa executia stalpilor: 

- se marcheaza pe marginea cofrajulul pozitia etrierilor; 

- se introduc etrierii in cofraj cu latura deschisa in sus ; 

- se monteaza si se leaga barele drepte da Ia partea inferioara a gririzii; 

- se aseaza si se leaga barele celelalte ; 

- se inchid etrierii si se leaga de barele superioare cu sarma. 

● Placile se monteaza in urmatoarea ordine: 

- se aseaza barele drepte si se leaga de armatura grinzilor sau centuritor; 

- se monteaza barele ridicate; 

- se realizeaza deasupra armatura de repartitie sau al doilea rand de armaturi Ia 

placile armate pe ambete directii si se leaga; 

- se monteaza calaretii; 

- se pun distantieri pe primul rand de armaturi si capre pentru cel de-al doilea. 
6.4.3  Montarea carcaselor se face cu mijloace mecanice de ridicat dotate cu 

dispozitive care asigura sa nu se deformeze sau deterioreze. 
   ● Operatiuni pregatitoare : 

- verificarea dimensiunilor geometrice ale cofrajului; 

- curatarea cofrajulul. 
● Montarea propriu-zisa a carcaselor comporta: 

- ridicarea si transportul lor spre locul de montaj; 

- asezarea carcasei pe pozitia prevazuta si legarea ei de mustatile lasate special 
in acest scop. 

 

6.4.4  Montarea plaselor sudate; 
●Operatiuni pregatitoare: 

- remedierea defectelor constatate; 

- prelucrarea propriu-zisa prin taieri, decupari sau legari de bare suplimentare; 
● Montarea directa de cofraj, plasa cu plasa, asigurandu-se mentinerea pozitiei lor in timpul 

betonarii si realizarea grosimil stratului de acoperire cu beton. 

 

6.5 Receptia calitativa 
 

 Dupa terminarea lucrarilor de armare se face receptia calitativa si consemnarea in 
procesul verbal a constatarilor rezultate in urma verificarilor, efectuate cu privire Ia: 
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- numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni transversale ale 
elementelor de constructii; 

- distantele dintre etrieri, diametrul si modul de fixare; 
- lungimile portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urrneaza a fi 

inglobate in elementele ce se toarna ulterior; 

- pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor; 

- caliatea sudurilor ;  

- dispozitivele de mentinere a armaturilor pe durata executiei si in timpul betonarii; 

- modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile 
acestuia; 

- pozitia si dimensiunile golurilor tehnologice. 

 In cazul costatarii unor neconformitati, acestea vor fi trate imediat, iar unde este cazul, 
tratarea defectelor se va face pe baza solutiilor tehnice date de proiectant cu avizul 
investitorului. 

 Dupa executarea lucrarilor de remediere se va proceda Ia o noua verificare si 
incheierea unor noi procese verbale de lucrari ascunse si de receptia calitativa.  Nu se 
considera valabile procesele verbale incheiate numai de constructor. 

 

6.6 Criterii de acceptare  

 

6.6.1  Receptia caliativa a otelulul consta din : 
- examinarea datelor inscrise in certificatul sau declaratia de conformitate, Ia 

fiecare lot aprovizionat; 

- verificarea dimensiunilor sectiunii si a profilului Ia 2% din numarul colacilor sau 
barelor, dar nu mai putin de doi colaci sau legaturi de bare; 

- examinarea aspectului si calitatea suprafetei Ia 2% din numarul colacilor sau 
barelor, dar nu mai putin de doi colaci sau Iegaturi de bare; 

- verificarea prin indoire Ia rece pe dorn Ia 2% din numarul colacilor sau barelor, 
dar nu mai putin de doi colaci sau legaturi de bare. 

 

6.6.2 Controlul plaselor sudate comporta: 
- examinarea datelor inscrise in certificatul sau declaratia de conformitate, Ia 

fiecare lot aprovizionat; 

- verificarea aspectului Ia 3% din lot, dar cel putin trei plase; 
- verificarea dimensiunilor Ia 3% din lot, dar cel putin trei plase.  

 

6.6.3 Abateri limita Ia montare armaturi in mm: 

 
 

Elementul de 
constructie 

 
Distanta 

intre axele 
barelor 

 
Grosime 
strat de 

acoperire 

 
Lungimi 

    Lungimea 
          de 

petrecere Ia 
innadiri 

 
Pozitia 
inaltimii  

0 – 1 m. 
 

1 – 10 m. 
 

> 10 m. 

Fundatii ± 10 ± 10 ± 5 ± 20 ± 30 ± 3d + 50 

Pereti ± 5 ± 3 ±5 ±20 ±30 ±3d +50 
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Stalpi / grinzi ± 3 ±3 ± 5 ± 20 ± 30 ± 3d +50 

Placi ± 5 .± 2 ± 5 ± 20 ± 30 ± 3d + 50 

 
6.6.4  Innadirile barelor si plaselor sudate prin suprapunere fara sudura se fac numai 

conform prevederilor proiectului atat in privinta lungimilor de petrecere cat si sectiunilor in care 
se pot face. 

Daca in proiect nu sunt prevazute astfel de situatii, se va solicita proiectantului de 
rezistenta, solutia in scris de rezolvare sau se va proceda Ia executia de innadiri prin 
suprapunere si cu eclise sudate manual cu arc electric. In acest ultim caz, dimensiunile 
innadirilor sunt: 

 - pentru OB 37  …………… 8 d -  cusatura pe o parte 
                                         …………….4 d - cusatura pe ambele parti 

- pentru PC 52  …………….I0 d -  cusatura pe o parte   
                          ……………..5 d - cusatura pe ambele parti 

 
6.6.5   Legarea armaturilor Ia incrucisarea barelor se face prin legaturi cu doua fire de sarma 
neagra de 1 - 1,5 mm diametru sau sudura electrica prin puncte. 

La stalpi si grinzi, vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile 
etrierilor sau ciocunlor agrafelor.  Restul incrucisarilor acestor bare cu laturile etrierilor se vor 
Iega in sah.  

Barele inclinate se Ieaga obligatoriu pe primii etrieri cu care se incruciseaza.   
Retelete de armaturi din pereti si placi vor avea legate in mod obligatoriu doua 

randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul, celelalte din mijloc vor fi legate din doua in 
doua in ambele sensuri (sah). 
 
6.6.6   Mentinerea pozitiei armaturilor in timpul turnarii betonului, se va realiza prin prevederea 
a cel putin: 

- 2 distantieri pe fiecare mp de placa sau perete ; 
- 1 distantier Ia fiecare metru liniar de grinda sau stalp; 

- 1 distantier intre randurile de armaturi Ia fiecare doi metri liniari de grinda in zonele 
cu armaturi pe doua randuri; 

- capre de otel — beton dispuse intre ele Ia o distanta de maximum 1 m (1 buc/mp) 
pentru armaturile de Ia partea superioara a placilor rezemate pe contur,respectiv de maximum 
0,5 m (4 buc/mp) in zonele consolelor. 
 
7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 
- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 
- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 
- Instructiuni proprii de SSM  
 
8. INREGISTRARI  
● Proces – Verbal de receptie materiale /produse   

Acest proces – verbal va fi intocmit de catre comisia de receptie numita prin decizie de 
catre constructor, din care fac parte: 

- sef santier; 
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- gestionar santier; 

- responsabil CQ. 

● Proces – Verbal de receptie a lotului de armature sudate 

Acest proces – verbal va fi intocmit de catre comisia de receptie numita prin decizie de 
catre constructor, din care fac parte: 

- sef santier; 

- coordinator sudura; 

- responsabil CQ. 

●  Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 

Acest proces – verbal va fi intocmit de constructor si va fi semnat de constructor si de 
beneficiar sau de reprezentantul acestuia. 

In acest proces – verbal se vor consemna rezultatele verificarilor  efectuate in timpul 
executarii lucrarilor de armare prevazute in PCCVI. 

● Proces – Verbal de control al calitatii in faze determinante 

Acest proces – verbal se intocmeste daca in PCCVI e prevazuta receptia lucrarilor de 
armare ca faza determinanta. In acest caz va fi convocat de catre constructor si delegatul 
Inspectiei de Stat in Constructii.  

 

8. ANEXE  

ANEXA I - Proces – Verbal de receptie materiale /produse  F-PO-8.2 - 01 

ANEXA II  - Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse   F–PO–8.2- 
03 

ANEXA III - Proces – Verbal de receptie a lotului de armaturi sudate  F-PO-8.2 -  

ANEXA IV – Proces Verbal de instruire   F – PO - 6.2.2 - 02 
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1. SCOP 

Procedura are ca scop precizarea tuturor activitatilor ce trebuiesc indeplinite pentru 
executarea lucrarilor de betonare a fost elaborata pentru cunoasterea de catre 
personalul. executant a tuturor conditiilor minime necesare reatizarli calitatli lucrarilor de 
betonare in constructii. 

 

2. DOMENIU  

Procedura se aplica pentru lucrarile de betonare si a fost elaborata pentru cunoasterea 
de catre personalul executant a tuturor conditiilor minime necesare realizarii calitatli 
lucrarilor de betonare in constructii. 

 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI   

P.T.E.   - procedura tehnica de executie 

P.T.   - proiect tehnic 

C.S.   - caiet de sarcini 

M.M. I.  - manual de management integrat   

P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 

R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 

R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   

 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

Proiect tehnic de executie   

Caiet de sarcini  

P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 

 

5. RESPONSABlLITATI 

5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare 
executarii lucrarii (fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre 
aprobare Directorului General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si 
activitatea personalului din subordine. 

 

5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi 
implementare a prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la 
lucrarile de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a 
instruirilor efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: 
implementarea SMI, cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor 
caietului de sarcini. 
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• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea 
cerintelor SMI, condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 
5.3. Seful de Santier 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei 
proceduri ; 

• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat 
a personalului subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si 
organigramei in vigoare a societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind 
executia proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a 
dispozitiilor legale in vigoare sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia 
mediului, sanatate si securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a 
constructiei. 
 
5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, 
caietului de sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea 
lucrarilor pe faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea 
factorilor de verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale 
de receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte 
grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de 
sarcini. 
 
5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor 
prezentei proceduri si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din 
executie, precum si cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din 
caietul de sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii 
materialelor puse in opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in 
caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza 
determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de 
receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte 
din cartea tehnica a lucrarii.  
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5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la 
verificarea calitatii materialelor puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de 
întocmirea corectă şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 
 

5.7 Seful punctului de lucru 

• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de 
Seful de Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea 
permanentă de catre personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a 
calităţii conţinute în documentele SMI, proiectul de executie si in prezenta procedura; 

 

6.  PROCEDURA  

6.1 Pregatirea lucrarilor 
Lucrarile premergatoare executarli betonarii sunt: 
- asigurarea punctulul de lucru cu materialele necesare intretinerii si curatirii utilajelor; 

       - asigurarea punctului de lucru cu personal auxiliar de intretinere care sa 
garanteze functionarea in bune conditii a utilajelor si instalatiilor; 

- asigurarea punctului de lucru cu materialele si utilajele necesare respectarii NTSM si 
PSI; 

- asigurarea punctului de lucru cu material de prim ajutor;  

- asigurarea aclimatizarii materialelor Ia punctul de lucru; 

- asigurarea conditiilor de mediu. 

 

6.2 Masuri preventive 

6.2.1  Respectarea urmatoarelor acte normative: 

- Legea 90/96 - republicata - “Legea protectiei muncii”; 

- Norme generale de protectia muncii — editia 1996; 
- Norme specifice de securitatea muncii; 

- PSI - PE 009/1993 vol. I partea 1+2   

  
6.2.2 Instruirea personaluluI de executie prin 

- interzicerea depozitarii de materiale in zone necorespunzatoare; 

- folosirea ingradirilor, a placilor avertizoare pentru marcarea zonelor periculoase. 
- caile de acces vor fi mentinute curate si in stare de circulatie; 

- toti muncitorli vor avea instructajul de protectia muncii intocmit “la zi”. 

Aceste masuri nu sunt limitative, seful punctulur de tucru avand obligata sa ta toate 
masurile ce se impun pentru prevenirea accidentelor si incendillor. 

 

6.3 Conditii de mediu 
  - temperatura mediului : 5 - 25°C ; 

   - temperatura suportulul trebule sa fie apropriata de cea a mediului ambiant si 
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de 
cea a materialului; 
 - atmosfera de lucru trebuie sa fie lipsita de praf, aburi si gaze; 
- umiditatea relativa a aerulul : max 65% masurata la 150mm de suprafata 
suport; 
- nu se executa lucrari de betonare in conditii de intemperii si vant puternic. 
 
6.4 Dispozitive, scule, utilaje 
- malaxor; 
- vibrator placa sau rigla vibranta (pentru vibrarea de suprafata), vibrator de cofraj 
(pentru vibrarea externa), previbrator (pentru vibrarea interna) / mase vibrante; 
- maiuri sau vergele din Iemn sau metalice; 
- lopata; 
- dreptar din lemn ; 
- cancioc; 
- mistrie; 
- galeti;  
- roabe ; 
- spaclu; 
- ciocan; 
- distantieri; 
- pompe; 
- macara. 
 
6.5 Materiale utilizate 
- apa potabila (nu se va utiliza apa de mare sau minerala) ; 
- aditivi (plastifiant intarzietor si accelerator de priza); 
- ciment; 
- agregate cu sorturi granulare. 
 
6.6 Forta de munca 
- betonisti; 
- personal auxiliar. 
 
6. 7 Pregatirea turnaril betonului 
6.7.1 Inainte de a incepe tumarea betonului se va verifica, dupa caz: 

- receptia calitativa a lucrarilor de sapaturi - NE 012 /99, pct.1.2.2.1 d; 
- cofrajele, elementele de sustinere, armaturile si piesele inglobate conform prevederilor 
de la pct. 6.7.3 si 6.7.4;   
6.7.2 Inainte de turnarea betonului in cofraje, se va verifica 
- corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan cat si Ia nivel cu cele din proiect ;  
- orizontatitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor; 
- verticalitatea cofrajelor stalpilor sau diafragmelor si corespondenta pozitiei 
acestora in raport cu elementete nivelelor inferloare; 
- existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea 
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etanseitatii lor; . 
- masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere; 
- rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere, existenta si corecta montare a 
contravantuirilor pe cele doua directii, corecta rezemare si fixare a sustinerilor, existenta 
penelor sau a altor dispozitive de cofrare, a talpilor pentru repartizarea presiunilor pe 
teren, etc.; 
- dispozitia corecta a armaturilor si corespondenta diametrelor si numarul lor, cu cele din 
proiect, solidarizarea armaturilor intre ele (prin legare, sudura), existenta in numar 
suficient a distantierilor; 
- instalarea conform proiectului, a pieselor ce vor ramane inglobate in beton 
sau care servesc pentru crearea de goluri. 
 In cazul in care se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza ca neasigurata 
rezistenta si stabilitatea sustinerilor se vor adopta masurile corespunzatoare. 
Inainte de a incepe betonarea, cofrajul si armaturile, se vor curata de eventualete corpuri 
straine, rugina neaderenta etc. si se va proceda Ia inchiderea ferestrebor de curatire. 
 
6.7.3  In urma efectuarii venficarilor si masurilor mentionate Ia pct. 6.7.2, se va proceda 
Ia consemnarea celor constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse. Daca pana Ia 
momentul inceperii betonarii intervin evenimente care sa modifice situatia constatata 
(intemperii, accidente), se va proceda Ia o noua verificare conform pct. 6.7.2 si Ia 
incheierea unui nou proces verbal sau Ia trecerea unui interval mai mare de 7 zile. 
 
6.7.4  In cazul in care, de la montarea si receptia armaturii au trecut mai mult de 6 luni se 
va face o inspectare a starii armaturii de catre o comisie alcatuita din beneficiar, 
executant, proiectant si reprezentantul Inspectiel de Stat in Constructii care va decide 
oportunitatea expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de specialitate 
si va dispune efectuarea ei. In orice caz, daca se constata prezenta frecventa a ruginil 
neaderente armatura va fi curatata si reducerea sectiunii trebuie sa fie sub abaterea 
minima prevazuta in standarde. Se va proceda apoi Ia o noua receptie calitativa. 
 
6.7.5  Suprafata betonulul turnat anterior si intarit, care va veni in contact cu betonul 
proaspat, va fi curatata de pojghita superficiala de ciment si de betonul slab compactat, 
apoi va fi curatata cu jet de apa sau aer comprirnat. 
 
6.7.6 In cazul suprafetelor de zidarie pe care urmeaza a se turna beton, acestea se vor 
curata de resturile de mortar. 
 
6.7.7  Cofrajele din Iemn, betonul vechi si zidariile var fi bine udate cu apa de mai multe 
ori, cu 2 -3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, iar apa eventual ramasa 
in denivelari va fi indepartata.  

  
6.7.2 Inainte de turnarea betonului in cofraje, se va verifica 
- corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan cat si Ia nivel cu cele din proiect ;  
- orizontatitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor; 
- verticalitatea cofrajelor stalpilor sau diafragmelor si corespondenta pozitiei 
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acestora in raport cu elementete nivelelor inferloare; 
- existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea 

etanseitatii lor; . 
- masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere; 
- rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere, existenta si corecta montare a 
contravantuirilor pe cele doua directii, corecta rezemare si fixare a sustinerilor, existenta 
penelor sau a altor dispozitive de cofrare, a talpilor pentru repartizarea presiunilor pe 
teren, etc.; 
- dispozitia corecta a armaturilor si corespondenta diametrelor si numarul lor, cu cele din 
proiect, solidarizarea armaturilor intre ele (prin legare, sudura), existenta in numar 
suficient a distantierilor; 
- instalarea conform proiectului, a pieselor ce vor ramane inglobate in beton 
sau care servesc pentru crearea de goluri. 
 In cazul in care se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza ca neasigurata 
rezistenta si stabilitatea sustinerilor se vor adopta masurile corespunzatoare. 
Inainte de a incepe betonarea, cofrajul si armaturile, se vor curata de eventualete corpuri 
straine, rugina neaderenta etc. si se va proceda Ia inchiderea ferestrebor de curatire. 
 
6.7.3  In urma efectuarii venficarilor si masurilor mentionate Ia pct. 6.7.2, se va proceda 
Ia consemnarea celor constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse. Daca pana Ia 
momentul inceperii betonarii intervin evenimente care sa modifice situatia constatata 
(intemperii, accidente), se va proceda Ia o noua verificare conform pct. 6.7.2 si Ia 
incheierea unui nou proces verbal sau Ia trecerea unui interval mai mare de 7 zile. 
 
6.7.4  In cazul in care, de la montarea si receptia armaturii au trecut mai mult de 6 luni se 
va face o inspectare a starii armaturii de catre o comisie alcatuita din beneficiar, 
executant, proiectant si reprezentantul Inspectiel de Stat in Constructii care va decide 
oportunitatea expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de specialitate 
si va dispune efectuarea ei. In orice caz, daca se constata prezenta frecventa a ruginil 
neaderente armatura va fi curatata si reducerea sectiunii trebuie sa fie sub abaterea 
minima prevazuta in standarde. Se va proceda apoi Ia o noua receptie calitativa. 
 
6.7.5  Suprafata betonulul turnat anterior si intarit, care va veni in contact cu betonul 
proaspat, va fi curatata de pojghita superficiala de ciment si de betonul slab compactat, 
apoi va fi curatata cu jet de apa sau aer comprirnat. 
 
6.7.6 In cazul suprafetelor de zidarie pe care urmeaza a se turna beton, acestea se vor 
curata de resturile de mortar. 
 
6.7.7  Cofrajele din Iemn, betonul vechi si zidariile var fi bine udate cu apa de mai multe 
ori, cu 2 -3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, iar apa eventual ramasa 
in denivelari va fi indepartata.  

  
6.7.8  Daca se constata crapaturi intre scandunle de cofraj, care nu s-au inchis la 
 udarea acestui, acestea vor fi astupate. 
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 6.8 Reguli generale de betonare 
6.8.1  Betonul trebuie pus in opera in timpul cel mai scurt de Ia aducerea lui Ia locul de 
turnare. 
Punerea in opera se va face fara intreruperi, iar daca acestea nu pot fi evitate, se vor 
crea rosturi de lucru, conform prevederilor de Ia cap 13 din NE 012/1999. 
 

6.8.2  La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale: 
- Ia locul de punere in opera, descarcarea betonului se va face in bene, pompe de beton 
sau jgheaburi, pentru a se evita alte manipulari; 
- daca betonul adus Ia locul de punere in opera prezinta segregari sau nu se incadreaza 
in limitele de consistenta admise, se va proceda Ia refuzul lui. Se admite imbunatatirea 
consistentel numai prin folosirea unui superplastefiant; 
 - inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,0 m; 
- turnarea betonului de Ia inaltimea mai mare de 3,0 m se va face prin tuburi alcatuite din 
tronsoane de forma tronconica, avand capatul inferior situat Ia maximum 1,5 m de zona 
in care se betoneaza sau prin ferestrele laterale; 
- betonul trebuie sa fie raspandit uniform in Iungul elementulul; 
- turnarea noului strat se va face inainte de inceperea prizei betonului turnat anterior ; 
- se vor Iua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de 
pozitia prevazuta in proiect, indeosebi pentru armaturile dispuse Ia partea superioara a 
placilor in consola. Daca totusi apar asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul 
turnarii; 
- se va urmarii cu atentie inglobarea completa in beton a armatunlor, respectandu-se 
grosimea stratulul de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului; 
- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea 
pe armaturi a vibratorulul ; 
- in nodurile cu armaturi dese, se va urmari umplerea completa a sectiunii, prin 
indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui. In 
cazul in care aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de acces lateral al 
betonulul prin spatii care sa permita si patrunderea vibratorului; 
- se interzice circulatia muncitorilor sau a utilajului de transport in timpul betonarii, direct 
pe armaturi sau pe cofraje; 
- instalarea podinilor pentru circulatia Iucratorilor si a mijloacelor de transport pe 
planseele betonate, precum si depozitarea pe ele a schelelor, cofrajelor si armaturilor 
pentru etajele superioare, este permisa numal dupa 24 - 48 de ore, in functie de 
temperatura si tipul de ciment utilizat; 
- durata maxima de intrerupere a turnarii betonului fara sa se ia masuri suplimentare Ia 
reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului. In lipsa 
unor determinari de laborator, acesta se va considera de 2 ore de Ia prepararea 
betonului in cazul cimenturilor cu adaosuri tip Il, III, IV, V si respectiv  1,5 ore pentru 
cimenturile fara adaos (tip I)  

6.9 Betonarea diferitelor elemente si parti de constructie  
6.9.1 Betonarea stalpilor, diafragmelor, peretilor de recipient si radierelor.  
 Se va respecta prevederile pct. 6.8 si in plus urmatoarele: 
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- fundatiile dinbeton armat se vor turna pe un strat de egalizare conform proiectului; 
-betonarea elementelor verticale (stalpi, diafragme, pereti) se va face respectandu-se si 
urmatoarele cerinte: 
● in cazul elementelor cu inaltimea de maxim 3,00 m, daca vibrarea 
betonulul nu este stanjenita de grosimea redusa a elementului sau de desimea 
armaturilor, se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga inaltime si 
betonarea pe Ia partea superioara a elementului; 
● in cazul in care se intervad dificultati Ia compactarea betonului precum si 
in cazul elementelor cu inaltime mai mare de 3,00 m se va adopta una din 

solutiile: 
a)cofrarea unei fete de max. 1,00 m inaltime si completarea cofrajului pe masura 

betonarii elementului, sau 
b)betonarea conform NE 012/1999, pct 12.3.3e compactarea facandu-se prin ferestrele 
laterale sau din interiorul elementului. 
● in cazul peretilor de recipienti, cofrajul va fi montat pe una din fete pe intreaga inaltime, 
iar pe cealalta fata, pe inaltimea de max. 1,0 m,compIetandu-se pe masura betonarii; 
● primul strat de beton va avea o consistenta Ia limita maxima admisa prin 
procedura de executie si nu va depasi inaltimea de 30 cm. 
 
6.9.2  Betonarea grinzilor si placilor 
 Se va respecta prevederilor pct. 6.8 si urmatoarele: 
- turnarea grinzilor si a placilor va incepe dupa 1-2 ore de Ia terminarea turnarii stalpilor 
sau a peretilor pe care reazema pentru a se asigura incheierea procesului de tasare a 
betonului proaspat introdus in acestia,in acelasi timp pentru a se asigura o buna legatura 
intre betonul nou si cel vechi; 
- grinzile si placile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp.Se admite 
crearea unui rost de lucru Ia 1/5-1/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioara a partii 
centrale a acestela; 
 - turnarea grinzilor se va face in straturi orizontale; 
- la turnarea placilor se vor folosi repere dispuse la distante max. 2,0 m pentru a se 
asigura respectarea grosimii prevazute in proiect; 
- betonarea cadrelor se va face cu atentie deosebita in zona nodurilor pentru a se asigura 
umplerea acestora. 

6.10.2  Personalul care efectueaza vibrarea betonului trebule sa fie instruit in prealabil 
asupra modului de utilizare a procedeului pe care urmeaza sa-l aplice. 
6.10.3  In cazul placilor, suprafata betonului vibrat se va nivela imediat dupa terminarea 
acestei operatii cu ajutorul unui dreptar sprijinit pe sipci de ghidare. 
6.10.4  Punerea Ia punct a caracteristicilor procedeului de vibrare (stabilirea numarului 
de vibratoare, pozitionarea acestora, frecventa, forta de excitatie) in concordanta cu 
compozitia betonului proaspat (lucrabilitatea amesteculul, dozajului de ciment, 
granulozitatea agregatului, raportul A/C etc.), dimensiunile elementului si distanta dintre 
armaturi. 
6.10.5 Vibrarea de suprafata se va utiliza Ia compactarea betoanelor monolite si 
prefabricate din elemente de constructie de suprafata mare si grosime de max 2,00 mm 
6.10.6  Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare de suprafata se recomanda sa 
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fie cu vw de minim 20mm. 
6.10.7  Durata vibrarii se recomanda a fi 30 ÷ 60 secunde. Timpul optim de vibrare se 
stabileste prin determinari de proba efectuate in opera cu prima sarja de beton ce se 
compacteaza. 
6.10.8 Grosimea stratului de beton necompactat (turnat) trebuie sa fie de 1,1÷ 1,35 ori 
mai mare decat grosimea finala a stratului compactat, in functie de lucrabilitatea 
betonului. 
6.10.9  Distanta dintre doua pozitli succesive de lucru ale placilor si riglelor vibrante 
trebuie sa fie astfel stabilite incat sa fie asigurata suprapunerea de 50 mm in raport cu 
pozitia precedenta. 
6.10.10  Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului interior este 
de max.  1,0 m, reducandu-se in functie de caractensticile sectiunii si desimea armaturii. 
6.10.11  Grosimea stratului de beton supus vibrarii sa nu depaseasca 3/4 din lungimea 
capulul vibrator (buteliei). La compactarea unui nou strat butelia trebuie sa patrunda 50 -
150 mm in stratul compactat anterior. 
6.10.12  Consistenta betoanelor compactate prin vibrare interna depinde de forma 
elementului si desimea armaturii. 
6.10.13  Durata optima de vibrare este de min. 5 secunde si max. 30 secunde, in functie 
de consistenta betonului si tipul de vibrator. 
 6.10.14  Semnele dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat sunt: 

  - betonul nu se mai taseaza; 

- suprafata betonului devine onzontala si usor lucioasa; 
- inceteaza apantia bulelor de aer Ia suprafata betonului. 
6.10.15  Vibrarea externa este indicata Ia executarea elernentelor prefabricate sau in 
cazul elementelor turnate monolit de grosimi reduse si elementelor cu armaturi dese sau 
care nu pot fi compactate prin vibrare intema. 
6.10.16  In cazul elementelor compactate extern se vor Iua masuri speciale peentru 
marirea rigiditatii cofrajelor. 
6.10.17 Consistenta betoanelor compactate prin vibrare externa, are tasarea de  
min. 50 mm. 
6.11.3  Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elementelor (structurii) care nu sunt 
supuse Ia eforturi mari in timpul exploatarii.  

6.11.4  Pentru constructii cu caracter special, elemente de mare deschidere, constructii 
masive, rezervoare, silozuri, cuve, pozitia rosturilor de lucru trebuie indicata in proiect, 
precizandu-se si modul de tratare (benzi de etansare). 

6.11.5  La stabilirea rosturilor de lucru se vor respecta urmatoarele reguli: 
- Ia stalpi, se vor prevedea rosturile numai Ia baza; in cazul unor tehnologii speciale se 
admit rosturi sub grinda sau placa; 

- Ia grinzi, daca din motive justificate nu se poate evita intreruperea, aceasta se va face 
in regiunea de moment minim; 

- in cazul in care grinzile se betoneaza separat, rostul de lucru se lasa Ia   3,5 cm sub 
nivelul inferior al placii sau vutei placii; 

- Ia placi, rostul de lucru va fi paralel cu armatura de rezistenta sau cu latura cea mai 
mica si situat Ia 1/5 si 1/3 din deschidere; 

- durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara 
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luarea unor masuri speciale Ia reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca momentul de 
incepere a prizei cimentului folosit; in lipsa unor determinari de laborator, acest moment 
se va considera Ia 2 ore de Ia prepararea betonului, in cazul cimenturilor cu adaosuri si 
respectiv 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaosuri; 
- in cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este 
permisa dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform prevederilor cap. 13 din NE  
012/1999; 
- suprafata rosturilor de lucru Ia stalpi, grinzi, arce, va fi perpendiculara pe axa acestor 
elemente; Ia placi, bolti si pereti va fi perpendiculara pe suprafata lor, iar Ia pereti rostul 
de lucru va fi orizontal; 
- suprafata rostului de lucru va fi bine curatata, indepartandu-se betonul ce nu a fost bine 
compactat si pojghita de lapte de ciment intarit ce eventual s-a format; imediat inainte de 
tumarea betonului proaspat, suprafata rosturilor va fi spalata abundent cu apa. 
 

6.12 Tratarea betonului dupa turnare 
6.12.1 Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din 
contractie, se va asigura tratarea si protejarea suprafetei betonului dupa turnare. 
6.12.2  Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat 
o rezistenta suficienta pentru ca materialul sa nu adere Ia suprafata acoperita.  

  6.12.3   Principalele metode de tratare/protectie sunt : 
- mentinerea in cofraje; 
- acoperirea cu materiale de protectie mentinute in stare umeda; 
      - stropirea periodica cu apa; 
- aplicarea de pelicule de protectie. 

6.12.4  Durata tratarii betonului este in functie de: 
- compozitia betonului; 
- temperatura betonului; 
- conditiile atmosferice de dupa turnare; 

-conditiile de serviciu, inclusiv de expunere.  
 
6.11  Rosturi de lucru 
6.11.1  In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, deoarece creaza 
zone de slaba rezistenta, organizandu-se executia astlel incat betonarea sa se faca fara 
intrerupere pe nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. 
 
6.11.2  In masura in care este posthil se vor evita rosturile de lucru, betonarea facandu-
se fara intreruperi sau intre doua rosturi de dilatare. Cand rosturile de lucru nu pot fi 
evitate, pozitia lor va fi stabilita prin proiect sau procedura de lucru. 
 
6.10  Compactarea betonului 
6.10.1 Pentru compactarea betonulul se folosesc vibratoare mecanice omologate, pentru 
care se cunosc caracteristicile tehnice si functionale, care pot fi: 
●vibratoare de interior (vibrare intema); 
●vibratoare de placa sau rigle vibrante (vibrare de suprafata); 
●vibratoare de cofraj (vibrare extema). 
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6.12.5 Durata de tratare, orientaril (in zile) a betonului este data de tabelul de mal 
jos: 
 

      Dezvoltarea rezistentel betonului                         Rapida       Medie                Lenta 

Temperatura betonului in timpul tratarii (°C)         5     10      15      5       10       15      5          10        
15 

Conditii de mediu in timpul tratarii 

Elemente expuse indirect razelor 
solare, umiditate sub 80% 

2 2 1 3 3 4 4 4 2 

Elemente expuse razelor solare sau 
vantului cu viteza medie, umiditate 
peste 50% 

 
4 

3 2 6 4 3 8 5 4 

Elemente expuse razelor solare sau 
vantului cu viteza medie, umiditate 
sub 50% 

 
4 

3 2 8 6 5 1
0 

8 5 

 
Dezvoltarea rezistentei betonului functie de raportul A/C si clasa de rezistenta a 
cimentului se apreciaza astfel: 
 

Viteza de dezvoltare a 
rezistentei betonului 

Raport apa I ciment 
A/C 

Clasa de rezistenta a 
cimentului 

RAPIDA <0,5 42,5R—52,5R 

MEDIE 0,50,6 42,5R 

 <0,5 32,5R—42,5R 

LENTA Toate celelalte cazuri 

  
6.12.6  Durata tratarii betonului din tabelul de mai sus este pentru ciment tip I.     Pentru 
cimenturile tip II, III, IV, V durata tratarii va creste in medie cu 2 zile Ia acelasi raport A/C.       
In cazul betonului supus Ia conditii severe de expunere si uzura intensa se recomanda 
cresterea duratei de tratare cu 3 ÷ 5 zile. 
6.12.7  In Iipsa unor date referitoare Ia compozitia betonului, conditiile de expunere in 
timpul duratei de serviciu a constructiei, se va mentine umiditatea timp de minim 7 zile 
dupa turnare. 
6.12.8  Recipientii pentru lichide vor fi tratati 14 ÷ 28 zile in functie de anotimp si 
conditii de expunere.  
6.12.9  Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de 
nisip care vor fi mentinute permanent in stare umeda. 
6.12.10  Stropirea se va face prin pulverizarea apei (apa, conform STAS 790/ 1973 ) 
dupa 2 ÷12 ore de Ia turnare si se va repeta Ia intervale de 2 ÷ 6 ore in asa fel incat 
suprafata betonului sa se mentina umeda. 
6.12.11  La temperaturi mai mici de  +5° C nu se practica stropirea, in acest caz se vor 
aplica pelicule de protectie. 
6.12.12  Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau cu 
folii de polietilena, atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii 
pastei de ciment. 
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6.12.13 Betonul care ar urma sa fie in contact cu ape curgatoare, va fi protejat de 
actiunea acestora, printr-o deviere sau prin sisteme etanse cel putin 7 zile. 
6.13 Controlul calitatii 
In cursul betonarii elementelor de constructil se va verifica daca: 
- datele inscrise in bonurile de Iivrare ale betonutul corespund celor prevazute si nu  s-a 
depasit durata de transport; 
- lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute; 
- conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte; 
- se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe; 
- se asigura mentinerea pozitiei armaturilor si a pieselor inglobate; 
- se asigura mentinerea dimensiunilor si formei cofrajelor, precum si comportarea 
elementelor de sustinere sau sprijinire; 
- se aplica masurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspat; 
- in condica de beton se vor consemna: 

● locul unde a fost pus in lucrare; 
● bonul de livrare corespunzator betonului pus in lucrare; 
● ora inceperii si terminarii betonarii; 
● temperatura mediului; 
● masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat; 
● evenimente intervenite (intreruperea tumarii, intemperii, etc); 
● probele de beton prelevate; 
● personalul care a supravegheat turnarea. 
- caliatea betonului pus in lucrare se considera corespunzatoare daca: 
● nu se constata defecte de turnare sau compactare, goluri, segregari, intreruperi de 
betonare, etc; 
● Ia ciocanire se inregistreaza un sunet corespunzator si uniform; 
● calitatea betonului livrat este corespunzatoare; 
● rezultatele incercarilor efectuate pe epruvete confectionate in santier 

sunt corespunzatoare. 
Rezultatele aprecierii calitatii betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structura se 
consemneaza in procese verbale de receptie calitativa, incheiate intre beneficiar si 
executant. 
  
6.14 Criterii de acceptare 
  6.14.1  Abaterile limita Ia dimensiunile elementelor executate monolit: 
- lungimi (deschideri, lumini) ale grinzilor, placilor, peretilor: 
   ● pana Ia 3 m ± 16 mm; 
● 3÷6m             ± 20 mm; 
    ●peste6m  ± 25 mm. 
- dimensiunile sectiunii transversale: 

● grosimea peretilor si placilor pana Ia: 
 ▪10 cm inclusiv ±3mm; 
 ▪ peste 10 cm ±5mm; 
● latimea si inaltimea sectiunilor grinzilor si stalpilor: 
  ▪ pana Ia 50 cm ± 5 mm; 
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▪ peste 50cm ± 8 mm. 
- fundatii: 
● dimensiuni in plan ± 20 mm; 
 ● inaltimi pana Ia 2 m ± 20 mm; 
● peste2m                         ± 30 mm. 
6.14.2 Abateri limita de pozitie a elementelor : 
- axe in plan orizontal :  
● pentru fundatli ………………………………… 10 mm 
 
● pentru stalpi, grinzi, pereti Ia constructii civile 
 si industriale ……………………………………   10 mm 
 ● Ia grinzi de poduri ……………………………   ± 5 mm 
  
-  cote de nivel: 
 ● fundatii de structuri ……………………………… 10 mm 
 ● stalpi cu inaltime <6m …………………………. ± 10 mm 
● stalpi cu inaltime>6m ………………………….  ± 16 mm 
 ● grinzi ptr caile de rulare ale podurilor rulante ...±  5 mm 
● reazeme intermediare (Ia constructii etajate)…± 10 mm 
 
7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 
- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 
- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 
- Instructiuni proprii de SSM  
 
8. INREGISTRARI  
● Proces – Verbal de receptie materiale /produse   
Acest proces – verbal va fi intocmit de catre comisia de receptie numita prin decizie de 
catre constructor, din care fac parte: 
- sef santier; 
- gestionar santier; 
- responsabil CQ. 
●  Condica de betoane  
● Proces – Verbal de receptie calitativa 
Acest proces – verbal va fi intocmit de constructor si va fi semnat de constructor, 
proiectant si de beneficiar sau de reprezentantul acestuia. 
In acest proces verbal se consemneaza rezultatul aprecierii calitatii betonului. 
● Proces – Verbal de control al calitatii in faze determinante 
Acest proces – verbal se intocmeste daca in PCCVI e prevazuta receptia lucrarilor 
pentru elementul betonat ca faza determinanta. In acest caz va fi convocat de catre 
constructor si delegatul Inspectiei de Stat in Constructii. 
●Buletin unic emis de laborator.  

 
8. ANEXE  
ANEXA I - Proces – Verbal de receptie materiale /produse  F-PO-8.2 - 01 
ANEXA II  - Condica de betoane   F–PO–8.2- 
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ANEXA III - Proces – Verbal de receptie calitativa  F-PO-8.2 - 04 

ANEXA IV – Proces Verbal de instruire   F – PO - 6.2.2 – 02 

ANEXA V – Comanda beton F – PO – 8.2 -  
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1. SCOP 
Procedura are ca scop precizarea tuturor activitatilor si masurilor necesare a se realiza in 
vederea executarii lucrarilor de decofrare aferente structurilor din beton si beton armat.  

 
2. DOMENIU  
Toate prevederile cuprinse in aceasta procedura sunt aplicabile in orice activitate de urmarire 
si pregatire a activitatii de decofrare. 

 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI   
P.T.E.   - procedura tehnica de executie 
P.T.   - proiect tehnic 
C.S.   - caiet de sarcini 
M.M. I.  - manual de management integrat   
P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 
R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   
 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
Proiect tehnic de executie   
Caiet de sarcini  
P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 
 
5. RESPONSABlLITATI 
5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii 
lucrarii (fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare 
Directorului General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si 
activitatea personalului din subordine. 
 
5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi 
implementare a prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la lucrarile de 
executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a 
instruirilor efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: 
implementarea SMI, cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor caietului de 
sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor 
SMI, condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 
5.3. Seful de Santier 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 
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• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a 
personalului subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si 
organigramei in vigoare a societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia 
proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor legale in 
vigoare sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, sanatate si 
securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a 
constructiei. 

 

5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului 
de sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea 
lucrarilor pe faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor 
de verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de 
receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave 
de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 

 

5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei 
proceduri si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, 
precum si cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor 
puse in opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie 
calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din cartea 
tehnica a lucrarii.  

 

5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea 
calitatii materialelor puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea 
corectă şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 

 

5.7 Seful punctului de lucru 
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• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de 
Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă 
de catre personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii conţinute în 
documentele SMI, proiectul de executie si in prezenta procedura; 

 

6.  PROCEDURA  

6.1  Conditii prealabile 

  ● Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta Iucrarii, precum si a 
prezentei prevederi. 

  ● Instruirea personalului care concura Ia realizarea lucrarilor de decofrare in scopul 
insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor care se refera 
Ia faza respectiva de lucru. 

● Dotarea cu unelte de lucru specifice echipelor precum ciocane, tesle, fierastraie de mana, 
fire cu plumb, metru si rulete de masura, furtune de nivel, boloboc, etc. 

● Asigurarea utilitatilor la locul de montare a cofrajelor: 

- alimentarea cu energie electrica de forta si iluminat; 

- racordarea la instalatiile de apa si aer compnmat; 

- destinarea macaralelor care vor deservi executia decofrarii; 

-   asigurarea mijloacelor de transport. 

● Verificarea rezistentelor la care au ajuns partile de costructie in vederea decofrarii prin 
incercarea epruvetelor de control pe faze confectionate in acest scop si pastrate in conditii 
similare elementelor in cauza sau prin incercari nedistructive. 

● Existenta proiectului de executie a lucrarii pe timp friguros (daca este cazul). 

 

6.2 Masuri preventive 

  Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor  
de protectia  muncii si PSI corespunzatoare activitatilor desfasurate. 

 

6.3 Notiuni generale de decofrare 

 ● Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita 
rezistenta. Trebuie avute in vederea conditiilor speciale ale decofrarii elementelor de beton 
care au fost supuse inghetului in faza intaririi (pt. betonul neprotejat) 

● Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru a 
prelua integral sau partial, dupa caz, sarcinile pentru care au fost proiectate. 

● Trebuie acordata o atentie deosebita elementelor de constructie, care dupa decofrare 
suporta aproape intreaga sarcina prevazuta in calcul. 

● Se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra: 

- partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de 
minimum 2,5 N/mmp astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate; 

- cofrajele fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta mentinand sau remontand popi de 
siguranta, atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa, urmatoarele procente: 

▪ 70% pentru elementele cu deschideri de maximum 6 m. 

▪ 85% pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m. 
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- popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa 

urmatoarele procente: 

▪ 95% pentru elementele cu deschideri de max. 6 m. 

▪ 112% pentru elementele cu deschideri de 6 – 12m. 

▪ 115% pentru elemntele cu deschideri mai mari de 12m. 

● Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se face 

prin incercarea epruvetelor de control, pe faze, confectionate in acest scop si pastrate in 

conditii similare elementelor in cauza. La aprecierea rezultatelor obtinute pe epruvetele de 

control trebuie sa se tina seama de faptul ca poate exista o diferenta intre aceste rezultate si 

rezistenta reala a betonului din element (evolutia diferita a caldurii in beton in cele doua situatii, 

tratarea betonului, etc). 

Termene minime recomandate pentru decofrarea fetelor laterale functie de temperatura 

mediului si viteza de dezvoltare a rezistentei betonului – Tabel 6.3.1 

Viteza de 

dezvoltare 

a rezistentei 

betonului 

Termenul de decofrare (zile) pentru temperatura mediului ( ˚C) 

+5 +10 +15 

   

Lenta 2 11/2 1 

Medie 2 1 1 

 

Termene minime recomandate pentru decofrarea fetelor interioare ale cofrajelor cu mentinerea 

popilor de siguranta – Tabel 6.3.2 

Conditii tehnologice Termenul (in zile) de la turnare 

Viteza de dezvoltare a 

rezistentei betonului 

Lenta Medie 

Temperatura mediului ( ˚C) +5 +10 +15 +5 +10 +15 

Grinzi cu deschiderea de 

max. 6,00 m 

6 5 4 5 5 3 

Grinzi cu deschidere > 

6,00m 

10 8 6 6 5 4 

 

Termene minime recomandate pentru indepartarea popilor de siguranta – Tabel 6.3.3 

Conditii tehnologice Termenul (in zile) de la turnare 

Viteza de dezvoltare a rezistentei 

betonului 

Lenta Medie 

Temperatura mediului ( ˚C) +5 +10 +15 +5 +10 +15 

Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 m 18 14 9 10 8 5 

Grinzi cu deschiderea de 6 – 12 m 21 18 12 14 11 7 

Grinzi cu deschidere > 12,00m 36 28 18 28 21 14 
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Daca in timpul intaririi betonului temperature se situeaza sub +5˚C atunci se recomanda ca 

durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului 

6.4 Reguli privind operatia de decofrare 

 In decursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli: 

  1. Desfasursarea operatiei vafi supravegheata direct de catre conducatorul punctului de 

lucru. 

  2. Incazul in care se constatacdefecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot 

afecta stabilitatea constructiei decofrate, se va sista demontarea elementelor de sustinere 

pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare. 

  3. Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii 

elementelor si continuand simetric catre reazeme. 

  4. Slabirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se va face treptat fara socuri. 

  5. Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca  a incarcarilor de catre 

elementele care se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului 

cofrajului sau sustinerilor. 

  6. In cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3,00 m, la decofrare se 

vor lasa popi de siguranta care vor fi mentinuti orientativ conform tabelului 6.3.3 iar pozita 

acestora se recomanda a se stabili astfel: 

 ● la grinzi avand pana la 6,00 m deschidere se lasa un pop de siguranta la mijloculu 

acestora iar la deschideri mai mari numarul lor se va spori astfel incat distanta intre popi sau 

de la popi la reazeme san u depaseasca 3,00 m; 

 ● la placi se va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin un pop la 12,00 

mp de placa; 

 ● intre diferite etaje popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul sub altul. 

  7. Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub 

altul care se cofreaza sau se betoneaza. 

  8. Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,00 m precum si pentru 

descintrarea esafodajelor care sustin cintrele boltilor, arcelor, placilor subtiri, etc. proiectul va 

trebui sa contina precizari in legatura cu executarea acestor operatii (numarul de repriza de 

descintrare, inltimile de coborare, etc.). 

  9. In termen de 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda, de 

catre conducatorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului si de catre proiectant (daca 

acesta a solicitat sa fie convocat), la o examinare amanuntita a tuturor elemntelor de rezistenta 

ale structurii incheindu-se un process-verbal in care se vor consemna calitatea lucrarilor 

precum si eventualele defecte constatate. Este interzisa efectuarea de remedieri inainte de 

aceasta eaminare 

 

7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 

- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 

- Instructiuni proprii de SSM  

 

Page 401 of 1086



8. INREGISTRARI  

●  Proces – Verbal de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare goluri 
tehnologice si de instalatie 

ANEXA  I  - Proces - Verbal de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare 
goluri tehnologice si de instalatie  F – PO – 8.2 -  

ANEXA II – Proces Verbal de Instruire   F – PO - 6.2.2 - 02 
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1. SCOP 

Procedura are ca scop precizarea operatiilor si masurilor necesare a se realiza in 
vederea executarii lucrarilor de zidarie din caramizi pline, caramizi si blocuri ceramice 
cu goluri. Prevederile cuprinse in prezenta procedura  se aplica si la zidariile din 
blocuri mici din beton cu agregate usoare si la cele din blocuri mici si placi din beton 
celular autoclavizat (B.C.A.). 

 

2. DOMENIU  

Toate prevederile cuprinse in aceasta procedura sunt aplicabile in orice activitate de 
urmarire si pregatire a activitatii de ZIDARIE. 

 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI   

P.T.E.   - procedura tehnica de executie 

P.T.   - proiect tehnic 

C.S.   - caiet de sarcini 

M.M. I.  - manual de management integrat   

P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 

R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 

R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   

 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

Proiect tehnic de executie   

Caiet de sarcini  

P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 

 

5. RESPONSABlLITATI 

5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare 
executarii lucrarii (fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre 
aprobare Directorului General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si 
activitatea personalului din subordine. 

 

5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi 
implementare a prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la 
lucrarile de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a 
instruirilor efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: 
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implementarea SMI, cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor 
caietului de sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea 
cerintelor SMI, condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 

 

5.3. Seful de Santier 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei 
proceduri ; 

• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat 
a personalului subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si 
organigramei in vigoare a societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind 
executia proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a 
dispozitiilor legale in vigoare sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia 
mediului, sanatate si securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a 
constructiei. 

 

5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, 
caietului de sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea 
lucrarilor pe faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea 
factorilor de verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale 
de receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte 
grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de 
sarcini. 

 

5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor 
prezentei proceduri si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din 
executie, precum si cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din 
caietul de sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii 
materialelor puse in opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in 
caietul de sarcini  
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• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza 
determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de 
receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte 
din cartea tehnica a lucrarii.  
 
 
5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la 
verificarea calitatii materialelor puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de 
întocmirea corectă şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 
 
5.7 Seful punctului de lucru 

• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de 
Seful de Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea 
permanentă de catre personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a 
calităţii conţinute în documentele SMI, proiectul de executie si in prezenta procedura; 
 
6.  PROCEDURA  
6.1  Conditii prealabile 
  ● Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta Iucrarii, 
precum si a prezentei prevederi. 
  ● Instruirea personalului care concura Ia realizarea lucrarilor de zidarie in 
scopul insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor 
care se refera Ia faza respectiva de lucru. 
● Dotarea cu unelte de lucru specifice echipelor precum ciocane, tesle, fierastraie de 
mana, fire cu plumb, metru si rulete de masura, furtune de nivel, boloboc, cancioc, 
mistrie, rigle de lemn sau metal, etc. 
● Asigurarea utilitatilor la locul de montare a cofrajelor: 
- alimentarea cu energie electrica de forta si iluminat; 
- racordarea la instalatiile de apa; 
- destinarea macaralelor care vor deservi executia zidariei ( transportul 
materialelor pe verticala); 
-   asigurarea mijloacelor de transport. 
● Se verifica prin examinare vizuala si masuratori dimensiunile, marca, calitatea si 
clasa, sortimentul, diametrul materialelor folosite in cadrul lucrarilor de zidarii. 
● Existenta proiectului de executie a lucrarii pe timp friguros (daca este cazul). 
 
6.2 Masuri preventive 
  Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a 
normelor  de protectia  muncii si PSI corespunzatoare activitatilor desfasurate. 
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6.3 Notiuni generale de zidarie 

 In functie de modul de alcatuire, elementele de zidarie pot fi realizat din: 

1. Zidarii simple – alcatuite numai dintr-un singur tip de caramida sau bloc de 

zidarie. 

2. Zidarii mixte – realizate din doua si rareori din mai multe tipuri de pietre de 

zidarie, alcatuind tot atatea straturi verticale care conlucreaza la preluarea incarcarilor. 

Zidaria mixta poate fi alcatuita si in doua straturi, unul din zidarie si celalalt din beton 

turnat monolit. 

3. Zidarii armate – alcatuite din caramizi sau blocuri si armaturi din otel-beton, care 

sunt prevazute in mortarul din rosturile orizontale ale zidariei. 

4. Zidarii complexe – alcatuite din caramizi sau blocuri in asociere cu elemente din 

beton armat monolit (stalpisori, centuri, centuri-buiandrugi) executate astfel incat sa 

conlucreze la preluarea incarcarilor. 

 Diferitele formate de caramizi si de blocuri ceramice se utilizeaza la realizarea 

zidariilor portante ale cladirilor in functie de raportul de tesere la punerea in epera. 

Acest raport se exprima prin raportul dintre lungimea de suprapunere a doua caramizi l 

si inaltimea caramizii h. 

 Valorile recomandate ale raportului de tesere sunt: 

- l/h ≥ 0,8 

- valorea minima l/h = 0,4 

 Lungimea de suprapunere trebuie sa fie de cel putin ¼ din lungimea caramizii 

sau a blocului. 

6.4 Reguli privind lucrarile de zidarie 

 

 6.4.1 Zidarie din caramizi pline, caramizi si blocuri ceramice cu goluri 

1. Dimensiunile, marca si calitatea caramizilor, precum si marca mortarului var fi 

obligatoriu cele prevazute in proiect. 

2. Consistenta mortarului, determinate cu conul etalon pentru zidaria din caramiz 

pline va fi de 8……13 cm., iar pentru zidaria din caramizi si blocuri  cu goluri verticale 

sau orizontale va fi de 7……8cm. 

3. Caramizile inainte de punerea lor in lucrare, se vor uda bine cu apa. Pe timp de 

arsita udarea trebuie facuta mai abundant. 

4. La zidaria din caramizi pline si cu goluri verticale, rosturile orizontale si verticale 

vor fi bine umplute cu mortar pe o adancime de 1……1,5 cm. de la fata exterioara a 

zidului. 

5. Orizontalitatea randurilor de caramizi sau blocuri se obtine utilizand rigle de lemn 

sau de metal gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie. Rirlele se 

fixeaza la colturile zidariei. Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine 

intinsa intre aceste rigle. 

6. Intreruperea executiei zidariei se face in trepte, fiind interzisa intreruperea in 

strepi. 

7. Legaturile intre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se fac alternative functie 
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de tipul de caramizi si blocuri ceramice utilizate si anume: primul rand de caramizi se 

face continuu la unul din zidurivsi se intrerupe la cel de al doilea zid in dreptul 

intersectiei. Randul al doile de la cel de al doilea zid se face continuu, intrerupand pe 

cel de la primul zid s.a.m.d. 

 Taierea caramizilor pline sau cu goluri verticale necesare pentru realizarea 

legaturilor la colturi, intersectii, ramificatii, etc. se va face cu ciocanul de zidarie bine 

ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv. La zidaria din blocuri cu goluri 

orizontale se folosesc jumatati de blocuri care se livreaza odata cu cele intregi sau 

caramizi cu goluri verticale. Se interzice taierea blocurilor cu ciocanul. 

8. Ultimul rand al zidariei, peste care urmeaza sa se monteze elemente 

prefabricate, se va executa cu caramizi asezate in lung. 

9. Ancorarea zidariei de umplutura de structura cladirii (stalpii sau diafragmele de 

beton armat) se face fie cu ajutorul mustatilor din otel beton, fie cu agrafe fixate pe 

bolturi . 

 Inainte de executarea zidariei de umplutura, pe suprafetele respective ale 

stalpilor sau diafragmelor se va aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical 

dintre zidarie si elementul de structura va fi umplut complet cu mortar. 

10. La executarea zidariei armate, se va acorda o atentie deosebita pozitionarii 

corecte a barelor de armature si realizarii grosimii necesare a mortarului de acoperire a 

armaturii in rosturile orizontale. 

11. La executarea zidariei complexe, in cazul in care armature stalpisorilor se 

realizeaza din carcase prefabricate (cazul curent), acestea se vor monta inainte de 

executarea zidariei legandu-le de mustatile nivelului inferior. 

 Pe masura executarii zidariei, in rosturile orizontale ale acesteia se aseaza 

barele orizontale de legatura cu stalpisorii, inglobandu-le in mortar marca 50, obtinut 

cand este cazul prin imbogatirea locala a dozajului de ciment. Rosturile zidariei din 

dreptul stalpisorilor se lasa neumplute cu mortar  pe o  adancimede cca. 2 cm pentru 

realizarea unei legaturi cu stalpisorii. 

Turnarea betonului se face in straturi cu inaltimea de cca. 1 m., dupa udarea prealabila 

a zidariei si a cofrajului. Indesarea betonului se face cu vergele. Se interzice folosirea in 

acest scop a vibratoarelor sau baterea cofrajului cu ciocanul. 

12. La zidurile cu grosimea de cel putin o caramida, se vor zidi de o parte si de alta a 

golului cate 3 ghermenele la fiecare gol de usa sic ate 2 ghermenele la fiecare gol de 

fereastra. Ghermenelele din lemn vor fi impregnate cu carbolineum sau cufundate de 2-

3 ori intr-o baie de bitum fierbinte. 

13. Zidaria aparenta se va executa cu caramizi de calitatea A. Rosturile vor fi drepte, 

paralele si de grosime egala. In acest scop se va utiliza o rigla de otel de grosimea 

rostului, care se aseaza pe marginea randului de zidarie imediat inferior celui care se 

executa. 

  Rostuirea se face cu mortarul prevazut in proiect si se va fugui cu fierul de 

rostuit. 
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  Mortarul scurs pe fatada si pe peretele lasate de acesta se vor indeparta 

cu acizi diluanti si se vor spala bine cu apa. 

14. Placarea diafragmelor de beton armat cu caramizi sau blocuri ceramice, se va 

executa inte centurile de beton armat scoase in consola in dreptul planseelor. Zidaria se 

va impana intre centuri. Spatiul dintre zidarie si diafragma (de 1-2cm.) se va umple bine 

cu mortar odata cu executarea zidariei. In zone seismice de grad 7,8 si 9 placajul va fi 

ancorat de diafragma cu bare de otel beton (inglobate in rosturi orizontale). 

  Ancorarea se face cu mustati cu D 6 mm. avand lungimea de cca. 30 cm., 

scoase din diafragma sau fixate cu ajutorul bolturilor. Mustatile se vor prevedea la 

intervale de cate 90 cm. pe orizontala si 60 cm. pe verticala si se vor indoi in dreptul 

rosturilor orizontale, inglobandu-se in mortar. Armarea rosturilor orizontale ale zidariei 

se va face pe toata lungimea lor  cu bare de otel-beton cu D 6……8 mm., la intervale de 

cate 60 cm. pe inaltime. Barele se vor ancora la intervale de 90 cm.de mustatile scoase 

in acest scop din diafragma, precum si de mustatile scoase din diafragmele transvrsale 

sau din stalpi. 

15. La zidaria din caramizi si blocuri cu goluri orizontale obiectele sanitare se monteaza 

cu dibluri de lemn, care se fixeaza bine in goluri executate cu dalti subtiri si bine 

ascutite. 

 

6.4.2 Zidarie din blocuri mici din beton cu aggregate usoare 

1. Teserea zidariei din blocuri mici din beton cu aggregate usoare se face 

obligatoriu la fiecare rand. 

2. Rosturile verticale ale unui rand trebui decalate cu ⅓ pana la ½  bloc, dar cel 

putin cu 10 cm. fata de rosturile randului anterior. 

3. Grosimea rosturilor orizontale trebuie sa fie de 12mm., iar a celor verticale de 10 

mm. 

4. Zidaria se executa din blocuri intregi si fractiuni de blocuri, obtinute din cele 

intregi, prin taiere cu ciocanul de zidar bine ascutit sau cu unelte electrice portabile. 

Blocurile trebuie curatate de resturile de beton si de impuritati, iar inainte de 

intrebuintare se umezesc cu apa.  5. La punerea in opera, consistenta 

mortarului trebuie sa fie de 7-8 cm. 

6. Legaturile dintre peretii portanti longitudinali si cei transversali trebuie in mod 

obligatoriu realizate prin tesere in trepte. 

7. Intreruperea executiei in sectiune transversala trebuie sa fie lasata in trepte. 

6.4.3 Zidarie din elemente de beton celular autoclavizat (b.c.a.) 

1. Zidaria se executa din blocuri sau placi intregi si fractiuni de blocuri sau placi cu 

mortar de ciment-var. 

2. Este interzisa inlocuirea partiala a blocurilor din BCA cucaramizi la pereti 

exteriori. 

3. Teserea zidariei se face obligatoriu la fiecare rand. Pe inaltimea zidariei, rosturile 

verticale vor fi decalate cu ½  pana la ¼  din bloc. 
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4. Legaturile dintre peretii portantii longitudinali si transversali, se realizeaza 

obligatoriu prin tesere in trepte. 

5. Pe cantul vertical al blocului de zidarie, care se monteaza, se aplica mortar cu 

mistrial, dupa care se aseaza blocul, lovindu-se cu ciocanul de cauciuc; apoi se 

rostuiesc rosturile, ca la zidaria cu rosturi subtiri. Fara a fi udate in prealabil, blocurile se 

zidesccu mortar adeziv, aplicat uniform cu mistria pe suprafata respective, intr-un strat 

de aprox. 3 mm. grosime. 

6. La punerea in opera, consistenta mortarului trebuie sa fie de 8-9 cm. 

7. Ancorarea zidariei de umplutura de elementele structurale de beton armat se 

face cu; 

   - sina de ancorare si platbanda; 

   - mustati cu D 6-8 mm. sau cu platbanda din tabla zincata de 2 mm. 

grosime. 

 

7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 

- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 

- Instructiuni proprii de SSM  

 

8. INREGISTRARI  

● Proces – Verbal de receptie materiale /produse   

Acest proces – verbal va fi intocmit de catre comisia de receptie numita prin decizie de 
catre constructor, din care fac parte: 

- sef santier; 

- gestionar santier; 

- responsabil CQ. 
●  Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 

Acest proces – verbal va fi intocmit de constructor si va fi semnat de constructor si de 
beneficiar sau de reprezentantul acestuia. 

In acest proces – verbal se vor consemna rezultatele verificarilor  efectuate in timpul 
executarii lucrarilor de zidarii prevazute in PCCVI. 

● Proces – Verbal de receptie calitativa 

Acest proces – verbal va fi intocmit de constructor si va fi semnat de constructor, 
proiectant si de beneficiar sau de reprezentantul acestuia. 

In acest prroces verbal se vor consemna verificarile efectuate, rezultatele obtinute si 
concluzia cu privire la posibilitatea continuariilucrarilor sau se propune supunerea lor 
unei comisii de expertiza. 

● Proces – Verbal de control al calitatii in faze determinante 

Acest process – verbal se intocmeste daca in PCCVI e prevazuta receptia lucrarilor de 
zidarii ca faza determinanta. In acest caz va fi convocat de catre constructor si delegatul 
Inspectiei de Stat in Constructii.  

 

8. ANEXE  

Page 411 of 1086



 

ANEXA I - Proces – Verbal de receptie materiale /produse  F-PO-8.2 - 01 

ANEXA II  - Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse   F–PO–
8.2- 03 

ANEXA III - Proces – Verbal de receptie calitativa  F-PO-8.2 - 04 

ANEXA IV – Proces Verbal de instruire   F – PO - 6.2.2 - 02 
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1. SCOP 
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, echipamentelor, utilajelor si 
materialelor necesare pentru executarea tencuielilor din cadrul lucrării de constructii civile, in 
conformitate cu cerintele de calitate prevazute de standardele in vigoare.  
 
2. DOMENIU  

Procedura se aplica la executarea tencuielilor. Ea cuprinde conditiile tehnice comune ce 

trebuie sa fie indeplinite la executia acestor lucrari, precum si controlul calitatii si conditiile de 

receptie, in execuţia tencuielilor . 

 
3. DEFINITII SI PRESCURTARI   
P.T.E.   - procedura tehnica de executie 
P.T.   - proiect tehnic 
C.S.   - caiet de sarcini 
M.M. I.  - manual de management integrat   
P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 
R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   
 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
Proiect tehnic de executie   
Caiet de sarcini  
P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 
 
5. RESPONSABlLITATI 
5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii 
lucrarii (fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare 
Directorului General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si 
activitatea personalului din subordine. 
 

5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi 
implementare a prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la 
lucrarile de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a 
instruirilor efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: 
implementarea SMI, cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor 
caietului de sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor 
SMI, condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 
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5.3. Seful de Santier 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 

• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a 
personalului subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si 
organigramei in vigoare a societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia 
proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor 
legale in vigoare sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, 
sanatate si securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a 
constructiei. 

 

5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului 
de sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea 
lucrarilor pe faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor 
de verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de 
receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave 
de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de 
sarcini. 

 

5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei 
proceduri si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, 
precum si cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de 
sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor 
puse in opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie 
calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din 
cartea tehnica a lucrarii.  

 

5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea 
calitatii materialelor puse in opera de executant 
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• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea 
corectă şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 

 
5.7 Seful punctului de lucru 

• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de 
Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă 
de catre personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii 
conţinute în documentele SMI, proiectul de executie si in prezenta procedura; 
 

6.  PROCEDURA  

Tipuri de tencuieli 

• Tencuieli obişnuite: 

- tencuieli brute; 
- tencuieli drişcuite; 
- tencuieli gletuite; 
- tencuieli sclivisite. 

• Tencuieli decorative (la care stratul ultim de finisaj, vizibil, se execută în diferite 

moduri): 

- tencuieli drişcuite din mortare obişnuite, albe sau colorate; 

- tencuieli cu praf de piatră, prelucrate prin raşchetare, periere, stropire sau drişcuire; 

- tencuieli din piatra artificială (similipiatră). 

- terasit, dolomit 

 

Prevederi generale 

Toate tencuielile, cu exceptia celor brute, se aplică în 2,3 straturi astfel: 
- şpriţ de amorsare, primul strat ce se aplică suprafeţelor din beton, zidărie, şipci şi 
trestie menit să creeze rugozitatea suportului pentru asigurarea conlucrării dintre 
tencuiala propriuzisă şi suport. Pe plasele de rabiţ se aplică un strat suport (şmir) pentru 
umplerea ochiurilor plasei; 
- grund stratul cel mai gros al tencuielilor, serveşte pentru acoperirea neregularitatilor 
suprafeţei, remedierea abaterilor de la verticală (la pereti) şi de la orizontală (la tavane), 
el executânduse în 12 reprize a câte 0,8 cm grosime;' 
- tinci stratul vizibil care conferă aspectul definitiv al tencuielii. 

OBS. Grundul se va executa în general pentru orice fel de tencuială, diferenţa constând numai 
în compoziţia mortarului. În mod excepţional el poate lipsi la tencuielile pe suprafeţe de beton. 

Lucrările de tencuire pot începe numai după terminarea tuturor lucrărilor a căror efectuare 

simultană sau ulterioară ar putea deteriora calitatea tencuielilor: La interior vor fi încheiate 

următoarele lucrări: 
- Cel putin două nivele peste încăperile unde începe executia tencuielilor, precum' şi acolo unde 

este cazul, executarea instalaţiile de sc'urgerea apelor pluviale. 
- Executarea pereţilor despărţitori, nişelor, montarea tocurilor uşilor şi ferestrelor etc. 
- Executarea instalaţiilor de încălzire centrală, de apă, gaze, canalizare, ghene de gunoi (fără 

montarea obiectelor de instalaţii). 
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- Executarea instalaţiei electrice îngropate (tuburi, duze, dibluri) fără montarea aparatelor. 
- Astuparea tuturor şanţurilor şi străpungerilor din pereţi şi plansee, rămase de la executarea 

instalaţiilor. 
La exterior vor fi încheiate următoarele lucrări: 

- Executarea lucrărilor la învelitori, inclusiv a streaşinilor, jgheaburilor şi instalaţiilor de scurgerea 
apelor pluviale. 
- Montarea tocurilor, tâmplăriilor noi sau ferestre. 

- Montarea oricăror instalaţii exterioare a. căror execuţie ulterioară poate afecta calitatea 
tencuielilor. 

- În condiţii de iarnă se va proceda în conformitate cu preverile din C 1684 „Normativ pentru 
executarea lucrărilor pe timp friguros". 
Lucrările se vor executa cu asigurarea condiţiilor de temperatură şi umiditate pentru a nu se 
afecta calitatea lucrărilor; în special în cazul tencuielilor exterioare: — condiţii de iarnă: temp. 
min. + 10 C; 
Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare, pentru a se permite uscarea lor. 

Lucrările de tencuieli vor începe numai după efectuarea eventualelor reparaţii necesare şi 
după recepţia calitativă a stratului suport. 

Recepţia produselor ce se vor introduce direct  în operă,  se va face de către conducătorul 

tehnic al lucrării pe baza documentelor ce însoţesc materialele livrate. 

Verificarea calitatii se va face prin: 
• examinarea vizuală;  
• încercări pe probe în condiţiile prevăzute în standarde sau în caietele de sarcini. 

De asemenea, se vor respecta indicaţiile producătorului privind depozitarea, păstrarea şi 
aplicarea produselor prevăzute în documentele ce însoţesc marfa livrată. 
In timpul executării diverselor straturi ale tencuielilor, cât si după aceasta, se vor lua măsuri ce 

se impun pentru protecţie, până la întărirea mortarului: 

—condiţii de temperatură şi umiditate; 
—protecţia contra şocurilor, izbiturilor sau distrugerilor datorate unor activitati 

Mortarele ce pot fi utilizate pentru tencuieli,dozajele uzuale, consistenţa şi perioada maximă de 
utilizare a mortarelor din momentul pregătirii lor sunt în conformitate cu C 1782 Jnstrucţiuni 
tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuiala" şi STAS 103085 
„Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuiala".  
OBS. 
—Mortarele de var sunt indicate pentru grund şi stratul vizibil la suprafeţe interioare, neexpuse 
intemperiilor. 
—Mortarele de varciment sunt indicate pentru suprafeţe de beton (interioare şi exterioare). 
—Mortarele de ciment-var sunt indicate pentru suprafeţele exterioare, din zidării de cărămidă 
sau din beton. 
—Mortarele de ciment se recomandă la soclurile exterioare ale clădirilor, la tencuieli sclivisite, 
ca protectii peste hidroizolaţii la pereţi expuşi la umezeală permanentă sau la acţiuni 
mecanice.' 
—Mortarele de var şi ipsos se recomandă pentru tencuirea plafoanelor din şipci şi trestie, dar 
şi a pereţilor şi tavanelor din alte materiale, la care tinciul urmează să se execute din mortar de 

ipsos. 
În spatiile interioare, cu umiditati peste 60%, se vor lua măsuri pentru împiedicare la  
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acumul'ării progresive a umiditetii provenite din condensarea vaporilor în interiorul elementelor 
de construcţie: înainte de tencuire se vor executa bariere contra vaporilor, strat de aerare sau 
ventilare. Soluţiile propuse vor fi analizate pe bază de calcul higroterm. 

Controlul calitatii suprafeţei stratului suport si pregătirea acestuia 
Executarea tencuielilor pe stratul suport se va face la un anumit interval de timp pentru a se 
asigura: 

uscarea în limite care să nu afecteze calitatea lucrărilor ulterioare; 

—limitarea tasărilor pentru a se evita fisurările şi desprinderile ulterioare ale materialului. 
Intervalul de timp depinde de natura stratului suport, de caracteristicile materialelor înglobate în 

acesta. 
Suprafeţele suport trebuie să întrunească o serie de performance după cum urmează: 

- Pentru suprafeţe din beton şi zidărie (cărămidă şi b.c.a.).  

- Anumite niveluri ale abaterilor dimensionale ale planeitatii suprafeţelor, precum şi rectiliniarităţii 
muchiilor verticale şi orizontale. 
Nivel admisibil şi metode de verificare conform: 

• Anexa X.3 din C 14086 („Normativ pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat"). 

• Anexa VIII. 1 din Caietul VIII din C 5685 („Normativ pentru verificarea calitatii şi recepţia 
lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente"). 

• P 10483' 

• Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea si executarea pereţilor şi acoperi§urilor din elemente 
din b.c.a. OBS. 

Când există abateri importante de la verticală sau orizontală sau neregularitati locale mari, 
ele se vor repara, după felul şi natura abaterilor sau a neregularitatilor. Astfel, ieşindurile locale 
vor fi cioplite cu dalta sau ciocanul de zidărie, iar intrândurile care ar necesita grosimi mari ale 
stratului de tencuială (peste 40mm) se vor acoperi cu o plasă de rabiţ fixată pe suprafaţa de 
tencuit sau cu o împletitură pe cuie bătute în rosturile zidăriei peste care se va executa 
tencuiala. Rectificarea intrândurilor mari, peste 70 mm, pe suprafeţele exterioare ale clădirilor 
se va face prin utilizarea de tencuieli armate cu plase din sârmă. 

Un anumit grad de curatenie. 

- Nivel admisibil: Nu se admit urme de praf, pete de grăsime, urme de noroi etc. Un 
anumit grad de rugozitate al suprafetelor pentru asigurarea aderenţei tencuielilor. 

- Nivel admisibil: conform prescript'iilor menţionate la pet. a). Măsuri luate pentru 
asigurarea rugozită'ţii: 

—Rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curatate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o adâncime 
de 1 cm, iar suprafeţele netede de beton vor fi aduse în stare rugoasă prin cioplire, şpiţuire, 
etc. 

—Executarea amorsării suprafeţelor — cu un şpriţ din lapte de ciment de 3 mm grosime. 
Un anumit grad de umiditate al suprafeţei — se va măsura cu aparatul tip „Higromette". 

- Nivel admisibil: 5% —7%. Sub acest nivel, suprafaţa va fi stropită cu apă şi apoi 
amorsată, pentru a nu se produceabsorbţia rapidă a apei din mortarul de tencuială, ceea ce ar 
dăuna adeziunii acestuia, în cazul depăşirii nivelului admisibil executarea tencuirii este 
interzisă. 
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Operaţii pregătitoare ale suprafeţelor înaintea executării tencuirii propriuzise. 

Executarea trasării suprafeţelor de tencuit: 

După pregătirea şi controlul stratului suport se va executa trasarea suprafeţelor care 

urmează a fi tencuite. La efectuarea trasării prin diferite metode: cu repere de mortar 

(stâlpişori), scoabe metalice lungi sau şipci de lemn sau cu repere metalice de inventar, se va 

verifica modul de fixare a acestor repere, aşa meat să se obţină un strat de mortar cu grosimea 

stabilită. 
Pe suprafeţele exterioare ale pereţilor (faţade), trasarea se va face în acelaşi mod ca şi pe 

suprafeţele interioare ale pereţilor, în mod obligatoriu se vor fixa repere de trasare la toate 
colţurile fatadei, precum şi pe suprafeţele dintre golurile ferestrelor. 

în cazul utilizării reperelor'(stâlpişorilor) de mortar, aceştia se vor executa din acelaşi mortar 
din care se execută grundul; latimea stâlpisorilor de mortar va fi de 8... 12 cm, pentru 
mortarele de varciment sau de var şi 2,5 cm pentru mortarele de ipsos. 
Organizarea executării trasării. Pentru operaţiile de trasare a tencuielilor se pot folosi 
schelele metalice. 
Amorsarea suprafeţelor 
Pe suprafeţele de zidărie în prealabil stropite cu apă (pentru asigurarea nivelului de 

umiditate admis), se va aplica un strat de amorsa prin stropire cu şpriţ (în groşimea de 3mm) 
având aceeaşi compoziţie cu a mortarului pentrustratul de grund. 
Pe suprafeţele de beton (intrados planşee, grinzi, stâlpi etc.) stropite în prealabil cu apă se 
va aplica un şpriţ din lapte de ciment de 3 mm grosime 
Pe suprafeţele din şipci şi trestie stratul de amorsă vafi din mortar de val sau ipsos. 
Pe suprafetele rabiţate — se va aplica un strat suport — şmir, din mortar cu aceeaşi 
compoziţie' 
cu mortarul grundului pentru umplerea ochiurilor plasei. Stratul suport va fi cât mai rugos, 

pentru asigurarea aderenţei grundului. 

OBS. 

- Aplicarea şpriţului se va face fie manual, cu ajutorul unei mături scurte, fie mecanizat cu 
aceleaşi aparate folosite pentru aplicarea mecanizată a grundului. 

- Şpriţul va fi aplicat uniform, fără discontinuity prea mari. Înainte de aplicarea grundului se va 
verifica dacă şpriţul este suficient întărit, fără prelingeri pronunţate şi dacă suprafaţa respectivă 
este suficient de rugoasă şi aspră la pipăit cu mâna. 

Rosturile între elementele de constructii cu capacitate de deformabilitate diferită, se vor 
acoperi cu fâşii din plas'ă de rabiţ de cca 15 cm latime sau fâşii din plasă de sticlă. De 
asemenea, se vor acoperi cu plasă de rabiţ şi suprafeţele de lemn, existente în cadrul 
suprafeţelor din zidărie de cărămidă (gheremele, grinzi, buiandrugi etc). Pe suprafeţele de 
lemn acoperite, cu plase de rabiţ, sub plasa de rabiţ se va aplica fie carton asfaltat, fie altă 
soluţie hidrofugă, pentru a se evita umflarea lemnului în contact direct cu tencuiala.  

•    Executarea grundului si controlul calitatii acestuia 

- Grundul stratul principal al tencuielii (5..20 mm) grosime), se va aplica după cel putin 24 ore 
de la aplicarea şpriţului, în cazul suprafeţelor de beton şi după 1 oră în cazul suprafeţelor de 
cărămidă; pe suprafeţele de zidaYie de cărămidă care sunt amorsate numai prin stropire cu 
apă, grundul se poate aplica imediat. În cazul când suprafaţa şpriţului este prea uscată sau pe 
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timp foarte călduros, această suprafata se va uda în prealabil cu apă, înainte de a se aplica 
grundul. 
-Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizat, întrunul sau două reprize, grosimea 
totală fiind de cca 15 mm pe suprafeţele suport executate din şipci şi trestie şi până la 20 mm 
pentru restul suprafeţelor. 
-Aplicarea mecanizată a stratului de grund pe suprafeţele interioare ale pereţilor şi pe tavane 
(în câmpurile dintre repere), se recomandă în general pentru suprafeţe mari (front de lucru de 
eel puţin 2 000 m 2 ). 
-Aplicarea mecanizată a şpriţului şi grundului în încăperile clădirilor, pe pereţi şi intradosul 
planşeelor, până la înălţimea de 3 m se va executa de pe pardoselile respective. Aplicarea 
manuală a şpriţului şi grundului pe intradosul planşeelor şi la partea superioară a pereţilor se 
va executa de pe platforme de lucru amplasate direct pe pardoseală. 
-Pe faţadele clădirilor grundul se va aplica de sus în jos, de pe schele metalice montate la cca 
50 cm fata de suprafaţa faţadelor. 
-Mortarele pentru grund,' la toate tencuielile se aplică manual sau mecanizat şi se întind apoi cu 
dreptarul. La aceste tencuieli, grosimea stratului de grund se respectă conform reperelor fixate 
în cadrul operaţiunilor de la pet. 
-Corectarea grosimii grundului se face imediat după aplicarea lui cu ajutorul dreptarului (la linia 
reperelor), fără drişcuire pentru asigurarea rugozitatii suprafetei. 
-În cazul în care stratul vizibil va avea grosimea de peste 5 mm sau executarea acestuia se va 
face după o posibilă uscare completă a grundului, suprafaţa grundului va fi striată în diagonală, 
cu mistria, la 8—10 cm, pentru a se asigura aderenţa stratului ulterior. 
În cazul tencuielilor brute—tencuirea se execută din mortare de var cu sau fără adaos de 

ciment netezit în stare brută, fără drişcuire. Grosimea maximă este de eel mult 16 mm. Aceste 
tencuieli se întrebuinţează de aceea numai la interior, în clădiri provizorii sau depozite. 
Controlul calitatii grundului se va face ţinând cont că suprafaţa grundului trebuie să 

îndeplinească o serie de criterii de performanta care să se încadreze în anumite limite (perform 
ante): 
•'   un anumit grad de umiditate al suprafeţei înainte de aplicarea stratului următor (măsurat cu 

aparatul tip Higromette). Nivel admisibil: 5%—7% ; o anumită rugozitate a suprafeţei care să 
asigure aderenţa stratului următor — se asigură prin netezirea grundului cu dreptarul şi nu 
prin drişcuire, precum şi prin strierea suprafeţei pentru cazurile indicate la pet. -4.7; 
menţinerea grosimii grundului în limitele stabilite prin operaţiile de trasare se asigură prin 

verificare cu dreptarul fata de repere. 
OBS. 

În locul unde apar lipsuri fata de nivelul general, acestea se completează din nou cu mortar 
şi se nivelează. 

Executarea tinciului (stratul vizibil) 

Tencuieli driscuite 

Stratul vizibil al tencuielilor se va executa de regulă dintrun mortar cu aceeaşi compoziţie cu a 

stratului de grund. Tinciul se execută în mod curent din varpastă şi nisip fin până la 1 mm. În 

cazuri speciale, tinciul va fi din mortar de ciment şi praf de piatră. 
Pentru obţinerea unei grosimi reduse a stratului vizibil (-..5 mm), mortarul se va aplica cu 
mistria la anumite intervale de timp, astfel meat să se poată efectua drişcuirea între aceste 
intervale. 
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Muchiile intrânde şi ieşinde se vor executa cu ajutorul dreptarului de colţ. Pentru menţinerea 
umiditatii necesare efectuării drişcuirii, tinciul se stropeşte tot timpul cât durează operatiunea. 
Ca suprafeţele'tencuite ce rămân nezugrăvite, întreruperile de lucru ale feţei văzute se vor face 
în dreptul colţurilor,  rosturilor, stâlpilor,  grinzilor sau  în zonele umbrite. 
Reluarea lucrului se va efectua din zona întreruptă, fără. a se afecta suprafaţa executată. 
Această prevedere nu se aplică la tencuielile care zugrăvesc. 
Tencuieli sclivisite 
-La tencuielile sclivisite grundul şi tinciul vor fi executate cu mortar de ciment. 
-Stratul de tinci nu se va drişcui fin, pentru ca să se realizeze o bună aderenta a stratului de 
sclivisire. 
-Sclivisirea suprafeţei se execută înainte de uscarea totală a tinciului. 
Tencuieli cu praf de piatră 
-Tencuielile cu praf de piatră se execută prin aplicarea peste grund a unui strat din mortar 
preparat din var,   ciment, praf de piatră şi eventual pigmenţi. Stratul vizibil, se aplică pe grund 
în condiţiile în care umiditatea este aceeaşi pe întregul câmp, pentru a se asigura uniformitatea 
culorii. În aceste condiţii, pentru a se asigura o bună aderenta, aplicarea se va executa după 
uscarea grundului. Suprafata grundului va fi striată cu mistria înainte de întărire.  Înainte de 
aplicarea tinciului,' suprafaţa va fi 
stropită. Prelucrarea feţei acestor tencuieli, în afara de drişcuirea obişnuită, se poate face prin: 
Raşchetare 
-În 1—2 ore după aplicarea stratului de finisaj, suprafaţa se prelucrează, cu o piesă metalică 
prevăzută cu dinţi, denumită raşchetă. Suprafaţa se curată apoi cu o perie aspră. 
Stropire 
-În acest caz, stratul de finisaj se aplică în două etape: primul strat de mortar, simplu sau 
colorat cu pigmenţi, se aplică prin drişcuire, iar al doilea se stropeşte manual sau mecanizat. 
Periere sau pieptănare 
-Se execută cu perii aspre pe suprafaţa mortarului după ce acesta a făcut priză, dar înainte de 
a se fi întărit complet. 
Tencuieli din piatră artificială (similipiatră). 
-Aceste tencuieli se execută pe un grund de mortar de ciment. Faţa văzută din mortar de 
ciment şi griş de piatră, cu un adaos eventual de pigment, se aplică peste grundul stropit cu 
apă, înainte ca acesta să se fi întărit complet. Grosimea stratului este condiţionată de modul de 
prelucrare al suprafeţelor. Astfel pentru: 
• rostuire — 5—10 mm; 
• cioplire, buciardare — 15—30 mm. 

Executarea rosturilor se efectuează cu 24—48 zile înainte de întărirea stratului vizibil, astfel: 
• se trasează rosturile;  
• se montează în rosturi şipci cu profil. După încheierea prizei, la 7—15 zile se execută 

prelucrarea suprafetei. Înainte de a se începe prelucrarea se vor face încercări pe porţiuni mici 
peritru a se constata dacă mortarul fetei văzute rezistă la prelucrare. Măsurile de protecţie 
contra arşiţei soarelui vor'fi mai riguroase decât la celelalte tencuieli. Se acoperă cu rogojini, 
saci de ciment etc, care se ţin umede prin stropire cu apă timp de 5—7 zile.  

• Prelucrările cele mai folosite sunt: 
- Frecarea suprafeţei după ce mortarul a făcut priză, dar înainte ca el să se fi întărit (cea 15—20 

ore de la aplicare) cu perii din sârmă. 
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- Buciardarea, prin prelucrarea suprafeţei stratului cu ajutorul buciardei. Prin lovirea tencuielii cu 
buciarda, aceasta va căpăta o suprafata rugoasă care imită aspectul pietrei naturale prelucrate 
brut. 

- Spiţuirea se face eu ajutorul şpiţului şi ciocanului, obţinânduse pe faţa văzută neregularitati 
mai mari decât în cazul buciardării. 

- Cioplirea se execută cu ajutorul dăp şi a ciocanului, obţinânduse neregularitati şi mai mari 
decât în cazurile precedente. Această prelucrare se execută de obicei la soclurile clădirilor. 

- Tratarea cu acid clorhidric diluat a suprafeţei de mortar cu pietriş colorat, se execută în 2—3 
reprize, după ce mortarul a făcut priză, dar înainte de a fi întărit (cca. 24 ore de la aplicare). 
După aparitia granulelor de pietriş, tratarea se consideră terminate şi tencuiala se spală'bine 
cu apă. Grişul de marmură nu este admis la asemenea prelucrări. 

Controlul calitatii tencuielilor 
Pentru asigurare'a calitatii lucrărilor se impune verificarea calitatii execuţiei pe etape de lucru. 
Criteriile de peformanta, nivelurile lor admisibile şi metodele de verificare sunt arătate în 

tabelul nr. 1 din Anexa prezentului caiet. 

Receptia pe faze de lucrări se va face prin verificare la fiecare tronson de faţadă  

Funcţie de cerinţele beneficiarului, dar eel puţin o dată la 100 m 2 pentru: 

rezistenţa mortarului; 

numărul de straturi aplicat şi grosimile respective (determinate prin sondaje şi numărul stabilit 

prin caiete de sarcini sau în baza hotărârii comisiei de recepţie, dar eel puţin câte unul la 
fiecare 200 m 2 ); 

aderenţa la suport si între straturi (cu aceea§i frecventa ca la lit. b); 

planitatea suporturilor, corectitudinea muchiilor şi racordările între panouri; 

dimensiunile, poziţiile elementelor decorative şi corectitudinea executării acestora, 

(solbancuri, brâie, cornise etc.) prin compararea cu detaliile din documentaţiile de execuţie 

sau cu soluţiile cadru indicate în caietele de sarcini. Aceste verificari se efectuează înaintea 

zugrăvirii sau vopsirii, iar rezultatele se înscriu în registrele de procese-verbale de lucrări 

ascunse şi pe faze de lucrări. 

Recepţia lucrărilor se efectuează: pe baza de proces verbal: 

la terminarea lucrărilor pe faze şi la terminarea lucrărilor; 

la expirarea perioadei de garanţie — recepţie finală. 

 

7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 

- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 

- Instructiuni proprii de SSM  

 

8. INREGISTRARI  

- Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse ; 

- Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor. 
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1. SCOP 
Procedura defineşte activităţile şi responsabilităţile generale implicate în execuţia 

compartimentărilor la pereţi şi a pereţilor de compartimentare cu plăci gips-carton 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura se aplică de către societate în baza documentaţiei tehnice de execuţie, la realizarea 

lucrărilor de placare a pereţilor (prin lipire direct cu adeziv sau utilizând structura metalică proprie), 

precum şi la realizarea pereţilor de compartimentare cu plăci gips-carton 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

• SR EN ISO 9001:2008- Sisteme de management al calităţii - Cerinţe generale. 

• SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securităţii ocupationale 

• MMI 01 - Manualul de management integrat 

• PFS 01 - Controlul documentelor 

• PFS 02 - Controlul înregistrărilor 

• PO 02 - Elaborare/Actualizare proceduri şi instrucţiuni 

• PO 03 - Planificarea realizării produsului 

• Catalog Knauf sau Rigips privind placare pereţi şi pereţi de compartimentare 

• C 56-2002 "Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente" 
•  HG nr. 273/94 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 
• P 118-83 - Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului, 

completate, modificate şi aprobate cu Ordinul 29/N/1996 

• Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 

9/N/15.03.1993 

• C 300/93 - Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii 

aprobat cu Ordin MLPAT nr.20/N/II.VII.1994 
• Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii 

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 
Conform Manualului de Management Integrat, cod MMI 01 Ed.5, Rev.l 

5. RESPONSABILITĂŢI 
5.1. Responsabil CTCC 

- verifică înaintea începerii lucrărilor dacă sunt îndeplinite toate condiţiile iniţiale necesare 

pentru lucrare; 
- verifică modul de realizare a lucrării conform documentaţiei tehnice de execuţie şi PTE 

aplicabile; 

- verifică şi confirmă înregistrările de calitate emise pe parcursul lucrărilor; 

- efectuează la solicitare prin laborator autorizat, analizele, încercările sau testările necesare 

lichidării eventualelor litigii privind calitatea lucrărilor sau a materialelor puse în operă; 

- procesează neconformităţile depistate şi gestionează RNC-urile emise cât şi pe cele 

soluţionate, închise conform PFS "Controlul produsului neconform"; 

- analizează dosarul cu înregistrările de calitate emise pe parcursul execuţiei, pentru recepţie 

la terminarea lucrărilor şi participă la recepţia lucrărilor. 
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5.2. Şeful de şantier 
- răspunde de realizarea lucrărilor conform clauzelor contractuale; 

- analizează documentaţia de execuţie, instrucţiunile tehnice, detaliile de execuţie, PTE şi PC 
aplicabile, etc. necesare execuţiei; 

- nominalizează responsabilul lucrării şi îi transmite acestuia documentaţia pentru 

- analiza şi pregătirea execuţiei; 

- efectuează instruirea responsabilului lucrării şi personalului executant privind conţinutul PTE 

şi PC pe lucrare; 

- verifică şi urmăreşte ca execuţia lucrărilor să se desfăşoare în conformitate cu graficul 

aprobat la parametrii de calitate ceruţi în documentaţia de execuţie; 

- verifică completarea dosarului de recepţie pentru lucrarea finalizată; 

- participă la recepţia lucrărilor terminate şi urmăreşte rezolvarea observaţiilor comisiei de recepţie. 

5.3. Sef punct lucru (Responsabil lucrare) 
asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor conform procedurilor tehnice şi.planului calităţii 

aprobat pentru lucrările aferente. 
analizează şi îşi însuşeşte documentaţia tehnică de execuţie, detalii de execuţi, cerinţele PTE şi PC 

aplicabile; 

- efectuează în lipsa şefului de şantier instruirea personalului executant privind conţinutul PTE şi 

PC aplicabil pe lucrare; 

participă la predarea-primirea frontului de lucru; 

organizează punctul de lucru astfel încât activitatea să se desfăşoare continuu şi la nivelul de 

calitate solicitat; 

- conduce şi răspunde de realizarea lucrărilor conform graficelor de execuţie şi la nivelul de calitate 

cerut prin documentaţia tehnică de execuţie; 

urmăreşte ca materialele achiziţionate să fie depozitate corect, cu documente de calitate 

însoţitoare complete şi datele de identificare conservate conform instrucţiunilor proprii sau ale 

furnizorilor; 
- asigură împreună cu şeful de şantier, la punctul de lucru, documentaţia tehnică în vigoare, la zi, 

forţa de muncă calificată, mijloacele de mecanizare, EMM, SDV, în conformitate cu datele şi 

cerinţele documentaţiei tehnice de execuţia lucrării; 

- verifică modul de realizare a lucrărilor şi întocmeşte înregistrările de calitate privind execuţia 

acestora conform documentaţiei tehnice de execuţie, PTE şi PC aplicabile; 

realizează interfeţe cu reprezentantul beneficiarului privind urmărirea, controlul şi confirmarea 

execuţiei şi calităţii lucrărilor executate, în conformitate cu punctele stabilite în PC pe lucrare şi 

în clauzele contractuale; 

răspunde de întocmirea dosarului pe lucrare şi realizarea recepţiei la terminarea lucrării; 

răspunde de asigurarea la punctul de lucru a condiţiilor de NTSM şi PSI. 

6. PROCEDURĂ DE EXECUŢIE 
6.1. PREGĂTIREA LUCRĂRII 
6.1.1. CONDIŢII PREALABILE 

6.1.1.1. Existenţa la punctul de lucru a documentelor tehnice şi de calitate necesare începerii lucrărilor 

conform Procedurii „Producţie şi Furnizare de servicii": 

- documentaţia tehnică de execuţie (la ultima revizie); 

- proceduri/instrucţiuni tehnice specifice aprobate pe lucrare, elaborate de unitatea executantă 

funcţie de sistemul de structură pentru pereţi de compartimentare cu plăci gips-carton;   

- planul calităţii aprobat pe lucrare; 
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- procese verbale de instruire a şefului punctului de lucru şi ale personalului executant; 
- P.V. predare-primire front-de lucru; 

- lista materialelor, a echpamentelor de măsurare şi încercare, înregistrările de calitate 

aferente şi instrucţiunile de manipulare şi depozitare proprii sau ale furnizorului; 

- dovezi că neconformităţile depistate asupra materiale lor sunt ţinute sub control şi rezolvate; 

- instrucţiuni de protecţie a muncii şi PSI specifice. 

6.1.1.2. Asigurarea de către şeful de şantier(lot) prin colaborarea cu toate compartimentele implicate 

a necesarului de documentaţie, forţă de muncă calificată, mijloace de mecanizare, EMM, SDV, etc. 

pentru realizarea lucrării. 

6.1.1.3. Instruirea de către şeful de şantier împreună cu responsabilul AQ, a şefului punctilui de lucru 

şi a personalului executant, privind pregătirea şi însuşirea documentaţiei tehnice, a PTE şi PC aprobat. 

6.1.1.4. Efectuarea de către responsabilul cu protecţia muncii şi PSI al unităţii cu tot personalul 
implicat în activitatea de execuţie, a instructajului privind NTSM şi PSI specifice activitate finalizată prin 

P.V. instruire şi semnarea fişelor personale. 

6.1.2. PRELUAREA FRONTULUI DE LUCRU 

6.1.2.1. Preluarea frontului de lucru în vederea execuţiei tencuielilor uscate (placări pereţi) şi a 

pereţilor de compartimentare cu plăci tip gips-carton se face pe bază de proces verbal de predare-

primire front lucru, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau (după caz) prin înregistrarea tip a 

clinetului. 

6.1.2.2. Cerinţe de calitate ale stratului suport la preluare în funcţie de sistemul ce trebuie realizat: 

I. TENCUIALA USCATA DIN PANOURI LIPITE 

- suportul trebuie să fie stabil, plan, protejat de umiditatea produsă prin capilaritate sau de 

fenomenele meteorologice şi să nu fie îngheţat. Trebuie îndepărtate resturile de mortar sau de beton 

la pereţi şi să fie executată şapa de egalizare la cota finală din proiect pentru pardoseală; 
- înainte de aplicarea panourilor, instalaţiile electrice trebuie montate în grosimea zidului şi nu aparent. 

Dozele de distribuţie şi întrerupătoarele trebuie aşezate la circa 2 cm distanţa faţă de perete. 

TENCUIALA USCATA PE STRUCTURA PROPRIE ('METALICĂ) 

- Pe pardoseala, şapa de egalizare trebuie să fie executata fără denivelări, la cota şi panta 

(după caz) conform documentaţiei tehnice de execuţie. 

PEREŢI DE COMPARTIMENTARE 

Pe pardoseală şapa de egalizare trebuie să fie executată fără denivelări, la cotă şi cu panta (după caz) 

conform documentaţiei tehnice de execuţie. 

6.1.3. MATERIALE 

6.1.3.1. - Plăci de gips-carton normale (RB sau GKB) 

Indici de recunoaştere: 

- verso placă - inscripţie albastră pe mijlocul plăcii; 
- faţă placă - punctare alternativă la 25 cm pe mijlocul plăcii GKB sau RB; 

- carton alb 

- părţi frontale - Banderole cu inscripţia plăcii 

6.1.3.2. Plăci de gips carton cu protecţie la foc (RBF,GRFsau IF) 

Indici de recunoaştere : 

- verso placă - inscripţie roşie pe mijlocul plăcii 

- faţă placă - punctare alternativă la 25 mm pe mijlocul plăcii armate cu fibră de sticlă părţi 

frontale - banderole cu inscripţionarea plăcii 

6.1.3.3. - Plăci de gips-carton impregnate (antiumezeală - RBI sau GKBI) 

Indici de recunoaştere: 

- verso placă - inscripţie albastră  

- faţă placă - asemenea plăcilor normale (RB sau GKB)/ O D  
- carton verde  

6.1.3.4. Plăci de gips-catton cu protecţie la foc - impregnate (antiumezeală) RBFI sau GKFI) 

Indici de recunoaştere: 

- verso placă - inscripţie 

albastră - faţă placă - idem placă RB 
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sau GKB 

- carton verde 

6.1.3.5. Adeziv de poză. tip VARIO sau PERLFIX 

6.1.3.6. Pastă de umplut rosturile "FUGEN FUtIER sau "VARIO" 

6.1.3.7. BANDA pentru etanşare rost din fibră de sticlă sau hârtie specială 

6.1.3.8. Bandă de etanşare pentru racord (autoadezivă) 

6.1.3.9. Şurub rapid tip 212 

6.1.3.10. Şurub cu diblu (R 6/35) 

6.1.3.11. Profil UW/50 ma; 75 mm; 100 mm 

6.1.3.12. Profil CW/50'mm; 75 mia; 160 mm 

6.1.3.13. Vată minerală 
6.1.3.14. Profil pentru protecţia muchiilor 

6.1.3.15. Amorsa (KOMBIKONTACT sau BETONKONTACT) 

6.1.4. Pregătire front lucru 

6.1 4 1. La placarea pereţilor cu plăci gips-carton prin lipire cu adeziv, suportul se va curăţa de resturile 

de mortar sau beton iar betonul proaspăt (încă umed) trebuie lăsat să se usuce. 

6.1.4.2. La placarea pe structură proprie cât şi la pereţii de compartimentare se curăţă pardoseala şi 

plafonul de eventualele resturi de mortar sau beton. Denivelările la pardoseală şi plafon mai mari de 

1,5 cm se rectifică pentru a se realiza planeitatea acestora. 

6.1.4.3. Şeful punctului de lucru deschide FCC pe lucrare pe care o completează pe faze de execuţie. 

6.1.5. Pregătirea materialelor 

6.1.5.1. Pentru placare prin lipire cu adeziv plăcile din gips-carton se aduc la locul de montaj ţinând 

cont de tipul de placă care este specificată în proiect. 
La pregătirea adezivului se va aprecia suprafaţa care se execută şi se va prepara o cantitate necesară 

numai pentru această suprafaţă deoarece materialul are un timp de priză limitat. 

6.1.5.2. în cazul placării pe profile CN şi a pereţilor de compartimentare plăcile şi profilele se aduc la 

locul de montaj ţinându-se cont de tipul de placă şi de dimensiunile montanţilor UW şi CW. 

6.2.0. Execuţia lucrărilor 

6.2.1. Placare pereţi cu plăci gips-carton prin lipire cu adeziv 

Suprafeţele suport netede (beton) trebuie amorsate cu 

KOMBIKONTAKT. 

Drept tencuială uscată se folosesc panouri tip gips-carton la înălţimea camerei (sau cea cerută în 

proiect) şi grosimea de 12,5 mm. 

Pe dosul panourilor se aplică adezivul preparat conform reţetei tipărite pe sac. 

Aplicarea adezivului se face pe conturul şi mijlocul panoului. 
Adezivul se aplică sub formă de turte având 30-35 cm interax şi un diametru de 10-15 cm. 

Panourile prevăzute cu adeziv se ridică la perete şi se bat uşor cu ciocanul de cauciuc pentru o 

poziţionare verticală în acelaşi plan. 

După consumarea timpului de priză (notat pe sacul cu adeziv) panourile se chituiesc la rosturi cu chit 

VARIO şi bandă de rost urmând a fi finisate (vopsite, zugrăvite sau tapetate). 

6.2.2. Placare pereţi cu plăci gips-carton pe structură proprie metalică 

Structura metalică aste formată din ghidaje UW 30, 50 sau 75 mm (orizontale) la pardoseală şi tavan 

şi montanţi CD 60, CW 50 sau 75 mm (verticali). 

6.2.2.1. Montarea structurii se începe prin desenarea pe pardoseală a traseului ghidajului UN, cu 

ajutorul unui dreptar sau sfoară. Linia ghidajului se distanţează de perete astfel încât să preia cea mai 

mare denivelare a peretelui.
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Pe partea care se aşează pe pardoseală şi pe plafon se aplică o bandă de etanşare (autocolantă). 
Ghidajul astfel pregătit, se poziţionează pe linia trasată şi se fixează de pardoseală şi plafon cu 

şuruburi şi dibluri, la distanţa unele de altele, avându-se grijă ca ghidajul superior (de pe plafon) să fie 

paralel cu cel fixat pe pardoseală. 

6.2.2.2.  în cazul când se folosesc profile CD 60/27, pe perete se montează bride de ajustare care au 

rolul de a întări structura şi se fixează la maxim 1,5 m, conform tabelelor de calcul ale furnizorului de 

sistem (KNAUF, RIGIPS, etc). Bridele de ajustare se fixează de perete cu şurub şi diblu iar profilul CD de 

bride cu şuruburi autoperforante. 

După montarea celor două ghidaje UW (superior şi inferior) Se trece la introducerea montanţilor 

verticali CD sau CW în ghidaje, întâi în cel de jos, iar apoi în cel de sus şi trebuie să fie orientaţi în 

latura.deschisă înspre direcţia de montaj. 

Interaxul dintre doi montanţi este de 60 cm în sistem Rigips şi de 62,5 cm în sistem Knauf. 

6.2.2.3. După ce structura metalică a fost terminată se trece la fixarea plăcilor din gips-carton. Acestea 
se fixează cu şurubelniţa electrică (cu limitator sau ambreiaj), folosind şuruburi rapide tip TN dispuse la 

distanţa de 25 cm interax. 

6.2.2.4. Când montarea s-a încheiat (sau când s-au montat 4-5 panouri) se începe operaţia de prelucrare 

a rosturilor. Această operaţiune se va trata cu mare atenţie deoarece are un rol important şi influenţează 

în mare măsură calitatea estetică a lucrului finit. 

Rosturile se umplu cu chit de şpaclu peste care se aplică benzile din fibră de sticlă, benzile se 

îngroapă complet, în chitul proaspăt şi fără a mai adăuga chit, rosturile se netezesc. Dacă este necesar, 

rosturile pot fi şlefuite dar se va avea grijă în mod deosebit să nu se atingă cartonul în zona şlefuită. 

După finisarea rosturilor, se vor îndepărta stropii de chit sau eventuale depuneri după care se 

poate trece la finisajul stabilit prin proiect: zugrăveală, vopsitorie, tapet etc. 

6.2.3. Pereţi de compartimentare 

6.2.3.1. Pereţii de compartimentare în general sunt de două tipuri: 
a. - simpli, cu montanţi CM de 50, 75 sau 100 mm şi câte o placă din gips-carton pe fiecare faţă şi 

vată minerală (în grosimea stabilită de proiectant) la interior; 

b. - dubli, cu montanţi CW de 50,75 sau 100 mm şi câte două, trei plăci din gips-carton pe fiecare 

faţa şi vată minerală (în grosimea stabilită de proiectant) la interior. 

6.2.3.2. Execuţia pereţilor se începe prin operaţia de trasare. Se desenează conform proiectului traseul 

peretelui pe pardoseală cu sfoara şi dreptarul, Apoi se trasează urma perete lui pe planşeu. Pe urma de 

pe pardoseală se fixează ghidajele UW pe care s-a aplicat banda de etanşare. Fixarea se face cu 

şuruburi şi diblu la 80 mm interax. 

Aceeaşi operaţie se execută şi la planşeu controlându-se tot timpul la montaj să existe o 

verticalitate perfectă. 

6.2.3.3. După fixarea ghidajelor UW se trece la montarea profilelor CW. Montantul CW se introduce mai 

întâi în ghidajul UW fixat pe pardoseală iar apoi în ai de sus . Montanţii se dispun la interax de 60 cm în 
sistem RIGTPS sau 62,5 cm în sistem KNAUF şi trebuie orientaţi cu latura deschisă înspre direc ţia de 

montaj. 

6.2.3.4. Montarea primei feţe a peretelui la pereţii simplii începe cu o lăţime întreagă de panou (120 cm). 

Panourile se fixează de montanţii CW (verticali) cu şuruburi rapide tip TN 212 (3,15 x 25 mm) dispuse la 

distanţa de 25 mm interax. Şuruburile la strângere nu trebuie să perforeze stratul de carton al panoului 

Strângerea şuruburilor se execută cu bormasina electrică cu ambreiaj sau limitator în cazul pereţilor dubli 

din cauza necesităţii de decalare a rosturilor, al doilea rând se montaază începând cu o jumătate de 

panou (60 cm) 

Primul rând se fixează cu şuruburi rapide 3 5 x 25 mm la 50 cm interax, iar al doilea cu şuruburi 3 

5 x 35 mm a 25 cm interax
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6.2.3.5. după fixarea primei feţe a peretelui şi montarea instalaţiilor sanitare si electrice se fixează 

izolaţia rfio fibre minerale, prin intermediul unor agrafe din sârmă cu rolul de a împiedica vata minerală 
să alunece. 

Când s-a fixat şi izolaţia din vată se poate trece la montarea celei de-a doua feţe a peretelui, 

realizându-se stabilitatea finală. 

Fixarea panourilor se face ca la prima faţă a peretelui 

6.2.3.6. Rosturile dintre panouri se tratează în acelaşi mod ca la placare. în cazul pereţilor dubli nu se 

tratează decât al doilea strat de panouri. 

6.2.3.7. Atunci când se execută structuri de susţinere a plăcilor din gips carton si se ajunge în dreptul 

unui gol de usă (care a fost trasat pe pardoseală) pe deschiderea prevăzută in proiect se va executa 

suportul tocului de usă. 

Acesta se realizează in funcţie de sarcina produsă de greutatea uşii. în cazul când greutatea 

maximă a foii de usă este de până la 25 kg, suportul tocului de usă se realizează din profile de perete 

UW/CW . 
Montanţii verticali se confecţionează în sistem casetă, dublând un profil CW cu un ghtdaj UW si 

sunt fixate cu nituri POP. Montantul astfel realizat se fixează in pardoseală cu cate două dibluri in stanga 

si in dreapta uşii). 

înainte de inchiderea casetei in profilul CW se introduc dibluri de lemn cu dimensiunea profilului 

pentru fixarea tocului. 

Drept buiandrug se montează in partea superioară a golului un profil UW fixat de montanţii verticali 

cu nituri POP. 

în cazul când greutatea foii de usă este de pană la 60 kg montanţii verticali sunt tip UA de 2 mm 

grosime. Acestea se prind de pardoseală şi plafon prin intermediul unor elemente telescopice fixate cu 

şurub cu diblu. Ca buiandrug se montează un ghidaj UW. Profilul UA, elemetele telescopice, şuruburile 

cu diblu si şuruburile mecanice sunt un sistem unitar si se comandă la bucata de usă. 

Alăturarea panourilor gips-carton din care se realizează peretele trebuie să se facă intodeauna 
deasupra buiandrugului si in nici un caz in dreptul montanţilor (verticali) suport al tocului. în acest scop 

in buiandrug (UW) se montează două profile CW (verticali) care rezolvă problema rosturilor decalate 

ale celor două feţe de perete. 

6.2.3.8. Muchiile exterioare formate de intersecţia pereţilor se protejează cu un profil cornier (de o 

construcţie specială) tip Kanuf sau Rigips fixat cu şuruburi sau capse. 

6.4. VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

Verificarea calităţii lucrărilor se desfăşoară pe tot parcursul execuţiei respectând PC aprobat şi 

completând FCC pe lucrare. 

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează de către executant (şef echipă, responsabil lucrare) 

iar confirmarea calităţii lucrărilor se face de către CTCC. 

Condiţiile de calitate cerute lucrării şi verificărilor ce trebuie efectuate au la bază prevederile din 

"Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente C 56/2002" 
6.4.1. Verificarea calităţii materialelor 

Materialele trebuie să fie însoţite de certificate de calitate şi de fişa tehnică, să fie în ambalaje 

originale şi cu marcajele de identificare specificate în catalogul de produse . 

6.4.2. Verificarea stratului suport 

Se verifică planeitatea cu nivela şi dreptarul urmărin-du-se obţinerea unui suport curat sănătos 

şi cu abateri cât mai mici de la plaaeitate 

6.4.3. Verificarea pe etape de lucrări în timpul execuţiei 

6.4.3.1. în cazul aplicării plăcilor de pereţi cu adeziv: 

- Tratarea (amorsarea) suportului (conform documentaţie tehnică de execuţie) prin inspecţie 

vizuală; 
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- Planeitate, verticalitate, stabilitate plăci şi aderenţă - prin inspecţie vizuală şi 

măsurători cu dreptarul de lemn şi nivela cu bulă; 

- Aplicarea corectă a adezivului de lipire - pe panouri conform specificaţiei de produs 

- prin inspecţie vizuală; 

- chituirea şi finisarea corectă a rosturilor - prin inspecţie vizuală. 

Concluziile verificărilor şi controalelor efectuate se consemnează în PVRC şi FCC. 

6.4.3.2. în cazul placărilor la pereţi pe schelet metalic şi a pereţilor de compartimentare se 

verifică: 

- realizarea şi montarea conform proiect - a scheletului metalic 

(planeitate, verticalitate, respectare cote proiect). 
Verificările se fac prin măsurători directe cu dreptarul de lemn, firul cu plumb, bolobocul; 

Fixarea (montarea) termoizolaţiei în structură conform proiect prin inspecţie vizuală; 

- planeitatea, verticalitatea şi stabilitatea plăcilor prin inspecţie vizuală şi măsurători 

cu dreptarul de lemn şi nivela cu bulă; 

- chituirea şi finisarea corectă a rosturilor prin inspecţie vizuală; 

- fixare profil protecţie muchii (inspecţie vizuală) racordarea îngrijită si conform 

proiect la alte elemente ale construcţiei (inspecţie vizuală). 

Concluziile verificărilor şi controalelor efectuate se consemnează în PVRC şi FCC 

lucrare. 

6.4.4. Verificarea finală şi recepţia lucrării se face în baza înregistrărilor emise pe 

parcursul execuţiei şi prin axa minări şi măsurători (dreptarul de lemn, bolobocul) 

urmărindu-se obţinerea unui perete continuu, rigid, stabil, cu rosturi închise şi finisate, 
perfect vertical şi în concordanţă cu prevederile din proiect. 

Controlul final şi acceptarea lucrării constituie obiectul PVRC lucrare încheiată între 

executant, CTCC executant (după caz) şi client. 

6.4.5. în cazul depistării de neconformităţi, executantul aplică prevederile PFS "Controlul 

produsului neconform" . 

7. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 
La executarea lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri tehnice de execuţie se 

vor respecta măsurile de securitate şi sănătate în muncă, a asituaţiilor de urgenţă prevăzute 

in: 

Legea nr. 319/2006 - legea securităţii si sanatatii in munca; 

HG nr. 1425/2006 - Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006; 

- HGR nr. 300/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru şantierele temporare şi mobile; 

HG nr. 1048/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor; 

Legea nr. 481/2004 - privind protecţia civilă; 

- Ordinul nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva 

incendiilor; 

Pe perioada realizării lucrării, se vor respecta normele specifice de securitatea muncii dintre 
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care menţionam: 

- personalul muncitor va executa numai lucrările incredintate de şeful de echipa sau 

maistru si numai acelea pentru care este calificat 
- incarnarea, descărcarea, manipularea si aşezarea materialelor se va face de personal 

specializat, dotat cu echipament de protecţie corespunzător 

- materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva 

rostogolirii si mişcării necontrolate, fara a se sprijini de pereţi, schele, utilaje 

- personalul muncitor care lucrează la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu 

echipament de lucru si protecţie corespunzător, iar sculele vor fi păstrate in ladite 

- zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate 

- nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricăror persoane 

aflate in zona 

- este interzisa intrarea persoanelor străine in zona de lucru 

- conducătorii locurilor de munca vor urmări cu atentie menţinerea disciplinei, a ordinii si a 

curăţeniei la locul de munca precum si menţinerea libera a cailor de acces 

- prelucrarea ţevilor prin taiere si indoire precum si operaţiile de pilire, gaurire si sudura a 

ţevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de funcţionare 

- operaţiile de prelucrare a ţevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu echipament de 

protecţie adecvat montarea ţevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la 

greutatea conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolaţie cât si la eforturile rezultate din 

dilatare in cazul montării ţevilor in apropierea instalaţiilor electrice se vor lua masuri de 
intrerupere a alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului 

- fiecare trusa de instalator trebuie sa conţină un pachet de pansamente si dezinfectante 

pentru eventualele zgârieturi sau răni uşoare 

- in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa staţionarea personalului muncitor in 

apropierea conductelor 

- in timpul confecţionării si montării saltelelor de vata minerala personalul muncitor trebuie 

sa folosesca ochelari, mânuşi si masti de protecţie 

- in locurile unde se confecţionează sau se lucrează cu vata minerala se 

interzice depozitarea alimenatelor si luarea mesei 

- se interzice circulaţia pe conducte. 

Precizam ca aceste masuri de protecţie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate 
constructor. 

- Proces Verbal de recepţie calitativa ,  

- Proces Verbal de recepţie calitativa a lucrărilor ce devin ascunse,  
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1. SCOP 

Procedura are ca scop precizarea operatiilor si masurilor necesare a se realiza in vederea executarii 

lucrarilor de tamplarie din PVC pentru usi si ferestre. 

 

2. DOMENIU  

Toate prevederile cuprinse in aceasta procedura sunt aplicabile in orice activitate de realizare a 

lucrarilor de de tamplarie din PVC pentru usi si ferestre. 

 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI   

P.T.E.   - procedura tehnica de executie 

P.T.   - proiect tehnic 

C.S.   - caiet de sarcini 

M.M. I.  - manual de management integrat   

P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 

R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 

R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   

 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

Proiect tehnic de executie   

Caiet de sarcini  

P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 

C 3- 1976 Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii 

 

5. RESPONSABlLITATI 

5.1. Directorul Tehnic / / Manager de contract  
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• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii lucrarii 

(fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare Directorului 

General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si activitatea 

personalului din subordine. 

 

5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi implementare a 

prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la lucrarile de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a instruirilor 

efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: implementarea SMI, 

cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor caietului de sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor SMI, 

condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 

 

5.3. Seful de Santier 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 

• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a personalului 

subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si organigramei in vigoare a 

societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia 

proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor legale in vigoare 

sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, sanatate si securitate in munca, 

etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a constructiei. 

 

5.4. Responsabilul tehnic cu executia 
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• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului de 

sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea lucrarilor pe 

faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor de 

verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de receptie 

calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave de 

calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 

 

5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei proceduri 

si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, precum si 

cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor puse in 

opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie calitativa a 

lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din cartea tehnica a lucrarii.  

 

5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea calitatii 

materialelor puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea corectă 

şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 

 

5.7 Seful punctului de lucru / Inginer de specialitate 

• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de Santier; 
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• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă de catre 

personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii conţinute în documentele SMI, 

proiectul de executie si in prezenta procedura; 

 

6.  PROCEDURA  

● Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta Iucrarii, precum si a prezentei prevederi. 

● Instruirea personalului care concura Ia realizarea lucrarilor in scopul insusirii proiectelor de executie, 

caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor care se refera Ia faza respectiva de lucru. 

● Dotarea cu unelte de lucru specifice echipelor de lucru,  

● Existenta proiectului de executie a lucrarii pe timp friguros (daca este cazul). 

• Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor  de protectia  

muncii si PSI corespunzatoare activitatilor desfasurate. 

 

LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC PENTRU USI SI FERESTRE  

GENERALITATI  

Prezenta procedura cuprinde specificatii tehnice privind lucrările de montaj la tâmplăria din 

PVC/Aluminiu/ ce va fi livrată pe şantier de către producător.  

Producatorul tâmplăriei din PVC/aluminiu va respecta următoarele cerinţele de performanţa :  

• Certificarea sistemului de management al calităţii pentru producerea tâmplăriei conform ISO 9001 : 

2015 (existenţă Certificatului pentru sistemul de management al calităţii asigură autoritatea 

contractantă că firma conduce şi coordonează corespunzator procesul de producţie astfel încât 

performanţele stabilite de producătorul de sistem sau/şi de agrementul tehnic sunt realizabile de către 

firma ofertantă)  

• Certificare sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru activitatea de 

producere/montaj tâmplărie conform SR OHSAS 18001-2008 (existenţa Certificatului sistemului de 

management al sănătăţii şi securităţii operaţionale conform SR OHSAS 18001- 2008 asigura 

autoritatea contractantă că firma ofertantă va lua toate măsurile stabilite pentru sistem astfel încât 

riscurile de producere a acccidentelor pe şantier să fie minime)  

Se vor ataşa la Cartea tehnică a construcţiei agrementele, avizele tehnice, certificatele de calitate a 

materialelor puse în opera şi atestatele de producător sau montator. La execuţie se vor folosi doar 
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materiale şi produse atestate conform HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă 

a produselor pentru construcţii, care aplică prevederile Directivei europene 89/106/CEE.  

Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este 

impus de planuri si/sau desene ulterioare), tabelele de calcul şi desene detaliate la scară.  

Producţia poate incepe numai dupa verificarea pe teren şi aprobarea acestora.  

Tâmplăria nu trebuie să producă zgomot sau vibraţii audibile ca urmare a vântului, curenţilor de aer sau 

traficului auto.  

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.  

CONTROLUL CALITATII.  

LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE  

Materiale utilizate la realizarea tamplariei PVC pentru usi si ferestre:  

Feronerie:  

- fabricată din oţel inoxidabil sau aluminiu AlMgSi conform cu cerinţele RAL RG 607/3 "Asigurarea 

calităţii feroneriei batante şi oscilobatante"  

- Uşile de acces cu funcţiune de evacuare în caz de incendiu vor fi prevăzute cu dispozitive anti panică 

la interior şi vor fi obligatoriu cu deschidere către exterior.  

- Toate uşile exterioare vor fi echipate cu dispozitive de auto-închidere  

Incuietori:  

- Inchizatorile sunt din AlMgSi, aliaj inoxidabil care nu permite coroziunea sau aliajul de aluminiu turnat 

GALMg3. Inchizatorile pentru partile care se deschid vor fi atasate si reglate. Toate inchizatorile vor 

livrate cu 3 chei.  

Geam termoizolator: 

- Geam termoizolator va fi de două tipuri în funcţie de locaţia unde se va monta: o Parter şi etajul 1: 

geam termoizolator realizat din două foi de sticlă una laminată cu grosimea de 6,38 mm la exterior şi 

una "float" cu grosimea de 4 mm la interior, distanţate printr-o baghetă de 16 mm dublu sigilate. Spaţiul 

creat între cele două foi de geam este umplut cu argon. Geamul laminat de exterior, categ. I , va fi 

alcătuit din realizat din două foi de sticlă "float" fiecare cu grosimea de 3 mm, separate de o folie de 

trnslucenta de polivinil butiral (PVB) în grosime de 6,38 mm.Geamul interior va fi tratat astfel încât sa 

fie "Low-E" (low emission)  

- pierderi joase de energie. o Etaje superioare: la fel ca mai sus cu excepţia foiii de sticlă exterioară ca 

va fi realizată din sticlă "float" cu grosimea de 6 mm.  
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- Geamul nu va prezenta zgârieturi, va fi curat şi corect sigilat.  

Furnizorul de geam va poseda Certificat de la producătorul de sticlă cu depunere Low-E că dispune de 

dotarea necesară procesării acestui tip de geam.  

- Usile si toate ferestrele la care geamurile termoizolatoare se monteaza pana la 80 cm distanta de 

podea sau pamant, si panourile de usa care se monteaza la o distanta de pana la 150cm de podea 

trebuie echipate cu geamuri securizate.  

Panourile din sticla montate la 30cm pe fiecare parte a usii si la o distanta de pana la 150cm de podea 

sau de parter trebuie deasemenea sa fie din geam securizat. 

Profilele de separare a ochiurilor de geam sunt deasemenea din aliaj AlMgSi0,5. se vor fixa pe intreaga 

lungime.  

Geamul termoizolator are o garnitura din cauciuc.  

- Panourile vitrate: panourile vitrate mai mici de 25cm pot fi din geam obisnuit de 6mm.  

Panourile vitrate mai mari de 25cm trebuie sa fie geam securizat de 4mm sau 6mm, cel deal doilea tip 

se foloseste pentru panouri vitrate mai mari de 70cm.  

Geamuri securizate posibile: 

- Toughened, Laminated & Georgian Wired (turnate sau laminate).  

Materiale utilizate la realizarea tamplariei din PVC:  

- Profile PVC albe - sistem pentacameral cu un coeficient de transfer termic K = 1,3 W/m2K.  

- Înăţimea minimă a profilelor va fi 60 mm iar grosimea pereţilor principali va fi de 3,0 mm (±0,2 mm).  

- Suprafeţele exterioare vizibile ale profilului vor prezenta culoare uniformă, fără întreruperi şi fără 

impurităţi mecanice.  

- Profile de rigidizare  

- din oţel zincat cu grosimea de min.1,5 mm şi modul de elasticitate 250 KN/cm.  

Controlul calitatii, livrare, manipulare, depozitare  

- Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala.  

Se va evita deteriorarea suprafetei ramelor.  

In cazul transportului de lunga distanta se recomanda utilizarea ambalajelor din carton si a 

distantierelor din carton.  

- Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta, iar impactul trebuie evitat.  

- În cazul suprafeţelor vitrate foarte mari, ce implică o greutate sporită mai mare de 50g, se vor utiliza 

dispozitive speciale adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate.  
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- Tâmplăria/geamul termoizolator trebuie depozitate în spaţii protejate împotriva intemperiilor.  

Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale; pentru geamul termoizolator se vor utiliza numai 

suporturi oblice/verticale.  

Depozitarea se va face astfel încât tâmplăria/geamul să nu sufere deformări care ar putea să strice sau 

să impiedice utilizarea.  

- Canalele de drenare si bavurile trebuie sa curatate pentru a evita blocajul. Materialele abrasive 

trebuie deasemenea indepartate de partile mobile pentru a evita zgarierea.  

- Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. Siliconul si alte materiale 

etansatoare in general nu au efect asupra ramelor, dar produsele pe baza de solventi se vor evita. 

- Tâmplăria asamblată (parţial), cât şi geamul termoizolator, se vor livra in situ însoţite de certificat de 

calitate şi declaraţie de conformitate emise de producătorul respectiv  

Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor. Materialele utilizate pentru suporturi nu 

trebuie să deterioreze tâmplăria/geamul în nici un fel.  

 

 

 

EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA SI ASAMBLARE  

Generalitati  

Tamplaria se va monta in golurile pregatite in cladirie noi sau in goluriele existente in zidarie dupa 

demontarea tamplariei care va fi inlocuita.  

Se vor folosi instructiunile de supraveghere pentru fiecare system pentru a se asigura ca se comandat 

dimensiunea si modelul adecvat.  

Ferestrele si usile sunt finisate, iar golul trebuie sa fie finisate inainte de montare. Golul trebuie sa 

cuprinda pragul, si trebuie admise tolerante pentru ca fereastra sa 

poata fi montata.  

Tamplaria nu trebuie montata pana cand golul nu este finisat sin u trebuie folosit ca model pentru 

lucrarile de constructie.  

Pentru a evita zgarierea ramelor este essential sa se evite transportarea de materiale prin ferestre 

dupa montarea lor.  

Lucrari in afara santierului  

Montarea feroneriei  
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- cu şuruburi protejate anticoroziv (otel inoxidabil, garnituri din neopren, vopsea protectiva).  

Montarea garniturilor - îmbinare "cap la cap" cu evitarea întinderii sau lipirii. Garniturile trebuie sa fie 

suficiente ca numar si rezistente la presiunea vantului.  

Executia tamplariei din PVC pentru usi si ferestre  

- Debitarea tocurilor şi a cercevelelor se va face cu maşină specială de debitat PVC.  

- Armarea profilelor  

- profilele de rigidizare se fixează în camera profilului cu şuruburi autoperforante la 40 cm.  

- Sudarea profielor PVC  

- termosudare cu maşini speciale de sudură.  

Cordonul de sudură nu va prezenta pori sau culoare gri-gălbuie.  

Tamplaria din Aluminiu:  

- Debitarea tocurilor şi a cercevelelor se va face cu maşină specială de debitat aluminiu.  

- Asamblarea se efectueaza prin presarea la rece a elementelor de aluminiu taiate diagonal in canelura 

unghiurilor de aluminiu (AlMgSi 0.5), presand astfel capetele taiate unul de altul.  

Inainte de a fi presate in unghiuri, capetele sunt invelite in clei sau silicon (tipul neacetic pentru 

contururi cu email uscat) pentru a preveni patrunderea apei. In cazul in care apa este evacuata prin 

camera de presiune de colt, colturile sunt si ele etansate cu epoxi, poliuretan sau silicon neacetic.  

Toata tamplaria sunt livrate pe santier montate si toate lucrarile in afara de montare se executa in afara 

santierului.  

Lucrari pregatitoare  

- Sa se verifice daca tamplaria noua nu a fost deteriorate in timpul transportului si ca sunt fabricate 

conform cerintelor Investitorului;  

- Sa se verifice daca dimensiunile noilor ferestre sunt corecte astfel incat sa se potriveasca in gol dupa 

demontarea tamplariei existente;  

- Sa se mute orice mobila existenta langa gol pentru a evita deteriorarea in timpul demontarii tamplariei 

existente si montarii celei noi;  

- Sa se acopere covoarele si mobilierul pentru a minimiza posibilitatea deteriorarii si pentru a facilitate 

'operatie de curatenie' dupa finalizarea montarii.  

b) Sa se foloseasca un cutit sau ceva similar pentru a cresta in zona ramei existente pe interior, unde 

tencuiala se intalneste cu rama. In majoritatea cazurilor acest lucru va minimaliza deteriorarea.  
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c) Se demonteaza toate panouri mobile si geamul din rama. d) Se taie traversele si se scot din rama 

principala.  

e) Se taie prin traversele verticale ale ramei principale fara a cauza deteriorarea structurii.  

f) Se indeparteaza partile orizontale ale ramei exterioare din gol.  

g) Se curata golul si se indeparteaza masticul din structura. 

poata fi montata. Tamplaria nu trebuie montata pana cand golul nu este finisat sin u trebuie folosit ca 

model pentru lucrarile de constructie. Pentru a evita zgarierea ramelor este essential sa se evite 

transportarea de materiale prin ferestre dupa montarea lor.  

Lucrari in afara santierului  

Montarea feroneriei  

- cu şuruburi protejate anticoroziv (otel inoxidabil, garnituri din neopren, vopsea protectiva).  

Montarea garniturilor  

- îmbinare "cap la cap" cu evitarea întinderii sau lipirii. Garniturile trebuie sa fie suficiente ca numar si 

rezistente la presiunea vantului. Executia tamplariei din PVC pentru usi si ferestre  

- Debitarea tocurilor şi a cercevelelor se va face cu maşină specială de debitat PVC.  

- Armarea profilelor  

- profilele de rigidizare se fixează în camera profilului cu şuruburi autoperforante la 40 cm.  

- Sudarea profielor PVC  

- termosudare cu maşini speciale de sudură. Cordonul de sudură nu va prezenta pori sau culoare gri-

gălbuie.  

Principalele faze de realizare.  

Montarea  

Pregatirea ramei: Daca se folosesc dispozitive de prindere acestea nu trebuie atasate foarte starns de 

rama exterioara, incepand de la nu mai putin de 150mm de colturi si nu mai mult de 600mm in centru. 

Daca se monteaza prin insurubarea prin rama exterioara principala in structura, atunci geamul se 

demonteaza.  

Daca glafuri sunt necesare si s-au livrat separat de ferestre trebuie atasate acum conform 

instructiunilor.  

Daca se vor atasa cu suruburi de rama intotdeauna sa se insurubeze de dedesupt in cadru. Este 

important ca sistemele de fizare sa nu penetreze canalele de drenare.  

Daca o fereastra sau o usa este prea grea pentru a fi manipulata adecvat, se poate scoate geamul.  
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Orice geam sau orice rama demontata se depoziteaza in siguranta la distanta de zona de lucru. 

Montajul tâmplariei in situ se va face perfect vertical, cu axele deschiderilor si la distanta necesara faţă 

de structură de bază având în vedere ancorarea prevăzuta.  

Rosturile verticale vor fi in medie de 5mm latime, chiar daca rosturile orizontale pot fi pana la 10mm 

latime.  

- Se pune tamplaria in gol, conform recomandarilor furnizorului si se imbina temporar pentru a vedea 

daca este adecvata.  

- Se fixeaza tamplaria in gol folosind fie dispozitive de fixare, fie prin gaurire si fixare in rama exterioara, 

gaurile pentru suruburi nu trebuie sa fie la o distanta mai mica de 150mm de colturi si nu la mai mult de 

600mm de centru. Daca este necesar sa se insurubeze prin partea inferioara a ramei exterioare, unde 

se poate colecta apa, apoi se aplica un etansator adecvat. Dupa fixarea in acest mod imbinarile 

temporale se pot desface.  

- Fixarea se face direct în perete cu ajutorul diblurilor şi a şuruburilor. Distanţa dintre punctele de fixare 

nu va depăşi 70 mm. Daca tâmplăria este fixată cu elemente metalice, aceste elemente trebuie tratate 

anticoroziv.  

- Se remonteaza orice geam care a fost demontat asigurandu-se ca sunt montate adecvat pentru a 

permite drenarea apei.  

Se remonteaza profilele de separare a ochiurilor de geam, conform instructiunilor producatorului si 

avand grija sa nu se deterioreze geamul.  

- Se remonteza panourile mobile care au fost demontate.  

- Se verifica functionarea adecvata a tamplariei inainte de de a etansa cu mastic sau finisare. Orice 

defect trebuie rectificat.  

Finisare:  

Rostuirea intre tâmplărie şi structura de bază trebuie executată cu un chit adecvat, dupa asezarea unui 

strat de baza din spuma sintetica (poliuretanică). Suprafata care se va umple cu spumă, trebuie sa fie 

curata, uscată si fără praf sau grăsimi. În cazul în care imediat după aşezarea tâmplăriei se observă 

deteriorarea stratului de suprafaţă protector, permanent sau temporar, Contractorul va lua masurile 

adecvate pentru remedierea situatiei. Dupa instalare, tamplaria trebuie curăţită. Trebuie asigurat ca 

spuma izolatoare a intrat suficient de mult in gol pentru a evita puntea termala. Spuma trebuie taiata in 

exterior astfel incat sa nu se amesteca cu filerul. Se termina de finisat partii exterioare a golului si se 
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indeparteaza banda protectiva transparenta de pe suprafata ramei si de pe glaful exterior inainte ca 

rosturile sa fie etansate cu filer.  

Tencuiala, cimentul si vopseaua pot deteriora fiting-urile metalice si ar trebui sterse imediat.  

Canalele de drenare rebuie curatate.  

Dupa montare, ramele pentru tamplarie se vor curata cu apa calda care contine detergent.  

Pentru marcarile care nu se indeparteaza se poate folosi o solutii fine pe baza de apa si un mop din 

lana, daca este necesar un finisaj lucios.  

Finisarea si repararea externa a tamplarieie sunt factori importanti in lucrarile de inlocuire. Aspecte 

importante sunt:  

- Masticul pentru etansare se pune intre glafuri si zidaria din caramida. Se face acest lucru pentru a 

elimina posibilitatea ca apa sa patrunda prin tencuiala interna.  

- Tamplaria trebuie curatata inainte de a parasi santierul. In cazul in care exista zgarieturi, se poate 

folosi disc de polizare si se finiseaza cu perie.  

- Toate paile mobile, trebuie unse dupa montare.  

Siguranta pe santier: Montarea tamplariei nu necesita proceduri speciale in ceea ce priveste siguranta 

pe santier. Se recomanda utilizarea ochelarilor de protectie cand se folosesc unelte actionate electric si 

imbracaminte adecvata de protectie cand se manipuleaza geamuri.  

ASIGURAREA CALITATII, ABATERI ADMISE  

Verificarea va consta din:  

După ce structura de bază a fost terminată:  

- Contractorul trebuie să se asigure, înainte de fabricarea tâmplăriei, dimensiunile rezultate fizic (in 

urma executiei) corespund cu cele stabilite in planuri verificarea la recepţia materialelor;  

- Atunci cand furnizorul pentru tâmplărie, avand in vedere toleranta admisa, va observa ca structura de 

baza nu este perfect verticala, va atentiona proiectantul care, in urma consultarii Contractorului, va 

indica masurile ce trebuie luate  

Verificarea pe parcursul execuţiei:  

- Verticalitatea si orizontalitatea cat si pozitia in goluri  

- Masuri de protectie impotriva deteriorarii de alte specialitati.  

Verificarea după montaj:  

- se vor verifica fixarea corectă a tocurilor, izolarea corectă a golului dintre toc şi perete cu spumă 

poliuretanică, etanşarea cu silicon.  
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- verificarea aspectului, a poziţionării corecte a garniturilor şi baghetelor, a montării feroneriei, a 

montării geamului, a funcţionalităţii ferestrelor;  

- mânerele uşilor vor fi instalate în aşa fel să prevină vătămari. Mânerele verticale tip bară vor 

amplasate la distanţă suficientă faţă de rostul dintre cele două foi de uşă pentru a preveni vătămarea 

(>8cm) Abateri admise:  

- Deformatia maxima: o în directia orizontala cu geam simplu: 1/300; cu geam dublu: 1/500.  

- Limite de toleranţă pe verticala la tâmplăria instalată:  

o Cadru ferestre: 2 mm/m  

o Cadru usi:  

 

7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 

- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 

- Instructiuni proprii de SSM  

 

8. INREGISTRARI  

● Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor  

Acest proces – verbal va fi intocmit de constructor si va fi semnat de constructor si de beneficiar sau de 

reprezentantul acestuia. 
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1. SCOP 
Procedura are ca scop precizarea tuturor activitatilor ce trebuiesc indeplinite pentru 
lucrarile de instalatii de incalzire si a fost elaborata pentru cunoasterea de catre personalul 
executant a tuturor conditiilor minime necesare realizarii calitatii  instalatiilor de incalzire in 
constructii. 

 
2. DOMENIU  
Toate prevederile cuprinse in aceasta procedura sunt aplicabile in orice activitate de 
realizare a instalatiilor de incalzire  
 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI   
P.T.E.   - procedura tehnica de executie 
P.T.   - proiect tehnic 
C.S.   - caiet de sarcini 
M.M. I.  - manual de management integrat   
P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 
R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   
 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
Proiect tehnic de executie   
Caiet de sarcini  
P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 
 
5. RESPONSABlLITATI 
5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii 
lucrarii (fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare 
Directorului General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si 
activitatea personalului din subordine. 
 
5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi 
implementare a prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la lucrarile 
de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a 
instruirilor efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: 
implementarea SMI, cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor caietului 
de sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor 
SMI, condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 
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5.3. Seful de Santier 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 

• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a 
personalului subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si 
organigramei in vigoare a societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia 
proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor legale 
in vigoare sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, sanatate si 
securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a 
constructiei. 
 
5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului 
de sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea 
lucrarilor pe faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor 
de verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de 
receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave 
de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 
 
5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei 
proceduri si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, 
precum si cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de 
sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor 
puse in opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie 
calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din cartea 
tehnica a lucrarii.  
 
5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea 
calitatii materialelor puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea 
corectă şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 
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5.7 Seful punctului de lucru 

• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de 
Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă 
de catre personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii conţinute în 
documentele SMI, proiectul de executie si in prezenta procedura; 
6.  PROCEDURA  

6.1  Conditii prealabile 
  ● Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta Iucrarii, precum si a 
prezentei prevederi. 

  ● Instruirea personalului care concura Ia realizarea lucrarilor de instalatii termice in 
scopul insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor 
care se refera Ia faza respectiva de lucru. 

● Dotarea cu unelte de lucru specifice. 

● Se verifica calitatea materialelor livrate si corespondenta lor cu prevederile proiectului. 
Inlocuirea unor materiale se poate face doar cu acordul scris al beneficiarului, 
proiectantului si verificatorului de proiect. 

 

6.2 Masuri preventive 

  Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor  
de protectia  muncii si PSI corespunzatoare activitatilor desfasurate. 

 

6.3 Notiuni generale pentru lucrarile de instalatii de incalzire 
 ● Executarea lucrarilor de instalatii de incalzire se face numai pe bazä de proiect. 
 Proiectul de executie va cuprinde toate datele tehnice si economice necesare realizarii 
instalatiei. 
 Este obligatoriu ca proiectul dat spre executie pe santier sa fie verificat de catre un 
verificator tehnic atestat MLPAT 
 ● Inceperea executarii lucrarilor se va face numai dupa ce s-au obtinut toate avizele si 
acordurile necesare, emise de către organele abilitate. 
● Executarea Iucrarilor de instalatii de incalzire centrala va fi realizata numai de catre 
unitati de executie certificate profesional. 
● Executarea instalatiilor de incalzire centra!a se va face in coordonare cu celelalte Iucrari 
de instalatii si constructii. 
● La executarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale, agregate si aparate ce corespund 
cerintelor proiectului. 
Executantul lucrarilor de instalatii se asigura de existenta certificatelor de calitate si de 
cunoasterea lor de catre personalul specializat propriu. 
● Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun unui control vizual 
pentru a se constata că nu au suferit degradari de natura sa le afecteze calitatea si 
performantele (deformari sau blocari la aparate, starea filetelor, a flanselor, functionarea 
armaturilor, stuturi deformate sau lipsa, etc.); se vor rernedia eventualele defectiuni si se 
vor inlocui aparatele si materialele care prin remediere nu pot fi aduse in stare 
corespunzatoare. 
● Se verifica daca recipientele sub presiune (cazane, hidrofoare, boilere etc.) au fost 
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supuse controlului ISCIR, daca au placa de timbru si cartea tehnica de exploatare aferenta. 
● La aparatele de masura si control, se verifica existenta sigiliului si a formelor de atestare 
a controlului Biroului Roman de Metrologie Legalä (BRML). 
 

6.4 Reguli privind lucrarile de instalatii de incalzire 

 

6.4.1 Tehnologii de imbinare, etansare si fasonare 

● Tehnologia de imbinare a tevilor din otel pentru realizarea instalatiilor de incalzire cu apa 

calda se alege de catre executant astfel incatsa se evite riscul obturarii sectiunii tevii. 
 Se recomanda ca, pentru tevile din otel cu diametre mai mici de 3/4”, sa se foloseasca 
imbinarea cu fitinguri cu filet. 
Pentru tevile din otel cu diametrul incepand de la 3/4”, imbinarea se face, de regula, prin 
sudura, cu luarea masurilor necesare pentru a evita obturarea sectiunii conductei. 
 ● Pompele de circulatie, schimbatoarele de caldura, cazanele si recipientele se 
racordeaza la instalatie prin imbinari demontabile. 
 ● In instalatiile de incalzire cu apa fierbinte din cladirile industriale, imbinarea intre 
conducte sau intre conducte si corpuri1e de incalzire se executa, de regula, prin sudura. 
 ● Imbinarea intre conducte si armaturi se executa prin flanse sau prin filet, dupa tipul 
armaturi utilizate. 
 ●Filetul tevilor va corespunde prevederilor STAS 402 si trebuie sa permita insurubarea 
pieselor cu mana pana la cel putin jumatate si cel mult trei sferturi din lungimea filetului 
piesei. 
 ● La imbinarile cu filet etansarea se executa cu fuior de canepa imbibat cu pasta de 
miniu de plumb sau pasta de grafit amestecatä cu ulei de in fiert sau alte solutii de etansare 
omologate in acest scop. 
● La imbinarea prin sudura a tevilor cu diametrul peste 1 “, tevile cu pereti sub 4 mm 
grosime se sudeaza in I, iar cele cu grosime de 4 mm sau mai mare se sudeaza in V. 
● La tevile din instalatiile care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR imbinarea se va 
face conform prevederilor acestora. 
● Etansarea imbinarilor prin flanse, pentru temperaturi pana Ia 100°C se face cu gamituri 
confectionate din carton, unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit imbibat cu ulei de in 
fiert.  
In cazul temperaturilor de peste I00°C se vor folosi garnituri de klingherit grafitat (marsit). 
Se pot folosi si alte materiale care satisfac conditiile necesare de etansare la temperatura 
respectiva. 
Garniturile imbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii, iar periferia 
garniturii va ajunge pana Ia suruburile flansei. 
● Schimbarile de directie ale conductelor din otel se realizeaza: 
- prin intermediul fitingurilor filetate; 
- prin indoirea tevilor; 
- prin intermediul curbelor sau coturilor de sudat; 
- prin intermediul teurilor sudate. 
● La confectionarea curbelor si coturilor pentru instalatii, avand drept agent termic apa cu 
temperatura de peste 115°C sau abur cu presiunea nominala peste 1 bar, se vor respecta 
prescriptiile din Instructiunile ISCIR C 15, in ceea ce priveste felul tevilor utilizate, 
tehnologia de confectionare, razele de curburä etc. 
● Pentru toate instalatiile care nu sunt supuse prevederilor instructiunilor ISCIR C 15, se 
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tine seama de urmätoarele: 
  - indoirea Ia rece se face numai cu ajutorul masiniIorunelte speciale sau a 
dispozitivelor hidraulice pentru indoit tevi; 
  - atat la indoirea Ia rece, cat si Ia indoirea la cald a tevilor cu sudurä 
longitudinala, cusatura tevii se aseaza pe generatoarea neutra a tevii indoite; 
- indoirea prin cutare Ia cald si folosirea de curbe din segmenti sudati se face numai in 
cazuri speciale, cand nu se pot folosi celelalte procedee indicate anterior; 
  - indoirea prin cutare Ia cald se face numai in cazul tevilor fara sudura si avand 
diametrul minim de 100 mm. 
● Pentru tevile din materiale plastice (polietilena, polipropilena), imbinarea si etansarea se 
vor face conform instructiunilor specifice (NP 003, GP 043, I 1 s.a.). 
 

6.4.2 Montarea conductelor 
● La punerea in lucru tevile se inspecteaza Ia interior si Ia exterior, se curata daca este 
cazul si se protejeaza in timpul montajului impotriva patrunderii de corpuri straine. 
● Conductele se vor monta pe baza prevederilor din proiect referitoare la traseu si pantele 
de montaj, dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. 

● Este interzisa montarea fortata a conductelor cu exceptia cazurilor de pretensionare. 
● Montarea conductelor de apa fierbinte si de abur de medie presiune se va face cu 
respectarea instructiunilor ISCIR C 15. 
● La racordarea tevilor cu diametre diferite se asigura: 
- continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala, prin care circula 
apa sau condensat; 
- continuitatea generatoarei inferioare a conductelor de abur pozate orizontal; 
- coaxialitatea conductelor verticale. 
● La schimbarile de directie ale fascicolelor de conducte montate in acelasi plan, curbele 
se executa: 
- cu aceeasi raza de curbura (corespunzatoare tevii cu diametrul cel mai mare), in cazul 
cand schimbarea de directie se face intr-un plan perpendicular pe planul in care se gaseste 
fascicolul de tevi; 
- cu acelasi centru, in cazul in care schimbarea de directie se face in acelasi plan in care se 
gaseste fascicolul de tevi. 
● Tevile sudate longitudinal se vor monta astfel incat sudura sa fie vizibila pe toată 
lungimea ei. 
● Legaturile Ia aparate se monteaza astfel incat sa permita demontarea aparatelor sau a 
unora din partile lor componente. 
● Se vor folosi Iegaturi elastice pentru racordarea conductelor de combustibil lichid Ia 
arzatoare. 
In scopul impiedicarii transmiterii zgomotului si vibratiilor, se recomanda folosirea 
racordurilor elastice Ia montarea pompelor in instalatie. 
● Armaturile, inainte de montare, vor fi curatate si verificate in ceea ce priveste starea 
elementelor componente. 
Armaturile trebuie probate Ia presiune, la standul de probe al santieruIui, inainte de 
montare. 
● Toate armaturile se monteaza in pozitia ,,inchis”. La montarea armaturilor cu flanse se 
asigura paralelismul intre flansele conductelor si cele ale armaturilor. 
● Supapele de siguranta cu parghie si contragreutate se monteaza astfel incat tija sa fie 
verticala si ridicarea contragreutatii se poata face liber, indiferent de pozitia ei pe parghie. 
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Supapele de siguranta se regleaza prin stabilirea pozitiei contragreutatii, respectiv a 
arcului, corespunzator presiunii de asigurare prescrise. 
Esaparea fluidului Ia declansarea supapei de siguranta nu trebuie sa puna in pericol 
utilizatorii. 

 

6.4.3 Montarea corpurilor de incalzire 
● Corpurile de incalzire formate din elemente demontabile si care se livreaza neasamblate, 
se probeaza dupa asamblarea lor si inainte de montarea lor in instalatii la presiunea 
prescrisa de producator. Astfel, radiatoarele din fonta se probeaza timp de 20 minute Ia o 
presiune de minimum 10 bar pentru produsele STAS 7363 si de minimum 7 bar pentru 
produsele STAS 7364. 
● Consolele si sustinatoarele se fixeaza astfel incat corpul de incalzire sa fie paralel cu 
fetele finite ale elementelor de constructie, respectand distantele minime.  
● Adancimea de incastrare in zidarie netencuita a consolelor si sustinatoarelor este de 
minimum 12 cm. 
Corpurile de incalzire montate langa pereti usori se fixeaza pe suporturi metalice, sprijinite 
pe pardoseala. 
● Corpurile de incalzire se fixeaza pe pozitie, conform instructiunilor de montare ale 
producatorilor, folosind tipul si numarul de console si sustinatoare indicat de acestia. 
● Pentru radiatoarele de fonta, realizate conform STAS 7363 numarul consolelor si al 
sustinatoarelor este cel prevazut in STAS. 
● Pentru corpurile de incalzire formate din tevi, la alegerea numarului de console si 
sustinatoare se recomanda urmatoarele: 
- Ia un corp de incalzire se monteaza minimum doua console si un sustinator; 
- o consola suporta maximum 700 N; 
- un sustinator corespunde in medie la maximum 1,7 kN. 
● Pana Ia montarea armaturilor si a legaturilor, toate corpurile de incalzire se prevad cu 
capace sau dopuri. 
● Serpentinele mascate se monteaza cu respectarea riguroasa a distantelor prevazute in 
proiect, fata de suprafata finita a elementelor de constructie. 
 

6.4.4 Instalarea cazanelor, schimbatoarelor de caldura si a altor utilaje 
● Instalarea cazanelor, schimbatoarelor de caldura si a vaselor de expansiune sub 
presiune se va face in conformitate cu prevederile cuprinse in instructiunile tehnice ISCIR 
(C1, C4, C30, C31), precum si cu instructiunile de montare ale producatorilor. 
● La montare se vor respecta urmatoarele conditii tehnice: 
- pentru utilajele statice se va respecta verticalitatea si orizontalitatea, cu abaterile admise, 
prin realizarea transmiterii corecte a eforturilor pe reazeme. Se va tine seama de 
necesitatea conformarii antiseismice a suporturilor; 
- pentru utilajele Ia care rezulta solicitari dinamice se va efectua, in plus, centrarea 
acestora, conform prescriptiilor din documentatia tehnica a utilajului. 
 

7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 

- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 

- Instructiuni proprii de SSM  
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8. INREGISTRARI  

● Proces – Verbal de receptie materiale /produse   

Acest proces – verbal va fi intocmit de catre comisia de receptie numita prin decizie de 
catre constructor, din care fac parte: 

- sef santier; 

- gestionar santier; 

- responsabil CTCC. 

●  Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 

Acest proces – verbal va fi intocmit de constructor si va fi semnat de constructor si de 
beneficiar sau de reprezentantul acestuia. 

In acest proces – verbal se vor consemna rezultatele verificarilor  efectuate in timpul 
executarii lucrarilor de izolatii fonice prevazute in PCCVI si eventualele modificarii de solutii 
insotite de dispozitia de santier data de proiectant.  

● Proces – Verbal de receptie calitativa 

Acest proces – verbal va fi semnat de executant, proiectant, beneficiar si delegatul ISCIR 
(daca este cazul). 

● Procese – Verbale de probe de presiune la cald si la rece ale instalatiei si ale operatiei de 
reglaj a instalatiei 

8. ANEXE  

ANEXA I - Proces – Verbal de receptie materiale /produse   

ANEXA II  - Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse    

ANEXA III – Proces – Verbal de receptie calitativa     

ANEXA IV – Proces Verbal de instruire    
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1. SCOP 
Procedura are ca scop precizarea tuturor activitatilor ce trebuiesc indeplinite pentru lucrarile de 
instalatii electrice si a fost elaborata pentru cunoasterea de catre personalul executant a 
tuturor conditiilor minime necesare realizarii calitatii  instalatiilor electrice in constructii. 
 
2. DOMENIU  
Toate prevederile cuprinse in aceasta procedura sunt aplicabile in orice activitate de realizare 
a instalatiilor electrice  
 
3. DEFINITII SI PRESCURTARI   
P.T.E.   - procedura tehnica de executie 
P.T.   - proiect tehnic 
C.S.   - caiet de sarcini 
M.M. I.  - manual de management integrat   
P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 
R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   
 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
Proiect tehnic de executie   
Caiet de sarcini  
P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 
 
5. RESPONSABlLITATI 
5.1. Directorul Tehnic / Inginerul Sef Mecanizare 

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii 
lucrarii (fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare 
Directorului General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si 
activitatea personalului din subordine. 

 
5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi 
implementare a prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la lucrarile de 
executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a 
instruirilor efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: 
implementarea SMI, cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor caietului de 
sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor 
SMI, condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 
5.3. Seful de Santier 
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• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 

• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a 
personalului subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si 
organigramei in vigoare a societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 

• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia 
proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor legale in 
vigoare sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, sanatate si 
securitate in munca, etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a 
constructiei. 
 
5.4. Responsabilul tehnic cu executia 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului 
de sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea 
lucrarilor pe faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor 
de verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de 
receptie calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave 
de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 
 
5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei 
proceduri si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, 
precum si cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor 
puse in opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie 
calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din cartea 
tehnica a lucrarii.  
 
5.6 Sef laborator/Sef profil 

• Coordonează toate activităţile din cadrul laboratorului care fac referire la verificarea 
calitatii materialelor puse in opera de executant 

• Răspunde de efectuarea corespunzătoare a determinărilor de laborator si de întocmirea 
corectă şi la termen a Rapoartelor de Incercari. 
 
5.7 Seful punctului de lucru 
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• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de 
Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă 
de catre personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii conţinute în 
documentele SMI, proiectul de executie si in prezenta procedura; 
6.  PROCEDURA  
6.1  Conditii prealabile 
  ● Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta Iucrarii, precum si a 
prezentei prevederi. 
  ● Instruirea personalului care concura Ia realizarea lucrarilor de instalatii termice in 
scopul insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor care se 
refera Ia faza respectiva de lucru. 
● Dotarea cu unelte de lucru specifice. 
● Se verifica calitatea materialelor livrate si corespondenta lor cu prevederile proiectului. 
Inlocuirea unor materiale se poate face doar cu acordul scris al beneficiarului, proiectantului si 
verificatorului de proiect. 
 
6.2 Masuri preventive 
  Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor  
de protectia  muncii si PSI corespunzatoare activitatilor desfasurate. 
 
6.3 Notiuni generale pentru lucrarile de instalatii de incalzire 
 ● Executarea lucrarilor de instalatii electrice se face numai pe bazä de proiect. 
 Proiectul de executie va cuprinde toate datele tehnice si economice necesare realizarii 
instalatiei. 
 Este obligatoriu ca proiectul dat spre executie pe santier sa fie verificat de catre un 
verificator tehnic atestat MLPAT 
● Inceperea executarii lucrarilor se va face numai dupa ce s-au obtinut toate avizele si 
acordurile necesare, emise de către organele abilitate. 
● Executarea Iucrarilor de instalatii electrice va fi realizata numai de catre unitati de executie 
certificate profesional. 
● Executarea instalatiilor electrice se va face in coordonare cu celelalte Iucrari de instalatii si 
constructii. 
● La executarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale, agregate si aparate ce corespund 
cerintelor proiectului. 
Executantul lucrarilor de instalatii se asigura de existenta certificatelor de calitate si de 
cunoasterea lor de catre personalul specializat propriu. 
● Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun unui control vizual pentru a 
se constata că nu au suferit degradari de natura sa le afecteze calitatea si performantele  
 

INSTALAŢII ELECTRICE 

A. EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE 
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1. GENERALITĂŢI 

Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de execuţie a instalaţiilor electrice de 
joasa tensiune si protecţie, după cum urmeaza: 

• Instalaţii electrice de iluminat interior si exterior. 

• Instalaţii electrice de prize, 

• Instalaţii electrice de forţa, 

• Instalaţii electrice de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice, 

• Instalaţii de protecţie împotriva electrocutărilor accidentale, 

• Instalaţii de prize de pamant, 

• Instalaţii de iluminat de siguranţa si împotriva panicii. 

 

TABLOURILE ELECTRICE 
Tablourile electrice se comanda pentru execuţie la furnizori specializaţi si autorizaţi in construcţia acestora. 
Comanda pentru tablourile formate din cutii capsulate prefabricate, din tabla de otel sau material plastic, va fi insotita numai de 

desenele conţinând schema electrica monofilara si schema de asamblare a cutiilor. 
Tablourile electrice prefabricate, de serie nu necesita documentaţie pentru aprovizionarea lor. 
Tablourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate, vor fi vopsite cu vopsea emailata, recomandat gri-email si vor avea 

gradul de protecţie, conform STAS 5325, corespunzător mediului in care se amplaseaza dar minimum IP - 30. Dulapurile sau 
cutiile vor fi realizate din tabla de minimum 2 mm grosime, rigidizate corespunzător, cu suporţi pentru aparate, usi de acces 
(fata sau spate) după cum se amplaseaza in teren si după cum se exploatează (conform proiectului). 

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate, incat sa întrerupă toate fazele circuitului pe care i! deservesc. Nu se admite 
întreruperea conductorului de protecţie. Conductorul de nul poate fi întrerupt numai in instalaţiile in care acesta nu este folosit 
si pentru protecţie. 

Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incat arcurile sau scânteile electrice ce apar in timpul exploatării normale sa nu fie 
periculoase pentru personalul de deservire si sa nu poata cauza scurtcircuite, puneri la pamant, sau deteriorarea obiectelor 
înconjurătoare. 

La dispozitivele de acţionare a aparatelor de conectare inchise cu capac, sau acţionate pe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar 
poziţiile "inchis" sau "deschis". 

îmbinările intre caile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor face prin metode care sa asigure posibilitatea de 
trecere a curentului electric corespunzător secţiunii curente, rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a calitatii 
mecanice si electrice, ale contactului. 

Toate circuitele din tablourile de distribuţie vor fi prevăzute cu inscripţii vizibile si neechivoce, in care sa se indice destinaţia fiecărui 
circuit. Inscripţiile se amplaseaza cu vedere din direcţia de deservire a tabloului. Nu se accepta etichete metalice ambutisate. 

Recepţia tablourilor unicate la furnizor se face in prezenta delegatului autorizat si antreprenorului si beneficiarului urmarindu-se 
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corectitudinea respectării proiectului. Tabloul va fi insotit de certificat de calitate. 
Pentru transport: 
tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii; 
in timpul transportului se va asigura poziţia verticala a dulapurilor si se vor feri de zdruncinături; 
aparatele de măsură si automatizare vor fi transportate in ladite; 
ambalajele trebuie sa conţină semnele de "FRAGIL", "NU RASTURNATI" si „A SE FERI DE UMEZEALA" conform STAS 5055. 
Depozitarea tablourilor se va face in încăperi cu atmosfera neutra, lipsite de gaze corozive, cu temperatura cuprinsa intre 0 si 40° C 

si umiditatea relativa de max.80 Ia 20° C. Tablourile nu se vor stivui. 
INSTALAREA TABLOURILOR ELECTRICE 
Tablourile de distribuţie trebuie montate perfect vertical si fixate bine. 
Inaltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie sa fie astfel stabilita incat sa permită 

posibilitatea realizării razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar inaltimea maxima, fata de pardoseala, a laturii 
de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m. 

Coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin 0,8 m masurata intre punctele cele 
mai proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe traseul coridorului (pereţi, balustrade de protecţie, etc.). 

Coridorul de deservire dintre doua tablouri de distribuţie si coridorul dintre un tablou si părţile metalice proeminente care nu sunt sub 
tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie sa aiba o lăţime de cel puţin 1 m. 

Nu se admit denivelări ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de deservire a tablourilor electrice. 
VERIFICAREA TABLOURILOR ELECTRICE 
Date fiind eventualele urmări ale fazelor de transport, depozitare, instalare, se procedează la completarea si verificarea prealabila a 

tablourilor, inainte de trecerea la racordarea instalaţiilor. 
Verificarea vizuala a integrităţii construcţiei metalice a tabloului, a aspectului sudurilor. 
Montarea aparatelor de măsură, care au fost transportate separat in ladite, de Ia furnizori J1 tabloului. In prealabil se va verifica Ia 

fiecare aparat, existenta sigiliului. 
Verificarea existentei si integrităţii marcajelor si etichetărilor tabloului, circuitelor, aparatelor, conform proiectului. 
Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiunea nepericuloasa de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la 

reţea. Se va verifica si strângerea legaturilor, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor. 
Verificarea legaturilor de protecţie, prin punere la pamant (sub 0,1 ohmi) a aparatelor, precum si intre bara generala de pamant si 

centura de legare la pamant. 
Verificarea rezistentei de izolare intre circuite si masa, conform STAS 553. 
APARATE LOCALE - Condiţii şi instalare 
Condiţii generale 
Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate. Fiecare aparat trebuie sa fie prevăzut cu 

o plăcută indicatoare care sa cuprindă datele sale tehnice si un indicator de semnalizare. 
Alegerea materialelor (conducte, cabluri, tuburi, etc.) a aparatelor, a echipamentelor si a utilajelor electrice din import se va face prin 

asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor indigene omologate, respectiv prin încadrarea lor in prevederile 
normativului I 7-2011, standardelor in vigoare si după caz cu avizul metrologiei. 

Aparatele electrice individuale care se instalează in teren, conform proiectului (întrerupătoare, prize, corpuri de iluminat, etc.) vor fi 
insotite in cazul celor de forţa, de certificat de calitate si după caz de garanţie. 

Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalţi parametri prevăzuţi in mod expres in proiect si in mod special gradul 
de protecţie conform STAS 5325-79. 

In spatiile de producţie (tehnologice) pot fi amplasate instalaţii electrice numai de tip "inchis" sau "capsulat". 
Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa fel incat ele sa nu stanjeneasca circulaţia pe coridoare, pasarele, 

accese. 
Amplasarea si montarea aparatelor si tablourilor electrice locale, trebuie sa se faca astfel incat întreţinerea, verificarea, localizarea 

defectelor si reparaţiilor sa se poata realiza cu uşurinţa. 
Se va evita montarea aparatelor electrice in locuri in care exista posibilitatea deteriorării lor in exploatare, ca urmare a loviturilor 

mecanice sau acţiunii agentiior corozivi. 
Aparate pentru instalaţia de iluminat si prize 

Page 462 of 1086



Prizele de 220 V vor fi de culori sau forme diferite, pentru o identificare rapida a tensiunii de lucru. 
Aparatele si conductele utilizate in instalaţiile de tensiune redusa vor fi izolate pentru tensiunea de 250 V. 
Prizele si fisele se vor monta pe traseul de conducte intr-o astfel de succesiune incat contactele fiselor când nu sunt introduse in 

priza sa nu fie sub tensiune. 
întrerupătoarele, comutatoarele si butoanele in spatiile interioare se 
vor monta la o inaltime de 0,6 - 1 ,5 m. 
Montarea corpurilor de iluminat pe elemente de construcţie din materiale combustibile se face in condiţiile prevăzute de I 7-2011. 
La alegerea si montarea corpurilor de iluminat pentru iluminatul de siguranţa se respecta condiţiile din normativul I 7-2011. 
întrerupătoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se montează numai pe conductele de 
faza. 
Conductorul de faza se leaga in dulia lămpii la borna din interior, iar conductorul de nul la borna conectata la partea filetata a duliei. 
Corpurile de iluminat la care este prevăzută prin proiect racordarea la instalaţia de protecţie, se vor racorda la nulul din tabloul de 

alimentare, nulul fiind racordat la instalaţia de legare la pamant. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un singur 
conductor, diferit de cel de lucru, care va fi din aluminiu in situaţiile in care alimentarea este prevăzută in cablu (al treilea 
conductor al cablului) si va fi de cupru in cazul folosirii conductelor izolate in tuburi de protecţie (STAS 6616-83). 

Aparate pentru instalaţii electrice de forţă 
Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat, cu grad de protecţie corespunzător mediului in care este prevăzută 

instalarea lor. 
Se recomanda ca intreruptoarele sa se monteze astfel incat contactele lor mobile sa nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt 

deschise si sa nu se poata închide sau deschide sub efectul vibraţiilor la lovirea aparatelor sau datorita greutăţii proprii a 
pârtilor. 

Aparatele de conectare trebuie sa întrerupă simultan toate conductele de faza ale circuitului pe care il servesc(vezi I 7-2011). 
Aparatele electrice fixe vor fi montate astfel incat butoanele de comanda sa fie uşor accesibile in exploatare de regula la 1,20 m de 

la pardoseala, punctul comenzii. 
Aparatele electrice fixe si mobile se vor monta si utiliza respectând prevederile STAS 6616 - 83 si 6119-78. 
MATERIALELE CIRCUITELOR ELECTRICE 
Condiţii generale 
Materialele circuitelor electrice se considera mijloacele prin care se realizează funcţiuni de izolare, legătură electrica si mecanica 

(puse in opera individual in teren sau altfel spus necuprinse in tablourile electrice), ca de exemplu: 
conductoare, bare, cabluri 
izolatoare 
cleme 
alte materiale de montaj. 
La alegerea materialelor se va tine seama de destinaţia construcţiei si de condiţiile lor de utilizare si montare. Se vor respecta 

condiţiile generale din 17-2011 si condiţiile speciale din standardele de produse si din I 7-2011. 
Legaturile electrice 
Se interzice executarea legaturilor electrice la conductoare electrice de aluminiu prin simpla răsucire. 
Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in 
interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie, plintelor, golurilor in elementele de construcţie si trecerilor prin elementele de construcţie. 
Legaturile conductoarelor de protecţie se executa in conditiiie prevăzute de STAS 12604/4,5. 
Cabluri electrice 
Se utilizează de regula pentru instalaţii de iluminat si forţa conducte, cabluri sau bare din cupru si/sau din aluminiu. Utilizarea 

obligatorie a cuprului este reglementata de normativul I 7, cablurile vor respecta standardele romaneşti in vigoare si in primul 
rând STAS 8788 si STAS 11388, 

Se interzice utilizarea cablurilor fara intarziere la propagarea flăcării in interiorul construcţiilor. Se vor respecta condiţiile impuse de 
NTE 007/08/00. 

Nivelul de izolaţie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale cablurilor (Uo si U) si, de valorile rigidităţii 
dielectrice (normativul NTE 007/08/00). In cazul instalaţiilor de joasa tensiune, cablurile vor avea tensiunile nominale de 0.6 
kV si U = 1 kV . 
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Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizează nivelul de izolaţie la supratensiuni si are valorile indicate in standardele si normele 
de produs, funcţie de tensiunea cea mai ridicata a reţelei. In cazul de fata aceasta tensiune se considera de maxim 1,2 kV. 

Rigiditatea dielectrica a cablurilor de comanda - control supuse influentei instalaţiilor de energie se verifica la supratensiunile induse 
prin cuplaj de la aceste instalaţii, conform STAS 832. 

Alte materiale 
Caile de curent prevăzute in bare, se realizează din bare de cupru si/sau din aluminiu pe baza de calcul tehnologico-economic. 
Trecerea barelor electrice prin elementele de construcţie se face in condiţiile impuse de I 7-2011. 
In toate cazurile când se utilizează conductoare neizolate trebuie respectate prevederile din normativul I 7 - 2011 referitoare la 

aceste conductoare. 
In instalaţiile electrice vor fi montate numai siguranţe calibrate. 
Conductele si barele electrice se marcheaza pentru identificarea funcţiunii, prin culori, confonn prevederilor din I 7 - 2011. 
Construcţiile metalice suport al materialelor electrice si alte accesorii de montaj din otel sau tabla se vopsesc pentru protecţie si 

după caz anticoroziv. 
Dispoziţie generala 
Utilizarea altor materiale decât sau in afara celor specificata in proiectul de dataiii de execuţie se va putea face numai cu avizul 

expres al proiectantului. 
EXECUŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE 
Prevederi generale 
Se va avea in vedere încadrarea stabilita in proiect a consumatorului si a receptorilor, conform prescripţiei PE 124, din punct de 

vedere al nivelului de siguranţa in continuitatea alimentarii cu energiei electrica. Aceasta încadrare sta la baza concepţiei 
proiectului si a execuţiei. 

Se va identifica, conform proiectului de detalii si execuţie, categoria încăperilor, spatiilor, zonelor, in funcţie de mediu (normativul 1 7 
- 2011). 

In instalaţiile electrice, se vor lua masuri de protecţie împotriva electrocutărilor prin atingere directa si a electrocutărilor prin atingere 
indirecta (1 7 - 2011) respectandu-se standardele si normele in vigoare, atat in conţinutul proiectului, cat si la execuţie si in 
exploatare. 

In reţelele legate la parnant (situaţie uzuala), legarea la nul de protecţie cumulata cu legarea la pamant, se va face in condiţiile 
impuse de I 7 - 2011. 

Instalarea tuburilor si ţevilor de protecţie pe sau in structura de rezistenta a construcţiilor se admite numai in condiţiile prevăzute in 
normativul P 100. 

Se va evita amplasarea instalaţiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi, etc.) pe trasee comune cu acelea ale conductelor altor 
instalaţii. Excepţiile se rezolva conform prevederilor normativului I 7- 2011 si ale normativului NPE 007/08/00. 

In toate cazurile in care se utilizează cabluri, trebuie respectate prevederile din normativul NPE 007/08/00, precum si indicaţiile 
fabricii constructoare de cabluri. Distantele minime intre cabluri si alte instalaţii si construcţii, atat la instalarea in interiorul 
construcţiilor, cat si in exterior, sunt prevăzute in normativul I 7- 2011 si respectarea lor este obligatorie. 

Se interzice montarea directa pe elementele de construcţie din materiale combustibile a conductoarelor, cablurilor, tuburilor din 
PVC, aparatelor si echipamentelor electrice. Excepţiile se rezolva conform prevederilor normativului I 7. 

Traversarea elementelor de construcţii incombustibile cu elemente ale instalaţiei electrice, se va face conform prevederilor 
normativului 1 7 - 2011. 

Traversarea elementelor de construcţie combustibile se va face conform I 7 - 2011. 
Se interzice montarea dispozitivelor de protecţie electrica (siguranţe fuzibile, etc.) pe conductele instalaţiilor de protecţie (pamant, 

nul de protecţie). 
Conductele instalaţiilor electrice, vor fi marcate (prin culoarea izolaţiei, tub varnis colorat montat la capete, etc) in scopul asigurării 

unei uşoare identificări in caz de verificări si reparaţii cat si pentru evitarea pericolelor de accidente prin electrocutare. 
Marcarea conductelor se va face cu următoarele culori: 
verde/galben, pentru conductele de protecţie (PE si PEN) alb sau cenuşiu deschis pentru conducte mediane sau neutre 
albastru deschis pentru conducte de nul de lucru (N) 
culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele pentru conductele de faza sau pol recomandandu-se sa se folosească pentru 

marcarea fazelor: roşu, albastru, maro. Se interzice folosirea conductoarelor de izolaţie verde sau galbena in circuite cu 
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conducte PE sau PEN. 
In întreaga instalaţie electrica din cadrul unei clădiri se va menţine aceeaşi culoare de marcare pentru fiecare conducta de faza. 
Barele electrice vor fi marcate prin culori si. simboluri respectandu-se prevederile din STAS 4936. 
îmbinările intre caile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se va face prin metode care sa asigure posibilitatea de 

trecere a curentului electric, corespunzător, secţiunii curente, rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a calitatii 
mecanice si electrice a contactului (1 7-2011). 

Bara sau conductorul de nul intre punctul neutru al transfomatoarelor si tablouri, precum si intre tablouri, se vor monta tot atat de 
îngrijit ca si cele de faza. ele fiind protejate împotriva atingerilor si deteriorărilor ca si conductoarele si barele de faza. 

Condiţii generale de montare a conductelor, cablurilor, barelor 
tuburilor si accesoriilor 
Conducte 
Conductele izolate instalate in tuburi se vor utiliza si monta avandu-se in vedere prevederile din normativul I 7-2011, privind 

condiţiile de utilizare si montare a tuburilor. 
Tragerea conductelor in tuburi se va executa numai după ce tuburile au fost montate (la montajul îngropat, după ce tencuiala ce 

acopera tuburile s-a uscat). 
Conductele electrice care aparţin mai multor circuite pot fi instalate in acelaşi element de protecţie sau gol in condiţiile prevăzute de 

I 7 - 2011. 
Se interzice instalarea conductelor electrice in tuburi sau ţevi montate in pamant. 
Cabluri 
Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul montării si exploatării sa nu fie supuse la solicitări mecanice. Se vor lua masurile 

prevăzute in normativul I 7 -2011 si se vor respecta distantele prescrise in normativul NTE 007/08/00 la instalarea cablurilor in 
aer. 

Pozarea cablurilor se va face numai după ce toate construcţiile metalice aferente au fost montate, vopsite si legate la pamant; se 
interzic suduri după instalarea cablurilor. 

Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificare la capete si la trecerile dintr-o construcţie de cabluri in alta; cele pozate 
in pamant se vor marca si pe traseu din 10 in 10 m. 

Cablurile de comanda, control, măsură, etc.. se vor marca cu etichetele de identificare la capete, la intersecţii si la trecerea dintr-o 
construcţie in alta. 

Cablurile montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete. 
In cazul montării aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fara invelis de protecţie, in locuri cu pericol de 

deteriorare mecanica, pe porţiunea expusa cablul va fi protejat in tuburi metalice. In locurile accesibile persoanelor 
neautorizate protecţia se va realiza pana la inaltimea de 2 m de la pardoseala. 

In cazul montării cablurilor pe trasee expuse acţiunii razelor solare se vor utiliza cabluri cu invelis rezistent la intemperii. 
Intr-un tub de protecţie se va monta numai un singur cablu de enegie. Se admite montarea mai multor cabluri de semnalizare, 

control, etc. in acelaşi tub. 
Distanta de la suprafaţa pământului pana la fata de sus a tubului de protecţie a cablului va fi de cel puţin 0,7 m, iar in cazul asezarii 

sub trotuar va fi de cel puţin 0,5 metri. 
Se interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte de gaze, lichide inflamabile sau conducte 

termice. Situaţiile inevitabile se trateaza conform I 7 - 2011. 
Cablurile in pamant vor fi pozate serpuit in sânt pe un strat de pamant sau nisip, si acoperite cu parnant cernut (granulatie maxima 2 

mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosimea totala de la fundul sântului pana la stratul avertizator si de protecţie din placi 
speciale, benzi cu inscripţie avertizoare,(conform proiectului), de cel puţin 20 cm. Umplutura se va realiza cu pamantul rezultat 
din săpătură, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce deteriorarea cablurilor. 

Adâncimea de pozare a cablurilor, masurata de la nivelul solului, va fi de cel puţin 0,7 m. In teren pietros, la intersecţia cu alte 
construcţii subterane si la intrarea in clădiri, se admite o adâncime de 0,5 m. 

Cablurile pozate in pamant in straturi suprapuse se pot dispune numai in condiţiile prevăzute in NTE 007/08/00. 
Intre cablurile de tensiuni diferite, precum si intre cablurile de medie tensiune pozate in acelaşi sânt se vor monta distantiere pe 

toata lungimea cablurilor amplasate pe traseu, la distante de cca.l m. 
La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele minime fata de alte cabluri electrice sau diverse reţele, construcţii sau 
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obiecte, prevăzute in normativul NTE 007/08/00. 
Desfasurarea cablurilor de pe tamburi si pozarea lor se va face numai in condiţiile in care temperatura mediului ambiant este 

superioara limitelor minime indicate in standardele si normativele interne de fabricaţie a cablurilor. In cazul in care este 
necesara desfasurarea si pozarea cablului la temperaturi mai scăzute decât cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile 
trebuie sa fie încălzite. 

Condiţii de alimentare si montare a corpurilor de iluminat 
Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare astfel: 
La contactul exterior (partea filetata) a duliei lămpii se va lega conducta de nul a circuitului, iar la borna de interior a duliei, conducta 

de faza trecuta prin întrerupător. 
Legarea carcasei corpurilor de iluminat la un conductor de protecţie se face in cazurile si in condiţiile date de STAS 12604/4 
Corpurile de iluminat portabile vor avea glob de sticla si gratar 
Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat (cârlige de tavane, dibluri, etc.) se vor alege astfel incat sa suporte fara a suferi 

deformări, o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi fixat, de cel puţin 10 kg. 
TEHNICA VERIFICĂRII INSTALAŢIILOR ELECTRICE 
Verificarea in timpul execuţiei si înainte de punerea in funcţiune a instalaţiilor electrice se va realiza conform normativului C 56, 

STAS 12604/4 si PE 116. 
Punerea sub tensiune a unei instalaţii electrice la consumator se poate face numai după verificarea ei de către fumizarul de energie 

electrica conform prevederilor din regulamentul PE 932. 
EXECUTAREA INSTALAŢIILOR EXTERIOARE DE LEGARE LA PĂMÂNT 
1. GENERALITĂŢI 
Prezentul capitol cuprinde prevederi privind execuţia: 
• prizelor de pamant si reţelelor de impamantare din incinta; 
2. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPŢII, INSTRUCŢIUNI SI FISE TEHNICE 
Standarde 
STAS 12216-84 - Protecţia împotriva electrocutării la echipamente electrice portnbile. Prescripţii. 
STAS 12217-88 - Protecţia împotriva electrocutării la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescripţii. 
STAS 2612-87 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise 
STAS 12604 - 87 - Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale STAS 4102 -85 - Piese pentru instalaţii de legare la 

pamant de protecţie 
STAS 12604/4,5 - 89,90 - Protecţia împotriva electrocutarilor.lnstalatii 
electrice fixe. 1. Prescripţii. 2. Prescripţii de proiectare, execuţie si verificare. 
Normative 
I 7 - 2011 - Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor electrice aferente 
clădirilor 
1 - Re - Ip 30 - îndreptar de proiectare si execuţie a instalaţiilor de legare la pamant. 
3 RE - 123 - Instrucţiuni privind verificarea instalaţiilor de legare la pamant PE 119 - Norme de protecţie a muncii pentru 

instalaţii electrice 
MS - MM - Norme republicane de protecţie a muncii 1975. 
3= MATERIALE 
Electrozii prizelor de pamant artifciale, vor fi din ţeava de otel zincat, cu diametrul 2,5 toii si lungimea 2 - 3 m. 
Conductoarele principale, de ramificaţie, de coborâre si de legare la prizele de pamant vor fi din banda de otel zincat, cu secţiunile 

minime indicate in STAS 12604/4,5. 
Piesele pentru instalaţiile de protecţie pnn legare la pamant vor corespunde STAS 4102. 
4. EXECUTAREA INSTALAŢIILOR 
Prizele de pamant vor fi de suprafaţa cu electrozi îngropaţi la adancimea de minim 0,8 m, considerata de la căpătui superior al 

electrodului pana la suprafaţa solului. 
Toate obiectele vor avea dubla racordare la instalaţia de impamantare astfel ca sa se realizeze numai coturi închise in aceasta 

reţea. 
Intre diferitele prize de pamant se va respecta distanta de minim 20 m. 
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Elementele care trebuie legate la pamant pentru protecţia împotriva electrocutărilor sunt indicate in STAS 12604/4,5; STAS 12216; 
STAS 12217 cu detalii in indreptarul I - RE - IP - 30 - 78 cap. 1.1. 

îmbinările conductoarelor instalaţiei de legare la pamant se vor realiza in condiţiile prevăzute de standarde menţionate. 
Legarea la pamant a echipamentelor cu vibraţii va fi realizata cu conductoare flexibile in condiţiile STAS 12217 si 12604/4,5,. 
Ramificaţiile interioare construcţiilor, de la centurile interioare de impamantare la utilaje, care traverseaaza prin pardoseala, vor fi 

protejate in ţeava înglobata in pardoseala. 
VERIFICAREA INSTALAŢIILOR DE LEGARE LA PAMANT 
Verificarea instalaţiilor de legare la pamant se face in conformitate cu standardele, normativele si prescripţiile prevăzute la punctul 2. 

In funcţie de rezultate se adopta masuri suplimentare de impamantare si echipotentializare. 
DISPOZIŢII FINALE 
Executantul va respecta întocmai prevederile caietului de sarcini. 
Orice schimbări sau modificări solicitate de executant sau beneficiar, se vor putea face numai cu consultarea si avizul scris al 

proiectantului. 
GHID METODOLOGIC PENTRU PROGRAMUL DE VERIFICĂRI, PROBE SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
1. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Antreprenorul este obligat sa execute lucrările conform proiectului, condiţiilor contractuale si prescripţiilor tehnice in vigoare. 
Locul pe care urmeaza sa se execute lucrările de instalaţii electrice trebuie pus la dispoziţie in situaţia de a se putea desfasura 

normal si in siguranţa lucrările prevăzute. 
In timpul execuţiei, orice modificări sau completări ale proiectului se fac numai cu respectarea dispoziţiilor legale si cu acordul scris 

al proiectului detaliilor de execuţie, cu excepţia cazurilor când nu este necesar acest racord (a se vedea cazurile indicate in 
subcap. 4.6). 

Când executantul constata necesitatea unor lucrări neprevăzute in proiect, neconcordante intre proiect si situaţia de pe teren 
nerespectarea prescripţiilor tehnice, lipsa unor detalii care împiedica continuarea lucrului pana la consultarea planificata a 
proiectantului, precum si alte deficiente ale proiectului, este obligat sa comunice beneficiarului si proiectantului propuneri de 
soluţionare si sa ceara indicaţiile de urmat. Beneficiarul si proiectantul sunt obligaţi ca in termen de şapte zile de la cererea 
antreprenorului general sa dea indicaţiile cerute. In acest scop daca este necesar, proiectantul se va deplasa pe şantier, 
pentru soluţionarea in cunoştinţa de cauza a sesizărilor făcute. Daca termenul de mai sus nu este respectat si aceasta 
cauzeaza continuării lucrărilor, executantul poate opri lucrul pe răspunderea proiectantului. 

Cu ocazia deplasărilor pe şantier, proiectantul este obligat sa verifice calitatea si aspectul lucrărilor si materialelor, fara a interveni 
insa in activitatea operativa si economica a executantului. Constatările si dispoziţiile date vor fi consemnate în carnetul de 
dispoziţii si comunicări ale şantierului. In cazul constatării unor abateri grave de la proiect, care ar afecta siguranţa sau 
calitatea lucrărilor, proiectantul este obligat sa ceara in scris executantului oprirea lucrărilor necorespunzatoare comunicând 
aceasta beneficiarului. Aceasta obligaţie o are dirigintele de şantier. 

In termen de doua zile se va forma o comisie de analiza pentru constatarea temeiniciei masurilor luate de diriginte sau proiectant, 
stabilind responsabilităţile. In cazul in care măsură este luata de diriginte se solicita si prezenta protectantului la comisie. 

2. VERIFICAREA ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
2.1 Prevederi cu caracter general 
Instalaţiile electrice se dau in exploatare numai după ce s-au executat lucrările principale de organizare si exploatare si anume: 
încadrarea cu personal tehnic corespunzător, instruit asupra atribuţiilor ce-i revin si dotat cu echipamentul si aparatura necesara 

exploatării; 
întocmirea si distribuirea sau afişarea instrucţiunilor de exploatare la locurile de munca in care complexitatea operaţiilor de executat 

le pretind; 
asigurarea documentaţiei tehnice a instalaţiilor (desenele utilajelor, schemele electrice de principiu si de montaj, jurnalele de cabluri) 

care sa conţină realitatea execuţiei: 
asigurarea unui stoc de rezerva minimal de aparataj, corespunzător specificului si importantei instaiatiilor respective . 
Punerea in funcţiune si darea in exploatare a instaiatiilor electromagnetice se face in conformitate cu precizările din regulamentul de 

exploatare tehnica a instaiatiilor electrice din întreprinderile industriale si similare; 
Verificările, încercările si probele premergătoare darii in exploatare se fac după cum urmeaza: 
la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac, după caz, probe mecanice si electrice, inclusiv rodajul individual al 
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subansambluri lor; aceste probe intra in volumul lucrărilor de construcţii - montaj; 
in timpul perioadelor de punere in funcţiune si de exploatare de proba se face rodajul in ansamblu si probele tehnologice; 
la începutul perioadei de exploatare continua (după trecerea instaiatiilor in exploatare planificata) se verifica principalii indicatori 

tehnico-economici la nivelul proiectului, prin probe de garanţie. 
înainte de începerea fiecărei probe se vor verifica cu minuţiozitate condiţiile tehnice si organizatorice in care urmeaza sa se 

efectueze proba, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea defectării si avariei instaiatiilor sau accidentării personalului de 
deservire. 

Verificări, încercări şi probe în perioada de la începutul, 
din timpul şi după terminarea montajului 
Scopul acestor operaţii este de a se constata calitatea montajului si de a se lua masurile necesare înlăturării eventualelor diferente, 

precum si de a stabili, in conformitate cu nomenclatorul de probe ale MEE; totodată se dovedeşte ca lucrările de montaj sunt 
terminate si corect executate, putandu-se trece astfel la recepţia provizorie a instalaţii lor. 

Probele se fac de către societatea de constructii-montaj, se verifica, incearca si probează materialele si echipamentele care vor fi 
folosite la executarea instalaţiei si anume: 

pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin verificări si probe in laboratoare de 
specialitate, conform normelor in vigoare sau uzanţelor si înţelegerilor intre cumpărător si furnizor, pentru toate materialele 
principale; 

conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garanţie emise de organele de control ale furnizorului sau, in 
cazuri speciale, prin verificări si probe la furnizor 

in prezenta delegatului cumpărătorului, pentru echipamentele principale ale echipamentului energetic. 
Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ contractelor sau normelor legale vor fi respinse si nu se vor introduce in 

lucrările respective. 
In timpul si pana la terminarea lucrărilor de constructii-montaj se vor face verificările, încercările si probele corectitudinii si calitatii 

execuţiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalaţie respectiva. 
Beneficiarul va asigura, când este necesar, personalul calificat propriu necesar efectuării probelor. 
Coordonarea si răspunderea executării acestor probe revin integral, după caz, executantului sau furnizorului. 
După terminarea de către executant a lucrărilor de constructii-montaj, inclusiv a încercărilor, verificărilor si probelor aferente 

perioadei de execuţie si a rodajului individual si in subansambluri, se face recepţia provizorie a lucrărilor, cu condiţia asigurării 
utilitatii necesare perioadei următoare de rodaj in ansamblu si de probe tehnologice. In acest scop beneficiarul va urmări si 
convoca din timp comisia de recepţie si punere in funcţiune. In ordinul de numire a acestei comisii se vor preciza sarcinile pe 
care le are in legătură cu punerea in funcţiune. Sarcina tehnica de baza a acestei comisii este de a stabili daca instalaţia 
poate trece la perioada următoare de punere in funcţiune si exploatare de proba, in condiţii de securitate deplina atat pentru 
instalaţia respectiva cat si pentru cele la care se racordează. 

La recepţia provizorie, executanţii si. furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice legale calitatea corespunzătoare a 
bazei materiale introduse in lucrări si execuţia corecta a tuturor lucrărilor ascunse precum si rezultatele probelor prevăzute a 
se executa înaintea, in timpul si la terminarea lucrărilor. 

Daca instalaţiile au fost admise la recepţie si lucrările de construcţii montaj sunt terminate, se va incheia un act unic de recepţie cu 
constructorul si cu montorul, precizandu-se obligaţiile si răspunderile fiecăruia. 

Prin receptionarea provizorie a lucrărilor de construcţii montaj, executanţii raman numai cu obligaţia eventualelor completări si 
remedieri, stabilite prin procesul verbal, de recepţie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu 
răspunderea realizării probelor de garanţie. 

Recepţia provizorie si luarea in primire de către beneficiar a construcţiilor si instalaţiilor electroenergetice se poate face si pe parti 
ale lor, daca pot funcţiona separat. 

Verificări, încercări si probe in perioada de punere in 
funcţiune si exploatare de proba 
Scopul acestor operaţii este de a verifica si regla funcţionarea in ansamblu a instalaţiei in vederea atingerii regimului normal de lucru 

proiectat, pentru a se trece cu rezultate bune la proba tehnologica complexa de 72 de ore, precum si pentru a se putea 
executa lucrările de completarea montajului nerealizate in faza anterioara deoarece cereau ca instalaţia sa fie in funcţiune. 

Trecerea la perioada de punere in funcţiune si exploatare de proba a întregii instalaţii sau a pârtilor funcţionale ale acesteia se face 
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pe baza concluziilor comisiei de recepţie si de punere in funcţiune. împreuna cu executantul, furnizorul si beneficiarul, comisia 
stabileşte schema si nominalizarea exacta a probelor si întocmeşte programul desfăşurării lor. Executarea probelor se face de 
către beneficiar cu asistenta tehnica a proiectantului, executantului si furnizorului si in conformitate cu prevederile din proiecte, 
contracte sau acte normative. 

Responsabilitatea manevrelor si aplicării normelor de protecţia muncii revine personalului de exploatare, care va lua masurile 
necesare (delimitarea si îngrădirea spatiilor periculoase, interzicerea personalului neautorizat in aceste spatii, afişarea plăcilor 
avertizoare, accesul la lucru prin dispoziţie scrisa, asigurarea respectării normelor de protecţia muncii specifice locului de 
munca, etc). 

Instalaţiile electrice vor fi supuse probei finale de 72 ore. iar celelalte instalaţii electrice, conform normelor respective sau 
prevederilor proiectantului. Pentru aceasta, instalaţiile vor trebui sa fie complete; daca lipsesc totuşi unele parti care pot fi 
înlocuite prin provizorate, iar punerea in funcţiune este imperioasa, se pot face probele finale si darea in funcţiune pe timp 
limitat, la propunerea comisiei de recepţie si punere in funcţiune, insusita de proiectant, aprobata de Filiala de Reţele Electrice 
Judeţeană. 

In urma efectuării probei finale se încheie procesul verbal de punere in funcţiune, semnat de membrii comisiei. 

Cu punerea in funcţiune poate începe activitatea de exploatare. 
Verificări, încercări şi probe în perioada de garanţie 
Probele de garanţie se fac obişnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalaţiilor in exploatare, in vederea verificării 

parametrilor si performantelor din proiect. Se executa de către organizaţia de exploatare, singura, sau cu ajutorul altor 
intreprinderi de specialitate si in prezenta delegaţiilor executantului si furnizorilor de echipamente (după caz). 

Daca rezultatele probelor arata ca instalaţia nu realizează parametrii garantaţi, beneficiarul are dreptul sa ceara remedierea 
defectelor, daune de Ia furnizor sau chiar respingerea furniturii. 

Daca probele de garanţie se termina cu succes, se efectuează recepţia contractuala a echipamentelor si instalaţiilor,incheindu-se 
un proces-verbal, prin care se confirma ca furnizorii si executanţii si-au îndeplinit cantitativ si calitativ obligaţiile asumate; in 
cazul ca raman sau apar unele deficiente nerezolvate in perioada de garanţie, se vor prevedea in procesul -verbal, modul si 
termenul de rezolvare, precum si sarcinile ce revin furnizorului, executantului si beneficiarului in acest scop. 

Daca la sfârşitul perioadei de garanţie nu exista litigii, se încheie de către beneficiar cu delegaţii furnizorului si ai executantului un 
proces-verbal de recepţie definitiva, in care se fac rezultatele probelor de garanţie si se confirma ca deficientele consemnate 
in procesul -verbal de recepţie provizorie, de recepţie contractuala sau in cursul perioadei de garanţie au fost remediate. 

 
INSTALAŢII CURENŢI SLABI 

Antreprenorul de instalaţii electrice de curenţi slabi va prevedea toate materialele, echipamentele şi forţa de munca necesare pentru 
montarea şi punerea în funcţiune a lucrărilor de instalaţii electrice de curenţi slabi, asa cum rezultă din desenele şi 
documentaţia tehnica a proiectului, memoriul tehnic, prezentul caiet de sarcini şi toate necesităţile lucrării. Antreprenorul va 
respecta deasemenea toate normativele, prescripţiile tehnice, standardele de specialitate, normele locale specifice lucrării, 
chiar dacă nu sunt prevăzute explicit în prezentul caiet de sarcini sau documentaţia tehnică a proiectului. 

Lucrările prevăzute a fi executate precum şi materialele utilizate la realizarea instalaţiilor din prezentul proiect vor fi de cea mai bună 
calitate, astfel încât în final acestea să asigure performanţele din proiect, necesare bunei funcţionări a instalaţiilor electrice de 
curenţi slabi ale clădirii. 

împreună cu ceilalţi antreprenori se vor verifica spaţiile necesare instalaţiilor electrice de curenţi slabi, astfel încât să se asigure 
posibilitatea montării materialelor şi echipamentelor prevăzute pentru a fi montate în spaţiile respective. Pentru orice 
nepotrivire se va apela la proiectanţii de specialitate pentru a da soluţiile de modificare cele mai bune. 

O atenţie mărită se va acorda pozării tuburilor de protecţie şi a dozelor precum şi a coloanelor cu prize prevăzute în camere. 

Se vor transmite celorlalţi antreprenori informaţiile necesare despre lucrare, în timp util, astfel încât să se poată executa 
corespunzător toate instalaţiile. 

La modul general, execuţia lucrărilor se face în conformitate cu normativele, regulamentele şi standardele româneşti, în mod 
particular supunându-se următoarelor: 

Normele tehnice de protecţie impotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor, indicativ P118 /99 ; 
Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a., indicativ 
17-11 ; 
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Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 001/08/00 ; 
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie, 

indicativ 118/1-01 
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din 

clădiri, indicativ P118/3-2015 
Legea 10/1995 - Privind calitatea în construcţii 
METODE SI ÎNCERCĂRI PENTRU VERIFICAREA CALITATII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Verificări înainte de începerea Lucrărilor 
La aducerea materialelor pe şantier, acestea vor fi supuse unui control vizual atent, pentru a depista eventuale deteriorări aparute în 

timpul transportului, depozitării sau manipulării. De asemenea, se verifica corespondenta cu proiectul şi/sau prospectele sau 
fişele tehnice, în mod special din punct de vedere al respectării caracteristicilor tehnice ale materialelor şi aparatelor. 

La începerea lucrărilor de execuţie propriu-zise se vor pune la dispoziţia consultantului fişele tehnologice de execuţie pentru 
categoriile de lucrări ce fac obiectul proiectului. Acestea trebuie să respecte legislaţia tehnică în vigoare în Romania, precum 
şi celelalte norme adiacente cum sunt normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului. 

Se va urmări ca în timpul executării lucrărilor de construcţie să se respecte prevederile proiectului în ceea ce priveşte: 
poziţionarea golurilor de trecere prin pereţi; 
poziţionarea corecta a traseelor de cabluri; 
toate lucrările de montare a instalaţiei electrice se vor face numai în absenţa tensiunii (fără tensiune). 
Zona de lucru se va prelua pe bază de proces-verbal în care se va specifica în mod expres fidelitatea 
execuţiei lucrărilor de construcţii în raport cu prevederile documentaţiei de execuţie. în cazul depistării unor deficienţe, antreprenorul 

constructor va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare astfel încât montajul instalaţiilor să se desfăşoare fără incidente. 
înainte de începerea lucrărilor de montaj a instalaţiilor electrice de curenţi slabi zona de lucru se va asigura din punct de vedere al 

accesului numai pentru personalului autorizat şi instruit în mod corespunzător. 
ORDINEA OPERAŢIILOR, ÎNCERCĂRI Şl VERIFICĂRI ÎN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 
Instalarea Suportilor De Cablu în Clădire 
Marcarea traseelor şi a poziţiilor de instalare a materialelor şi aparatelor se face pe baza documentaţiei de proiectare, respectându-

se prescripţiile tehnice, în mod special cele referitoare la corelarea traseelor electrice de curenţi slabi cu traseele celorlalte 
instalaţii precum şi a distanţelor minime faţă de acestea (conform cu normativele I7, 118 1/2011, 1182/2002). 

Trebuie evitată amplasarea instalaţiilor electrice de curenţi slabi pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar 
putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie. 

Când acest deziderat nu se poate respecta, instalaţiile electrice se pot dispune pe trasee comune, astfel: 
a) deasupra conductelor de apă, de canalizare şi de gaze lichefiate; 
b) sub conducte de gaze naturale şi sub conductele calde (cu temperaturi peste +400 C). 
Distanţele minime ce trebuie respectate în situaţiile descrise mai sus, sunt indicate în normativul 17-11, 
tabelul 3.1. pentru cabluri electrice. 
Condiţiile pentru montarea tuburilor şi ţevilor de protecţie sunt indicate în normativul 17-11 Dintre acestea se specifica cateva, 

considerate ca fiind cele mai importante: 
a) Nu se vor monta tuburi şi ţevi în care sunt introduse conducte electrice cu izolaţie obişnuita pe suprafaţa coşurilor, în spatele 

sobelor sau al corpurilor de incălzire; 
b) Tuburile din PVC se pot instala aparent numai în inâlţimi de peste 2 m de la pardoseală; 
c) Tuburile şi ţevile se instalează numai pe trasee verticale sau orizontale. Se admit trasee oblice în cazul tuburilor peste planşee 

sau îngropate în beton precum şi la traseele golurilor din planşee şi ale golurilor formate în panouri din beton, la turnare. 
Deasemenea, se admit trasee oblice în cazurile de excepţie când nu se poate altfel (de exemplu: în casa scării);d) în 
încăperi de locuit şi similare, traseele orizontale se distanţează la cca 0,3 m de la plafon; 

e) în încăperi în care în tuburi şi ţevi poate pătrunde sau se poate colecta apă de condensaţie, acestea 
se vor monta pe trasee orizontale cu panta de 0,5... 1 % intre doze. 
f) Tuburile din PVC montate peste planşee sub pardoseală se protejează prin acoperire cu un strat de mortar de ciment cu grosimea 

minimă de I cm; 
g) Se va evita montarea tuburilor şi a ţevilor de protecţie pe sau în structura de rezistenţă a construcţiilor, în caz contrar aceasta 

montare este permisă în condiţiile prevăzute în normativul P100; 
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h) Tuburile şi ţevile montate îngropat intr-un şlit în elementul de construcţie sau sub tencuială se acoperă cu uit strat de tencuială de 
minim 1 cm grosime; 

i) Tuburile şi ţevile se fixează pe elementele de construcţie cu accesorii de montare prin care să se 
realizeze o prindere sigură în timp, Distanţele fntre punctele de fixare pe porţiuni drepte sunt indicate în 
normativul 17-11, tabel 5.1.4. Se prevăd elemente de fixare şi la 10 cm de la capetele tuburilor şi curbelor, faţă de doze, aparate, 

echipamente şi derivaţii; 
j) Tuburile şi ţevile din PVC se manevrează în limitele de temperatură a mediului ambiant prevăzute în standardele de produs. în 

cazul unor temperaturi sub regimul termic critic admis, se va face preîncâlzirea la o temperatură de +50 C timp de 24 ore. 
Condiţiile pentru montarea accesoriilor pentru tuburi urmează condiţiile impuse pentru tuburile respective, în plus, trebuie respectate 

următoarele: 
a) Se vor evita îmbinările ta tuburile montate îngropat; 
b) Se interzice îmbinarea tuburilor montate înglobat în elementele de beton la turnarea acestora; 
c) Se interzice îmbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de construcţie; 
d) Curbarea tuburilor se executa cu raza interioară egală cu min. de 5...6 ori diametrul exterior al tubului la montaj aparent şl egală 

cu min. de 10 ori diametrul tubului la montaj ingropat; 
e) Dozele şi cutiile de derivaţie se montează cu prioritate pe suprafeţele verticale ale elementelor de construcţie; 
f) Dozele de tragere a conductelor electrice de curenţi slabi prin tuburi se prevăd pe trasee drepte, la distanţa de maxim 25 m şi pe 

trasee cu cel mult 3 curbe, la distanţa de maxim 15 m. 
Dintre condiţiile de montare a conductelor şi cablurilor electrice, care sunt specificate în normativele 17-11 se menţionează 

următoarele: 
a) Se interzice executarea legăturilor între conductoare în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie, coloanelor cu aparate, golurilor 

din elementele de construcţie şi trecerilor prin elementele de construcţie; 
b) Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii intre conductoare de cupru se fac prin răsucire şi matisare, prin cleme speciale sau prin 

presare cu scule şi accesorii corespunzătoare; 
Ordinea operaţiilor este următoarea: 
studierea planurilor de execuţie a lucrării; 
parcurgerea şi marcarea traseelor de instalare a tuburilor, pe baza documenlatiei de proiectare, respectându-se prescripţiile din 

normative în mod special cele referitoare la corelarea traseului de tubulatură cu traseele celorlalte instalaţii edilitare, precum şi 
a distantelor minime faţă de acestea; 

instruirea personalului de execuţie a lucrărilor; 
pozarea tuburilor, instalarea dozelor, introducerea pe tub a unei şute pentru tragerea conductorilor; 
pozarea jgheabului de cablu; 
verificarea execuţiei lucrărilor; 
INSTALAREA CABLURILOR DE CURENŢI SLABI 
identificarea traseelor de cabluri în clădire conform filelor de plan; 
stabilirea şi asigurarea măsurilor de protecţia muncii corespunzătoare instalării cablurilor; 
instalarea şi fixarea cablurilor cu respectarea detaliilor din planurile de execuţie; 
fixarea cablurilor pe poziţie în punctul de montare al echipamentelor cu respectarea rezervei de cablu necesară pentru conectarea 

echipamentelor. 
verificarea instalării cablurilor conform filelor de plan. 
Exploatarea instalaţiilor începe după recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, când investitorul certifică 

realizarea de către constructor a lucrărilor în conformitate cu prevederile contractuale şi cu cerinţele documentelor oficiale 
care certifică că instalaţia poate fi dată în folosinţă 

La exploatarea instalaţiilor de curenţi slabi se va respecta pe lângă indicaţiile din instrucţiunile de exploatare şi prevederile cuprinse 
în prescripţiile tehnice conexe domeniului instalaţiilor de curenţi slabi. 

Controlul şi verificarea instalaţiei au caracter permanent, făcând parte din urmărirea curentă privind starea tehnică a construcţiei, 
care corelată cu activitatea de întreţinere şi reparaţii au ca obiectiv menţinerea instalaţiei la parametrii proiectaţi. Controlul şi 
verificarea instalaţiei se fac pe baza unui program, de către personalul de exploatare. Programul se întocmeşte de beneficiar 
(administratorul) instalaţiei, ţinând cont de instrucţiunile de exploatare ale echipamentelor şi unor reguli generale de care 

Page 471 of 1086



trebuie sa se ţină seama în timpul exploatării. 
Revizia instalaţiei se face periodic, conform indicaţiilor menţionate la fiecare element de instalaţie, şi are ca scop cunoaşterea stării 

instalaţiei la un anumit moment în vederea luării unor eventuale măsuri pentru ca instalaţia să funcţioneze la parametrii 
proiectaţi. 

Proprietarii construcţiilor precum şi administratorii şi utilizatorii construcţiilor au obligaţia, prin lege, să efectueze la timp lucrările de 
întreţinere şi reparaţii, respectiv să folosească instalaţiile din construcţii în conformitate cu instrucţiunile de exploatare. Pentru 
menţinera instalaţiei la valoarea parametrilor de proiectare, persoanele care se ocupă cu întreţinerea şi exploatarea 
instalaţiilor au obligaţia să remedieze orice defecţiune, îndată ce aceasta a fost sesizată. Până la înlăturarea defecţiunii se 
impune, după caz, scoaterea din funcţiune a echipamentelor sau a părţilor de instalaţie, defecte. 

Lucrările de reparaţii ale instalaţiilor de curenţi slabi se vor executa de către firme de specialitate sau de personalul de întreţinere a 
clădirii. 

VERIFICAREA INSTALAŢIILOR DE CURENŢI SLABI în timpul execuţiei se va face o verificare preliminară. După definitivă, înainte 
de punerea în funcţiune. 

Verificarea preliminară presupune: 
- verificarea înainte de montaj a calităţii materialelor şi continuităţii 
- verificarea aparatelor Verificarea definitiva presupune 
- verificări prin examinări vizuale 
- verificări prin încercări 
Punerea în funcţiune se va face obligatoriu numai după efectuarea verificărilor menţionate şi întocmirea buletinelor corespunzătoare 

de verificare. După realizarea punerii în funcţiune se va verifica modul de funcţionare al tuturor instalaţiilor de curenţi slabi 
URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP INSTALAŢIILOR DE CURENŢI SLABI 
• se va urmări respectarea parametrilor care au stat la baza proiectării şi execuţiei instalaţiei; 
• controlul pentru constatarea stării echipamentelor se va face de personal calificat; 
 
 
 
INSTALAREA ECHIPAMENTELOR 
-instalare socluri detectoare, sirene; 
-formarea capetelor de cablu şi conectarea lor la aparatele menţionate; 
-instalarea detectoarelor în socluri; 
-instalarea centralelor de semnalizare, alimentarea, şi verifica -instalarea echipamentelor de control acces la uşi (cititoari 
 
contacte magnetice, dispozitive amortizoare). 

-instalarea extensiilor şi controlerelor, alimentarea şi verificarea -verificarea instalării echipamentelor conform filelor de plan 

 
INCERCARI, VERIFICĂRI, TESTE, MĂSURĂTORI PENTRU PUNEREA IN FUNCŢIUNE 
In cadrul incercarilor individuale se vor face: 
- Controlul gradului de protectie, conform SR EN 60529-1995; 
- Verificarea aparatelor din componenta echipamentului (conform pct.17.5.1 din PE116-94); 
- Verificarea realizarii corecte, conform proiectului a circuitelor secundare, conform pct. 
17.5.2 din PE 116-94; 
- Verificarea corespondentei fazelor circuitelor primare cu cele secundare ale instalatiei, 
conform pct.17.5.3 din PE 116-94; 
- Masurarea rezistentei de izolatie a circuitelor primare si barelor colectoare, conform 
pct.17.5.4. din PE 116-94; 
- Incercarea cu tensiune marita a circuitelor primare si barelor colectoare, conform 
pct.17.5.5. din PE 116-94; 
- Masurarea rezistentei de izolatie a tuturor aparatelor sI circuitelor secundare, conform 
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pct.17.5.6. din PE 116-94; 
- Incercarea cu tensiune marita a izolatiei circuitelor secundare, conform pct.17.5.7. din PE 
11694; 
- Verificarea conexiunilor, conform pct.17.5.8. din PE 116-94; 
- Probe functionale :comanda, protectie, semnalizare, blocaje, conform pct.17.5.9. din PE 
116-94; 
 
încercări si probe la cablurile electrice 
La cablurile electrice se vor face următoarele incercari si verificări: 
- Verificare continuitate si identificarea fazelor, conform pct. 12.A. 1 din PE 116-94; 
- Verificarea rezistentei de izolatie, conform pct. 12.A.2 din PE 116-94; . 
încercări si probe ale instalaţiei de legare la pamint 
La aceste instalatii se vor face urmatoarele probe: 
- Masurarea rezistentei de dispersie, conform pct. 20.1 din PE 116-94; 
- Verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamint, conform 
pct. 20.3 din PE 116-94; 
- Masurarea rezistivitatii solului, conform pct.20.4.din PE 116-94; 
- Verificarea tensiunilor de atingere si de pas, conform pct.20.5.din PE 116-94; 
- Verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiectele metalice lungi, conform 
pct.20.6.din PE 116-94; 
- Masurarea rezistentei de dispersie rezultante a conductorului de nul impreuna cu prizele de 
pamint legate la acesta, conform pct.20.7 din PE 116-94 ; 
- Verificarea izolatiei intre conductorul de nul si confectiile metalice de JT legate la priza de 
IT a PT , conform pct. 20.8 din PE 116-94 ; 
Incercarile, verificarile, testele si masuratorile pot fi efectuate integral de reprezentanti 
autorizati ai antreprenorului in colaborare cu reprezentantii autorizati ai beneficiarului. 
Verificarea calitatii lucrarilor ascunse ale instalatiei (fara acces dupa terminarea lucrarilor) se 
va face pe parcursul executarii acestora. 
Incercarile si verificarile calitatii materialelor se fac in doua etape: 
- încercările si verificările facute inainte de trimiterea materialelor si echipamentelor la locul de 
montaj trebuie sa se faca cit mai aproape de conditiile de functionare. Materialele livrate vor fi 
insotite de certificate de incercari si verificari. Cheltuielile legate de incercari si verificari in 
uzina il privesc direct pe furnizor, ele fiind incluse in costul materialelor. 
- Incercarile si verificarile facute la locul de montaj trebuie efectuate dupa montarea 
echipamentelor, materialelor, realizarea si pregatirea instalatiilor pentru punerea in functiune. 
Verificarile cablurilor la receptie sau in etapele intermediare, inainte de montaj, se fac conform 
indicatiilor furnizorului. 
Dupa montaj se executa de catre beneficiar o verificare cu tensiune marita. 
 
7. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

- Legea nr. 319/2006  - Legea securitatii si sanatatii in munca 
- Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului 
- Instructiuni proprii de SSM  

 
8. INREGISTRARI  
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● Proces – Verbal de receptie materiale /produse   

Acest proces – verbal va fi intocmit de catre comisia de receptie numita prin decizie de catre 
constructor, din care fac parte: 

- sef santier; 

- gestionar santier; 

- responsabil CTCC. 

●  Proces – Verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 

Acest proces – verbal va fi intocmit de constructor si va fi semnat de constructor si de beneficiar sau de 
reprezentantul acestuia. 

In acest proces – verbal se vor consemna rezultatele verificarilor  efectuate in timpul executarii 
lucrarilor de izolatii fonice prevazute in PCCVI si eventualele modificarii de solutii insotite de dispozitia 
de santier data de proiectant.  

● Proces – Verbal de receptie calitativa 

Acest proces – verbal va fi semnat de executant, proiectant, beneficiar si delegatul Electrica (daca este 
cazul). 

● Procese – Verbale de probe de functionare ale instalatiei  

8.  

ANEXA IV – Proces Verbal de instruire    
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1. SCOP 

Procedura are drept scop stabilirea regulilor tehnice, a responsabilităţilor ce revin executanţilor 

direcţi precum şi a verificărilor ce se efectuează cu privire la calitatea lucrărilor de izolare termica 

a spatiilor incalzite ce se vor executa la toate clădirile. 
 

2. DOMENIU 

Sunt cuprinse condiţiile tehnice pentru executarea, verificarea si receptionarea 

lucrărilor de termoizolatii: 

- la acoperişuri; 

- la pere 

3.0. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI 
PC - Plan de control 

4.0. DOCUMENTE DE REFERINŢA 
La executarea lucrărilor de izolare termica se vor consulta si respecta prevederile din : 
- „Normativ pentru proiectare si executarea lucrărilor de izolaţii termice Ia clădiri" 
Indicativ C107 - 1997; 
- „Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la construcţii" Indicativ C37-1988; 
- „Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente". 
Indicativ C56-2002, 

- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii, cu modificări. 

5. RESPONSABILITĂŢI 

5.1. Sef şantier (lot) 

- răspunde de realizarea lucrărilor conform clauzelor contractuale ; 

- analizează documentaţia tehnică de execuţie, instrucţiunile tehnice, specificaţiile, detaliile 

de execuţie,PTE şi PC aplicabile, etc. necesare execuţiei ; 

- nominalizează responsabilul lucrării şi îi transmite acestuia documentaţia pentru analiză 

si pregătire execuţie; 

- efectuează instruirea responsabilului lucrării şi a personalului executant privind conţinutul 

PTE şi PC pe lucrare; 

- verifică şi urmăreşte ca execuţia lucrărilor să se desfăşoare în conformitate cu graficul 

aprobat şi la parametrii de calitate ceruţi în documentaţia de execuţie ; 

- verifică completarea dosarului de recepţie pentru lucrarea finalizată ; 

- participă la recepţia lucrărilor terminate şi urmăreşte rezolvarea observaţiilor comisiei de 

recepţie. 

5.2. Sef punct lucru (Responsabil lucrare) 

- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor conform procedurilor tehnice şi planului 

calitjiţii aprobat pentru lucrările aferente ; 

- analizează şi îşi însuşeşte documentaţia tehnică de execuţie, cerinţele PTE 
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şi PC aplicabile, a normativelor şi standardelor aplicabile. 

Efectuează, în lipsa şefului de şantier instruirea personalului executant privind cerinţele PTE 

şi PC aplicabile pe lucrare; 
 

- participă la predarea-primirea frontului de lucru ; 

- organizează punctul de lucru astfel încât activitatea să se desfăşoare continuu şi la 

nivelul de calitate solicitat; 

- conduce şi răspunde de realizarea lucrărilor conform graficelor de execuţie şi la nivelul 

de calitate cerut prin documentaţia tehnică de execuţie ; 

- urmăreşte ca materialele/produsele achiziţionate să fie depozitate corect, cu documente 

de calitate însoţitoare complete şi cu datele de identificare conservate conform Procedurii 

"Identificarea şi trasabilitatea produselor",a instrucţiunilor proprii sau ale furnizorilor; 

- asigură împreună cu şeful de şantier, la punctul de lucru documentaţia tehnică în 

vigoare, forţa de muncă calificată, mijloacele de mecanizare, EMM, SDV în conformitate cu 

datele şi cerinţele documentaţiei tehnice de execuţie a lucrării ; 

- verifică modul de realizare a lucrărilor şi întocmeşte înregistrările de calitate privind 

execuţia acestora conform documentaţiei tehnice de execuţie, PTE şi PC aplicabile; 

- realizează interfeţe cu reprezentantul beneficiarului privind urmărirea, controlul şi 

confirmarea execuţiei şi calităţii lucrărilor executate - în conformitate cu punctele stabilite în 

PC pe lucrare şi clauzele contractuale ; 

- răspunde de asigurarea la punctul de lucru a condiţiilor de NTSM şi PSI ; 

- răspunde de întocmirea dosarului pe lucrare şi realizarea recepţiei la terminarea lucrării. 

5.3. C.T.C.C. 

- verifică înaintea începerii lucrărilor dacă sunt îndeplinite toate condiţiile iniţiale necesare 

pentru lucrare ; 

- verifică modul de realizare a lucrării conform documentaţiei tehnice de execuţie şi PTE 

aplicabile ; 

- verifică şi confirmă înregistrările de calitate emise pe parcursul lucrărilor; 

- efectuează la solicitare - prin laborator autorizat, analizele, încercările sau testările 

necesare lichidării eventualelor litigii privind calitatea lucrărilor sau a materialelor puse în 

operă ; 

- procesează neconformităţile depistate şi gestionează RNC-urile emise cât şi pe cele 

soluţionate, închise conform PFS "Controlul produsului neconform1'; 

- analizează dosarul cu înregistrările de calitate emise pe parcursul execuţiei - pentru 

recepţia la terminarea lucrărilor şi participă la recepţia lucrărilor, 

5.4. Compartiment AQ 

-efectuează inspecţii la punctele de lucru conform punctelor de control stabilite la avizarea 

PC şi/sau conform planificărilor interne ale Compartimentului. 
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6. PROCEDURA 

 
Cerinţe specifice sistemului termoizolant: 
Sistemul de termolzolatie utilizat la execuţia lucrărilor de termoiozlare trebuie sa îndeplinească 
următoarele condiţii : 
• Sistemul trebuie sa fie livrat cu toate componentele aferente; 
• Sistemul trebuie sa fie agrementat sau certificat conform reglementarilor in vigoare atat 
in Romania cat si in Comunitatea Europeana; 
• Componentele sistemului sa fie livrate cu toate documentele de calitate aferente; 
Producătorul sistemului trebuie sa respecte următoarele criterii: 
• Sistemul de management al calitatii implementat; 
• Sa asigure instructajul echipelor de montaj; 
• Sa asigure consultanta tehnica in şantier; 
• Sa asigure urmărirea execuţiei pe faze de lucrări; 
• Sa intocmeasca si sa asigure cartea tehnica a sistemului aplicat la lucrarea respective; 
• Sa pună la dispoziţia constructorului si a beneficiarului toate documentele de calitate 
pentru produsele aplicate. 
1.1.4 Cerinţe specifice beneficiarului: 
• Sa pună la dispoziţia executantului frontul de lucru; 
• Sa angajeze o persoana calificata (diriginte de şantier atestat) care sa asigure 
monitorizarea execuţiei lucrărilor de termoizolatie; 
• Sa se asigure de buna cooperare a tuturor proprietarilor; 
• Sa solicite din partea producătorului toate documentele de calitate, precum si cartea 
tehnica a lucrării care se va ataşa la proiectul tehnic de reabilitare termica. 
1.1.5 Masuri de tehnica si securitate a muncii 
Se vor respecta cu stricteţe măsurile suplimentare, specifice operaţiunilor de termoizolare 
suplimentară a pereţilor exteriori, cerute şi consemnate în procesele verbale de instruire şi 
asistentă tehnică de către furnizorul sistemului termoizolant. 
La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile generale si cele specifice din normativele 
republicane de protecţia muncii la lucrările de construcţii-montaj. Pe toata perioada de execuţie 
se vor respecta prevederile cuprinse in 
Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii aprobat cu ordinal MLPAT nr 1993 
publicat in Buletinul Constrctiilor nr. 5-6/1993 
Se considera ca masurile de protecţia muncii necesare pentru prezenta lucrare sunt masuri 
curente in activitatea unităţilor de construcţii-montaj, tehnologiile si condiţiile de execuţie fiind 
uzuale. 
1.1.6 Urmărirea in exploatare 
Se va solicita constructorului garanţie a lucrărilor pentru durata maximă stabilită de furnizorul 
sistemului termoizolant în condiţiile aplicării în integralitate şi punere în operă si în conformitate 
cu prescripţiile cuprinse în fişele tehnice puse la dispoziţia executantului. 
Se vor semnala de către utilizatori prin intermediul beneficiarului, proiectantului şi executantului 
toate fenomenele neconforme cu garanţia oferită: deteriorări ale finisajului, desfaceri ale 
stratului termoizolant, apariţia condensului la pereţi, evidenţierea punţilor termice, etc. 
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TERMOSISTEM DIN VATA MINERALA BAZALTICA 
 
1.2.1. MATERIALE SI PRODUSE Componentele sistemului 
Elementele componente ale sistemului de termoizolatie sunt: 
• Plăci din vată minerala bazaltică 
• Tencuială decorativă siliconico-silicatică, inclusiv amorsa si vopsea de protecţie daca 
este necesar. Grundul de amorsaj se aplică pentru mărirea aderenţei la suprafaţă masei de 
şpaclu a tencuielii decorative. 
• Adeziv pentru sisteme de izolaţie termică pe baza de vata mineral bazaltica: mortar 
adeziv pe bază de ciment cu conţinut de lianţi hidraulici şi răşini sintetice, pentru lipirea plăcilor 
termoizolante. 
• Mortar adeziv flexibil pe bază de ciment alb, cu conţinut de răşini sintetice, pentru lipirea 
plasei din fibră de sticlă pe plăci din vată minerală. 
• Dibluri cu rozetă de plastic şi cui metalic fixate prin înşurubare sau batere în funcţie de 
stratul suport. 
• Masa de şpaclu pentru armare; 
• Plasa din fibra de sticla; 
• Accesorii ca de ex: profile de colt, profile de legătură, profile pentru rosturi de dilatatie, 
benzi de etansare etc.); 
Strat mortar-adeziv mortar adeziv pe bază de ciment cu conţinut de lianţi hidraulici şi răşini 
sintetice, pentru lipirea plăcilor termoizolante. 
Se prepara adezivul (4,2 kg mortar / 1 I apa). Se laşa in repaos 5-10mim.Timpul de aplicare 2 
ore. Se intinde pe placa de vata cu spatula cu zlmtl. Montarea plăcilor se face de jos in sus. 
Rosturile verticale se decaleaza cu 1/2 din lungimea unei placi. 
In zona muchiilor plăcile trebuie montate tesut la fiecare rind. Rosturile nu trebuie sa fie mai 
mari de 2mm. Adezivul se intinde pe placa in benzi perimetrale cu lăţime de 50mm. 
Lipirea: In cazul in care suprafaţa este plana, se aplica adezivul preparat pe intreaga suprafaţa 
a plăcii de vata minerala cu ajutorul unui fier de glet de inox cu dinţi (dimensiunea dinţilor 8-10 
mm) si se trece la lipire. 
Metoda de verificare in şantier: pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de polistiren de 
10x10 cm si după 7 zile se incearca smulgerea. Daca ruperea se face in polistiren, atunci 
adezivul este potrivit. Daca ruperea se face in zona de lipire atunci adezivul nu îndeplineşte 
cerinţele pentru utilizarea in cadrul sistemului. 
Plăcile de termoizolatie 
a) Pentru pereţii de faţadă 
Vata minerală este rezistentă la temperaturi ridicate. Fibrele de vată produse din roci natural 
încep să se topească după două ore la temperature de peste 1000°C. Rezistenţa termică a 
lianţilor şi a substanţelor hidrofobe utilizate ca adezivi este mai puţin favorabilă. Vata minerală 
este clasificată ca material neinflamabil/necombustibil. Dispune, de asemenea, de o rezistenţă 
considerabilă la majoritatea substanţelor chimice. Coeficientul de difuziune a vaporilor de apă 
este foarte ridicat şi este egal cu cca. 480x106 g/(mhPa). Asigură libertatea transmiterii 
vaporilor de apă. Substanţele hidrofobe menţionate deja limitează posibilitatea ascensiunii 
capilare a apei şi a absorbţiei vaporilor de apă din aer. 
Plăcile din vată minerală au o greutate considerabilă, rigiditate scăzută şi o rezistenţă relativ 
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scăzută. 
Forţele de presiune ce cauzează deformări de 10% se ridică la aproximativ 40kPa. Cu toate 
acestea, structura fibroasă a plăcii este cea care asigură o bună izolare fonică a pereţilor. 
Densitate de 30 kg/m3 şi conductivitate termică A=0,036 W/mK. 
Grosimea plăcilor este precizata in memoriile tehnice, in planşele cu detaliile de execuţie si in 
listele cu cantitati de lucrări. Vor fi admise abateri dimensionale ale plăcilor de max. ±0,4% şi 
contracţii sub influenţa factorilor climatici de max.0,2%. 
b) Pentru termoizolarea soclurilor, în vederea realizării unei rezistenţe sporite la şoc - se 
utilizează profilul de soclu. Acesta se va fixa cu holtzsuruburi in dibluri incastrate in stratul de 
rezistenta. Intre profile alaturate se va laşa un rost de 3mm. 
Grosimea plăcilor este precizata in memoriile tehnice, in planşele cu detaliile de execuţie si in 
listele cu cantitati de lucrări. Abaterile dimensionale ale plăcilor se vor încadra în limitele 
acceptate. 
Elementele de fixare mecanica 
Fixarea suplimentară a plăcilor termoizolante se realizează cu ajutorul diblurilor. Modul de 
dibluire se va face in funcţie de tipul stratului suport, forma construcţiei, si materialul 
termoizolant. 
Se vor respecta cerinţele ghidului european ETAG 014 pentru categoriile de utilizare. 
Categorii de utilizare conform ETAG 014: 
Categoria A: Beton normal 
Pe lângă adeziv, pe beton este necesară ancorarea mecanică. 
Excepţie: Niciuna. 
Categoria B: Zidărie din cărămizi pline 
Pe lângă adeziv, pe cărămizile pline este necesară ancorarea mecanică. 
Categorie folosire C: Zidărie din cărămizi cu goluri 
Pe lângă adeziv, cărămizile cu goluri fac necesară ancorarea. 
Categorie folosire D: Beton agregat uşor 
Pe lângă adeziv, betonul agregat uşor face necesară ancorarea. 
Categorie folosire E: Beton celular autoclavizat (BCA) 
Pe lângă adeziv, BCA face necesară ancorarea. 
Recomandarea tipurilor diblurilor si lungimile de ancorare sunt cuprinse in tabelul de mai jos: 
Grosimea izolaţiei Strat suport Tip diblu Lungimea minimă de ancorare 
< 10 cm Beton, cărămidă plină la, lb, 2a min 25 mm 
>10 cm  lb, 2a min.25mm 
< 10 cm Cărămidă cu goluri la, lb, 2a min. 25 mm’ 
>10 cm  lb, 2a min. 25 mm 
Toate grosimile BCA 2a min. 55 mm 
Toate grosimile Plăci fibrolemnoase 2b 30-40 mm 
 
Legenda: 
- diblu prin batere : 
la - cui de plastic 1b - cui metalic 
- diblu prin inşurubare: 
2a - şurub cu diblu 
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2b - şurub pentru lemn simplu + rozetă 
Observaţii: 
*ancorarea trebuie sa se facă obligatoriu în primul perete al cărămizii Numărul diblurilor 
Numărul diblurilor ce trebuie să fie instalate (conform ETAG) depinde de: 
« forţa caracteristică de smulgere din suport 
• forţa de smulgere prin izolaţie 
• viteza vântului 
• înălţimea construcţiei 
• zonă geografică 
Deoarece sarcina dată de presiunea vântului este mai mare la marginile clădirii decât în 
perimetrul ei, la dibluire se face distincţie între: 
•  dibluirea în câmp 
•  dibluirea la margini. 
Numărul de dibluri în câmp 
Până la înălţimea de 50 m trebuie să existe minim 6 dibluri / m2. 
Peste înălţimea de 50 m, trebuie să se efectueze probe statice pentru determinarea numărului 
de dibluri. 
Numărul de dibluri la margini 
Zona care se considera margine depinde de înălţimea construcţiei h şi de lungimea construcţiei, 
înălţimea construcţiei h S / 
Zona de margine reprezintă 10% din inaltimea clădirii, cel puţin lm şi maximum 2m de la 
 
Masa de şpaclu pentru armare 
Aplicarea primului strat de mortar adeziv pe plăcile de vată minerală 
Se impregnează cu o mistrie un strat subţire de mortar adeziv în suprafaţa plăcii de vată 
minerală, pentru a creşte aderenţa, înainte de aplicarea mortarului adeziv. Se aplică Adezivul 
pentru plăcile de vata minerala, este un adeziv flexibil, ce prezintă o aderenta puternica la 
stratul suport mineral si vata minerala. Este destinat izolării pereţilor exteriori ai clădirilor si face 
parte din sistemul de termoizolatie a faţadelor. Acest pas poate fi sărit dacă plăcile au fost deja 
amorsate în timpul procesului de producţie. 
Suplimentar, adezivul utilizat pentru realizarea masei de şpaclu trebuie sa îndeplinească 
următoarele condiţii : 
Rezistenta la şocuri 
Grad de impermeabilitate ridicat .Absorbţia de apa la suprafaţa < 0,5 kg/(m2 hc>5) 
Armarea se face după 3 zile de la lipirea plăcilor (la temperatura de 20oC si umiditate relativa 
65%). Se aplica adezivul cu un fier de glet de inox cu dinţi (dimensiunea dinţilor 8 mm) si se 
inglobeaza in acelaşi timp plasa de armare din fibra de sticla rezistenta la alcali. Se netezeşte 
suprafaţa armata cu un fier de glet din inox. Daca este necesar, se adauga adeziv. 
Aplicarea mortarului adeziv pe panourile izolatoare 
Mortarul gata de utilizare trebuie aplicat cu o mistrie pe muchiile panoului, într-o fâşie de 3-4 cm 
lăţime şi câteva puncte cu diametrul de aproximativ 8 cm. In cazul suprafeţelor suport netede 
este posibilă utilizarea unei mistrii zimţate 10-12 mm pentru aplicarea în pat continuu a 
adezivului. 
Plasa din fibra de sticla 
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Plasă din ţesătură din fibră de sticlă rezistentă la mediul alcalin, cu rol de armare a masei 
adezive de şpaclu, cu parametrii mecanici ridicaţi. Pentru zone cu acţiuni mecanice deosebite 
(soclu, parter) se prevede armare dublă. 
Caracteristica Valoare necesara 
Tipul ţesăturii Previne deplasarea ochiurilor plasei 
Impregnarea suprafeţei Cu polimer ce da rezistenta in mediu alcalin 
 Latimea mai mare de 100 cm 
uimensiunea ue livrare Lungimea mai mare de 50 m 
Dimensiunea ochiurilor Mai mare de 3 mm 
Greutate proprie Mai mare sau egala cu 155 g/mp 
Forţa de rupere (Ţesătură si Urzeala): 
a) in condiţii de laborator 
b) in apa distilata 
c) in soluţie de apa cu NaOH a) mai mare de 1500 N 
b) mai mare de 1200 N 
c) mai mare de 600 N 
 
Accesorii (profile de colt, profile de legătură, profile pentru rosturi de dilatatie. benzi de etansare. 
etc.l: 
• Profil de soclu - cu rol de susţinere a sistemului termoizolant al pereţilor.Profilul se 
montează prin prindere mecanică cu dibluri şi este prevăzută cu lăcrimar pentru scurgerea 
apelor din precipitaţii. Se montează în funcţie de prevederile detaliilor de execuţie ale 
proiectului. 
• Profilul de colt - pentru armarea suplimentară a muchiilor şi rectiliniaritatea acestora. 
Asigură o rezistenţă suplimentară la solicitări mecanice. 
• Profilul cu picurator - asigura scurgerea apelor de pe verticalele faţadelor. Se va monta 
pe toate laturile orizontale de la partea superioara a golurilor de tamplarie, muchiilor de la 
balcoane si toate celelalte muchii ce raman suspendate 
• Profilul de contact cu tamplaria - asigura etansarea in zona de contact a tamplariei cu 
termosistemul, evitând penetrarea apei in masa de şpaclu din zona de contact. Mai mult asigura 
o suprafaţa adeziva pe care se va aplica folia de protecţie pentru ferestre. 
• Etansarea rostului dintre tamplarie si perete. 
Aceasta zona este una foarte sensibila, asupra cărei actioneza o serie întreaga de factori 
atmosferici, deplasări relative, greutatea ferestrei, deplasări in structura construcţiei. Trebuie sa 
fie asigurata termo si fonoizolarea rostului dar si impermeabilitatea si capacitatea de difuzie a 
acestuia. Se va utiliza sistem pe baza de benzi precomprimate impermeabile si folii care are ca 
scop sa regleaze perfect difuzia vaporilor in zona de contact a tamplariei si sa asigure o 
etansare perfecta a acesteia. 
Tencuiala decorativa, inclusiv amorsa si vopsea de protecţie daca este necesar 
Stratul final de finisaj asigura protecţia sistemului împotriva intemperiilor si solicitărilor 
mecanice, avand si rol decorativ, fiind alcătuit din amorsa si tencuiala decorativa, înaintea de 
aplicarea tencuielii decorative se va aplica un grund de amorsaj. După 24 ore de la aplicarea 
grundului se poate aplica tencuiala decorativa. Aplicarea se face cu gletiera după care se 
driscuieste.Grosimea statului va fi de l,5-2mm. 
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Pot fi utilizate tencuieli decorative silicatice sau siliconice. 
Daca este necesara o vopsire suplimentara, vopseaua trebuie sa fie o componenta a 
sistemului, sa fie compatibila cu celelalte componente din sistem. Folosirea arnorsei se va face 
conform indicaţiilor producătorului. 
Culorile stratului de tencuiala decorativa nu trebuie sa fie prea intunecate. Datorita efectului 
ridicat de izolare termica a ETICS, stratul superior de tencuiala decorativa se va incalzi mai mult 
decât cel al faţadelor neizolate. Rezultatele posibile sunt tensiuni termice iar consecinţele sunt 
apariţia de crăpături. 
Din aceasta cauza valoarea de referinţa a gradului de reflexie a luminii nu trebuie sa fie mai 
mica de 30. Valoarea coeficientului de reflexie a luminii pentru fiecare culoare, trebuie stipulata 
obligatoriu in catalogul de culori al producătorului. 
Important !!! 
Elementele componente ale sistemului termoizolant trebuie să fie compatibile între ele şi 
verificate în sistem conform ghidului de agrementare european ETAG 004. 
1.2.2 Transport si depozitare 
Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate. în timpul 
manipulării şi transportului produsul va fi ferit de umezeală, şocuri mecanice sau eforturi de 
tasare. 
Pentru o buna organizare de şantier, este de asemenea importanta depozitarea 
corespunzătoare a elementelor componente, in conformitate cu specificaţiile tehnice ale 
producătorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fl afectate de inghet, apa, umiditate 
ridicata sl influenta directa a radiaţiilor solare. 
Plăcile sunt stivuite sub forma de balot si împachetate in folie PE. Ambalajul de protecţie e 
marcat cu logo-ul producătorului si o eticheta a produsului ce indica proprietăţile tehnice ale 
produsului si metoda recomandata de aplicare. Depozitarea materialelor se va face in spatii 
inchise ferite de umiditate si la temperaturi mai mari de 5 grade. 
Produsele nu vor fi aşezate direct pe suport, ci pe un eşafodaj improvizat astfel incat sa se 
asigure ciculatia aerului. Dacă depozitarea nu se face în containere, înălţimea maximă a unei 
stive va fi de 2 m. 
1.2.3 Execuţia lucrărilor 
1.2.3.1 Operaţiuni pregătitoare 
înainte de începerea lucrului, suprafaţa faţadei, unde se va monta sistemul, se va alinia 
orizontal şi vertical. 
Toate suprafeţele care rămân vizibile, atât la partea superioara şi inferioară a sistemului ETICS 
şi care nu sunt închise cu profile corespunzătoare, vor fi protejate cu un strat de masă de şpaclu 
armată. 
Stratul termoizolant trebuie închis complet pentru a evita expunerea sistemului la umezeală, 
insecte, rozătoare etc., sau în cazul unui incediu, la flacără directă. 
Montarea sistemului termoizolant nu va incepe inainte de: 
• încheierea lucrărilor de pe terase şi atice şi instalaţii de scurgere a apelor pluviale. 
Străpungerile in sistemul termoizolant sa fie executate astfel incat sa asigure etansarea 
corespunzătoare; 
• Existenţa specificaţiilor (detaliilor) clare pentru toate racordurile si terminaţiile sistemului; 
• Montarea tocurilor de ferestre si usi, precum si a elementelor ce penetrează sistemul 
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cum sunt conducte, suporţi etc; 
• protejarea tâmplăriilor şi ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenira stropirii sau pătării; 
• Protejarea suprafeţelor ce nu vor fi acoperite cu finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiu, 
solbancurile, trotuarele cu folii corespunzătoare; 
• Acoperirea cu elemente de protecţie a suprafeţelor orizontale cum ar fi aticele, 
coronamentele zidurilor, comisele etc., astfel incat sa împiedice Infiltrarea apei in spatele 
sistemului termoizolant in timpul si ulterior execuţiei; 
• Montarea instalaţiilor exterioare a căror execuţie ulterioară poate afecta finisajul, 
eventual mutarea poziţiei conductei pentru gaze si a dispozitivelor exterioare ale instalaţiei de 
climatizare; 
• Realizarea lucrărilor de pregătire a suportului - suportul se va verifica cu grijă, se va 
curăţa, se vor elimina porţiunile de tencuială existentă eventual exfoliate sau fără capacitate 
portantă şi de aderenţă insuficientă (vezi cap următor); 
• Asigurarea împotriva soarelui şi ploii prin montarea plasei de faţadă, respectiv prelatelor 
la partea superioară a schelei; 
• Asigurarea împotriva umezirii ulterioare a stratului suport (umiditate ascensionali 
1.2.3.2 Etape de execuţie 
Pregătirea suprafatei suport 
La construcţiile noi, stratul suport pentru lipirea plăcilor termoizolante trebuie sa fie realizat in 
concordanta cu normele tehnologice in vigoare. Cu toate acestea, antreprenorul (aplicatorul) 
trebuie sa verifice aptitudinea acestuia ca suport corespunzător. 
La clădirile vechi verificarea suportului, ca si pregătirea acestuia este de mare importanta pentru 
fixarea sistemului termoizolant. De aceea sistemele aplicate pe astfel de suporturi vor fi fixate 
prin lipire si dibluire. Aplicarea unei tencuieli de nivelare a suportului, face ca suportul sa intre in 
categoria "suporturi tencuite" ce impune obligativitatea dibluirii. 
Neregularităţile mai mari de 10 mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuială adezivă 
suplimentară de uniformizare, sau prin grosimi diferite ale plăcilor de polistiren. Denivelările mai 
mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivului de şpaclu la lipirea plăcilor 
termoizolante. 
Metode simple de verificare : 
• Testul de curăţenie Cu podul palmei (sau o carpa) se verifica daca exista praf, eflorescente 
sau suprafaţa este nisipoasa. 
■ Testul de zqariere Cu un obiect tare si ascutit se verifica daca suportul este rezistent si 
capabil sa susţină sistemul de termoizolatie. 
• Testul de umezire Cu o bidinea se verifica absorbţia apei si umiditatea suportului. 
• Testul de smulgere Cu aparat de smulgere (portabil). Valoarea minimă este de 0,08 N/rnm2 . 
Important la clădirile vechi, tencuieli vechi, suprafeţe vopsite si faţadele tencuite. 
 
 
Lipirea plăcilor de termoizoiatie Aplicarea adezivului 
STRAT MORTAR - ADEZIV Se prepară adezivul. Se lasă în repaos 5-10 min. pentru maturare. 
Timpul de aplicare 2 ore. Se întinde pe placa de vată cu gletiera cu zimţi cu adâncime de 10 
mm. Montarea plăcilor se face de jos în sus. Rosturile verticale se decalează cu 1/2 din 
lungimea unei plăci. în zona muchiilor plăcile trebuie montate ţesut la fiecare rând. Rosturile nu 
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trebuie să fie mai mari de 2 mm. Adezivul se întinde pe placă în benzi perimetrale cu lăţime de 
50 mm şi grosime de 20 mm respective în 3-5 puncte circulare pe suprafaţa plăcii. Cantitatea de 
adeziv depinde de planeitatea suprafatel suport şi de grosimea stratului de adeziv (după ghidul 
de aplicare al producătorului). Suprafaţa de aderenta trebuie să fie de cel puţin 40%. 
 
In cazul suprafeţelor suport plane, se recomanda utilizarea metodei de lipire pe întreaga 
suprafaţa a plăcii, utilizând pentru splicarea adezivului un fier de glet din inox cu dinţi de 10 x 10 
mm. 
Dispunerea plăcilor de termoizolatie 
Se montează profilul de soclu cu ajutorul diblurilor metalice la fiecare 30 cm. Abaterile de 
planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distanţieri între profil şi perete, 
Montarea plăcilor se va face începând din zona de soclu, de jos în sus, în rânduri orizontale, cu 
latura mică a plăcii termoizolante dispusă pe înălţime. Plăcile se vor dispune fara rost, evitând 
pătrunderea adezivului între rosturi. 
Rosturile verticale dintre plăci se vor dispune întreţesut decalate cu o jumătate de placă. 
La colţuri şi la îmbinarea cu alte părţi ale construcţiei se vor folosi numai panouri întregi sau 
jumătăţi de panouri interconectate. Panourile termoizolante trebuie sa depaseasca zonele 
terminale (ex. Zone de colt) iar surplusul de material se va indeparta numai după uscarea 
completa a adezivului. 
Panorile cu colţuri sau margini rupte nu se vor folosi. 
îndreptarea marginilor nu este permisă decât după ce uscarea adezivului este completă, în 
zona golurilor de ferestre sau uşi, rosturile dintre plăci nu trebuie să fie în prelungirea muchiilor 
golurilor. 
 
La modificarea structurii suprafeţei suport, se va evita ca rosturile din suprafaţa suport sa se 
suprapună cu rosturile plăcilor termoizolante. Trebuie păstrată o decalare de cel puţin 10 cm cu 
plăcile termoizolante. Rosturile de dilataţie ale structurii trebuie păstrate si in sistemul de 
termoizolatie prin montarea unor profile de dilatatie. 
Montarea diblurilor 
Diblurile se montează la 24 ore după lipirea plăcilor, după întărirea suficientă a adezivului de 
lipire. Se realizează găuri cu burghiul de 8 mm. 
Se vor folosi 6 dibluri/mp. Diametrul rozetei va fi de minim 13 cm. 
Alegerea diblurilor se va face în funcţie de tipul materialului din care este alcătuit peretele, vezi 
cap 1.2.1. 
Talerele diblurilor trebuiesc îngropate până la faţa exterioară a plăcilor termoizolante iar 
adânciturile rezultate se vor nivela cu adeziv pentru masa de şpaclu. 
 
Aplicarea masei de şpaclu armata 
Stratul armat se realizează la cel puţin 3 zile după lipirea plăcilor de termoizolatie, după ce 
suprafaţa a fost curatata de praful rezultat din şlefuire. 
ŞLEFUIRE VATĂ MINERALĂ Se va folosi o bandă abrazivă pentru obţinerea unei nivelări bune. 
Daca în 14 zile nu se efectuează montajul plasei din fibră de sticlă se reia operaţia. 
Zonele cu tensiuni suplimentare (colţurile ferestrelor) se armeaza suplimentar in prealabil cu 
ştraifuri prinse cu adeziv pentru masa de şpaclu. 
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Colţurile golurilor de fereastră se vor arma suplimentar cu ştreif-uri din ţesătură din fibre de 
stidă, montate la 45°C (20/35 cm), înainte de armarea generală. Intradosul colţurilor ferestrelor 
se armează suplimentar cu ştraifuri din plasă din fibra de sticlă. 
Armarea generala se incepe prin aplicarea unui strat de adeziv pe inaltimaea faţadei, dar nu 
mai mult de 1 m lăţime. Imediat după aplicarea stratului de adeziv se aseaza plasa din fibra de 
sticla, apoi se da un alt strat de adeziv, urmând ca aceasta sa fie in totalitate inglobata in 
adeziv. Plasa trebuie suprapusa pe 10 cm in ambele parti. In zona soclului si a plăcilor de parter 
se aplica doua straturi de plasa. 
In zonele de contact cu tamplaria, la rosturile de dilatatie si in zonele cu picurator se vor monta 
profile speciale inainte de armarea generala. In zona de colţ al golului de fereastă se face o 
armare suplimentară, în diagonală 50cm 30cm. 
După uscare (24 h) masa de şpaclu se va şlefui fără deteriorarea plasei din fibră de sticlă, 
pentru nivelarea urmelor de la fierul de glet. 
Aplicarea finisajului 
înainte de aplicarea tencuielii decorative se va aplica un grund de amorsaj. După 24 ore de la 
aplicarea grundului se poate aplica tencuiala decorativă. Aplicarea se face cu gletiera după care 
se drişcuieşte după preferinţă. Grosimea stratului va fi de l,5-2mm. 
Amorsarea se execută peste masa de şpaclu cu trafaletul sau cu bidineaua pe toată suprafaţa 
ce urmează a se finisa. După grunduire suprafeţele trebuie să aibă o culoare uniformă. 
După uscarea grundului se aplica stratul de tencuiala ce se nivelează la dimensiunea granulelor 
cu o gletiera dreapta. Când materialul nu se mai lipeşte de gletiera, se poate trece la texturarea 
suprafeţei. Stratul final se poate realiza din tencuiala sillconlca sau silicatica. Pentru a nu 
aparea planuri vizibile de contact Intre un strat uscat si unul proaspăt, lucrarea se executa cu un 
număr suficient de muncitori ce pot realiza un strat continuu si uniform pe toata suprafaţa. 
Procedeul de uscare a tencuielii consta in evaporarea apei si hidratarea liantului. Acest proces 
dureaza mai mult la o temperatura mai mica si o umiditate mai mare. Sistemul de finisaj nu se 
aplică la temperaturi de sub +5° C sau pe suport îngheţat, la temperaturi de peste 303 C şi cu 
acţiunea directă a razelor solare sau ploii. 
Faţada va fi protejată de acţiunea directă a razelor solare, de acţiunea ploii şi vântului puternic, 
cu plasa de protecţie. 
1.2.3.3 Prevederi constructive 
Aplicarea sistemului termoizolant este interzisă la temperaturi sub +5°C (suport, material şi 
temperatură în aer) iar la tencuiala silicatică sub +8°C. De asemenea, nu se aplică sistemul pe 
ploaie (fără măsuri de protecţie) în condiţiile în care există riscul apariţiei condensului (chiar în 
fazele de întărire şi uscare). Plăcile termoizolante se vor aplica numai pe suporturi uscate. 
înainte de începerea lucrărilor, se face o probă de lipire pentru a stabili dacă suportul este 
corespunzător (vezi cap 12.1 verificarea in şantier a adezivului). 
Este interzisa adaugarea de aditivi in oricare dintre elementele sistemului. 
La montarea schelei se va acorda o atentie deosebita ca schela sa fie montata la o distanta 
corespunzătoare de faţada, lungimea ancorelor sa fie corelata cu grosimea sistemului, iar 
ancorele sa fie montate cu panta către exterior. 
Lucrările nu vor fi demarate, daca schela nu este montata pe o latura completa a faţadei. 
Este absolut necesara protecţia faţadei cu plasa, impotriva factorilor atmosferici. 
1.2.4 Monitorizarea execuţiei 
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Execuţia va demara după instruirea in prealabil a executantului de către firma producătoare a 
sistemului. 
Monitorizarea se va face pe faze determinante conform tabelului de mai jos, iar la fiecare faza 
se vor face PV de lucrări ascunse. 
Se vor consemna toate neregularitatile aparute pe durata execuţiei, si, in acest caz 
antreprenorul va instiinta imediat beneficiarul (dirigintele de şantier).  

7. Documente şi înregistrări 

7.1. Proces verbal de predare-primire a frontului de lucru 

7.2. Proces verbal de recepţie calitativă 

7.3. Proces verbal de lucrări ascunse 
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1. SCOP 

Procedura are drept scop stabilirea regulilor tehnice, a responsabilităţilor ce revin executanţilor 

direcţi precum şi a verificărilor ce se efectuează cu privire la calitatea lucrărilor de izolare termica 

a spatiilor incalzite ce se vor executa la toate clădirile. 
 

2. DOMENIU 

Sunt cuprinse condiţiile tehnice pentru executarea, verificarea si receptionarea 

lucrărilor de termoizolatii: 

- la acoperişuri; 

- la pere 

3.0. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI 
PC - Plan de control 

4.0. DOCUMENTE DE REFERINŢA 
La executarea lucrărilor de izolare termica se vor consulta si respecta prevederile din : 
- „Normativ pentru proiectare si executarea lucrărilor de izolaţii termice Ia clădiri" 
Indicativ C107 - 1997; 
- „Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la construcţii" Indicativ C37-1988; 
- „Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente". 
Indicativ C56-2002, 

- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii, cu modificări. 

5. RESPONSABILITĂŢI 

5.1. Sef şantier (lot) 

- răspunde de realizarea lucrărilor conform clauzelor contractuale ; 

- analizează documentaţia tehnică de execuţie, instrucţiunile tehnice, specificaţiile, detaliile 

de execuţie,PTE şi PC aplicabile, etc. necesare execuţiei ; 

- nominalizează responsabilul lucrării şi îi transmite acestuia documentaţia pentru analiză 

si pregătire execuţie; 

- efectuează instruirea responsabilului lucrării şi a personalului executant privind conţinutul 

PTE şi PC pe lucrare; 

- verifică şi urmăreşte ca execuţia lucrărilor să se desfăşoare în conformitate cu graficul 

aprobat şi la parametrii de calitate ceruţi în documentaţia de execuţie ; 

- verifică completarea dosarului de recepţie pentru lucrarea finalizată ; 

- participă la recepţia lucrărilor terminate şi urmăreşte rezolvarea observaţiilor comisiei de 

recepţie. 

5.2. Sef punct lucru (Responsabil lucrare) 

- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor conform procedurilor tehnice şi planului 

calitjiţii aprobat pentru lucrările aferente ; 

- analizează şi îşi însuşeşte documentaţia tehnică de execuţie, cerinţele PTE 
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şi PC aplicabile, a normativelor şi standardelor aplicabile. 

Efectuează, în lipsa şefului de şantier instruirea personalului executant privind cerinţele PTE 

şi PC aplicabile pe lucrare; 
 

- participă la predarea-primirea frontului de lucru ; 

- organizează punctul de lucru astfel încât activitatea să se desfăşoare continuu şi la 

nivelul de calitate solicitat; 

- conduce şi răspunde de realizarea lucrărilor conform graficelor de execuţie şi la nivelul 

de calitate cerut prin documentaţia tehnică de execuţie ; 

- urmăreşte ca materialele/produsele achiziţionate să fie depozitate corect, cu documente 

de calitate însoţitoare complete şi cu datele de identificare conservate conform Procedurii 

"Identificarea şi trasabilitatea produselor",a instrucţiunilor proprii sau ale furnizorilor; 

- asigură împreună cu şeful de şantier, la punctul de lucru documentaţia tehnică în 

vigoare, forţa de muncă calificată, mijloacele de mecanizare, EMM, SDV în conformitate cu 

datele şi cerinţele documentaţiei tehnice de execuţie a lucrării ; 

- verifică modul de realizare a lucrărilor şi întocmeşte înregistrările de calitate privind 

execuţia acestora conform documentaţiei tehnice de execuţie, PTE şi PC aplicabile; 

- realizează interfeţe cu reprezentantul beneficiarului privind urmărirea, controlul şi 

confirmarea execuţiei şi calităţii lucrărilor executate - în conformitate cu punctele stabilite în 

PC pe lucrare şi clauzele contractuale ; 

- răspunde de asigurarea la punctul de lucru a condiţiilor de NTSM şi PSI ; 

- răspunde de întocmirea dosarului pe lucrare şi realizarea recepţiei la terminarea lucrării. 

5.3. C.T.C.C. 

- verifică înaintea începerii lucrărilor dacă sunt îndeplinite toate condiţiile iniţiale necesare 

pentru lucrare ; 

- verifică modul de realizare a lucrării conform documentaţiei tehnice de execuţie şi PTE 

aplicabile ; 

- verifică şi confirmă înregistrările de calitate emise pe parcursul lucrărilor; 

- efectuează la solicitare - prin laborator autorizat, analizele, încercările sau testările 

necesare lichidării eventualelor litigii privind calitatea lucrărilor sau a materialelor puse în 

operă ; 

- procesează neconformităţile depistate şi gestionează RNC-urile emise cât şi pe cele 

soluţionate, închise conform PFS "Controlul produsului neconform1'; 

- analizează dosarul cu înregistrările de calitate emise pe parcursul execuţiei - pentru 

recepţia la terminarea lucrărilor şi participă la recepţia lucrărilor, 

5.4. Compartiment AQ 

-efectuează inspecţii la punctele de lucru conform punctelor de control stabilite la avizarea 

PC şi/sau conform planificărilor interne ale Compartimentului. 
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6. PROCEDURA 

Acest capitol cuprinde specificaţiile pentru executarea lucrărilor de termoizolatii cu vata minerala 
bazaltica in pod, inclusiv protecţia acestora. 
Aceste lucrări au scopul ca materialele intrebuintate sa conlucreze la realizarea izolaţiei termice 
si a planseului la pod si de aceea consideram ca putem sa întrebuinţam termenul de sistem 
multistrat de termoizolare a planseului la pod. Lucrările se refera la un ansamblu multistrat in 
scopul realizării izolării termice a planseului la pod, in care statul termoizolant este format din vata 
minerala bazaltica si care are grosimea stabilita prin calcul de către auditorul termic. 
Prevederi generale 
Funcţie de situaţia particulara a planseului la pod existent (gradul de uzura a anumitor straturi si 
necesitarea desfacerii lor pana la stratul suport pe care se aplica sistemul termoizolant) 
componenta sistemului suferă anumite modificări. Lucrările se refera la un ansamblu multistrat in 
scopul realizării izolării termice a acoperişurilor, in care statul termoizolant este alcătuit din vata 
minerala bazaltica si care are grosimea stabilita prin calcul de către auditorul termic. 
Se utilizează: 
peste structura existenta (in cazul când stratul suport existent este in stare buna si necesita doar 
reparaţii parţiale sau se desface total si se reface); 
la clădiri existente unde se desfac toate straturile pana la betonul de panta (in cazul teraselor 
degradate; 
la clădiri existente unde se desfac toate straturile inclusiv betonul de panta. 
Pentru realizarea lucrărilor de calitate se vor respecta următoarele condiţii: 
lucrările de izolaţii vor fi executate de firme specializate, cu angajaţi instruiţi special si dotati cu 
echipamente, utilaje si dispozitive adecvate tehnologiei de execuţie (arzator racordat printr-un 
furtun la butelia cu gaz lichefiat, suport cu ax demotabil pentru derularea sulului de foi cu bitum 
aditivat, cutit special de taiat foile de bitum aditivat, unelte pentru aplicarea amorsajului, arzator 
portativ simplu pentru execuţia racordărilor la străpungeri, etc.); 
se vor asigura spatii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor la locul execuţiei; 
depozitarea buteliilor de gaze lichefiate (nu mai mult de 50 butelii de 40 l/buc) se va face in spatii 
cu inaltime min. de 3.25 m - inchise, sau de min. 2.5 m - deschise, de tip şopron, prevăzute cu 
rampe de in ca rea re-descarcă re, acoperite cu copertine. Depozitele vor avea geamuri vopsite 
in alb, sau mate. Uşile vor fi cu deschidere spre exterior, ventilate natural, iar temperatura la 
interior va fi de max. 40° C. 
se vor respecta instrucţiunile privitoare la manipularea, pastrarea si transportul buteliilor, conform 
C 246/93; 
se vor asigura cai de acces scurte si facile pentru transportul materialelor; 
se va controla calitatea materialelor puse in opera, privind corespondenta cu prescripţiile 
tehnice si existenta certificatelor de calitate; 
la execuţia lucrărilor pe timp friguros se vor respecta prevederile din "Normativul pentru realizarea 
pe timp friguros a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente" C16/84; 
Identificarea produsului 
Procedeul se identifică prin elementele sale caracteristice. 
Condiţii de livrare: 
• Produsele sa fie insotite de documente redactate in limba romana  
- declaraţie de conformitate a produsului cu Agrementul tehnic, întocmit de către furnizor; 
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- fiecare lot livrat va fi insotit de certificatul de calitate; 
- instrucţiuni privind condiţiile de transport si depozitare; 
- instrucţiuni de montaj si intretinere. 
• Pentru depozitare, producătorul va preciza datele si condiţiile privind depozitarea de scruta si 
lunga durata (temperetura, umiditate, clasa de poriculozitate, etc), pe sorturi de produse. 
Produsele ambalate trebuie sa poarte o eticheta cu sigla si denumirea firmei producătoare pe 
care se specifica in limba romana: 
- denumirea comerciala a produsului; 
- data fabricaţiei, lotul -dimensiunile, greutatea; 
- condiţii de depozitare si manipulare; 
- termenul de garanţie -aterntionare riscuri. 
Prezentarea materialelor: 
amorsa bituminiasa se livrează in recipienti inchisi; 
plăcile termoizolante din placi de vata minerala bazaltica se livreza ambalate si paletizate. 
Domenii acceptate de utilizare în construcţii 
Procedeul se aplică conform proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie întocmit cu respectarea 
Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare şi a 
reglementărilor tehnice în vigoare. 
4.2. PUNEREA IN OPERA 
Punerea în operă 
Lucrările nu prezintă dificultăţi in cadrul unei lucrări normale efectuate de personal calificat care 
respecta instrucţiunile tehnice ale producătorilor. 
Se va controla calitatea materialelor folosite, înainte de punerea lor in opera, existenta si 
valabilitatea certificatelor de calitate precum si a agrementelor tehnice. 
Lucrările de izolaţii se vor executa numai de către firme de specialitate, sau echipe specializate 
in executarea acestui tip de lucrări. 
Pregătirea stratului suport 
Stratul suport din beton sau mortar al planseului trebuie curatat de toate impurităţile, după care 
se aplica adezivul de fixare al termoizolatiei. 
Se va verifica daca sunt fixate conductele de scurgere, elementele de străpungere, diblurile, 
cârligele, agrafele de prindere a altor elemente, deflectoarele. De asemenea, se va verifica daca 
sunt executate rebordurile, lăcaşurile rosturilor si daca sunt montate deflectoarele pentru difuzia 
vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor. 
Se va verifica executarea corecta a racordurilor si a rosturilor. 
Acoperirea elementelor de beton este permisa numai după încheierea recepţiei de rezistenta, pe 
baza dispoziţiei date de beneficiar si proiectant. 
Verificarea înălţimii gurilor de aerisire in raport cu cota finita viitoare a terasei si inaltarea lor, daca 
este cazul si este posibil, astfel incat sa aiba 50cm peste aceasta. 
Se va controla calitatea materialelor folosite, existenta si valabilitatea certificatelor de calitate - se 
interzice executarea de lucrări care sa inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurii de 
rezistenta sau care sa împiedice accesul sau repararea corecta a acestora - amorsarea 
suprafeţelor care vor fi izolate (orizontal si vertical). 
Verificarea calitatii lucrărilor se va face pe parcursul lucrărilor, la sfârşitul fiecărei faze de lucru si 
la recepţia preliminară si finala, intocmindu-se procese verbale. Recepţia lucrărilor se va efectua 
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de către beneficiar, in colaborare cu executantul si proiectantul. 
Procedeele de verificare care se vor folosi sunt următoarele: 
• masurarori, verificări directe a corespondentei cu prevederile proiectului si prescripţiile 
normativelor in vigoare; 
• existenta si valabilitatea documentelor de atestare a calitatii materialelor folosite; 
• verificarea proceselor verbale de lucrări ascunse -verificări directe, sondaje, încercări 
suplimentare. 
Aplicarea succesiva a elementelor care compun sistemul termoizolant 
Aplicarea succesiva a elementelor care compun sistemul termoizolant se face după pregătirea 
suprafeţei suport. 
Aplicarea se face numai pe suprafeţe perfect uscate, pregătite riguros prin termosudare cu flacara 
e gaz, cu arzatoare speciale racordate la butelii de butan gaz. 
In conformitate cu caracteristicile acoperişului, soluţia de termoizolatie cu polistiren expandat se 
va realiza astfel: 
Bariera de vapori 
Este un strat continuu din materiale cu rezistenta la trecerea vaporilor de apa si este si un ecran 
de protecţie pentru sapa. Are rol de a bloca pătrunderea vaporilor de apa in termoizolatie. Pentru 
stratul bariera de vapori se va utiliza un material impermeabil la vaporii de apa, care sa 'împiedice 
migratia vaporilor (proveniţi atat din materialele structurii cat si din mediul structural) înspre 
termoizolatie unde pot condensa deteriorând caracteristicile acestuia. Utilizarea unui strat bariera 
de vapori este întotdeauna recomandata când se doreşte realizarea unei izolaţii termice. Alegerea 
materialului se face in concordanta cu tipul suportului si condiţiile de umiditate si temperatura. 
Bariera de vapori va fi alcatuita dintr-un strat de caserare din impaslitura sau tesatura de fibre de 
sticla bitumata (la umiditatea binterioara sub 60% si greutate peste 70kg/mp). Manşetele stratului 
de caserare se lipesc peste plăcile de termoizolatie, alaturate, de preferinţa la rece. Bariera de 
vapori trebuie sa acopere complet partea interioara a stratului de izolaţie termica. 
Bariera este o membrana cu grosime de 2mm termoadeziva, care are si rolul de lipire (fixare) a 
plăcilor din vata minerala bazaltica de stratul suport Se inlatura folia siliconizata prevăzută pe 
partea inferioara a membranei, precum si banda laterala siliconata si se pozeaza pe stratul suport. 
Aderenta totala la suport se realizează prin aplicarea flăcării sau jetul de aer cald pe partea 
superioară a membranei, evitându-se astfel distrugerea suportului, si activarea in acest fel a 
aditivilor termoadereni inglobati in compound. In acelaşi timp, prin incalzirea membranei 
termoadezive se realizează topirea stratului superior pana la punctul de inmiere, creând condiţiile 
necesare aplicării stratului următor: placi rigide din vata minerala bazaltica, prin presare. Aderenta 
deosebita a membranei trebuie sa sigure coeziunea perfecta intre plăcile rigide din vata minerala 
bazaltica, membrana bariera vapori si statul suport. 
Grinzi de lemn: grinzi de lemn ignifugate. 
Stratul de termoizolatie 
Placi de vata minerala bazaltica, cu rezistenta la compresiune de minim 20 KPa cu grosime 
stabilita prin audit pentru pod pe porţiunea orizontala. 
Strat de protecţie din placi OSB 
Plăcile OSB pot fi tăiate şi găurite cu ajutorul sculelor electrice de mână uzuale. Se recomanda 
utilizarea sculelor pentru debitat oţel, reglate pe o viteză uşor inferioară celei folosite la debitarea 
lemnului masiv. Pentru o debitare rapidă şi de precizie, se recomandă utilizarea circularelor fixe. 
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Găurirea plăcilor se poate face cu carote speciale pentru lemn. 
Plăcile OSB pot fi montate pe suporţi cu ajutorul oricărui tip de fi xaje utilizate pentru lemn: cuie, 
holzşuruburi sau capse. Datorită deosebitei rezistenţe la forfecare a plăcilor, elementele de fi xare 
pot fi aplicate chiar şi în imediata apropiere a muchiilor, fără risc de smulgere sau strivire. Pentru 
rapiditatea montajului, recomandăm folosirea pistoalelor pneumatice cu cuie sau capse. Montajul 
cu ajutorul holzşuruburilor este de asemenea posibil, însă necesită un timp de execuţie mai lung. 
Pentru o asamblare sigură şi lipsită de probleme, nu trebuie restricţionată dilatarea şi contracţia 
liberă a plăcilor OSB în serviciu. în caz contrar, plăcile se pot deforma sau pot apărea scârţâieli 
produse de slăbirea forţei de încastrare a fi xajelor. Pentru evitarea apariţiei acestor efecte 
nedoritetrebuie prevăzute obligatoriu rosturi de dilataţie. 
Condiţii privind protecţia muncii si prevenirea incendiilor 
Se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca (asigurarea cailor 
de acces verticale si orizontale, asigurarea golurilor, dotarea corespunzătoare a mijloacelor de 
ridicare a materialelor, etc). 
Se vor lua toate masurile necesare pentru paza si prevenirea incendiilor (mod de lucru cu foc 
deschis, depozitarea materialelor, etc). 
Se vor lua toate masurile necesare pentru a preveni acumularea (in special in spatiile inchise, 
izolate) de gaze toxice si/sau inflamabile. 
Nu se vor admite utilaje, scule si unelte improvizate sau defecte care ar putea periclita calitatea 
lucrărilor de izolare sau protecţia si sanatatea muncitorilor. 
4.3. VERIFICAREA LUCRĂRILOR 
Fiind lucrări ascunse, verificarea calitatii lucrărilor de izolaţii la acoperiş, se va face de către 
executant pe tot parcursul lucrărilor, la sfârşitul fiecărei faze de lucru, la recepţia preliminară si la 
recepţia finala. Orice deficiente urmând a fi imediat remediate. Calitatea lucrărilor se va certifica 
de către proiectant împreuna cu beneficiarul. 
Pe măsură execuţiei lor incheindu-se procese-verbale de lucrări scunse din care sa rezulte ca au 
fost respectate: 
• calitatea suportului - rigiditatea, aderenta, planeitatea. umiditatea; 
• corectitudinea executării pantelor; 
• calitatea materialelor conform certificatelor de calitate; 
• reţetele si procedeele de preparare a materialelor pe şantier; 
• etapele de succesiune a operaţiilor si lipirea corecta a fiecărui strat; 
Procedeele de verificare ce se vor folosi sunt următoarele: 
măsurători, verificări directe a corespondentei cu prevederile proiectului si prescripţiile 
normativelor In vigoare ; 
existenta si valabilitatea documentelor de atestare a calitatii materialelor folosite; verificarea 
proceselor verbale de lucrări ascunse ; 
verificări directe, sondaje. încercări suplimentare respectiv desfacerea in unele zone a izolaţiei, 
pentru a se verifica identitatea structurii ei cu proiectul sau determinări de laborator pe probe 
prelevate, care sa ateste calitatea materialelor si corespondenta cu certificate de calitate. 
Rezultatele verificărilor se vor înregistra in procese verbale, iar deficientele constatate vor fi 
imediat remediate. Nu se vor efectua nici un fel de lucrări fara acordul scris al beneficiarului si 
proiectantului. Se verifica lucrările de tinichigerie. daca indeplinesc următoarele condiţii: 
copertinele, sorturile, paziile sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate care sa asigure 
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etansarea si protecţie; jgheaburile (daca exista in proiect) sunt lipite etanş cu panta minima pentru 
asugurarea scurgerii apelor, fara stagnare iar burlanele bine fixate cu bratari si etanşe; 
gurile de scurgere, daca au gratar montat si funcţionează normal la turnarea apei in punctele cele 
mai inalte ale acoperişului, daca se considera necesar, la suprafeţele mai mari de 20mp, cu avizul 
scris al proiectantului de rezistenta, se va face verificarea prin inundare cu apa de 2.. .4cm 
grosime in punctele cele mai inalte, cu gurile de scurgere in prealabil infundate. La acesta proba, 
tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala după 72 de ore de menţinere a stratului de apa. 
Lucrările de termoizolatii se considera lucrări ascunse si de aceea pe parcursul execuţiei se vor 

verifica lucrările executate, intocmindu-se procese verbale de lucrări ascunse.7. Documente şi 
înregistrări 

7.1. Proces verbal de predare-primire a frontului de lucru 

7.2. Proces verbal de recepţie calitativă 

7.3. Proces verbal de lucrări ascunse 
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1. SCOP 
Procedura are ca scop precizarea tuturor activitatilor ce trebuiesc indeplinite pentru cunoasterea de 
catre personalul executant a tuturor conditiilor minime necesare realizarii calitatii lucrarilor de ignifugare 
tratare antibacteriologica a tuturor elementelor de lemn in constructii. 
 
2. DOMENIU  
Procedura se aplica pentru executia ignifugarii si tratarii antibacterilogice a elementelor de lemn.  
 
 
3. DEFINITII SI PRESCURTARI   
P.T.E.   - procedura tehnica de executie 
P.T.   - proiect tehnic 
C.S.   - caiet de sarcini 
M.M. I.  - manual de management integrat   
P.C.C.V.l.  - planul de control calitate, verificari si incercari 
R.T.E.   - reponsabil tehnic cu executia 
R.C.T.C.C  - responsabil control tehnic cu calitatea in constructii   
 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
Proiect tehnic de executie   
Caiet de sarcini  
P.C.C.V.l. - planul de control calitate, verificari si incercari 
 
5. RESPONSABlLITATI 
5.1. Directorul Tehnic /Responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului  

• Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executarii lucrarii 
(fiecare pe domeniul lui de activitate) ; 

• Are obligatia sa verifice graficul de executie al lucrarii si sa-l inainteze spre aprobare Directorului 
General; 

• Urmareste, verifica si raspunde de respectarea graficului de executie al lucrarii si activitatea 
personalului din subordine. 
 
5.2. Seful Departamentului Management Integrat 

• Raspunde de coordonarea, urmarirea şi verificarea activitatii de elaborare şi implementare a 
prezentei proceduri si a tuturor documentelor SMI care se aplica la lucrarile de executie; 

• Instruieşte personalul de conducere din executie si verifică ţinerea sub control a instruirilor 
efectuate de catre acestia în toate activităţile din executie, având ca obiect: implementarea SMI, 
cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi cerintelor caietului de sarcini. 

• Identifică şi semnalează Directorului General aspecte privind nerespectarea cerintelor SMI, 
condiţiilor tehnice din proiect şi caietul de sarcini; 
 
5.3. Sef de şantier  
(inginer specializat in domeniul construcţii civile, industriale şi agricole) 

• Raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie si a prezentei proceduri ; 

• Coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de intreaga activitate zilnica, atat a personalului 
subordonat, cat si a subcontractorilor, conform atributiilor delegate si organigramei in vigoare a 
societatii; 

• Elaboreza graficul lucrarii; 

• Raspunde de siguranta circulatiei pe tot parcursul derularii lucrarilor; 
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• Raspunde pentru tot personalul subordonat, de respectarea cerintelor privind executia 
proiectelor si a prevederilor acestora din caietele de sarcini, precum si a dispozitiilor legale in vigoare 
sub toate aspectele: financiar-contabile, calitate,protectia mediului, sanatate si securitate in munca, 
etc..  

• Raspunde de intocmirea documentelor care se ataseaza la cartea tehnica a constructiei. 

 

5.4. Responsabilul tehnic cu executia  

(atestat de MDRT, cu experienţa profesionala în domeniul restaurării monumentelor istorice, care sa fie 
atestat si de MCPN in domeniul 1 , specializarea E) 

• Raspunde de aplicarea intocmai de catre personalul din executie, a proiectului, caietului de 
sarcini si a prezentei proceduri; 

• Are obligatia sa urmareasca, sa verifice si sa isi dea acceptul pentru continuarea lucrarilor pe 
faze de executie. 

• Comunica Responsabilului CTCC pe lucrare toate datele privind convocarea factorilor de 
verificare si control pe lucrare, atat interni, cat si externi. 

• Verifica documentele ce atesta calitatea executiei si avizeaza procesele verbale de receptie 
calitativa a lucrarilor si a celor pe faze determinante ; 

• Are obligatia sa opreasca executia lucrarilor în cazul în care s-au produs defecte grave de 
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 

 

5.5. Responsabilul CTCC  

• Verifica conformitatea si asigura adaptarea, daca este cazul, a prevederilor prezentei proceduri 
si PCCVI-lui aferent, cu cerintele din caietul de sarcini. 

• Verifica aplicarea intocmai a prevederilor acestora de catre personalul din executie, precum si 
cunoasterea proiectului, tehnologiei de execuţie şi a cerintelor din caietul de sarcini. 

• *Verifica comunicarea intre santier si laborator in vederea asigurarii calitatii materialelor puse in 
opera si a prelevarii probelor conform frecventei specificate in caietul de sarcini  

• Raspunde de anuntarea persoanelor abilitate privind solicitarea la faza determinanta; 

• Verifica si tine sub control inregistrarile de calitate si procesele verbale de receptie calitativa a 
lucrarilor si a celor pe faze determinante, documente care fac parte din cartea tehnica a lucrarii.  

 

5.6. Seful punctului de lucru  

(inginer specializat in domeniul construcţii civile, industriale şi agricole) 

• Asigură si raspunde de îndeplinirea dispoziţiilor, hotărârilor şi sarcinilor date de Seful de Santier; 

• Cunoaşte şi impune în toate activităţile din cadrul şantierului, respectarea permanentă de catre 
personalul din subordine, a condiţiilor tehnice si de asigurare a calităţii conţinute în documentele SMI, 
proiectul de executie si in prezenta procedura; 

 

6.  PROCEDURA  

Prevederile normelor tehnice sunt obligatorii la tratarea produselor combustibile din lemn sau pe baza 
de lemn; 

- Ignifugarea lemnului si a materialelor si produselor pe baza suprafaţa si in 
profunzime;produsele de ignifugare, denumite in continuare produse ignifuge, se aplica: 

- pe suprafaţa 

- prin impregnare 

- Necesitatea ignifugarii materialelor combustibile utilizate in construcţii se stabileşte in funcţie de 
importanta si vulnerabilitatea construcţiei si condiţiile de combustibilitate normate; 

Ignifugarea materialelor si produselor combustibile este recomandata la: 
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- construcţiile noi, la modificarea sau schimbarea destinaţiei sau a condiţiilor de utilizare a celor 
existente, precum si periodic la expirarea perioadei de menţinere a calitatii lucrării de ignifugare 
specificata de producător; 

- realizarea unor elemente de construcţie, cum sunt tavane, inchideri sau măscări, finisaje 
s.a.m.d.; 

- tratamente termice si acustice interioare; 

- construcţii provizorii combustibile pentru ateliere, remize, depozite, magazii, etc., in care se 
lucrează cu substanţe combustibile sau cu foc deschis; 

- investitorii sau proprietarii pot solicita ignifugarea si in alte situaţii; 

Ignifugarea nu se recomanda la : 

materiale combustibile care sunt in contact permanent cu atmosfera umeda >70% 
- suprafeţe aparente ale materialelor si produselor din lemn, finisate; 

- tâmplaria interioara si exterioara, pardoselile, mobilierul, Împrejmuirile; 

- nu se ignifugheaza construcţiile cu destinaţie incompatibila cu substanţele ignifuge (depozite de 
cereale, produse alimentare, vrac, etc.) 

- părţile neaparente ale finisajului interior sau a unor elemente de construcţie, care nu sunt 
accesibile decât prin demontarea sau desfacerea elementelor de construcţie respective, se vor ignifuga 
odata cu reparaţiile elementelor respective, indiferent de durata de menţinere a calitatii lucrării de 
ignifugare; 
Pentru lucrări de ignifugare trebuiesc respectate următoarele: 

- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii. 

pentru aprobarea Normelor generale de 

- Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor. 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 - apărare împotriva incendiilor. 
-Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de 
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- C58 - 1996 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn 
şi textile utilizate în construcţii; 

- C56 - 1985 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente; 

- SR 652/2009 — Determinarea eficacităţii ignifugării; 

- SR EN 7248/2009 - Metode de determinare a propagării flăcării pe suprafaţa materialelor; 

- Specificaţii tehnice ale vopselelor de ignifugare. 
Caracteristici tehnice 

Lucrările de ignifugare de suprafaţa a materialelor si elementelor obligatoriu cu produse avizate de 
Comandamentul Trupelor de Pompieri, confort]) produse vor avea agrement tehnic iar conform 
sistemului de evaluare a comformitatii ( avea certificate de conformitate. 

Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicităţii. 

Protecţia ignifuga a suprafeţelor exterioare ale construcţiilor se realizează prin produse ignifuge 
rezistente la apa si avizate ca atare. 

Produsele ignifuge de suprafaţa se aplica strict in conformitate cu instrucţiunile producătorului, in 
straturile stabilite, respectând intervalele de timp de uscare. 

Condiţii de aplicare a produsului ignifug 

- pentru asigurarea unei bune protecţii de suprafaţa, umiditatea materialului inainte de ignifugare 
nu va depăşi 18% ; 

lucrările de ignifugare se executa in spatii in care se asigura temperatura de minim +10°C ; 

- alegerea produselor ignifuge de suprafaţa se face in funcţie de condiţiile specifice in care se 
utilizează materialul - exterior si rolul acestei construcţii - decorativ ; 

Condiţii de pregătire a suprafeţelor 
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