UATComuna VANATORI
Judeful Mure
E-mail: vinatori@cjmures.ro
Nrinregistrare.1397/31.03.2021

Aprobat la data de 31.03.2021

FELEGEANMIRCEA -AUGUSTIN
Prim

CAIET DE SARCINI / INVITATIE DE PA
UAT Comuna VANATORI, va invita sa participa^i la procedure de atribuire a contractului

^e executie lucrari pentru obiectivul de invest^d ,,AMENAJARE PIATA LOCALA", cod CPV
- 45213140-6 Lucrari de construc^ de piete.

I.

Contextul si scopul achizitiei

Prin prezentul proiect se propane amenajarea unei piefe locale in comuna Vinatori. Locul de
investifie al proiectului fiind intravilanum comunei Vanatori, in localitatea Vanatori, nr. 108, pe o
suprafata de 8277 mp, unde investitia se va realiza pe o suprafa^a de 848 mp din suprafata totala.
Procentul de ocupare existent al terenului este de 0,00 %, iar coeficientul de utilizare al terenului
existent este de 0,00. P.O.T. propus 1,14 % iar C.U.T. propus 0,011. Amplasarea propuneri va fi
partiala pe suprafata totala a ternului si se va situa in partea Vestica a ternului cu o deschidere pe
latura N-E (front Strada) de 21,20m si o lungime de 40m pe latura Vestica si Estica. Retragerile
minime de la limita de proprietate N-E (front stradal) este de 1,55 m, respectand aliniamentul
existent.
Investifia are caracter economic, ea are ca scop cresterea calitafii vietii locuitorilor i a tuturor
micilor producatoriilor locali i fermieri, care doresc sa-i vanda produsele in piata locala de la
Vinatori populatiei microregiunii GAL Dealurile Tarnavelor care dorete produse de cea mai buna
calitate i cu specific local, dar i pentru persoanele aflate in tranzit prin localitatea Vinatori sau
pentru turitii care stafioneaza o vreme in zona.
Momentan nu exista un spafiu special amenajat pentru vanzarea de produse locale agoalimentare,
toti cei care consuma astfel de produse le obtin din targuri special organizate in mediul rural, cu
ocazia anumitor evenimente. Pentru turiti punctele de desfacere a produselor locale proaspete
(fructe, legume, zarzavaturi) nici nu exista, iar cele pentru produsele locale procesate sunt aproape
inexistente (se vand la cateva puncte de informare turisticfi sau magazine de suveniruri, dar i acelea
sunt foarte rasfirate in teritoriu) iar spa^iul este inadecvat.
Fiind vorba de o piata locala deschisa pentru toti producatorii locali din zona Dealurile
Tarnavelor, in scurt timp o sa devina, nu doar un loc de desfacere i vanzare a produselor locale din
zona pentru localnicii din comunele: Saschiz, Vinatori, Albeti, Nade, Apold, Dane, Laslea i
Biertan ci i un important punct de atractie turistic. Astfel, persoanele care vor sta(iona ca turiti in

zona sau ca simple persoane aflate in tranzit, indiferent de anotimp vor putea sa viziteze piata locala
de la Vanatori pentru a cumpara produse, sau pur i simplu a vedea oferta existent in zona.

II.

Date de intrare ce se vor utiliza de operatorii economici in vederea
elaborarii ofertelor

1.Obiectul contractului: Execu(ia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,AMENAJARE

PIATA LOCALA"
2.Valoarea estimatS: 320.270,15 leifara TVA, din care:

Capitol din

Componente / Denumirea Capitolului de Buget

Bugetul

TOT ALA (lei

Proiectului
2.1

Valoare

fara TVA)
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de

4.043,25

investitii
4.1

Constructii i instalafii

308.241,44

5.1.1

Lucrari de construcpi i instala^ii aferente organizarii de antier

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

vTOTAL

. .

6.064,94
1.920,52

•

320.270,15
Nota 1: Pentru ofertarea organizarii de ^antier, operatorii economici vor intocmi un deviz justificativ care sd cuprindd
cheltuieli aferente realizdrii unor constructii provizorii sau amenajdri in constructii existente, precum ^i cheltuieli de
desfiinfare a organizarii de ^antier, respectiv:

a)vestiare/bardci/spafii de lucru pentru personalul din ^antier;
b)platforme tehnologice/dezafectareaplatformelor tehnologice;
c)grupuri sanitare;
d)rampe de spdlare auto;
e)depozite pentru materiale;

f)fundafii pentru macarale;
g)re^ele electrice de iluminat iforfa;
h) cdi de acces auto $i cdiferate;

i) branfamente/racorduri la utilitd{i; j) imprejmuiri;
k) panouri de prezentare;

1) pichete de incendiu;
m) cheltuieli pentru desfiinfarea organizarii de ^antier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la
starea lor inijiald, la terminarea execufiei lucrarilor de investitii, cu excepfia cheltuielilor aferente pet. 1.3 "Amenajari
pentruprotecfia mediului ^i aducerea la starea inifiala" din structura devizului general;
Nota 2: Nu estepermisd depd^rea valorii totale a investifiei i nici valor He pe capitole de buget.

3.Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizi^ie publica: achizitie directa
conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016, coroborat cu ale art. 43 din HG
nr. 395/2016.
4.Sursa de finan^are a contractului de execu^e de lucrari care urmeaza a fi atribuit: PNDR, in

baza Contractului de fmantare C 1920072X207772807090/29.06.2020 i bugetul local al

comunei Van&tori.

Capitol din
BugetuI

Componcnte / Denumirea
Capitolului de Buget

Valoare

Valoare

Valoare

cligibila lei fara

necligibila lei
fara TVA

TOTALA (lei

4.043,25

4.043,25

69.091,44

308.241,44

6.064,94

6.064,94

1.920,52

1.920,52

Proiectului
2.1

TVA
Cheltuieli pentru asigurarea

fara TVA)

utilitatilor necesare obiectivului

de investitii
4.1
5.1.1

Constructii i instalatii

239.150,00

Lucrari de construc|ii i instala^ii
aferente organizarii de antier

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii
santierului

TOTAL

320.270,15
5. Liste de cantitaji: Listele de cantita|i sunt ataate in cadrul Caietului de sarcini ca anexe la
Proiectul tehnic de executie, fiind elaborate liste pentru urmatoarele categorii de lucrari /
stadii fizice:

Nr. Cap / subcap.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Deviz general

1

:.

.

•

•

.

.

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

4.1

Constructii i instalatii

^ .-...'.-.

4.1.1

Amenajari exterioare

4.1.2

Corp Cl - Cladire administrativa

4.1.3

Corp C2 - Galerie tarabe

5.1

Organizare de santire

5.1.1

Lucrari de constructii i instalatii aferente organizarii de antier

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

.•!:. ... '.:..

Ofertanfii vor avea obligafia respectarii articolelor de deviz i a cantitafilor inscrise in listele
de cantita|i. Nu este permisa modificarea articolelor de deviz sau a cantitatilor. Toate
articolele de deviz se vor citi ca avand cuprins in interiorul articolului toate materialele,
manopera, utilajele i transportul necesar pentru punerea in opera a fiecarei lucrari din listele
de cantitati.

Ofertantii vor avea obligatia complet^rii Fiselor tehnice FT 1 i FT 2 cu specificatiile
tehnice ofertate.

6. Oferta depusa de operatorii economici trebuie sa cuprinda:
a)Scrisoare de inaintare a ofertei - Formularul 1;
b)Certificat/certificate constatatoare ONRC - din care s^ reiasa faptul ca ofertantul
este autorizat pentru execu{ia lucrarilor conform datelor de intrare din Proiectul

^^'"2'

tehnic;
c)Acord de asociere (se va depune numai dacd ofertantul depune oferta in asociere) Formularul 2;
d)Acord de subcontractare (se va depune numai dacd ofertantul are declarati
subcontractanti) - Formularul 3;
e)Declarafie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si
cu privire la relatiile de munca - Formularul 4;
f)Formularul de oferta tehnico-fmanciara, inclusiv listele de cantitati - Formularul 5;

7.Operatorii economici vor elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze
toate informatiile solicitate cu privire la pret precum i la alte conditii financiare legate de
obiectul contractului de achizitie publica.

8.Limba de redactare a ofertei: limba romana

9.Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile

10.Pretul va fi exprimat in lei, fara TV A.

11.Pre^ul ofertei este ferm. NU se accepta actualizarea pre^ului contractului.

12.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului execu^e de lucrari este pre^il eel
mai scazut.
13.La oferta de baza NU se accepta oferte alternative

14.Perioada de garantie a lucrfiri: minim 36 luni

15.Cuantumul garanfiei de buna execu^e: 10% din valoarea contractului, (fara TVA)

constituita in condi^iile legislafiei in vigoare.
16.Plata lucrarilor se va face esalonat in transe de plata.

17.Adresa la care se depune oferta: Comuna Vanatori, sediul primariei, strada Principals
nr. 51.

18.Data limita pentru depunerea ofertei: 08.04.2021 ora 14:00

19.Termen de execufie a lucrarilor: Maxim 6 luni de la emiterea ordinului de incepere

20.Anexe la prezenta invitatie:
1)Scrisoare de inaintare a ofertei - Formularul 1;
2)Acord de asociere - Formularul 2;
3)Acord de subcontractare - Formularul 3;
4)Declara^ie pe propria rSspundere privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si
cu privire la relatiile de munca - Formularul 4;

5)Formularul de oferta tehnico-financiara - Formularul 5;
6)Proiectul tehnic de executie, inclusiv Caietele de sarcini si listele de cantitati
Pentru informa^i suplimentare ne putefi contacta la
vinatori@cjmures,ro.
Intocmit,

Antal Balasz Andrea

Caiet de sarcini / Invitape de participare

telefon/fax +40 265-761212, e-mail

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12

C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE

AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ
547635 comuna Vanatori, nr. 108,
Județul Mureș
Proprietar: Unitatea Administrativa Teritoriala Comuna
Vînători. Jud. Mureș
547635 localitatea Vânători, Str. Principală nr. 43, județul
Mureș,

Faza P.T.
Octombrie 2020

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12

C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

BORDEROU
SUBCAPITOLUL I – PIESE SCRISE:
1. Lista și semnăturile proiectanților
2. Memoriu general
2.1. Date generale
2.2. Memorii pe specialități
2.2.1. Arhitectura
2.2.2. Structura
2.2.3. Instalațiile
2.2.3.1. Instalații sanitare
2.2.3.2. Instalații de încălzire
2.2.3.3. Instalații electrice
2.2.4. Dotări și instalații tehnologice, după caz
2.2.5. Amenajări exterioare și sistematizare verticală
2.3. Date și indicatori urbanistici care caracterizează investiția
proiectată, cuprinși în anexa la cererea pentru autorizare
2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu
prevederile legale în vigoare
2.5. Anexe la memoriu (Certificat de urbanism, extras C.F.,
avize)
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu
legislația în vigoare întocmite de verificatori de proiecte atestați,
aleși de investitor.
2.6. Caiete de sarcini
2.7. Instructiuni de urmarire in timp a comportarii cladirii
2.8. Plan de management de mediu
2.9. Masuri de P.S.I. si S.S.M.
2.10. Plan de sanatate si securitate in munca.
2.11. Program de control – arhitectura
Întocmit,
arh. Nits Alexandru Tiberiu

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12

C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

LISTĂ DE SEMNĂTURI
Șef proiect

Proiectare arhitectură

Desen arhitectură

arh. Alexandru Tiberiu Nits

arh. Alexandru Petrișor

arh. Adrian Ionescu

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12

C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

SUBCAPITOLUL II – PIESE DESENATE: DTAC
A/0. Plan de amplasament
A/1. Plan de situaţie - propunere
A/1’. Plan de situaţie - propunere
A/2. Plan galerie tarabe / Plan corp administrativ
A/3. Plan sarpanta galerie tarabe /
Plan sarpanta corp administrativ
A/4. Plan invelitoare galerie tarabe /
Plan invelitoare corp administrativ
A/5. Secţiune A-A Galerie tarabe
A/6. Secţiune B-B Galerie tarabe
A/7. Secţiune C-C Corp administrativ
A/8. Secţiune D-D Cismele
A/9. Vedere Cismele
A/10. Faţada Nord Galerie tarabe
A/11. Faţada Vest Galerie tarabe
A/12. Faţada Sud Galerie tarabe
A/13. Faţada Est Galerie tarabe
A/14. Fatada Nord Corp administrativ /
Fatada Sud Corp administrativ
A/15. Fatada Est Corp administrativ /
Fatada Vest Corp administrativ
A/16. Imprejmuire tip A
A/17. Imprejmuire tip B
A/18. Tablou tamplarie
A/19. Tablou tamplarie
A/20. Detaliu corp administratie
A/21. Detaliu corp administratie
A/22. Detaliu corp tarabe

sc. 1:1000
sc. 1:200
sc. 1:500
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50

Întocmit,
arh. Nits Alexandru Tiberiu

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12

C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

MEMORIU TEHNIC
AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ
547635 comuna Vanatori nr, 108
Județul Mureș
Proprietar: Unitatea Administrativa Teritoriala Comuna
Vînători. Jud. Mureș
547635 localitatea Vânători, Str. Principală nr. 43, județul
Mureș,
Denumirea lucrării: Amenajare piata locala
Indicativ proiect: 136 / 01.09.2020
Faza de proiectare: P.T. + D.E.
Amplasament:
547635 comuna Vanatori nr, 108, Județul
Mureș
Beneficiar:
Unitatea Administrativa Teritoriala
Comuna Vînători. Jud. Mureș
547635 localitatea Vânători, Str. Principală
nr. 43, județul Mureș
Proiectant general: TRANSILVANIA ARCHITECTS SRL
545400, Sighișoara,
str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. –37653980; tel.:0749072035
e-mail: office@transilvaniaarhitect.com
Șef de proiect:
arh. Alexandru Tiberiu Nits
Data:
luna Octombrie 2020
Exemplar:
_______

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12

C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

2. MEMORIU GENERAL
2.1. Date generale.
Actul administrativ: C.U. : Nr. 11 din data de 23 iulie 2019
Amplasamentul imobilului se afla in intravilanul comunei Vanatori nr,
108, cu o suprafata de 8277 mp. Amenajarea pietei locale se va desfasura
doar pe o suprafata de 848 mp din suprafata totala a terenului, existand
posibilitatea de extindere pe viitor.
Nu sunt necesare exproprieri sau demolări.
2.1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „AMENAJARE PIATA
LOCALA”
2.1.2. Achizitor: Unitatea Administrativa Teritoriala Comuna Vînători.
Jud. Mureș, 547635 localitatea Vânători, Str. Principală nr. 43, județul
Mureș.
2.1.3. Elaboratorul proiectului tehnic: TRANSILVANIA ARCHITECTS
SRL cu sediul în municipiul Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr.
12, cod poștal 545400, punct de lucru 545400 Sighișoara, strada Mitropolit
Andrei Șaguna nr. 12, ORC J26/938/2017, CIF 37653980,.
2.1.4. Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării.
2.1.4.a. Amplasament: Proprietatea este înscrisă în C.F. nr. 51698 Vanatori,
având suprafața de 8277 mp teren intravilan Terenul pe care va fi amplasat
obiectivul proiectat face parte din domeniul public al comunei Vanatori şi
se află în administraţia Primariei. Din punct de vedere urbanistic
funcțiunile şi intervențiile propuse se încadrează în prevederile „Planului
Urbanistic General şi a Regulamentului aferent” al comunei Vanatori.
Prin prezentul proiect se propune amenajarea unei piețe locale, care
contribuie la diversificarea serviciilor de bază destinate populației locale și
totodată la crearea infrastructurii pentru furnizarea de servicii de bază. Mai
mult, reprezintă o investiție și în infrastructura turistică la scară mică,
deoarece dă șansa turiștilor din cadrul teritoriului GAL Dealurile
Târnavelor să consume produse alimentare și meșteșugărești tradiționale
locale.

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12

C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

Se propune amenajarea unei piete locale formata din doua corpuri :
Corp Administraativ si Galerie tarabe, ele vor fi realizate din structura de
lemn si invelitoare din ţiglă ceramica . Amenajarea platformei interioare
cu piatra cubică naturală asezata pe sort cu granulatie mica iar accesul auto
si parcarea amenajata cu piatra sparta si nisip.
Amplasarea corpului adminstrativ se află la 5,20m de limita vestica,
la 1,42m de limita nordică a terenului, 12,60m faţă de limita estică a
terenului. Amplasarea Galeriei de tarabe se află la 1,10m de limita estica,
la 7,11m de limita nordică a terenului.Accesul pe teren se realizeaza din
strada pe un drum de acces si cu parcare amenajata. Deschiderea parcelei
la strada latura Nordica este de 20,00 ml. Latura Estica si vestica avand
lungimi de 40,00 ml
2.1.4.b. Topografia: terenul are o forma dreptunghiulara, având laturile
egale, mărginit pe latura estica de proprietate privata, pe latura nordică de
drum , pe latura sudica de proprietate privată, pe latura vestică de strada
proprietate privata.
2.1.4.c. Trasare: Corp Administrativ : cota terenului amenajat se afla față
de Cota ±0,00 la -0,15 m. Interaxul A se va trasa la 5,35m fata de limita
Vestica , Interaxul 5 se va trasa perpendicular pe axul A la o distanta de
1,56m fata de limida Nordica.
Corp Galerie tarabe : cota terenului amenajat se afla față de Cota ±0,00 la
-0,00 m. Interaxul D se va trasa la 1,17m fata de limita Estica , Interaxul 6
se va trasa perpendicular pe axul D la o distanta de 7,18m fata de limida
Nordica.
2.1.5. Clima și fenomenele naturale specifice: Localitatea Vanatori, prin
poziţia sa, se încadrează în sectorul cu climă continentală moderată,
prezentând câteva particularităţi, în funcţie de aspectul deluros al regiunii şi
de culoarul mai coborât al Târnavei Mari, care în bună parte, influenţează
asupra regimului termic şi al precipitaţiilor, conducând la inversiuni de
temperatură, la frecvenţa ceţurilor şi a curenţilor de culoar. Clima temperatcontinentală se încadrează regimului climatic al depresiunii Transilvaniei.
Media anuală a temperaturii aerului este de 8,2 C, valoare ce indică un
potenţial termic relativ redus şi care scoate în evidenţă climatul destul de
răcoros. Valorile temperaturii primăverii (9,1 C) şi toamnei (8.7 C) sunt
apropiate, amplitudinea termică medie între luna ianuarie (-4.3 C) şi luna
iulie (18,6 C) fiind de 22, 9 C.

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12

C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

Curenţii de aer au frecvenţa cea mai mare dinspre nord-vest, fiind
canalizaţi pe culoarul Târnavei Mari. Se resimte totuşi influenţa aerului
carpatic, care protejează această zonă de curenţii reci din est şi nord-est, mai
ales în timpul iernii. Invaziile frecvente ale maselor de aer din vest, asigură
o umiditate a aerului constant mai ridicată. Nebulozitatea înregistrează
valori ridicate, în special iarna şi primăvara, când aerul este mai înnorat,
valori peste şase zecimi, iar umezeala relativă este mare, fiind explicabilă
datorită frecvenţei mai mari a maselor de aer umed din vest. Valori mai
scăzute ale nebulozităţii se înregistrează vara, când aerul este mai senin,
valori sub cinci zecimi, media anuală fiind de 5.7 zecimi.
Precipitaţiile sunt neuniforme, mai bogate în intervalul aprilieoctombrie, când cad 70 % din precipitaţii. Lunile cele mai ploioase sunt
mai-iunie (în medie 90-100 mm/ m2). Precipitaţiile medii anuale se înscriu
între 650 - 700 mm/ m2. Cantitatea anuală de precipitaţii este influenţată de
factorul orografic, astfel în culoarul Târnavei Mari se înregistrează 600 700 mm.
2.1.6. Geologia și seismicitatea: Depresiunea Sighisoarei are un caracter
deluros, fiind axat pe vale intinsa, cu terase si asimetrica a Tarnavei Mari.
In podisul Sighisoarei domurile sunt mai numeroase, reteaua hidrografica
minora reflecta aceasi directive predominanta, iar relieful este mai variat
sim ai inalt, cu altitudini in jur de 600m. In interiorul Podisului Sighisoarei,
valea mare a raului Tarnava Mare constituie campiile fluviatile, de terase
si lunci, care contrasteaza cu dealurile de eroziune din jur cu versanti
afectati de intense procese gravitationale. Din punct de vedere geologic
zona apartine a marii unitati structural a Bazinului Transilvaniei. Aceasta
unitate este alcatuita din depozite apartinand Panonianului, fiind constituite
din formatiuni depuse in facies argilo-marnos(prafuri argiloase, argile
prafoase, argile manoase si marne, cenusii-albastrii uneori rubanate, cu
lamine albe de carbonat de calciu, cu filme si intercalatii de nisip. Aceste
depozite se dispun peste un fundament cristalin, tectonizat si scufundat la
peste 1000m. La suprafata mai apar formatiuni de varsta pleistocena
proluvial-deluviale si aluvionare, formate din argile, prafuri, nisipuri si
pietrisuri de terasa.
Constructiile proiectate se recomanda a fi fundate pe un sistem de fundatii directe si continue sau pe fundatii izolate pe stratul de argila negricioasa, consistenta/vartoasa, sau argila galbuie, vartoasa in functie de locatia
aleasa, luand in considerare o presiune conventionala de baza
Pconv=200kPa la adancimea de fundare minima Dfmin= -1,30m de la nivelul terenului natural sau cea constructive necesara.
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Conform normative P100-1-2013, intreg amplasamentul se situeaza in
zona cu o acceleratie seismica a terenului ag=0,16g si perioada de colt
Tc=0,7 sec.
Apele freatice nu au fost interceptatepana la adancimea investigate decat
sub forma de infiltratii in stratele necoezive nisipoase. Nu sunt indicii
privind agresivitatea naturala a apelor freatice asupra betoanelor si
metalelor.
2.1.7. Categoria de importanță a obiectivului: În conformitate cu Legea nr.
10/1995 privind calitatea în construcții, SR EN 1990:2004 și H.G. nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcții, categoria de importanță este C, iar clasa de importanță este
III.
Conform Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor
P100-2013, accelerația de proiectare ag = 0,16 g, iar perioada de colț
Tc = 0,7 secunde.
2.1.8. Scurt istoric:
Comuna Vînători a fost atestată documentar în secolul al XIV-lea,
respective în anul 1329, sub numele de Eyanis. Comuna Vînători este
situate pe malul stâng al râului Tîrnava Mare, pe drumul national
DN15/E60 Sighișoara-Brașov, în apropiere de municipiul Sighișoara. În
perimetrul comunei se află punctul de vărsare al pârâului Arghita în
Tîrnava Mare. Distanțele fașă de principalele orașe ale județului sunt:
municipiul Tg-Mureș – 60 km, municipiul Sighișoara 11 km, municipiul
Brașov – 110 km.
Comuna Vînători se întinde pe o suprafață de 11.173,26 ha teren,
121,45 ha în intravilanul comunei și 11.051,81 ha, în extravilanul acesteia.
Comuna Vânători are în componență 5 sate: Vînători, Archita, Feleag,
Mureni și Șoard.
La recensământul din 2002 au fost înregistrați 3.760 locuitori, iar la
cel din 2011 au fost înregistrați 3.901 locuitori, ceea ce rezultă a fi o
populație în creștere a acestei comune.
Comuna nu are o populație etnică majoritară, locuitorii comunei sunt
un mixt între: români, maghiari și romi.
Îndeletnicirile locuitorilor sunt majoritatea în agricultură: cultivarea
cerealelor și creșterea animalelor (ovinelor), respective agroturism.
Principalul obiectiv turistic din comună fiind Biserica Evanghelică
Fortificată de la Archita, care este și monument istoric de înaltă
însemnătate.
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Comuna Vînători este o comună a județului Mureș cu un foarte mare
potențial de dezvoltare, mai ales datorită localizării acesteia, pe drumul
national care face legătura dintre Sighișoara și Brașov, la doar 11 km
distantă de Sighișoara și la 10 km de Saschiz, localități în care se întâlnesc
monumente încluse în UNESCO.

2.1.9. Bilant

teritorial:

Arie teren: 8277 mp.
Arie teren amenajat : 800 mp.
POT existent: 00.0%
CUT existent: 0.00
POT propus: 1,20%
CUT propus: 0,01
Arie construită existenta: 0 mp
Arie construită propusa: 99,56 mp
Arie construită desfășurată existenta totala: 0 mp
Arie construită desfășurată propusa totala: 99,56 mp
Arie utilă existenta: 0 mp
Arie utilă totala propusa : 92,29 mp
Alei carosabile si pietonale: 739 mp
Spații verzi amenajate: 31,71 mp
Număr arbori tăiați: Număr arbori plantați: 2.1.10. Modul de asigurare cantitativă şi calitativă a utilităților
Alimentarea cu apă potabilă: Se va realiza din rețeaua publică de
alimentare cu apă a comunei.
Canalizarea apelor uzate fecaloid-menajere: se va realiza un sistem
individual de canaizare a apelor uzate fecaloid-menajere, compus din fosă
septică vidanjabilă.
Canalizarea apelor pluviale: în sistemul de evacuare al apelor pluviale al
comunei.
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Alimentarea cu energie electrică: : se va realiza de la rețeaua publică de
alimentare cu energie electrică stradală conform soluției de racordare ce va
fi precizată în avizul furnizorului de energie electrică
Telefonia, CATv și internet sunt realizate prin conectarea la rețeaua
existentă în comună.
Alimentarea cu gaze naturale: Nu este cazul.
Încălzirea şi prepararea apei calde menajere se propune realizarea unui
sistem de încălzire electrică, cu radiatoare electrice fixe termostatate cu
ulei. Prepararea apei calde menajere pentru spălat pe mâini va fi asigurate
de incalzitoare electrice instant.

2.1.11. ORGANIZAREA DE SANTIER
Organizarea de santier se va realiza in zona parcajelor auto. In
aceasta zona se vor amplasa 2 baraci tip container de-a lungul limitei
Sudice.
Acestea sunt prevazute pentru vestiare si magazie de scule si utilaje
de mica mecanizare. Tot aici se vor amplasa o cabina de WC ecologic.
Pentru depozitarea materialelor se va amplasa un sopron realizat
din elemente prefabricate metalice si din lemn.
Incinta va fi imprejmuita cu elemente din stalpi metalici si plase
sudate. Imprejmuirea va avea o poarta metalica cu deschiderea de 3.20m.
Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate
a imprejmuirii santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces
neautorizat in incinta. In interiorul incintei se va amplasa un container
pentru moloz si o pubela pentru gunoi menajer. Gunoiul menajer va fi
evacuat la groapa de gunoi a orasului, de catre o firma de salubritate
autorizata, prin incheierea unui contract de prestari servicii cu aceasta.
Organizarea de santier se va racorda la utilitatile beneficiarului
existente pe amplasament.
Racordarea la energie electrica se va face provizoriu in incinta
organizarii de santier la care se monteaza un contor de masurare. Langa
tablou se amplaseaza un pichet de incendiu echipat corespunzator
normelor PSI.
Se va realiza un bransament la rețeaua publică de alimentare cu apă
a comunei, prin realizarea unui camin de vizitare dotat cu apometru la
care se va realiza un racord pentru echiparea organizarii de santier cu apa
curenta. Daca nu se va putea realiza racordul innainte de inceperea
lucrarilor , executantu se va dota si aproviziona cu rezervoare de apa
necesare inceperii lucrarilor.
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Toate obiectele care fac parte din organizarea de santier se vor
amplasa pe platforma din asfalt si beton existent.
La inceperea lucrarilor se va monta la loc vizibil un panou de
identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90cm.
Panoul se va confectiona din material rezistent la intemperii si va fi
afisat la loc vizibil pe toata durata lucrarilor.
Accesul la organizarea de santier se va face dinspre drumul
comunal.
Procurarea materialelor si echipamentelor se va face de la firme
specializate care asigura garantarea calitatii acestora.
Transportul materialelor si utilajelor se va face cu mijloace de
transport care vor fi autorizate sa circule in aceasta zona.
Se vor respecta normele de protectie a muncii (SSM) si PSI
conform legislatiei in vigoare.
Dupa finalizarea lucrarilor si incheierea procesului verbal se va
evacua organizarea de santier si se va preda beneficiarului platforma in
buna stare de functionare.
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2.2. Memorii tehnice pe specialități
2.2.1. Memoriu de arhitectură
Beneficiarul- Unitate Administrativ Teritorială (comuna Vînători) doreste
amenajarea unei piete locale in comuna Vanatori
Investiția are caracter economic, ea are ca scop creșterea calității
vieții locuitorilor și a tuturor micilor producătoriilor locali și fermieri, care
doresc să-și vândă produsele în piața locală de la Vînători pentru toată
populația din microregiunea GAL Dealurile Târnavelor care dorește
produse de cea mai bună calitate și cu specific local, dar și pentru
persoanele aflate în tranzit prin localitatea Vînători sau pentru turiștii care
staționează o vreme în zonă.
Incadrarea constructiei: Terenul studiat se afla in 547635 comuna
Vanatori nr, 108, Județul Mureș.
Descrierea terenului Terenul studiat este amplasat in partea sud-estica a
localitatii, in partea stanga a drumului national DN13 (E60) BrasovSighisoara, orientat spre Nord. La o distanta de aprox.1km fata de primaria
Comunei Vanatori cu acces din drumul comunal pe latura Nordica.
Proprietatea este înscrisă în C.F. nr. 51698 Vanatori, având suprafața de
8277 mp teren intravilan Terenul pe care va fi amplasat obiectivul proiectat
face parte din domeniul public al comunei Vanatori şi se află în
administraţia Primariei.
Conform documentatie cadastrala, terenul amenajat are urmatoarele
vecinatati:
- La Vest – proprietate privata
- La Est – teren comun cu acces separat
- La Sud – teren comun cu acces separat
- La Nord – Drum comunal
Situatia existenta:
In comuna vanatori exista un teren neamenajat care este intretinut
sumar de autoritatea locala fara a asigura conditii corespunzatoare pentru
efectuarea de comert a bunurilor agricole locale, nevalorificand
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corespunzator resursele din zona.
In lipsa unor investitii, agricultorii locali vor functiona in aceleasi
conditii precare care vor influenta negativ performantele agricole.
Oportunitatea investitiei este determinata de existenta in zona a multor
producatori de produse agroalimentare si nealimentare traditionale a caror
valoare ar determina atat cresterea veniturilor alternative ale producatorilor
cat si atragerea turistilor in zona, amplasamentul fiind facil ca si acces, fiind
dispus chiar la șoseaua E60 care face legătura dintre Oradea – Cluj-Napoca
- Sighișoara – Brașov - București.
Se doreste ca aceasta piata de produse traditionale sa fie ca si o mica
carte de vizita pentru calatorii care trec prin zona, Comuna Vînători isi mai
propune ca in acesta piata sa se poata organiza periodic diferite evenimente
ce tin marketing-ul și branding-ul de produs local cât și diverse evenimente
care au de a face cu datinile locului. Această investiție, oferă calatorilor si
turistilor un loc in care sa poata vedea si cumpara produse locale
traditionale specifice zonei cât și produse agroalimentare proaspete și
naturale.
In concluzie o astfel de investitie se dovedeste a fi extrem de
necesara si oportună pentru comuna Vînători, comuna cu o populatie de
3901 locuitori si cu un numar insemnat de turisti care sunt in transit.
Situatia propusa:
Proiectul isi propune sa revitalizeze activitatea economica a comunei,
imbunatatirea conditiilor de lucru si o dezvoltare durabila a comunei.
Interventia ce urmeaza a fi realizata are caracterul de Amenajare Piata
Locala. Constructiile propuse se vor realiza dupa cum urmeaza:

- parter corp administrativ:
P01 Branzeturi / Lactate
P02 Administratie
P03 G.S.
Total:

11,33 mp
6,04 mp
4,65 mp
22,02 mp

- parter Galerie tarabe:
P01 Galerie tarabe
Total:

70,27 mp
70,27 mp
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Total Au = 92,29 mp
Ac = 99,56 mp
Acd = 99,56 mp
Accesul pietonal si auto al pietei se va realiza din strada pe un drum
de acces cu locuri de parcare amenajate.

Din punct de vedere urbanistic: Terenul studiat este amplasat in partea
sud-estica a localitatii, in partea stanga a drumului national DN13 (E60)
Brasov-Sighisoara, orientat spre Nord. La o distanta de aprox.1km fata de
primaria Comunei Vanatori.
Funcţiunile şi intervenţiile propuse se încadrează în prevederile
Planului Urbanistic General – Comuna Vanatori.

Regimul de înălțime este Parter.
Galeria de tarabe având înălțimea la cornișă max. de 2,85 m si
înălțimea maxima la coama de 5,65 m față de cota terenului amenajat.
Corpul administrativ având înălțimea la cornișă max. de 2,50 m
si înălțimea maxima la coama de 4,65 m față de cota terenului
amenajat.
Modul de utilizare a terenului: este de
POT existent = 0,00%, CUT existent = 0,00
POT propus = 1,20%, CUT propus = 0,01
Sistemul constructiv al obiectivului:
Corpul administrativ :
Solutia de fundare este constituita din fundatii izolate si grinzi de
fundare.
Fundarea se va face in stratul de argila negricioasa, consistent
vartoasa avand presiunea conventionala de baza egala cu 200kPa – conform studiului geotehnic. Nivelul apei subterane nu a fost indentificat in
foraje.
Fundatiile izolate sunt proiectate din bloc simplu, clasa C8/10.
Grinzile de fundare vor rezema pe blocurile din beton, fiind alcatuite din beton armat, clasa C16/20 si armate cu bare longitudinale si etrieri.
Inchiderile se vor realiza din pereti din lemn, cu termoizolatie din vata
minerala, scanduri din lemn la exterior si gips-carton la interior. Stalpii
din lemn clasa C24 vor avea dimensiunile de 15x15cm.
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Sarpanta va fi realizata din lemn de rasinoase, clasa C24.
Invelitoarea este proiectata din tigla ceramica si se va fixa pe șipci și contrașipci din răşinoase montate pe căpriori. Se va asigura impermeabilitatea acoperişului prin dispunerea unei hidroizolaţii aşezate în câmp continuu şi fixată peste capriori cu şipci pe două direcţii. Materialul lemnos
se va ignifuga şi se va trata împotriva insectelor şi a ciupercilor, conform
normativelor in vigoare.
Galeria de tarabe:
Solutia de fundare este constituita din fundatii izolate si grinzi de
fundare.
Fundarea se va face in stratul de argila negricioasa, consistent
vartoasa avand presiunea conventionala de baza egala cu 200kPa – conform studiului geotehnic. Nivelul apei subterane nu a fost indentificat in
foraje.
Fundatiile izolate sunt proiectate din bloc simplu, clasa C8/10.
Grinzile de fundare vor rezema pe blocurile din beton, fiind alcatuite din beton armat, clasa C16/20 si armate cu bare longitudinale si etrieri.
Suprastructura se compune din stalpi si grinzi din lemn si sarpanta
din lemn de rasinoase, clasa C24.
Local, se vor prevedea balustrade din lemn, cu hp=90cm. Stalpii
din lemn vor avea dimensiunile de 15x15cm.
Invelitoarea este proiectata din tigla ceramica si se va fixa pe șipci
și contrașipci din răşinoase montate pe căpriori. Se va asigura impermeabilitatea acoperişului prin dispunerea unei hidroizolaţii aşezate în câmp
continuu şi fixată peste capriori cu şipci pe două direcţii. Materialul lemnos se va ignifuga şi se va trata împotriva insectelor şi a ciupercilor, conform normativelor in vigoare.
Lucrările vor fi executate numai de către un constructor autorizat.
Orice modificare faţă de proiect se va efectua numai cu avizul proiectantului. În timpul lucrărilor de cofrare, armare şi turnare a betoanelor
se vor respecta prevederile normativului C 140/86.
La executarea lucrărilor de zidărie se vor respecta prevederile
normativelor P 2/85.
Soluţii constructive adoptate
Corpul C1 va avea functiunea de administratie si zona pentru
comercializarea produselor perisabile in vitrine frigorifice. Cladirea se va
realiza pe fundatii izolate si grinzi de fundare de beton armat si elevatii de
beton armat. Cota de fundare se afla la minim -1.30 m fata de cota terenului
natural, structura de lemn si inchideri exterioare de lemn cu interior
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termoizolat cu vata minerala si inchideri gips carton, pereti interiori din
gips carton, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla ceramica. Accesul
principal la Corpul administrativ se găseste pe faţada Estica (în caz de
urgenţă evacuarea se face foarte uşor spre toate ieşirile constructiei). H cota
maximă = 4,65 m; H maxim strasina= 2,50 m; Diferenţe faţă de cota teren
amenajat până la cota 0,00 este de 0,15 cm.
Corpul C2 va avea functiunea de galerie de tarabe pentru
comercializarea produselor neperisabile. Cladirea se va realiza pe fundatii
izolate si grinzi de fundare. Cota de fundare se afla la minim -1.30 m fata
de cota terenului natural, structura din lemn deschisa tip galerie, sarpanta
din lemn si invelitoare din tigla ceramica. Accesul principal al galeriei de
tarabe se regăseste pe faţada Nordica fatada Sudica si fatadele Est, Vest ale
construcţiei (în caz de urgenţă evacuarea se face foarte uşor pe toate laturile
constructiei, fiind vorba de o galerie deschisa). H cota maximă = 5,65 m;
H maxim strasina= 2,85 m; Diferenţe faţă de cota teren amenajat până la
cota 0.00 este de 0,00 cm.
Regimul de inaltime este parter. Acoperisul constructiilor este simplu
realizat in doua ape ce se incadreaza in arhitectura zonala. Invelitoarea este
din tigla ceramica.
Imprejmuirea de tip A se va realiza pe limita Nordica la drumul de
acces si se va realiza pe fundatii izolate si grinzi de fundare. Imprejmuirea
va avea inaltimea de maxim 2,00m, Stalpisori metalici rectangulari si
panouri din lemn.
Imprejmuirea de tip B se va realiza pe limita Sudica, Vestica si Estica,
se va realiza cu fundatii izolate cu stalpisori metalici rectangulari si panouri
metalice de gard bordurate zincate.
Cismelele se vor realiza in imediata aproriere a corpului
administrativ, se va realiza pe fundatii izolate si grinda de fundare, elevatie,
stalpi si centura din beton armat. Zidaria se va realiza din caramida arsa
plina. Fatada estica a zidarie se va lasa aparenta, curatata si protejata cu
lacuri speciale incolore mat. Fatada vestica a zidariei cismelei impreuna cu
stalpi, centura si elevatia se vor finisa cu tencuieli decorative de culoare
alba.
Fantana decorativa se va realiza din lemn cu soclul din piatra
naturala pe fundatii din beton simplu.
Amenajare platforma pietonala:
➢

piatra cubica naturala cu grosimea variabila intre 9-11 cm;

➢

5 cm nisip;

➢

10 cm balast cu granulatie mica;
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Platfoma are o suprafata de 345 mp si este destinata traficului pietonal.
Amenajare drum acces si parcare:
➢

piatra sparta in grosime de 12 cm;

➢

7 cm nisip;

Drumul de acces catre parcare are lungimea de 24 m si latimea de 4 m.
Parcarea pentru clienti si comercianti dispune de 13 locuri de parcare cu
dimensiunea de 5 m x 2.5 m, fiecare.
Evacuarea apelor meteorice este asigurată prin pante longitudinale și
transversale catre santul betonat prevazut in partea de sud-vest a
amplasamentului.
Izolarea termică și economia de energie
Pentru izolarea termică corpului administrativ se va ține cont de
prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor,
cu modificările și completările ulterioare. Astfel, la proiectul tehnic se vor
propune izolații termice și tâmplării la care elementele anvelopantei clădirii
să se încadreze în prevederile Normativului privind calcului termotehnic al
elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C107/2005 cu
modificările ulterioare.
Izolația termică a pereților exteriori va fi asigurată astfel încât să fie
îndeplinită condiția R'min ≥ 1,80 m2K/W pentru pereții exteriori. Soclul se
va termoizola cu polistiren extrudat de minim 10 cm grosime, ce va coborî
până la 70 cm sub CTN, pentru a contracara puntea termică dintre
fundație/elevație și pardoseală.
Pardoseala pe sol se va termoizola cu polistiren extrudat sau alt
produs similar (termoizolație având rezistența la tasare 10% ≥ 500 kPa)
având o grosime astfel aleasă încât să fie îndeplinită condiția
R'min ≥ 4,50 m2K/W pentru pardoseala pe sol, ce se va monta sub
pardoseala din beton armat, peste stratul de rupere a capilarității.
Sarpanta va fi din lemn şi va fi termoizolat cu vată minerală așezată
între grinzi, având o grosime astfel aleasă încât să fie îndeplinită condiția
R'min ≥ 5,00 m2K/W. În situația în care grosimea rezultată a termoizolației
este mai mare decât înălțimea grinzilor, fie se vor utiliza distanțieri, fie o
parte a termoizolației va fi montată la intradosul planșeului pe tavan fals,
fie o parte a termoizolației va fi montată deasupra planșeului, în care caz
aceasta parte trebuie să fie o termoizolație rezistentă la compresiune (de
tipul polistiren extrudat de exemplu) și protejată cu o șapă slab armată. Spre
interior se va aplica o barieră contra vaporilor – fie folie, fie se va alege
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vată minerală cu folie cașerată din aluminiu, care va fi montată cu folia
spre interior, foliile etanșându-se între ele cu bandă de etanșare.
Tâmplăria exterioară va trebui să îndeplinească condiția
R'min ≥ 0,77 m2K/W. În general această condiție este îndeplinită de o
tâmplărie de calitate superioară, cu geam termoizolant triplu și cu spațiile
între foile de geam umplute cu argon, precum și un toc și cercevele cu bune
calități termoizolante. Pentru evitarea supraîncălzirii în timpul anotimpului
călduros, pentru ferestrele orientate spre sud și vest se va alege sticlă lowE. În lipsa unui sistem de ventilație naturală dirijată sau mecanică cu
recuperare de căldură, pentru asigurarea schimburilor necesare de aer și
pentru prevenirea acumulării vaporilor de apă și a CO2, ferestrele vor fi
prevăzute cu câte o clapetă de aerisire automată comandată higroscopic. Se
poate opta și pentru sisteme de umbrire.
Toate certificatele de calitate și agrementele tehnice ale produselor
termoizolante precum și ale tâmplăriei exterioare puse în operă se vor
păstra și se vor prezenta auditorului energetic, care va elabora certificatul
de performanță energetică în vederea recepționării clădirii la terminarea
lucrărilor.
Finisaje
Peste sistemul de inchidere al peretilor exteriori respectiv scandura
lemn si sipci lemn rost se vor aplica uleiuri rezistente la ultraviolete si
intemperii.
Finisajele interioare vor fi glet de var-ipsos peste inchiderile de gips
carton şi zugrăveli lavabile de interior.
Pereţii grupului sanitar se vor placa cu placi ceramice.
Pereţii camerei de vanzare branzeturi, lactate se vor placa cu placi
ceramice.
Pardoselile vor fi de mai multe tipuri: în grupul sanitar şi incapere
vanzare branzeturi se vor monta placi ceramice, în camera administratie se
va monta parchet. La pardoselile din gresie se va realiza plintă, iar la cele
din parchet un pervaz.
Acoperişul va fi încheiat lateral cu o pazie, iar intradosul streşinii va
fi placat cu lambriuri din lemn de răşinoase. Părţile vizibile vor fi tratate cu
un baiţ decorativ şi protector pentru lemn (insecticid și antifungic) care să
nu astupe porii, tip „Xiladecor”, ”Sadolin” sau alt produs similar.
Învelitoarea va fi realizată din ţiglă ceramică finisată. Se va monta
un sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale din tablă de oţel zincată
cu protecţie multistrat din polimer (aceeași nuanță cu cu cel al acoperisului).
Pentru realizarea platformei pietonale dala piatra cubica naturala se vor
executa urmatoarele:
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➢

sapaturi mecanice de pamant pentru decaparea stratului vegetal existent pe o adancime de 15 cm;

➢

nivelarea mecanica;

➢

cilindrarea suprafetei;

➢

asternere strat de fundatie din balast in grosime de 10 cm compactat;

➢

asternere strat de nisip cu grosmea de 5 cm;

➢

montare dalaj piatra cubica naturala;

Pentru realizarea zonei de parcaje si acces auto se vor executa urmatoarele:
➢

sapaturi mecanice de pamant pentru decaparea stratului vegetal existent pe o adancime de 19 cm;

➢ nivelarea mecanica;
➢

cilindrarea suprafetei;

➢

asternere strat de nisip cu grosmea de 7 cm;

➢

asternere strat de fundatie din piatra sparta in grosime de 12
cm compactat;

Tot materialul lemnos se va ignifuga şi se va trata împotriva insectelor şi a ciupercilor, conform normativelor in vigoare.

Tâmplării
Tâmplăriile exterioare sunt din lemn cu geam termoizolant şi
garnituri de cauciuc siliconic pentru etanşare. Pentru evitarea apariţiei
condensului, ferestrele vor fi prevăzute cu clapetă de aerisire automată
(comandată higroscopic).
Tâmplăriile interioare vor fi din lemn sau înlocuitori gata finisate din
fabrică.
Măsuri PSI:
Piata locala Vanatori va fi prevăzută cu cinci stingătoare de tip P2,
amplasate vizibil. Cate un stingator in camera administrativa si in camera
de vanzare lactate lângă intrare, si trei stingatoare amplasate cate unul la
accesele laterale si unul central la galeria de tarabe.
Dotări de interes sanitar:
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Toate încăperile sunt ventilate şi iluminate natural.
Dotările de interes sanitar au fost asigurate după cum urmează:
Corp administrativ:
- Camera de vanzare produse lactate si branzeturi va fi echipată cu un
spălător.
- Grup sanitar cu 2 lavoare, 2 vas WC.
Galerie de tarabe:
- In imediata apropriere a grupului sanitar se vor amplasa trei cismele
ce vor deservi galeriei de tarabe .
Modul de asigurare cantitativă şi calitativă a utilităților
Alimentarea cu apă potabilă: Se va realiza din rețeaua publică de
alimentare cu apă a comunei.
Canalizarea apelor uzate fecaloid-menajere: se va realiza un sistem
individual de canaizare a apelor uzate fecaloid-menajere, compus din fosă
septică vidanjabilă.
Canalizarea apelor pluviale: pe drumul de acces se va realiza prin rigole
ce conduc la rigola situată în strada ce limiteaza latura Nordica, în sistemul
de evacuare al apelor pluviale al comunei. Scurgerea apelor pluviale in
zona platformei pietonale, scurgerea acestora se va realiza cu pante catre
laterala Nordica in rigola situate in strada ce limiteaza latura Nordica .
Alimentarea cu energie electrică: : se va realiza de la rețeaua publică de
alimentare cu energie electrică stradală conform soluției de racordare ce va
fi precizată în avizul furnizorului de energie electrică. Racordul de
alimentare cu energie electrică (3x400/230V, 50Hz) al imobilului va fi un
proiect separat, întocmit de societăți agreate de furnizorul de energie
electrică, la cererea beneficiarului. În principiu, ținând cont de faptul că
rețeaua stradală este aeriană și că toți utilizatorii sunt alimentați prin
branșament aerian cu cablu torsadat, este posibil ca și la această investiție
să fie adoptată aceeași soluție de alimentare cu energie electrică.
Telefonia, CATv și internet sunt realizate prin conectarea la rețeaua
existentă în comună.
Alimentarea cu gaze naturale: Nu este cazul.
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Încălzirea şi prepararea apei calde menajere Ținând cont de programul
de funcționare și, implicit, de utilizare a construcțiilor propuse, precum și
de faptul că construcțiile ce se propun a fi realizate sunt cu interție termică
mică, se propune realizarea unui sistem de încălzire electrică, cu radiatoare
electrice fixe termostatate cu ulei.
Prepararea apei calde menajere pentru spălat pe mâini va fi asigurate de
incalzitoare electrice instant. În perioada rece, în încăperile în care există
instalații de apă va fi asigurată temperatura de gardă de + 5° C pentru
evitarea înghețării apei în instalații.
INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE
1. Cerinta A – Rezistenta si stabilitate
In memoriul de rezistenta sunt descrise detaliat solutiile alese pentru
structura care asigura rezistenta si stabilitatea constructiei pentru
care se va face raportul de verificare la aceasta cerinta.
2. Cerinta B – Siguranta in exploatare
La intocmirea documentatiei s-a tinut cont de modul de respectare a
Normativului NP 062-02.
Atat pardoseliile exterioare cat si cele interioare din gresie vor fi
antiderapante pentru evitarea alunecarii cu un coef. 0,4 pentru
pardoseli interioare si 0,7 pentru pardoseli exterioare.
3. Cerinta C- Siguranta la incendiu conf Normativ P-118/3-2015
Dimensionarea cailor de evacuare a pesoanelor in caz de incendiu a
fost facuta tinand cont de: numarul de persoane, timpul de evacuare,
latimea rampelor scarilor, a numarului cailor de avacuare, cu
respectarea normelor PSI in vigoare.
Proiectul amenajarii pietii a urmarit respectarea prevederilor din
Legea nr 307/2007 si Normativul P-118
4. Cerinta D
- Igiena si sanatatea oamenilor.
Dotariile sanitare, grupuri sanitare, spatiu vanzare alimente
perisabile , materiale pentru finisaje folosite care permit o intretinere
usoara corespund acestei cerinte.
La intocmirea documentatiei s-a tinut cont de modul de respectare a
Ordinului Ministrului Sanatatii nr.331/1999 pentru aprobarea
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normelor de avizare sanitare a proiectelor, obiectivelor si de
autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice
STAS 6472 privind microclimatul, NP008 privind puritatea aerului,
STAS 6221 STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.
-

Refacerea si protectia mediului.
Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori
de poluare ai mediului avand emisii de gaze arse ale centralelor termice care se inscriu in limitele admise conf. Ordinului MAPPM
nr.462/1993.
Colectarea deseurilor menajere se va face organizat in locuri inchise,
special amenajate prevazute cu canalizare, apa curenta si ventilatie
in pubele tipizate respectand prevederile Europubelelor din PP.
Atat colectarea apelor pluviale cat si colectarea apelor menajere
uzate se va face diferentiat.
Proiectarea cladirii a urmarit respectarea prevederilor din: Legea
265/2006 privind protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG
243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, ord.MAPPM
462/1993, 125/1996, 756/1997.

5. Cerinta E – Izolare termica si hidrofuga, economie de energie.
Peretii cladirii administrative se vor izola cu material termoizolant
si va fi sustinut de dubla izolare a peretilor exteriori. Peretii interiori
ai corpului administrativ vor fi izolati termic pentru mentinerea unor
costuri de interventie scazute.
6. Cerinta F – Protectia la zgomot.
La intocmirea documentatiei s-a tinut cont de respectarea
Normativului C 125/2005 privind proiectarea si executarea
masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladire.
Izolatia folosita in termoizolarea tavanelor si a peretilor corpul de
cladire administrativ va avea si rol fonoizolat, totodata realizanduse si izolatia tuturor tuburilor de ventilatie si coloanelor de instalatii
sanitare.
MASURI DE PROTECTIE CIVILA
Amenajarea propusa de galerie tarabe cat si cladirea cu functiunea de
corp administrativ, cu regim de inaltime P nu necesita masuri de
protectie civila in contextul aparitiei Legii nr.212/2006 pentru
modificarea si completarea Legii nr 481/2004 privind protectia civila si
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OMAI cu nr. 1435/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de
avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.
ORGANIZAREA DE SANTIER
Organziarea de santier se va organiza conform documentatiei tehnice de
organizare a lucrarilor.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
- Norme generale de protectia muncii
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena
muncii in constructii
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime
- Ord. MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala
- Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin
Ord. MI nr.775/22.07.1998
- Ord MLPAT 20 N/11.07.1994 normativ C 300-1994
MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.
La lucrarile de constructii montaj, pentru structura de rezistenta se vor
respecta normele din Regulamentul de protectie si igiena muncii in
constructii, aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii
Teritoriale, publicat in Buletinul Constructiilor 5,6,7 si 8 din 1993.
CONSIDERATII FINALE
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si
HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru
exidgentele A,B,C,D,E si F
Prezenta documentatie a fost elaborata cu respectarea prevederilor
Legii nr 50/1991 republicata si a Legii 10/1995 privind calitatea
lucrarilor in constructii si normativelor tehnice in vigoare.

Întocmit,
arh. Nits Alexandru Tiberiu
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GLOSAR
BCA

Beton Celular Autoclavizat

B.A.

Beton armat

SB

Standarde Britanice

C

Normative (Romanian)

CA

Tarry or asphalted cardboard

RNC

Certificate by National Register of certified Professionals

CP

Code of Practice

CTC

Technicap l Quality Control

DIN

Deutsche Industrie Norm (German Industry Standard)

DPC

Damp-proof course

EN

European Norm

F 30/60/90

Fire Resistance Time 30/60/90 min

GCC

General Conditions of Contract

G.D.

Government Decree (Romanian)

GFP

Glass fibre-reinforced Polyester

GO

Government Ordinance (Romanian)

IB

Tarry glass fibre felt

IBP

Tarry glass fibre sheeting with protection layer

ISC

State Inspectora4te for Construction (Romanian)

ISCIR

State Inspectorate for Construction of Pressure Vessels
and Hoisting/Lifting Equipment

ISO

International Standardization Organisation

MDF

Medium Density Fibre

MLPAT

Ministry of Public Works and Territorial Administration

OSB

Oriented Strand Board

P

Romanian Standard for Fire Protection

PA

Tarry fabric

PC

Practice Code
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prEN

European Standard in preparation

PR

Reception point, connection point to the public net

PSI

Fire Protection/Safety

QA

Quality Assurance

RNR

Romanian National Register (for certified professionals)

ANRDGN

National Agency for Regulation in the field of Natural Gas

SAC

Bitumen Primer with rubber additive

SHS

Steel Hollow Section

SR EN

Romanian Standard based on European Standard

STAS

(Romanian) State Standard

STI

In-house standard or industry standard

TBAL

Fabric of tarry glass fibre, covered with aluminium foil

TQC

Technical Quality Control

TSA

Fabric of tarry glass fibre

VDE

Verein Deutscher Elektro-Ingenieure (Association of
German Electrical Engineers)

A/C

Apa/Ciment (raport)

WPM

Waterproofing membrane
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SIMBOLURI CHIMICE & ABREVIARI
Al

Aluminiu

Al-Zn

Aluminiu-zinc

CFC

Clor-fluor-carbon

Cu

Cupru

Fe/Zn

Fier-zinc

HCFC

Hidro-clor-fluor-carbon

PE

Polietilena

PEHD

Polietilena de densitate mare

PIC

Polisocianurat

PP

Polipropilena

PU

Poliuretan

FPVD

Fluorura de poliviniliden

PVC

Clorura de polivinil

PVC-U

Clorura de polivinil-U

S

Sulf

SO4

Sulfura
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INTRODUCERE
Aceste Caiete de Sarcini deifinesc standardele minime, dar se pot modifica sau completa cu
acordul Proiectantului si Consultantului. Aprobarea doar de catre Proiectant nu este
suficienta oriunde sunt implicate probleme contractuale. In aceste cazuri deasemenea este
necesar acordul in scris al Consultantului.
In caz de neconformitate cu aceste Caiete de Sarcini, Consultantul poate da dispozitii
pentru intreruperea lucrarilor si sa dea instructiuni privind orice masuri necesare care trebuie
luate pe cheltuiala Contractorului. Vezi Conditiile Generale ale Contractului.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant şi
Consultant.
Prevederi legale:
Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. 10/1995. Aceasta
include rolul Proiectantului cand stipuleaza ca orice modificare a proiectului original
trebuie aprobata si inregistrata de el.
Rolul Consultantului este definit de Conditiile Generale ale Contractului.
Ca parte a cerintelor de calitate in constructii Contractorul, Consultantul si Investitorul vor
urmari performanta lucrarilor finalizate.
Urmarirea comportamentului lucrarilor construite si interventiile in timp reprezinta o
evaluare a conditiilor tehnice ale constructiei si preservarea capacitatii de functionare pe
intreaga durata de functionare.
Urmarirea regulata se face prin examinare direcat vizuala si cu mijloace simple de
masurare, conform previziunilor din Manualul de Constructii (Romanesc) si normelor
tehnice specifice care guverneaza lucrraile prezente si categoria de constructii.
Pentru mai multe detalii privind prevederile legale vezi Sectiunea III, DOCUMENTATIA
DE LICITATIE: Anexa A2: Lista cu prevederi legale.
Norme, Standarde si Reguli:
Folosirea normelor si standardelor romanesti va prevala in Contractul pentru lucrari. Vezi
SECTIUNE III, DOCUMENTATIA DE LICITATIE, Anexa A1 la Sectiunea 3A: Lista cu
Standardele romanesti. In absenta Sandardelor romanesti pentru lucrarile specifice, se
vor folosi standarde pentru lucrari similare sau Standarde europene relevante.
Contractorul trebuie sa respecte normele de sanatate si de protectie a muncii in vigoare.
Deasemenea, trebuie sa respecte normele de incendiu, mai ales cand se folosesc
substante periculoase. Masurile particulare care se vor lua si recomandarile pentru
transportul si depozitarea adecvata a materialelor de constructie se vor gasi in diverse
capitole ale acestor Caiete de Sarcini.
Unitati de masura si scopul lucrarilor:
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Toate unitatile de masura vor fi in conformitate cu Standardele ISO, exceptand tevile
pentru
apa
si
gaze,
unde
sistemul
imperial
se
foloseste
inca.
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1

CAIET DE SARCINI - EXECUTIA LUCRARILOR DE
TERASAMENTE

1.1

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru executia lucrărilor de
terasamente.
La orice alte lucrari legate de terasamente, Contractorul trebuie sa tina cont de previziunile
standardelor si normelor in vigoare.
Contractorul trebuie, prin folosirea unui laborator propriu sau a unui laborator autorizat, sa
faca toate testele si sa satisfaca toate cerintele rezultate din aplicarea acetor Caiete de
Sarcina si la cererea Consultantului, Constractorul trebuie sa faca teste suplimentare pe
langa cele cerute de aceste Caiete de Sarcini.
Contractorul va folosi metode de constructii si sisteme de management pentru a asigura
deplina conformitate cu aceste Caiete de Sarcini.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor
putea face numai cu avizul Proiectantului* şi/sau Consultantului.
In cazul in care lucrarile nu sunt in concordanta cu Caietele de Sarcini, Constractorul
poate cere intreruperea lucrarilor si sa indice actiunile necesare care se vor face pe
cheltuiala Contractorului.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant* şi
Consultant / Investitor.
_____
* în concordanţă cu legislaţia Română

1.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

1

STAS 1243

2

C 56-85

3

Law 10/1995

Teren de
pamantului

fundare.

Clasificarea

si

Normativ pentru verificarea calitatii
constructie si a instalatiilor aferente

identificarea
lucrarilor

de

Lege privind calitatea lucrarilor in constructii
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4

STAS 10493-76

Marcarea
si
semnalizarea
punctelor
pentru
supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si
terenurilor.

5

STAS 1242/1

Teren de fundare. Principii de cercetare geologica,
tehnica si geotehnica a terenului de fundare

6

STAS 9824/1

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor
civile, industriale si agricole

7

C16-84

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente

1.3

MATERIALE

1.3.1Soluri si roci
Definitia solurilor si a rocilor este, conform descrierii din STAS 1243 "Teren de fundare.
Clasificarea si identificarea pamantului", astel:
• "Roci masive" inseamna roci in straturi sau gramezi naturale, care pot fi
deplasate numai cu unelte de impuscare, pneumatice sau hidraulice, sau cu alte
echipamente similare, sau cu pene si ciocane de spart piatra. Toti bolovanii sau
bucatile de piatra care depasesc 03m3 in sapaturi sau 06m3 in excavatii vor fi
considerate ca roci masive.
• "Roci in straturi subtiri" inseamna roci stratificate avand suprafetele straturilor la
intervale medii de cel mult 150mm.
• "Pamant vegetal" inseamna stratul de material organic de suprafaţă ce ofera
conditii pentru cresterea plantelor.
Pamantul vegetal de cea mai buna calitate se va folosi pentru acoperirea ariilor care se
vor planta sau sadi.
1.3.2Lucrari de umplutura
Definitii:
•
•

"Pamant coresunzator de umplutura" - materiale care provin fie din excavatie fie
sunt aduse si care pot fi compactate conform specificatiei.
"Material impropriu pentru umplutura" - oricare din urmatoarele materiale:
o Materiale perisabile;
o Materiale care provin din zone mlastinoase;
o Busteni, butuci, noroi sau namol;
o Materiale susceptibile la combustie spontana;
o Materiale in stare inghetata;
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o Argila cu limita de lichid depasind 80 si/sau indexul de plastifiere depasind
55 determinat in conformitate cu STAS 1913/4 - Teren de fundare.
Determinarea limitelor de plasticitate;
o Materiale cu un continut de sulfat (cum ar fi SO 4) solubil in apa de peste
01%;
o Materiale definite ca necorespunzătoare de către Consultant;
o Materiale avand un grad de umidificare mai mare decat maximul permis;
Pentru pamantul coeziv continutul de apa admisibil nu va depasi limita plastica a
pamatului inmultita cu 11.
1.4

EXECUTAREA LUCRARILOR
1.4.1Trasarea

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, Contractor pe cheltuiala sa, va face
trasarile in concordanta cu proiectul.
Contractorul este responsabil pentru mentinerea tuturor trasarilor si daca este necesar
restaurarea si relocarea lor.
1.4.2Lucrari preliminare
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se vor executa urmatoarele lucrari
preliminare:
•
•
•
•
•
•

defrisare;
indepartarea frunzelor, crengi, iarba, buruieni, si altele;
indepartarea si depozitarea startului vegetal;
uscarea pamantului;
demontarea structurilor existente;
pregatirea si aprobarea de catre Consultant a Procedurilor de Executie ale
lucrarilor de terasamente.

Unde este necesar, Contractorul trebuie sa indeparteze toti copacii, arbustii cu radacini si
va cara materialul in concordanta cu normele si pe cheltuiala sa. Contractor trebuei sa
respecte formalitatiile legale.
Stratul de pamant vegetal va fi indepartat de pe amplasament, si in cazul refolosirii
acestuia se va stoca in depozite temporare. Aceste depozite nu vor depasi 2m inaltime.
Structurile existente vor fi demolate la o adancime de 1m sub nivelul platformelor.
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Structurile subterane, subsoluri, fundatii se vor demoola conform prevederilor proiectului.
Contractorul poate sa inceapa lucrarile de terasamente doar dupa aprobarea de catre
Consultant a detaliilor preliminare.
Procedurile de executie vor fi predate Consultantului pentru aprobare cu cel putin 8 zile
inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. Aceste trebuie sa include informatii cu
privire la programul pentru terasamente, incluzand echipamente folosite la excavatii,
transport, udare, compactare.
Lucrarile de terasamente nu se pot face cand solul este inghetat, sau contine zapada sau
gheata. Lucrarile de terasamente vor fi intrerupte daca conditiile din aceste Caiete de
Sarcini sunt compromise.
1.4.3

Lucrari de excavare

Pentru evitarea surparii malurilor, ceea ce ar putea duce la accidente si/sau opriri ale
fluxului de lucru este necesara respectarea urmatoarelor conditii:
1.

2.

Adancimea maxima de sapatura nesprijinita in spatii inguste:
•

Teren slab coeziv:

0.75m

•

Teren mijlociu:

1.25m

•

Teren tare si forte tare:

2.00m

Inclinarea maxima a taluzului ,stabilită de către Contractor, nu va fi mai mare de:
•

Nisip, balast:

2:3;

•

Nisip argilos:

1:1;

•

Argila nisipoasa:

4:3;

•

Argila:

3:2;

•

Roca:

6:1;

Contractorul este responsabil de asigurarea stabilităţii taluzurilor şi acolo unde este cazul
va reduce aceste limite definite mai sus, în special în cazul prezenţei apei în aceste zone.
Taluzurile temporare trebuie stabilizate (racordare în trepte) înainte de operaţiunile de
umpluturi şi compactări; costurile cu manopera, materialele şi utilajele folosite în acest
scop vor fi prevăzute în preţurile unitare ale Contractorului.
La începerea lucrărilor de săpături, Consultantul va verifica încheierea şi buna execuţie a
lucrărilor pregătitoare. Proiectantul va indica solutia de excavare aleasă în funcţie de
datele din studiul geotehnic.
Executarea lucrarilor de excavare se face, de regulă, mecanizat, săpătura manuală fiind
folosită numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice este nejustificată din punct de
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vedere tehnico–economic. În timpul executării săpăturilor, trebuie avute în vedere
următoarele aspecte:
• mentinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii pe o distanţă suficientă
pentru a nu periclita construcţiile învecinate;
• când turnarea betonului de fundaţii sau a celui de egalizare nu se face imediat după
executarea săpăturii, săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată cu cel puţin 30cm
decat cota finală, pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico–mecanice
ale terenului de sub talpa de fundaţie;
• sapaturile de lungimi mari se vor organiza astfel încât pentru orice fază a lucrului,
fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte pentru a asigura
colectarea apelor;
• Contractorul va lua toate măsurile necesare pentru a evacua apa colectată în zona
excavată;
• sapaturile mecanizate nu trebuie sa depaseasca profilul proiectat al sapaturii; in
acest scop sapatura se va opri cu cca. 30 cm deasupra cotei din proiect urmând ca
diferenţa să fie executată manual;
• pe parcursul execuţiei, Contractorul are obligaţia de a solicita prezenta
geotehnicianului pe şantier, la atingerea cotei de fundare pentru a stabili dacă
natura terenului de fundare corespunde cu proiectul;
• în cazul apariţiei pe fundul gropii a unor crăpături în teren măsurile necesare vor fi
luate de Proiectant/Consultant;
• în cazul umezirii superficiale datorate precipitaţiilor atmosferice, fundul gropii trebuie
lăsat să se usuce înainte de începerea bet.
Conditii pentru santier:
Contractorul:
a) Nu va incepe nici o lucrare decat dupa primirea amplasamentului si a reperelor
de nivel, pe baza unui proces verbal semnat de Investitor/Consultant, Proiectant
si Contractor.
b) Inainte de inceperea lucrarilor, se va consulta cu autoritatile competente asupra
pozitiei si tipurilor de trasee (conducte) subterane care pot fi intalnite.
Excavarea pamantului vegetal:
Contractorul:
a) Va excava minim 10cm - stratul vegetal de suprafata din zona de sapatura
şi/sau o dimensiune stabilită de Consultant. Va excava o adâncime de minim
30cm de strat vegetal în zonele în care se prevăd plantări şi va păstra materialul
excavat pentru reutilizare;
b) Pamantul excavat va fi depozitat in halde in locuri desemnate. Acesta va fi
pastrat separat de alte materiale. Distanta maxima pe care va fi transportat nu
va depasi 60m.
c) Împraştierea şi nivelarea unui strat de pământ vegetal în grosime uzuală de
10cm sau până la 30cm în zonele indicate pe planuri pentru plantare arbuşti şi
iarba.
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Executarea fundatiei
a) Se va executa conform dimensiunilor, nivelurilor si profilelor indicate in planuri.
Contractorul va lua toate deciziile tehnice necesare pentru rezolvarea situaţiilor
în cazul prăbuşirilor locale/malurilor în zonele excavate; acestea se vor racorda
în trepte, se vor face umpluturi/compactări cu material corespunzător de
umplutură sau cu beton în cazul în care nu se poate realiza compactarea; toate
aceste măsuri nu vor implica modificări asupra volumului net de lucrări.
b) Inainte de inceperea lucrarilor, se va verifica trasarea pe teren si inscrierea in
tolerantele admise, conform STAS 9824/1 "Masuratori terestre. Trasarea pe
teren a constructiilor civile, industriale si agricole".
Stratul portant
Dacă la nivelul indicat terenul nu corespunde cu prevederile din proiect, se va anunţa
Proiectantul/Consultantul, care va stabili modul de continuare a lucrărilor.
Straturile de pamant necoresunzator precum si roci masive gasite in amplasament vor fi
indepartate si golurile rezultate vor fi umplute cu beton sau conform indicatiilor
Consultantului.
1.4.4Evacuarea apei
Contractorul nu trebuie sa permita patrunderea apei la lucrarile de terasamente:
•

aranjarea si indepartarea rapida a apei care patrunde la lucrarile de terasamente;

•

micsorarea si mentinerea nivelului apei din excavatii pentru a permite executarea
lucrarilor.

Pentru realizarea acestor cerinte, Contractorul trebuie:
•

sa preveda unde este necesar canal de scurgere, drenare, pomparea apei;

•

evacuarea apei in concordanta cu planul din proiect pentru mediul ambiant.

Apa din excavatii nu se pompeaza in sistemul permanent de drenaj al statiei.
Pentru fiecare amplasament se vor stabili locul corespunzător şi traseele de evacuare a
apei. La evacuarea apei din excavatii trebuie prevenit accesul namolului in sistemul
permanent de drenaj al statiei. Daca sunt necesare bazine de colectare provizorii acestea
vor fi construite la distanta fata de lucrarile de excavatie pentru lucrarile permanente. Cand
nu mai sunt necesare vor fi umplute cu materiale de umplere adecvate.
1.4.5Eliminarea materialelor
Materialele excavate necorespunzatoare pentru umplutura sau in surplus vor fi indepartate
din santier. Consultantul poate cere Contractorului sa retina materialul neadecvat de pe
santier pentru a-l folosi ca material pentru amenajare la terminarea lucrarilor.

27

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com
Rigolele pentru ape pluviale si tuburile de drenaj vor fi deviate conform indicatiilor din
planuri. Daca in cursul excavatiilor se intalnesc tuburi de drenaj sau canale subterane
trebuie informat Consultantul caruia i se vor cere instructiuni.
Dacă sunt întâlnite trasee subterane, altele decât cele indicate în planuri, vor fi informaţi
atât Proiectantul cât şi Consultantul , Autorităţile competente şi se vor obţine instrucţiuni
de la aceştia.
Drenajele scoase din uz intalnite in cursul excavatiilor vor fi indepartate.
Fundatiile neutilizate/improprii intalnite in cursul lucrarilor de excavatii vor fi indepartate.
1.4.6Descoperiri arheologice
Daca in cursul lucrarilor de excavatie sunt descoperite obiecte arheologice, se va opri
imediat lucrul in imediata apropiere a acestora si se vor anunta autoritatile locale, conform
legii.
1.4.7Lucrari de umplutura
Se imprastie si se niveleaza umplutura de pamant in straturi afanate de cate 250mm. Se
depune umplutura astfel incat apa sa se poata scurge liber pe suprafetele de deasupra.
Se va reface umplutura compactata acolo unde s-a deteriorat in cursul executiei lucrarilor.
Fiecare strat de umplutura va fi compactat cu atentie si consolidate pana la minim 95% din
densitatea maxima masurata in testul Procter pentru gradul de compactare conform STAS
1913/13-83. Gradul de umiditate al umpluturii trebuie sa fie intre +/-2% din continutul optim
de umezeala, pentru material granular si intre de 0,8 si 1,2 ori limita plastica pentru
materialele coezive.
1.4.8Executia lucrarilor de excavatii pe timp friguros
Executarea lucrarilor de excavatii pe timp friguros vor respecta toate prevederile
normativului C16-84 “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente” aplicabile acestui tip de lucrare. Unele prevederi ale normativului sunt
date in continuare in caietul de sarcini.
Executarea sapaturilor
Va fi inceputa imediat dupa dezghetarea naturala sau afanarea stratului superficial , astfel
incat sa se evite o noua inghetare a acestuia inainte de sapare si in special inainte de
turnarea unor fundatii.
La sapaturile cu epuismente, apa pompata va fi indepartata imediat , pentru a nu se forma
gheata in jurul punctului de lucru.
Utilajele pentru excavarea sapaturilor pe timp friguros excavatoare, scarificatoare ,
buldozere vor trebui examinate cu atentie la terminarea si inceperea lucrului curatandu-se
de resturile de pamant.
28

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com
Transportul pamantului pet imp friguros
Transportul pamantului sapat pe timp friguros trebuie sa se termine inainte de de a incepe
sa inghete , in conformitate cu tabelul urmator:
Temperatura aerului (˚C )
-5
- 10
- 15

Timpul de incepere a inghetarii (min)
90
60
50

Executarea umpluturilor pe timp friguros
Umpluturile se pot executa si compacta pe timp friguros prin mijloace manuale sau
mecanice daca se respecta urmatoarele conditii:
Procesul tehnologic si conditii de realizare

Temperatura

Saparea, transportul asternerea in umplutura si + 1 ˚C.
compactarea pamantului neinghetat.
Saparea pamantului pentru asezarea in + 1 ˚C.
umplutura, din zone in care terenul nu este
inghetat.
Asezarea pamantului de umplutura pe teren sau + 1 ˚C.
pe stratul inferior neinghetat

Durata
Durata
totala
executie
Durata de sapare

de

In momentul asternerii
stratului.

La atingerea temperaturilor critice mentionate in tabel , executarea umpluturilor se opreste
luindu-se masuri de protejare a a suparafetelor decapate cat si a celor realizate prin
umplutura.
Toata activitatea de executare a umpluturilor trebuie sa fie concentrate pe portiuni mici de
teren, activitate care trebuie sa se desfasoare fara intrerupere astfel incat la sfarsitul zilei
de lucru portiunea de lucrare sa fie complet terminata.
La asternerea si compactarea straturilor se vor evita pauzele in executie, iar asternerea se
va face in straturi subtiri de 20 cm si se va alterna cu compactarea lor.
Indiferent de temperatura exterioara lucrarile de umpluturi se vor opri complet pe timp de
ploaie sau ninsoare, iar umpluturile trebuie protejate prin santuri si diguri impotriva spalarii.
1.5

VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE
Verificari inaintea inceperii lucrarilor

Inaintea începerii săpăturilor trebuie făcute următoarele verificări:
•

Existenţa PV predare – primire - amplasament şi a bornelor de reper, cu
menţionarea şi posibil păstrarea eventualelor trasee ingropate;

•

Existenta studiului geotehnic asupra terenului de fundare care sa contina informatii
referitoare la:
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o stratificatia terenului;
o grosimea, natura, coeziunea si umiditatea straturilor;
o cota apelor subterane;
o cota apelor subterane;
•

Existenta detaliilor de executie care sa cuprinda:
o planul general de fundatii;
o planul de sapaturi (umpluturi);
o detalii de executie fundatii;

La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii, se vor verifica pentru fiecare in parte
dimensiunile si cotele de nivel realizate si natura terenului.
Materiale de umplutura
Se vor transmite probe de sol la laborator pentru testare conform instructiunilor
Consultantului / Inginerului Geotehnician. Fiecare probă de pământ coeziv granulat va
cântări 25kg cât şi probele de pământ necoeziv format din pietriş grosier. Probele de sol
vor fi luate in conformitate cu STAS 1242/1 – „Teren de fundare. Principii de cercetare
geologica, tehnica si geotehnica a terenului de fundare”.
Contractorul va fi informat, dupa primirea rezultatelor incercarilor de laborator, asupra:
1. Tipul de materiale de umplutura aprobate;
2. Continutul maxim de umiditate la care materialele de umplutura vor fi supuse
compactarii.
Lucrari de compactere
Se va furniza pamant de umplutura compactat pentru incercari cu o frecventa de o
incercare la fiecare 400m2 pentru fiecare strat de umplutura. In rezultatele incercarilor va fi
acceptata o abatere standard de minim 95% din densitatea uscata determinata cu testul
standard Proctor.
Abateri admise
1. Abateri privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel:
•
•

Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor:
Pozitia in plan vertical a cotei de nivel:

10 mm;
10 mm ;

2. Abateri dimensionale ale elementelor.
a) In plan orizontal:
•
•

inaltimi pana la 2 m: ± 20 mm;
pentru toata inaltimea 2 m: ± 30 mm ;

b) Înclinarea fata de verticală a muchiilor:
•

pentru 1 m:

3 mm;
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•

pentru toata inaltimea: 16 mm;

3. Abateri admisibile fata de gradul de compactare prevazut in proiect:
•

pentru sistematizari verticale : mediu 10 % ; minim 15 %;

•

in jurul fundaţiilor şi subsolurilor : mediu 5 % ; minim 8 %;

•

in santuri de conducte : mediu 5 % , minim 8 %;
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CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE BETOANE
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2
2.1

CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE BETOANE
GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrările de executare a
elementelor din beton si beton armat.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor
putea face numai cu avizul Proiectantului* şi/sau Consultantului.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant* şi
Consultant / Investitor.
2.2

STANDARDE SI NORME DE REFERINTA

1

EN 012 – 99

Ghid practic pentru executia lucrarilor din beton si beton armat.

2

STAS 438/2-91

Produse din otel pentru armarea betonului. Sârma rotunda
trefilată

3

SR 438/3/1998

Produse de oţel pentru armarea betonului. Plase sudate

4

C 41 – 86

Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor
glisante.

5

C 162 – 73

Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea panourilor
plane pentru cofraje metalice pentru peretii din beton monolit la
cladiri.

6

C 11 – 74

Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a
panourilor din placaj pentru cofraj.

7

C 56-85

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie si a
instalatiilor aferente.

8

C 156 – 89

Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 – 89.
Elemente prefabricate, din beton, beton armat si beton
precomprimat. Procedee si dispozitive de verificare a
caracteristicilor geometrice.

9

C 149 – 87

Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor
pentru elementele de beton si beton armat.
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10

C 16 – 84
STAS 1799 – 88

11

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente.
Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si
frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate
executarii lucrarilor de constructii..

12 STAS 3622 – 86

Betoane de ciment. Clasificare

13

ENV 206

Specificatii tehnice. Beton – terminologie, cerinte, niveluri de
performanta.

14

Legea 10/1995

Lege privind calitatea lucrarilor in constructii.

15

STAS 10493-76

Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea
tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor

2.3

CONSIDERATII GENERALE

Lucrarile de construcii pentru fundatii, infrastructura, suprastructuri din beton armat sau
precomprimat trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile acestui capitol, si cu anexele
I.1, I.2, I.3, I.4, I.5 din NE 012-99 aprobat de MLPAT prin Ordananta 59/N din august 1999
si prevederile STAS 10112/2-87 si STAS 1799-88
Compozitia unui beton trebuie sa asigure cerintele privind rezistenta si durabilitatea
acestuia conform tabelului 5.4. din Codul NE 012-99.
Cerintele pentru asigurarea rezistentei prescrise sunt date prin:
•

Relatia intre raportul apa / ciment (A/C) si rezistenta la compresiune a betonului,
relatie determinata pentru fiecare tip de ciment, tip de agregate si pentru o varsta
data a betonului.

•

Clasele de rezistenta si rezistentele caracteristice determinate pe epruvetă cilindru
sau cub, conform pct.7.2.1. din NE 012-99.

Cerintele pentru durabilitatea betonului sunt exprimate pe baza unor reguli care privesc
compozitia betonului si alegerea materialelor.
Astfel, in functie de clasa de expunere a constructiei in concordanta cu EN 012-99 (in
mediu uscat, umed, umed cu inghet si agenti de dezghetare, mediu marin sau mediu
chimic agresiv) si influenta regimului mediului asupra cladirii (normal / moderat / sever)
cerintele minime pentru a asigura lucrabilitatea necesara a betonului sunt indicate in EN
012-99 tabelul 5.4. iar dozajul minim de ciment pentru asigurarea durabilitatii betonului,
acelasi Cod.
Pentru expunerea structurii la medii mai severe raportul apa / ciment (A/C) va fi mai mic.
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Pentru a produce un beton durabil care sa reziste expunerii conditiilor de mediu
inconjurator si care sa protejeze armatura impotriva coroziunii trebuie respectate
urmatoarele cerinte:
a) Selectarea materialelor componente ale betonului astfel incat acestea sa nu contina
impuritati care pot dauna durabilitatii sau sa produca coroziunea armaturii.
b) Alegerea compozitiei betonului astfel incat betonul:
•

sa satisfaca toate criteriile de performanta specificate pentru betonul intarit;

•

sa poata fi turnat si compactat pentru a forma o structura compacta pentru
protejarea armaturii;

•

sa se evite actiunile interne ce dauneaza betonului (ex. reactia alcalii-agregate);

•

sa reziste actiunilor externe cum ar fi cele din mediul inconjurator.

c) Amestecarea, transportul, punerea in opera si compactarea betonului proaspat sa se
faca astfel incat materialele componente ale betonului sa fie uniform distribuite in
amestec, sa nu segrege si betonul sa realizeze o structura compacta.
d) Tratarea corespunzatoare a betonului pentru obtinerea proprietatilor dorite ale
betonului si protejarea corespunzatoare a armaturii.
Cerintele de durabilitate necesare protejarii armaturii impotriva coroziunii, precum si
pastrarea caracteristicilor betonului la actiunile fizico-chimice in timpul duratei de serviciu
proiectate sunt legate in primul rand de permeabilitatea betonului.
In NE 012-99 se fac referiri la stabilirea gradului de impermeabilitate necesar betonului
functie de clasa de expunere.
STAS 3622-86 stabileste nivelele de pereformanta ale betoanelor functie de gradul lor de
impermeabilitate.:
Adancimea limita de patrundere a apei (mm)
100 mm
200 mm
Gradul de impermeabilitate
P410
P420
10
P8
P820
P1210
P1220

Presiunea apei (bar)
4
8
12

Rezistenta la inghet- dezghet a betonului caracterizata prin gradul de gelivitate functie de
numarul de cicluri de inghet- dezghet trebuie sa satisfaca nivelele de performanta indicate
in STAS 3622-86:
Gradul de gelivitate al betonului
G 50
G 100
G 150

Nr. de cicluri inghet- dezghet
50
100
150
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2.4

CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI. NIVELE DE
PERFOMANTA ALE BETONULUI.
3.4.1Cerinte de baza

Betonul poate fi realizat pe baza unor compozitii stabilite in doua moduri:
•

amestecul de beton proiectat la statie de producator şi controlat de un laborator
autorizat; supus aprobarii Proiectantului/Consultantului;

•

amestecul de beton prescris (prin caietul de sarcini si/sau de utilizator) şi controlat
de un laborator autorizat.

Amestecul de beton proiectat:
Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de catre
producator pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator
autorizat. Compozitia betonului trebuie proiectata avand in vedere prevederile prezentului
caiet de sarcini si Codului NE 012-99.
In cazul amestecului de beton proiectat trebuie specificate datele de baza privind
compozitia betonului:
•

clasa de rezistenta (conf. prevederilor din proiect);

•

dimensiunea maxima a granulei agregatelor (conf. prevederilor din prezentul caiet
de sarcini);

•
•
•

consistenta betonului proaspat (conf. prevederilor din prezentul caiet de sarcini);
raportul A/C maxim (conf. prevederilor din prezentul caiet de sarcini);
tipul si dozajul minim de ciment (conf. prevederilor din prezentul caiet de sarcini)

Amestecul de beton prescris:
În proiect se specifică următoarele date de bază în concordanţă cu standardele şi
reglementările tehnice în vigoare, menţionate mai sus la capitoul 3.3:
•

Dozajul de ciment la m3 de beton / clasa betonului;

•

Tipul si clasa cimentului;

•

Consistenta si raportul A/C ale betonului proaspat;

•

Tipul de agregate;

•

Dimensiunea maxima a agregatelor si zona de granulozitate;

•

Tipul si cantitatea de aditiv sau adaos.

Dozajul minim de ciment pentru betonul simplu si betonul armat, in functie de conditiile de
expunere, stabileste conform NE 012-99 (cap.5 – tabel 5.5. si precizarilor din anexa I.4).
Dozajele minime sunt valabile in cazul folosirii agregatelor de 0 - 31 mm; pentru
agregatele de 0 - 16 mm dozajele se sporesc cu 10%.
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In cazul folosirii de adaosuri la prepararea betoanelor, sau folosirii de aditivi reducatori de
apa, cu avizul unui institut de specialitate şi acordul Proiectantului/Consultantului se pot
adopta dozaje de ciment inferioare celor din tabelul urmator:
Pentru clasa I de expunere (normala):
Beton simplu
150 kg/m3

Beton armat
250 kg/m3

Stabilirea tipului de aditiv se face de catre:
a) Proiectant, in cazul in care utilizarea aditivului este impusa prin proiect.
b) Contractorul, in urmatoarele cazuri:
•
•
•
•

Realizarea cerintelor impuse de tehnologii speciale de executie, iar tipul de aditiv nu
este prevazut prin proiect;
Executarea lucrarilor in alte conditii decât cele normale (pe timp calduros sau
friguros);
Prepararea betonului pe santier, iar prin proiect nu este stabilit tipul de aditiv;
Obtinerea rezistentelor de control pe faze la termene scurte.

c) Furnizorul de beton/Producatorul, pentru realizarea cerintelor de lucrabilitate,
rezistenta, imbunatatirea omogenitatii betonului si dupa caz, a maririi duratei de
transport.
Consistenta betonului la locul punerii in opera se stabileste de catre Contractor, in
conformitate cu prevederile tabelului I.4.3. din NE 012-99, astfel incat betonul sa poata fi
transportat si pus in opera in conditii optime.
2.4.2Nivele de performanta ale betonului
Pentru betonul proaspat:
•

Consistenta, ca masura a lucrabilitatii, poate fi determinata conform pct.7.1.1 din
EN 012-99 prin urmatoarele metode: tasarea conului, remodelare VE-BE, grad de
compactare si raspandire;

•

Continutul de aer poate fi determinat conform STAS 5479-88 – folosind metode
gravimetrice sau volumetrice sub presiune.

•

Densitatea aparenta a betonului proaspat trebuie sa fie in concordanta cu STAS
1759-88

Pentru betonul intarit:
•

REZISTENTA LA COMPRESIUNE – Clasa betonului este definita pe baza
rezistentei caracteristice fck cil (fck cub) care este rezistenta la compresiune in N/mm2
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determinata pe cilindrii de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura de 150 mm) la
varsta de 28 zile, sub a carei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate.
clasa C4/5
fck cil
fck cub

4
5

C
8/10
8
10

C
12/15
12
15

C
16/20
16
20

C
20/25
20
25

C
25/30
25
30

C
30/37
30
37

C
35/45
35
45

C
40/50
40
50

C
45/55
45
55

C
50/60
50
60

Pentru a determina clasa betonului EN 012-99, se folosesc probe cubice de 150x150x150
mm si probe cilindrice de 150xH300 mm.
In unele cazuri speciale este necesar sa se determine cresterea rezistentei la perioade
stabilite de timp pe probe de dimensini similare cu cele folosite la determinarea clasei
betonului. Mostrele vor fi pastrate in conditii similare ca cele ale structurii expuse si vor fi
testate la perioade prestabilite de timp. Cand nu exista mostre se vor efectua incercari
nedistructive pe structura.
Nivelele de performanta ale betonului functie de gradul de permeabilitate si rezistenta la
inghet sunt mentionate in STAS 3622-86.
Rezistenta la inghet-dezghet, caracteristicile vor fi in concordanta cu tablul 7.2.2 al
normativului NE 012-99.
Rezistenta la compresiune se va determina la 28 de zile in concordanta cu STAS 2414/91
si clasificata astfel:
•
•
•
•

2.5

Beton usor cu densitate aparenta in conditii uscate (105ºC);
2000 kg/m3 . sunt facute folosind aggregate poroase;
Beton cu densitate normala (medie si grea), beton usor cu densitate aparenta in
conditii uscate (105ºC) mai mare de 2000 kg/m3 dar mai mica de 2000 kg/m3;
Beton foarte greu cu densitate aparenta in conditii uscate (105ºC) mai mare de
2000 kg/m3.
MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR DE CIMENT
2.51 Ciment

Pentru realizarea claselor de beton prevazute in proiect se recomanda folosirea
sortimentului de ciment Portland clasa I /32.5 sau I/42.5, fara adaosuri, cu rezistenta
initiala normala, conform conditiilor tehnice din SREN 197/1-2002 (echivalentul lui Pa35
sau Pa40 ). Caracterizarea acestuia, precum si domeniul si conditiile de utilizare sunt
precizate in anexa I.1 din NE 012-99.
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Sortimentul de ciment Portland I/32.5 este corespunzator grupei  pentru lucrari curente
din beton armat in conditii de exploatare normale, la care nu se impun cerinte specifice,
conform prevederilor tabelelor I.2.1. din NE 012-99.
Betoanele speciale in contact cu apa freatica, identificata cu agresivitate carbonica, se vor
executa in conformitate cu STAS 2239/83.
Livrare si transport
Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un certificat de calitate.
În cazul betoanelor gata preparate livrarea cimentului se va face direct către producătorul
de beton. În cazul betoanelor preparate în şantier, livrarea cimentului se va face la
depozitul şantierului.
In cazul in care cimentul expediat de furnizor este preluat de o baza de aprovizionare,
aceasta este obligata ca la livrarea catre utilizator sa elibereze un certificat de garantie in
care se mentioneaza:
- tipul de ciment si fabrica producatoare;
- data sosirii in depozit;
- numarul certificatului de calitate eliberat de producator;
- numarul avizului de utilizare dat de laborator;
- garantarea respectarii conditiilor de depozitare.
Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisterna, autocisterna, containere sau
vagoane inchise, destinate exclusiv acestui produs.
Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane inchise sau camioane acoperite.
Depozitare
Depozitarea cimentului se va face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa,
inclusiv prin constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie si verificarea
capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in
incaperile special amenajate. Ori de cate ori este posibil, depozitarea cimenturilor primite
direct de la producator, se va face dupa verificarea la laborator a caracteristicilor fizice.
Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate
anterior alte materiale.
Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise. In cazul
magaziilor din lemn, acestea vor avea streasini de max. 50 cm latime, iar pardoseala va fi
ridicata cu cel putin 30 cm deasupra nivelului terenului. In cazul in care incaperea de
depozitare are pardoseala de beton, sacii vor fi asezati pe scanduri dispuse cu interspatii,
pentru a se asigura circulatia aerului la partea interioara a stivei. Sacii vor fi asezati in stive,
lasandu-se o distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori si pastrand imprejurul lor un
spatiu suficient pentru circulatie.
Stivele vor avea marcate data sosirii cimentului, sortimentul si data fabricatiei. Cimentul se
va intrebuinta in ordinea datelor de fabricatie. Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile
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de la data expedierii de catre producator pentru cimenturile cu adaosuri si respectiv 30 de
zile in cazul cimenturilor fara adaos. Cimentul ramas in depozit peste termenul de garantie
sau in conditii improprii nu va putea fi intrebuintat la lucrari de beton si beton armat decat
dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice.
La depozitele intermediare, precum si la depozitele de rezerva ale statiei de betoane se
vor marca strict silozurile destinate fiecarui sortiment de ciment ce urmeaza a fi utilizat.
Marcarea silozurilor se va face prin inscrierea simbolului standardizat al cimentului cu
litere si cifre de minimum 50 cm inaltime.
Cand apare necesara schimbarea sortimentelor de ciment depozitate silozurile in cauza se
vor goli complet prin instalatia prenumatica si se vor marca corespunzator noului sortiment
ce urmeaza a se depozita. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se va tine
evidentia loturilor de ciment depozitate in fiecare siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor
si livrarilor.
Controlul calitatii cimentului
Verificarea calitatii cimentului se va face:
•

la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de garantie emis de
producator sau de baza de livrare conform punctului 4.1.3. din NE 012-99.

•

inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat.

Controlul calitatii cimentului este prezentat la punctul 17.2.1.1. din anexa VI a Codului de
practica pentru executarea lucrarilor din beton armat NE 012-99. In cazul in care loturile
sortimentului de ciment aprovizionat nu indeplinesc conditiile de calitate garantate, se va
interzice sau sista utilizarea lor.
2.5.2Agregate naturale
Conditii tehnice
Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta cuprinsa intre 2001- 2500 kg/m3,
se folosesc agregate cu densitate normala (1201-2000 kg/m3), provenite din sfaramarea
naturala si/sau din concasarea rocilor. Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca
agregatele sunt indicate in STAS 1667 – 76.
Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile:
•

nisip de granulozitate intre 0 si 3 mm si 3 la 7 mm;

•

pietris de granulozitate intre 7 si 16 mm si 16 si 31 mm.

Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul Proiectantului şi/sau
Consultantului.
Curba de granulozitate a agregatului total trebuie sa se incadreze – functie de dozajul de
ciment si consistenta betonului – in zona recomandata conform tabelelor 1.4.5 ... 1.4.8 din
anexa I.4 – Cod NE 012-99.
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Depozitare
Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau
depozitarii. Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate avand pante si rigole de
evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea
compartimente cu inaltimea corespunzatoare evitarii amestecarii cu alte sorturi.
In cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se va face pe platforme din lemn, in
lazi sau folosind amenajari recuperabile. Nu este admisa depozitarea direct pe pamant
sau platforme balastate.
Controlul calitarii agregatelor
Controlul calitatii agregatelor se va face:
•

la aprovizionare, conform prevederilor anexei VI.1. punctul A.2. din Codul NE 01299.

•

inainte de utilizare, conform prevederilor anexei VI.1. punctul B.2. din Codul NE
012-99.

Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606 – 80.
In cazul in care loturile sortimentelor de agregate aprovizionate nu indeplinesc conditiile de
calitate garantate se va refuza lotul.
2.5.3Apa
Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina reteaua publica sau alta sursa, dar
in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790 - 84.
Apa folosita in santier nu va fi contaminate cu detergenti, materii organice, uleiuri, argila,
etc.
2.5.4Aditivi
Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu 5%
substanta uscata fata de masa cimentului.
Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are ca scop:
•

imbunatatirea lucrabilitatii, in cazul elementelor cu armaturi dese, sectiuni subtiri
sau a betonului pompat;

•

obtinerea de betoane de clasa superioara;

•

reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare, in functie de cerintele
tehnologice;

•

cresterea rezistentei, durabilitatii si imbunatatirea omogenitatii betonului;

•

imbunatatirea impermeabilitatii.

Tipurile uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt indicate in anexa I.3. din NE 012-99.
Utilizarea altor tipuri de aditivi sau utilizarea simultana a 2 tipuri de aditivi in cazul in care
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nu este cunoscuta compatibilitatea lor si efectele secundare asupra betonului, este admisa
numai dupa efectuarea de incercari preliminare si avizul unui institut de specialitate.
Efectele principale si secundare ale aditivilor asupra proprietatilor betonului sunt
prezentate in tabelul 1.3.1. din NE 012-99. Influenta aditivilor curent utilizati asupra asupra
proprietatilor betonului este prezentata in tabelul 1.3.2. din anexa I.3. – NE 012-99.
2.5.5Adaosuri
Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitati de peste
5% substanta uscata fata de masa cimentului, in vederea imbunatatirii caracteristicilor
acestuia (lucrabilitate, grad de impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici agresivi), sau
pentru a realiza proprietati speciale.
Exista doua tipuri de adaosuri:
-

inerte, inlocuitor partial al partii fine de agregat, caz in care se reduce cu circa 10%
cantitatea de nisip 0-3 mm din agregate. folosirea adaosului inert duce la
imbunatatirea lucrabilitatii si compactitatii betonului;

-

active, caz in care se conteaza pe proprietatile hidraulice ale adaosului. Adaosuri
active sunt : zgura granulata de furnal, cenusa, praful de siliciu, etc.

In cazul adaosurilor cu proprietati hidraulice, la calculul raportului apa/ciment (A/C) se ia in
considerare cantitatea de adaos din beton ca parte lianta.
Utilizarea adaosurilor se face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare,
agremente tehnice sau pe baza unor studii intocmite de laboratoare de specialitate.
Adaosurile nu trebuie sa contina substante care sa inflenteze negativ proprietatile
betonului sau sa provoace corodarea armaturii.
2.6

PREPARAREA BETONULUI
2.6.1Beton preparat pe santier si beton gata preparat

Personalul implicat in activitatea de producere si control al betonului va avea cunostiintele
necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitate. Pentru operatiunile de
dozare si amestecare a betonului toate instalatiile si echipamentele trebuie sa asigure prin
buna lor functionare cerintele pentru aceste genuri de operatii, conform prevederilor din
NE 012-99.
In cazul in care betonul este livrat de la staţii, Consultantul şi Contractorul să verifice la
producator buna functionare a echipamentelor si instalatiilor si de asemenea sa verifice
daca in momentul livrarii indeplineste conditiile tehnice cerute si daca bonul de livrare
contine toate informatiile necesare. Verificarea efectuata nu trebuie utilizata de statia de
betoane ca dovada a controlului calitatii betonului si nu absolva statia de preparare a
betoanelor de raspunderea livrarii unui beton conform cerintelor si nici nu va exclude o
respingere ulterioara a betonului de catre Contractor/Consultant.
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Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinţelor, Contractorul şi/sau
Consultantul vor colabora cu un laborator autorizat, altul decat cel al statiei de betoane,
pentru acest gen de lucrari, care este echipat cu toata aparatura si instalatiile necesare
efectarii unor determinari specifice si controlului calitatii betonului. Daca Contractorul
apeleaza la un laborator independent, trebuie specificate prin contract toate determinarile
necesare asigurarii si controlului calitatii betonului, functie de specificul lucrarii.
2.6.2 Transportul betonului
Transportul betonului trebuie efectuat luand masurile necesare pentru a preveni
segregarea, pierderea componentilor sau contaminarea betonului. Transportul betonului
de la statie se va face numai cu autoagitatoare fiind interzisa folosirea autobasculantelor
cu bena amenajata special. Transportul local al betonului se poate efectua cu bene,
pompe, vagoneti, benzi traansportoare, jgheaburi sau tomberoane. Mijloacele de transport
trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
Ori de cate ori intervalul de timp pentru descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor
de transport depasesc o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu
jet de apa. In cazul autoagitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 m3 de apa, se vor
roti cu viteza maxima timp de 5 minute, dupa care se vor goli complet de apa. Evacuarea
va respecta cerintele planului de protectiei a mediului.
Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie cuprinsa intre
5C si 30C. In situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30C sunt necesare masuri
suplimentare care se vor stabili de catre un institut de specialitate sau un laborator
autorizat prin adoptarea unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere in opera
si tratare a betonului si folosirea unor aditivi intarzietori eficienti, etc.
2.7

ARMATURI
2.7.1Conditii Tehnice

Otelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze “Specificatii tehnice privind cerinte
si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton” si sa indeplineasca
conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1-89 (pentru oteluri cu profil neted OB 37), in
STAS 438/2-91 (pentru oteluri profilate PC 52, PC 60), in STAS 438/3 , /4-98 (pentru
sarme trase si plase sudate pentru beton armat), si STAS 10107/0 - 90.
Tipurile de armaturi utilizate curent sunt:
- OB 37 - otel beton rotund, neted, pentru armaturile constructive si la armaturile de
rezistenta a caror dimensionare rezultata din respectarea conditiilor de procent minim de
armare;
- PC 52 - otel beton cu rezistente superioare, avand profil periodic, pentru armaturile de
rezistenta ale elementelor structurale din beton armat.
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In cazul folosirii otelurilor din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis
de unitatea care a importat otelul sau cea care asigura desfacerea acestora. In certificatul
de calitate se va mentiona tipul corespunzator de otel din STAS 438/1-2/ 89-91,
echivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor parametrilor de calitate. In
cazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, constructorul va
putea utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor de laborator şi
împreună cu acordul scris al Proiectantului/Consultantului.
Reglementarile tehnice pentru elemente din beton armat sunt specificate STAS 10107/090, capitolele 6 si 7.
2.7.2Livrarea si marcarea
Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare si insotita de certificatul
de calitate. In cazurile in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta
este obligata sa transmita certificate de garantie corespunzatoare loturilor pe care le
livreaza. Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa
contina urmatoarele informatii:
•

denumirea si tipul de otel, standardul utilizat;

•

toate informatiile pentru identificarea loturilor;

•

greutatea neta;

•

valorile determinante privind criteriile de performanta.

Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata care
va contine:
•

marca produsului;

•

tipul armaturii;

•

numarul lotului si al colacului sau legaturii;

•

greutatea neta;

•

viza CTC.

Otelul livrat de intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor care va
contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton.
2.7.3Transportul si depozitarea
Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi
transportate si depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante ce
pot afecta armatura sau/si betonul sau aderenta beton-armatura. Otelurile pentru armaturi
sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate si dotate corespunzator
astfel incat sa se asigure:
•

evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelului;
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•

evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;

•

asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.
2.7.4Controlul Calitatii

Armaturile vor fi verificate conform “Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de
performanta pentru otelurile utilizate in constructii”. Pentru fiecare cantitate si sortiment
aprovizionat, operatia de control se realizeaza conform prevederilor din capitolul 17 (pct.
17.2.1.1. ( f ) si din anexa VI.1 (pct. A.5) ale Codului NE 012-99, si anume:
•

examinarea existentei si continutului documentelor de certificare a calitatii si
compararea datelor inscrise in certificat cu cerintele reglementate pentru produs;

•

examinarea aspectului;

•

verificarea prin indoire la rece;

•

verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere,
alungirea la rupere).
2.7.5Cerinte tehnice specifice armaturilor de tip plase sudate

Teste de laborator specifice acestor tipuri de armături vor fi executate în conformitate cu
prevederile STAS 438/3-1998.
Plasele sudate acoperite de rugină vor fi curăţate, se va îndepărta stratul de oxid de fier cu
perii de sârmă.
După îndepărtarea stratului de rugină, descreşterea secţiunii armăturii rezultată trebuie să
nu depăşească toleranţele prevăzute în standarde.
2.7.6Taierea si fasonarea armaturilor
Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in
stricta conformitate cu prevederile proiectului si cu respectarea prevederilor de alcatuire
pentru elementele din beton armat prevazute in STAS 10107/0 - 90, punctul 6 privind
urmatoarele:
•

ancorarea armaturilor longitudinale si transversale, conform pct. 6.2;

•

prevederi suplimentare pentru stalpi, conform pct. 6.4;

•

prevederi suplimentare pentru grinzi, conform pct. 6.5;

•

prevederi suplimentare pentru Plăci, conform pct. 6.6.

Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, Contractorul va analiza prevederile
proiectului, tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si
de aspectele tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar se va
solicita reexaminarea de catre proiectant a dispozitiilor de armare in proiect.
Armaturile care se fasoneaza
indeparta:

trebuie sa fie curate si drepte. In acest scop se vor
45

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com
•

eventualele impuritati de pe suprafata barelor;

•

rugina prin frecare cu perii de sarma, in special in zonele in care barele urmeaza a
fi innadite prin sudura.

Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa
depaseasca abaterile limita la diametru prevazute in standardele de produs.
Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indreptat inainte de a se
proceda la taiere si fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intiderea cu troliul,
lungirea maxima nu va depasi 1 mm/m.
Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite
confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul
montarii. In cazul in care, datorita conditiilor locale, poate fi favorizata corodarea otelului,
se recomanda montarea si betonarea armaturilor in maximum 15 zile de la fasonare.
Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul
armaturilor netede, avand dimaterul “d”, ciocul se indoaie la 1800, cu raza interioara de
minim “1,25 d” si portiunea dreapta de capat, de regula minim “5 d”. In cazul armaturilor cu
profil periodic, ciocul se indoaie la 900 cu raza interioara de minim “2d” si portiunea
dreapta de capat, de regula minimum “7d”. Indoirea barelor inclinate, a celor de trecere din
stalpi in grinzi sau a celor trecute peste coltul unui cadru se va face dupa un arc de cerc
de cel putin “10d”. Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta cu
lungimea de cel putin “20d” in zonele intinse si cel putin “10d” in zonele comprimate. In
cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept, raza cercului de indoire va fi minim de
“2d”. Barele etrierilor se inchid cu ciocuri la 1350, avand lungimea ciocului de cel putin
“10d” sau 10 cm, unde “d” este diametrul bazei etrierului.
Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se va realiza cu o miscare lenta, fara socuri. La
masinile de indoire nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la viteza
mare a masinii, cand aceasta are doua viteze. Se interzice fasonarea armaturilor la
temperaturi sub -100C. Barele cu profil periodic avand diametrul mai mare de 25 mm se
vor fasona la cald. Recomandari privind fasonrea barelor, montarea si legarea
armaturilor sunt date in anexa II.1. a Codului NE 012-99.
Armatura trebuie taiata, indoita, manipulata astfel incat sa se evite:
•

deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, loviri);

•

ruperi ale sudurilor in carcase sau plase sudate;

•

contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce
procese de coroziune.

Incercarile sau determinarile specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calitatii sudurii
nodurilor se va efectua conform STAS 438/3 – 1989.
2.7.7Montarea armaturilor
Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa receptionarea calitativa a cofrajelor si
acceptarea de catre Proiectant / Consultant a procedurii de betonare in cazul elementelor
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sau partilor din structura al caror volum depaseste 100 mc si este necesar sa fie prevazute
rosturi de turnare.
La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a
turnarii si compactarii betonului prin:
•

crearea unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara, care sa permita
patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se descarca betonul, la
intervale de max. 3 m;

•

crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului, de minim 2,5 ori diametrul si la
intervalul maxim de 5 ori grosimea elementului, uzual diametrele vibratoarelor
fiind de 38 sau 58 mm.

In cazul in care nu sunt asigurate conditiile de mai sus:
•

se va monta sau incheia partial armatura superioara, urmand a se completa
inainte de ultima etapa de betonare;

•

se va solicita, daca este cazul, reexaminarea dispozitiilor de armare prevazute in
proiect.

Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri care sa asigure
mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capre, etc.). In acest
sens se vor prevedea:
•

cel putin patru distantieri la fiecare m2 de placa sau perete structural;

•

cel putin un distantier la fiecare metri liniari de grinda sau stalp (pentru  > 12 mm),
si cel putin doi distantieri la fiecare metri liniari de grinda sau stalp (pentru  < 12
mm);

•

cel putin un distantier intre randurile de armaturi in fiecare doi metri liniari de
grinda in zona cu armatura pe doua sau mai multe randuri.

Distantierii pot fi confectionati din mortar de ciment in forma de prisme prevazute cu cate o
sarma pentru a fi legate de armaturi, sau confectionati din masa plastica. Este interzisa
folosirea ca distantiere a cupoanelor din otel-beton, cu exceptia distantierilor intre randuri
de armatura pe doua sau mai multe randuri, la grinzi. Pentru mentinerea in pozitie a
armaturilor de la partea superioara a Plăcilor se vor folosi capre din otel-beton sprijinite pe
armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distanta de maximum un metru
(1 buc/m2) in camp, respectiv la 50 cm (4 buc/m2) in zonele in consola. In cazul armaturilor
cu diametru mai mare de 14 mm se admite depasirea distantelor mentionate, dar astfel
incat sa se asigure pastrarea pozitiei armaturii. In asemenea situatii, caprele pot fi inlocuite
cu bare sudate de armatura inferioara si respectiv superioara.
Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin punct de sudura sau legaturi cu
sarma de armatura elementului, sau vor fi fixate de cofraj, astfel incat sa se asigure
mentinerea pozitiei lor in timpul turnarii betonului.
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Se recomanda ca, atunci cand se dispune de mijloace mecanice de ridicare si montaj,
armatura sa se monteze sub forma de carcase preasamblate, de preferinta sudate prin
puncte.
Inainte ca betonul sa fie turnat, armatura trebuie sa nu prezinte noroi, ulei, vopsea, agenti
de intarziere si antiaderent, trebuie indepartata rugina, zgura, zapada, gheata, grasime
sau orice alta substanta care poate avea efecte chimice adverse asupra otelului sau
betonului, sau reduce legatura dintre otel si beton.
2.7.8Legarea armaturilor
Barele de armatura trebuie sa fie legate intre ele, la incrucisari, prin legaturi de sarma
neagra (STAS 889 - 80) sau prin sudura electrica prin puncte. Cand legarea se face cu
sarma, se vor utiliza doua fire de sarma de 1 - 1,5 mm diametru.
Retelele de armaturi din Plăci si diafragme vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri
de incrucisari marginale pe intreg conturul. Restul incrucisarilor, din mijlocul retelelor, vor fi
legate in sah. Retelele din Plăcile curbe se vor lega in toate punctele de incrucisare.
La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor sau
cu ciocurile agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor
pot fi legate numai in sah, din doua in doua bare.
Barele inclinate vor fi legate, in mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se incruciseaza.
2.7.9 Innadirea barelor
Innadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului prin suprapunere (de
regula), sau suprapunere si sudura, respectand reglementarile din STAS 10107/0-90,
punctul 6.3. si normativul C28-83 privind sudarea barelor din otel beton.
Innadirile prin sudura a barelor se realizeaza prin sudarea manuala cu arcul electric, prin
suprapunere sau cu eclise, cu respectarea modului de executie, a lungimilor minime
necesare ale cordonului de sudura si controlului calitatii conform prescriptiilor tehnice
specifice.(C28-83 si C150-84).
Nu se permite folosirea sudurii la innadirea armaturilor din oteluri ale caror calitati au fost
imbunatatite pe cale mecanica (sarma trasa). Aceasta interdictie nu se refera si la sudurile
prin puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial.
2.7.10 Tolerante admisibile
Tolerantele admise la petrecerea armaturilor sun mentionate in anexa II.2 a normativului
NE 012-99.
2.7.11 Stratul de acoperire cu beton
Pentru asigurarea durabilitatii elementelor structurii prin protectia armaturii contra
coroziunii si buna conclucrare cu betonul este necesar ca la elementele din beton armat
sa se realizeze un strat de acoperire a armaturilor avand grosimea corespunzatoare
prevederilor din STAS nr. 10107/0-90 punctul 6.1. (pentru medii considerate fara
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agresivitate chimica) si respectand prevederile din anexa II.3. – Cod NE 012-99 (pentru
medii cu agresivitate chimica).
Pentru asigurarea stratului de acoperire proiectat se dispun corespunzator distantieri din
materiale plastice sau mortar. Este interzisa utilizarea distantierilor din cupoane metalice
sau lemn.
Din punctul de vedere al conditiilor de expunere la actiunea intemperiilor si umiditatii
ridicate, elementele situate in spatii inchise si cele in contact cu exteriorul (la fatade) dar
protejate prin tencuire sau alt strat de protectie echivalent se incadreaza in categoria I.
Pentru elementele executate monolit pe santier si incadrate in categoria I, grosimea
minima a stratului de acoperire cu beton a armaturilor este de:
•

pentru plăci sau nervuri dese cu latime <150 mm ale planseelor: 10 mm, dar
respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1.2 diametrul barelor de pe primul
rand;

•

pentru pereti structurali: 15 mm, dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu
1.2 diametrul barelor de pe primul rand;

•

pentru grinzi, stalpi, bulbi ai peretilor structurali: 25mm;

•

pentru fundatii: 35 mm pe fata care vine in contact cu betonul de egalizare, sau
pentru fetele turnate in cofraj (de ex. grinzi de fundare).- categoria III: 45 mm pe
fata care vine in contact direct cu pamantul.(categoria IV).

In cazul betoanelor de clasa < C16/20 valorile de mai sus se sporesc cu 5 mm pentru
categoriile de expunere II, III, IV.
Grosimea minima a stratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa respecte
valorile anterioare, dar sa fie cel putin egala cu 1.2Xdiametrul barei de armatura
longitudinala. Grosimea maxima a stratului de acoperire a armaturilor longitudinale se
limiteaza la 50 mm. Grosimea stratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa
fie de regula multiplu de 5mm, si se obtine prin rotunjirea in plus sau cu cel mult 2 mm in
minus a valorilor determinate conform conditiilor specificate anterior.
2.7.12 Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect
In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect, se poate
proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul Proiectantului / Consultantului. Inlocuirea
armaturilor prevazute in proiect se va inscrie pe planurile de executie care se depun la
Cartea constructiei si va fi vizata de Consultantul structurist care are in subordine lucrarea.
2.7.13 Innadirea prin sudare ale barelor
Innadirile prin sudare ale barelor vor indeplini conditiile din STAS 438/1-80 si STAS 438/280 cu privire la valorile minime ale limitei de curgere Rc (R0,2) si ale rezistentei la rupere;
limita de curgere a innadirii sudate se considera incarcarea la care epruveta prezinta o
deformatie remanenta mai mica sau cel mult egala cu 0.2% (determinata conf. Tabel 11,
pct.2 – din C 28/83).
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Sudarea se va putea efectua numai pentru temperaturi mai mari de 0ºC. Pentru
temperaturi cuprinse intre –15 …0º C sunt permise innadirile cu sudura numai in spatii
protejate si cu o preincalzire la limita superioara (300º C). Deasemenea, in acest caz, se
va lucra numai pe baza dispozitiei speciale a responsabilului tehnic de executie cu sudura.
Temperatura de preincalzire se va determina cu creioane termoindicatoare sau pe baza
indicatiilor din tabelul I.6. – C28-83. Preincalzirea barelor se va executa cu flacara
oxiacetilenica (conf. STAS 4137-70) sau cu alte surse termice. In caz de vant puternic,
ceata sau ploaie, se vor proteja punctele de lucru unde se executa sudurile. Dupa
terminarea sudarii, la temperaturi exterioare mai mici de +5ºC, sau la vant puternic si
umiditate ridicata, innadirea sudata se va impacheta in materiale termoizolante uscate,
protejate impotriva umezelii, pentru asigurarea unei raciri lente.
Capetele barelor care urmeaza a fi sudate se vor taia manual, cu mijloace mecanice, sau
cu flacara, urmata de o curatire mecanica suplimentara a fetei prelucrate. Capetele barelor
care sudeaza se vor curata cu peria de sarma pana la obtinerea unui luciu metalic pe
lungimea innadirii prin sudare, precum si pe suprafetele transversale ale capetelor ce se
sudeaza.
Masinile si agregatele de sudare vor fi manipulate, intretinute si verificate de personal
calificat, controlandu-se buna functionare a echipamentelor pentru reglarea parametrilor
de sudare; de asemenea se vor verifica masinile si agregatele noi, puse in functiune. Se
va urmari permanent, prin montarea unui voltmetru, variatia tensiunii din reteaua de
alimentare a masinilor sau agregatelor de sudare si se va interzice sudarea in perioadele
in care se constata o varatie a tensiunii mai mari de 10% fata de tensiunea nominala,
luandu-se masuri pentru inlaturarea acestor variatii. Transformatoarele de sudura trebuie
sa indeplineasca conditiile din STAS 2689-71. Agregatele de curent continuu vor indeplini
conditiile din normele de fabricatie, avand puterea nominala indicata si dispozitive de
reglare fina a curentului de sudare.
2.8

COFRAJE SI SUSTINERI

Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite si montate incat sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
a) sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevazute in proiect
pentru elementele ce urmeaza a fi executate respectandu-se inscrierea in abaterile
admisibile precizate in anexa III.1. din Codul NE 012-99.
b) sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment.
c) sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care pot apare in procesul de
executie.
d) sa fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea tolerantelor pentru structura si
a nu afecta capacitatea sa portanta.
e) sa fie astfel dispuse incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii, cat si
realizarea unei compactari corespunzatoare a betonului.
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f) sa respecte reglementarile tehnice in vigoare. Supravegherea si controlul vor asigura
realizarea cofrajelor in conformitate cu planurile de executie si reglementarile tehnice
specifice.
g) sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elementele
de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor.
h) sa permita la decofrare o desfacere facila, o preluare treptata a incarcarii de catre
elementele care se decofreaza, fara deteriorarea sau lovirea betonului.
Suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substantele de ungere a cofrajului
(agentii de decofrare) trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioara a
cofrajului, iar betonul trebuie turnat cat timp acesti agenti sunt eficienti. Agentii de
decofrare nu trebuie sa pateze betonul, sa afecteze durabilitatea betonului, sau sa
corodeze cofrajul, sa se aplice usor, sa-si pastreze proprietatile neschimbate in conditiile
climatice si dinamice de executie a lucrarilor. Alegerea agentilor de decofrare se va face
pe baza reglementarilor tehnice sau agrementelor.
Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baza de lemn, metal sau produse
din material plastic. Materialele utilizate trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in
vigoare. Detaliile de alcatuire a cofrajelor se vor elabora de catre Contractor in cadrul
proiectului tehnologic de executie sau de catre un institut specializat.
Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de precizarile
date in “Ghidul pentru proiectare si utilizarea cofrajelor”.
Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite
deformarea si degradarea lor (umezire, murdarire, putrezire, ruginire, etc.).
Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe
stivele de panouri de cofraje.
Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curati si pregati suprafetele
care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va verifica si corecta
pozitia armaturilor.
Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele etape:
-

trasarea pozitiei cofrajelor;

-

asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

-

incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura
repartizarea solicitarilor tinand seama de gradul de compactare si de posibilitatile de
inmuiere, astfel incat sa se evite producerea tasarilor. In cazurile 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.
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2.9

PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
2.9.1Reguli generale pentru betonare

Executarea lucrarilor de betonare se vor face in prezenta unui reprezentant al
Contractorului sau a Consultantului. Reprezentantul Contractorului va fi permanent
prezent la betonare conform normativului NE 012-99. Betonul va fi turnat imediat ce a fost
livrat in santier. Nu este permisa depasirea timpului maxim de transport si modificarea
consistentei betonului.
Turmarea betonului va fi supreavegheata dupa urmatoarele reguli:
•

Cofrajele ce vor fi in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu 2 – 3 ore inainte de
turnarea betonului, iar excesul de apa se va inlatura.

•

Betonul va fi incarcat in bene, targi, pompe si alte dispozitive sau turnat direct in
cofraje.

•

Daca betonul nu are lucrabilitatea ceruta sau este segregat, va fi respins si turnarea
va fi interzisa.

•

Se admite imbunatatirea consistentei (pentru lucrabilitate) numai prin folosirea unui
aditiv superplastifiant, conform prevederilor din NE 012-99.

•

Inaltimea de cadere libera la turnarea betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3 m –
in cazul elementelor cu latime de maxim 1.00 m, si de 1.50 m in celelalte cazuri,
inclusiv elemente de suprafata (fundatii, grinzi, Plăci, etc).

•

Betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma
tronconica), avand capatul inferior situat la maximum 1.50 m de zona care se
betoneaza.

•

Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se
realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm inaltime si turnarea noului strat
inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior.

•

Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de
pozitia prevazuta, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a
Plăcilor in consola. Daca totusi se produc asemenea defecte, ele vor fi corectate in
timpul turnarii.

•

Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului.

•

Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici
asezarea vibratorului pe armaturi.

•

In zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a
sectiunii, prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel,
concomitent cu vibrarea lui. In cazul ca, aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea
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posibilitati de acces lateral al betonului prin spatii care sa permita patrunderea
vibratorului..
•

Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora, luandu-se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor
deplasari sau cedari.

•

Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe
podine, astfel rezemate incat sa nu se modifice pozitia armaturii. Este interzisa
circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat..

•

Betonarea se face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau in
procedura de executie.

•

Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara
luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de
incepere a prizei betonului. In lipsa unor determinari de laborator, aceasta se va
considera 2 ore de la 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 numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor.

•

Instalarea podinelor pentru circulatia lucrarilor si mijloacelor de transport pe
planseele betonate precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau
armaturi este permisa numai dupa 24 – 48 de ore de la terminarea betonarii, in
functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat (de exemplu, 24 ore pentru
temperatura peste 200C si ciment de tip I de clasa mai mare de 32.5).
2.9.2Pregatirea turnarii betonului

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite conditiile
urmatoare:
•

Intocmirea procedurii pentru betonare obiectului in cauza de catre Contractor si
acceptarea acesteia de catre Consultant. Procedura cuprinde detalierea regulilor de
executie si de control a calitatii, tinand seama de cerintele impuse prin proiect, de
posibilitatile de dotare si organizare a executiei, precum si de prevederile din NE 01299.

•

In cazul betonului preparat pe santier: sunt realizate masurile pregatitoare, sunt
aprovizionate si verificate materialele necesare (ciment, agregate, aditivi, adaosuri,
armaturi, piese inglobate, cofraje, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si
dotarile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii de executie.

•

Sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a
betonului, in concordanta cu prevederile in vigoare privind protectia mediului.

•

Sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie,
precum si asupra masurilor privind securitatea muncii si paza contra incendiilor.
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•

Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi in concordanta
cu contractul. De mentionat ca, daca de la montarea si receptionarea armaturii a
trecut o perioada indelungata (peste 6 luni), este necesara o inspectare a starii
armaturii de catre o comisie alcatuita din Consultant, Contractor, Proiectant si
reprezentantul Inspectiei de Stat in Constructii care va decide oportunutatea
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 ruginei
neaderente, armatura - dupa curatire – nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii
sub abaterea minima prevazuta in standardele de produs; se va proceda apoi la o
noua receptie calitativa.

•

Suprafetele de beton turnat anterior si intarit, care vor veni in contact cu betonul
proaspat sunt curatate de pojghita de lapte de ciment sau de impuritati; suprafetele
nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate, si trebuie sa aiba
rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane.

Sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul
interventiei unor situatii accidentale prin asigurarea:
o statiei de betoane si mijloacele de transport de rezerva;
o sursei sumplimentare de energie electrica;
o materialele pentru protejarea betonului;
o vibratori aditionali, echipamente de compactare;
o conditiilor de creare a unui rost de lucru, etc.
•

Nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ploi
abundente, ger, furtuna, etc.).

•

Sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii, astfel incat
acestea sa nu se acumuleze in zonele care urmeaza a se betona.

•

Sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si
efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat, la descarcarea din
mijlocul de transport.

•

Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc
conditiile tehnice stabilite si sunt refuzate.

In baza verificarilor indelinirii in intregime a conditiilor sus mentionate se va consemna
aprobarea inceperii betonarii de catre:
•

Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorului;

•

Consultantul

•

Si la fazele determinante (“faze determinante”, ex. Inainte de acoperirea cu alte
lucrari) de catre:

•

Atat Proiectantul cat si Inginerul,
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•

Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorului, cat si

•

Un reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii,

in conformitate cu prevederile programului de control al calitatii lucrarilor – stabilite prin
contract.
Aprobarea inceperii betonarii trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi verificari in
cazurile in care:
•

au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data
aprobarii (intemperii, accidente, reluarea activitatii la lucrari sistate si
neconservate, etc.);

•

betonarea nu a inceput in interval de 7 zile de la data aprobarii.

Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru
transportul local si compactarea betonului.
2.9.3Betonarea diferitelor elemente de constructie
Fundatii
Betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va face pe un strat de egalizare,
conform proiectului.
Elementelor Verticale
La betonarea elementelor verticale - stalpi, diafragme, pereti, in cazul elementelor cu
inaltimea de maximum 3 m se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga inaltime si
betonarea pe la partea superioara a elementulu, daca vibrarea betonului nu este stanjenita
de grosimea redusa a elementului sau desimea armaturilor. Primul strat de beton va avea
o consistenta la limita maxima admisa prin procedura de executie si nu va depasi
inaltimea de 30 cm.
Grinzi si stalpi
La betonarea grinzilor si Plăcilor se vor respecta urmatoarele precizari suplimentare:
•

Turnarea grinzilor si a Plăcilor va incepe dupa 1 - 2 ore de la terminarea turnarii
stalpilor sau a peretilor pe care reazema, daca procedura de executie nu contine
alte precizari;

•

Grinzile si Plăcile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp. Se
admite crearea unui rost de lucru la 1/5 pana la 1/3 din deschiderea Plăcii si
turnarea ulterioara a acesteia;

•

La turnarea Plăcilor se vor folosi reperi dispusi la distanta de maximum 2 m, pentru
a se asigura respectarea grosimii prevazute prin proiect.
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2.9.4Compactarea betonului
Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oclus.
Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, functie de
consistenta betonului, tipul elementului, etc. In timpul compactarii betonului proaspat se va
avea grija sa se evite deplasarea si degradarea armaturilor si/sau cofrajelor. Betonul
trebuie compactat numai atata timp cat este lucrabil.
Compactarea manuala
Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel cu ciocanirea
cofrajelor), cu aprobarea Consultantului, în următoarele cazuri:
•

introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor
sectiunii sau desimii armaturilor si nu se poate aplica eficient vibrarea externa;

•

intreruperea functionarii vibratorului (defectiune, intreruperea de curent electric,
etc.), caz in care betonarea trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare
unui rost.

Compactarea mecanica
In general compactarea mecanica se face prin vibrare. Se pot utiliza urmatoarele
procedee de vibrare:
•

vibrarea interna folosind vibratoare de interior (pervibrator);

•

vibrarea externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj;

•

vibrarea de suprafata cu ajutorul vibratoarelor placa sau a riglelor vibrante.

Vibrarea interna
Este principalul procedeu de compactare a betoanelor. Tipul de vibrator va fi definit si
aprovizionat la santier inainte de inceperea betonarii. Alegerea tipului de vibrator (marimea
capului vibrator, forta perturbatoare si frecventa corespunzatoare a acestuia) se va face in
functie de dimensiunile elementelor si posibilitatile de introducere a capului vibrator
(butelia) printre barele de armatura.
Consistenta betoanelor compactate prin vibrare interna depinde de forma elementului si
desimea armaturilor. Durata de vibrare optima se situeaza intre minim 5 secunde si
maximum 30 secunde in functie de tasarea betonului si tipului de vibrator utilizat. Distanta
intre 2 puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de maximum 1 m,
reducandu-se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor. Grosimea
stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din lungimea capului
vibrator (buteliei). La compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda de la 50 mm
pana la 150 mm in stratul compactat anterior.
Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat sunt urmatoarele:
•

betonul nu se mai taseaza;
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•

suprafata betonului devine orizontala si usor lucicoasa;

•

inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

Vibrarea externa
Este indicata in cazul elementelor turnate monolit de grosimi reduse si cu armaturi dese, la
elementele prefabricate, sau care nu pot fi compactate prin vibrare interna. In zonele in
care este posibil se pot folosi suplimentar si vibratoare de interior. In cazul elementelor
compactate cu ajutorul vibratoarelor de exterior se vor lua masuri constructive speciale,
prin marirea rigiditatii cofrajelor si prin prevederea, in masura in care este posibil, de
legaturi elastice intre cofraje si elementele de sustinere si rezemare.
Consistenta betoanelor compactate prin vibrare externa se recomanda sa fie cu tasare
minima 50 mm.
Vibrarea de suprafata
Se va utiliza la compactarea plăcilor cu grosimea de maximum 200 mm. Consistenta
betoanelor compactate prin vibrare de suprafata se recomanda sa fie cu tasare minima 20
mm. Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30 ... 60 secunde. Timpul optim de vibrare
se va stabili prin determinari de proba efectuate in opera la prima sarja de beton ce se
compacteaza.
Grosimea stratului de beton armat turnat (inainte de compactare) trebuie sa fie de
1,1...1,35 ori mai mare decat grosimea finala a stratului compactat, in functie de
consistenta betonului. In cazul determinarilor de proba prevazute in paragraful anterior se
stabileste si grosimea stratului de beton turnat necesara pentru realizarea grosimii finite a
elementului.
Distanta intre doua pozitii succesive de lucru ale plăcilor vibrante trebuie sa fie astfel
stabilita, incat sa fie asigurata suprapunerea de minimum 50 mm in raport cu pozitia
precedenta.
2.10

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII TEHNICE SAU PRIN
PROCEDEE SPECIALE
2.10.1 ..........................................................Betoane turnate prin pompare

Materialele utilizate pentru prepararea betonului turnat prin pompare trebuie sa fie dozate,
amestecate si controlate corespunzator, conditii esentiale pentru realizarea unui beton
optim tehnologiei de pompare. Dimensiunea maxima a agregatelor va fi limitata la 1/3 din
diametrul conductei de refulare. Clasele de beton recomandate pentru realizarea in mod
curent prin acest procedeu de punere in opera sunt C 8/10...C 20/25. Pomparea
betoanelor de alta clasa situata in afara acestui domeniu se va face numai dupa
efectuarea unor incercari experimentale preliminare care sa dovedeasca aplicabilitatea
procedeului.
La punerea in opera a betoanelor pompate, se vor lua urmatoarele masuri:
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•
•
•

Pomparea va fi continua, fara intreruperi pentru a evita blocarea betonului in
conducte;
Inaltimea libera de cadere a betonului sa fie max. 0.50 m
Grosimea stratului de beton sa fie max. 40 cm

•

Betonul sa fie compactat prin vibrare.

•

Alte recomandari privind compozitia betonului si tehnologia de pompare sunt date la
capitolul 16 – pct 16.3 din Codul NE 012-99.
2.10.2 ........................ Executarea lucrarilor de betonare pe timp friguros

Parametrul de baza pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este temperatura
aerului exterior, care se masoara la ora 8 dimineata, la umbra, la 2,00 m inaltime de la sol
si la distanta minima de cladiri sau orice alta constructie. “Zi friguroasa” se numeste ziua in
care temperatura aerului exterior este inferioara valorii de + 5C si nu are tendinte de
urcare.
Reglementarea tehnica pentru executia lucrarilor de constructii pe timp este Normativul
C16-84 care cuprinde toate prevederile desfasurarii activitatii in conditiile respective.
Cateva din prevederile pentru executia lucrarilor de beton armat sunt descrise in
continuare, acestea urmand a fi completate cu celelalte cerinte ale normativului C 16-84:
Temperatura de inghet a betonului este considerata valoarea de 0°C, cu exceptia cazurilor
in care se folosesc aditivi care coboara aceasta temperatura pana la o valoare specifica ce
rezulta din instructiunile lui de folosire. Cofrajele folosite se vor proteja cu materiale
termoizolante. La executie cofrajele trebuie sa fie curatate de zapada si gheata prin
mijloace mecanice si in final, daca este posibil, prin intermediul unui jet de aer cald.
Aplicarea subsantelor care usureaza decofrarea se face numai dupa curatarea si uscarea
suprafetei;
Se va acorda o deosebita atentie rezemarii elementelor de sustinere a cofrajelor luandu-se
masuri corespunzatoare in functie de comportarea la inghet a terenului, si anume:
•

pentru pamanturile stabile la inghet rezemarea se va face pe talpi asezate pe
terenul nivelat si curatat in prealabil de zapada, de gheata si de stratul vegetal;

•

pentru pamanturile nestabile la inghet, precum si in cazurile umpluturilor, popii se
vor aseza pe grinzi cu suprafata mare de rezemare ingropate sub adancimea de
inghet , pe fundatii existente.

Armaturile se vor depozita pe teren uscat, amenajat cu platforme de pietris compactat.
Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare prin ciocanire, prin
zgariere cu unelte adecvate sau cu jet de aer cald pentru topirea ghetii si uscarea apei
rezultate. Nu se recomanda topirea ghetii cu apa calda decat daca exista certitudinea ca
aceasta nu va inghetadin nou pana la turnarea betonului. Este interzisa dezghetarea cu
ajutorul flacarii.
Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive. La prepararea betonului
se va adopta o cantitate de apa cat mai scazuta si aditivi plastifianti sau superplastifianti.
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Agregatele trebuie dezghetate inainte de introducerea in malaxor (este interzisa
dezghetarea cu apa calda) si aduse la temperatura minima de + 5 C. Agregatele nu
trebuie sa contina granule poroase care sa fie gelive.
La locul de preparare va fi afisata obligatoriu reteta de preparare a betonului, impreuna cu
date privind:
•

Temperatura minima a apei si agregatelor la introducerea in malaxor;

•
•
•

Durata de malaxare a agregatelor cu apa, pana la adaugarea cimentului;
Durata totala de malaxare;
Temperatura betonului la descarcarea acestuia din malaxor and temperatura
betonului la locul de punere in opera.

La transportul betonului pe obiect, la punerea lui in opera si in perioada de maturizare se
vor lua masuri de limitare la minimum a pierderilor de caldura prin:
a) protejarea benelor prin izolarea lor termica si acoperirea in perioada de asteptare cu
folii de polietilena sau prelate;
b) reducerea la minimum a timpului de asteptare a betonului de la descarcare pana la
aducerea la locul de punere in opera;
c) protejarea imediata a elementului betonat conform solutiilor prevazute in cadrul
masurilor de asigurare a regimului termic (vezi Anexele C si D din C 16-84).
Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pe timp friguros prin vibrare
mecanica. La punerea in opera a betonului se vor respecta prevederile din Anexa A din C
16-8.
Inceperea sau reluarea oricaror lucrari de betonare intrerupte din cauza gerului si intrate in
aceasta stare in perioada de dezghet este permisa numai dupa pregatirea
corespunzatoare a rostului de intrerupere. Protejarea betonului dupa punerea in opera
trebuie sa se faca intr-un timp cat mai scurt. Se vor folosi cofraje izolate termic, saltele
termoizolatoare, etc, acoperite intotdeauna cu folii de polietilena sau prelate din panza
impermeabila prin care sa se etanseizeze izolatia termica si sa se inchida si un start de
aer stationar (neventilat) de 3-5 cm grosime.
La locul de punere in opera a betonului vor fi afisate obligatoriu:
•

Temperatura betonului la livrare;

•

Temperatura betonului la terminarea punerii in opera;

•

Nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare (conf. C 16-84);

•

Modul de protejare a betonului dupa turnare;

•

Durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare.

Decofrarea se poate efectua numai daca sunt indeplinite conditiile din NE 012-99.
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Indeplinirea conditiilor de decofrare se va controla prin incercari ale epruvetelor din beton
pastrate in aceleasi conditii de regim termic ca si elementul de constructie, conform NE
012-99.
2.10.3 Rosturi de lucru (de betonare)
In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia
astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi
de dilatare. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie stabilita prin proiect
sau prin procedura de executie. Numarul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot
avea o rezistenta mai mica in comparatie cu restul structurii in cazul in care sunt tratate
necorespunzator. De asemenea exista riscul de diminuare a impermeabilitatii in rost cu
consecinte in reducerea gradului de protectie impotriva coroziunii armaturii.
Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elmentelor structurii care nu sunt supuse la
eforturi mari in timpul exploatarii.
La stabilirea pozitiei rostului de lucru se vor respecta urmatoarele reguli:
•

La stalpi se vor prevedea rosturile numai la baza;

•

La grinzi, daca din motive justificative 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 la 30 - 50mm
sub nivelul inferior al plăcii sau vutei plăcii;

•

La Plăci, rostul de lucru va fi situat la 1/5 - 1/3 din deschiderea plăcii;

•

La plansee cu nervuri, cand betonarea in directia nervurilor, rostul se va face in
zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea nervurilor;

•

La plansee cu nervuri, cand betonarea se face perpendicular pe directia nervurilor,
rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea grinzii principale.

Suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora, iar la
plăci si pereti, perpendiculara pe suprafata lor;
Tratarea rosturilor de lucru se face astfel:
•

spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului (circa 5 ore
de la betonare, functie de rezultatele incercarilor de laborator);

•

inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se
betonul ce nu a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a
inlatura pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati dupa care se va uda;

•

inaintea betonarii, betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba
apa dupa regula “beton saturat dar cu suprafata zvantat “.

Cerintele de tratare a rosturilor de lucru enuntate trebuie sa fie indeplinite si in cazul
rosturilor “neintentionate” ce au aparut ca urmare a conditiilor climaterice, din cauza unor
defectiuni, nelivrarii la timp a betonului, etc.
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2.11

DECOFRAREA

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta.
Trebuie avute in vedere conditiile speciale ale decofrarii elementelor din beton care au fost
supuse inghetului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat).
Elementele de constructii pot fi decofrate in momentul in care betonul are suficienta
rezistenta pentru a putea prelua integral sau partial, dupa caz, sarcinile pentru care au fost
proiectate. Trebuie acordata 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/mm2, astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie
deteriorate (orientativ 2 zile pentru o temperatura de +5 0C si respectiv o zi pentru o
temperatura de +150C).

•

cofrajele fetelor inferioare la Plăci si grinzi, se vor indeparta mentinand sau
remontand popii de siguranta, atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa
70% pentru elementele cu deschideri de max. 6 m. Si 85% pentru elementele cu
deschideri mai mari de 6 m.

•

popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de
clasa urmatoarele procente:
o 95% pentru elementele cu deschideri de max. 6 m;
o 112% pentru elementele cu deschideri de 6 – 12 m;
o 115% pentru elementele cu deschideri mai mari de 12 m.

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, conform prevederilor din STAS 1275–88. In cazul in
care exista dubii cu privire la rezultatele incercarilor pe epruvete se recomanda incercari
nedistructive.
Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului:
Rapida
Medie
Lenta

Raport A/C
< 0.5
0.5 ... 0.6
< 0.5
Restul cazurilor

Clasa cimentului
42.5 R – 52.5 R
42.5 R
32.5 R – 42.5 R
Restul cazurilor

Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor laterale:
Viteza de dezvoltarea a
rezistentei betonului

Termenul de decofrare (in zile )
la temperatura mediulu (0C)
+ 50C
+ 100C
+ 150C
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lenta
Medie

2 zile
2 zile

1 1/2 zile
1 zi

1 zi
1 zi

Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor inferioare cu
mentinerea popilor de siguranta:
Conditii tehnologice
Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului
Temperatura mediului (0C.)
Grinzi cu deschiderea de max. 6.00m
Grinzi cu deschiderea >6.00m

Termenul de la turnare (in zile)
lenta
medie
+5 +10 +15
+5 +10 +15
6
5
4
5
5
3
10
8
6
6
5
4

Recomandari pentru termene minime pentru indepartarea popilor de siguranta:
Conditii tehnologice
Development speed of concrete resistance
Temperatura mediului (0C.)
Grinzi cu deschiderea de max. 6.00m
Grinzi cu deschiderea de 6.00 to12.00m
Grinzi cu deschiderea >12.00m

Termenul de la turnare (in zile)
lenta
medie
+5 +10 +15
+5 +10 +15
18 14 9
10
8
5
21 18 12
14 11
7
36 28 18
28 21 14

Observatii:
•

Termenele din tabelele anterioare sunt orientative, decofrarea urmand a se face
pe baza procedurilor de executie in momentul in care elementele au atins
rezistentele minime indicate in NE 012-99.

•

Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub +5 0C atunci se
recomanda ca durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ
durata inghetului.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli:
•

Desfăşurarea operatiei va fi supravegheată direct de către Contractor şi în prezenţa
Consultantului. Consultantul va fi instiintat inainte de decofrare. In cazul in care se
constata defecte de turnare (goluri, zone segregate, etc.), care pot afecta
stabilitatea constructiei decofrate, se va sista demontarea elementelor de sustinere
pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare;

•

Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii
elementelor si continuand simetric catre reazeme;

•

Slabirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri, etc.) se va face treptat, fara socuri;

•

Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de
catre elementele ce se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea
materialului cofrajelor si sustinerilor.

•

In cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3 m, la decofrare se vor
lasa popi de siguranta. Amplasarea lor se recomanda a se stabili astfel:
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o La grinzi avand pana la 6 m deschidere se lasa un pop de siguranta la
mijlocul acestora; la deschideri mai mari numarul lor se va spori astfel incat
distanta intre popi sau de la popi la reazeme sa nu depaseasca 3 m;
o La Plăci se va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin 1
pop la 12 m2 de placa;
o Intre diferitele etaje popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul sub
altul.
Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul
care se cofreaza sau se betoneaza.
In temen de maximum 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda,
de catre Contractor, Consultant si de catre Proiectant (daca acesta a solicitat sa fie
convocat), la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii,
incheindu-se un proces verbal in care se vor consemna calitatea lucrarilor, precum si
eventualele defecte constatate. Se interzice efectuarea de remedieri, inainte de aceasta
examinare. In cazul constatarii unor defecte remedierea acestora se va face numai cu
instiintarea si acordul Proiectantului / Consultantului, conform prevederilor din instructiunile
tehnice C 149-87.
2.12

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

In vederea obtinerii proprietatiilor potentiale ale betonului (in special) zona suprafetei
trebuie tratata si protejata o anumita perioada de timp, in functie de tipul structurii,
elementului, conditiile de mediu din momentul turnarii si conditiile de expunere in perioada
de serviciu a structurii.
Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa
compactare. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a
capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.
Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature, in particular,
datorita radiatiilor solare si vantului. De asemenea este o masura de prevenire a
urmatoarelor efecte:
•

antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii sau apelor curgatoare;

•

diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

•

temperaturii scazute sau inghetului;

•

eventualelor socuri sau vibratii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei
beton armatura (dupa intarirea betonului).

Principalele metode de tratare/protectie sunt:
•

mentinerea in cofraje;

•

acoperirea cu materiale de protectie;

•

stropirea periodica cu apa;

•

aplicarea de pelicule de protectie.
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Durata orientativa (in zile) a tratarii betonului:
Dezvoltarea rezistentei betonului
Temperatura betonului in timpul tratarii (C.)
Conditii de mediu in timpul tratarii:
Elemente expuse indirect razelor solare, sau la
umiditate sub 80%
Elemente expuse razelor solare sau vantului cu
viteza medie, umiditate peste 50%
Elemente expuse la razele intense ale soarelui
sau la o viteza mare a vantului sau la o umiditate
sub 50%

rapida
5 10 15

medie
5 10 15

lenta
10 15

5

2

2

1

3

3

2

4

4

2

4

3

2

6

4

3

8

5

4

4

3

2

8

6

5

10

8

5

In tabel sunt prezentate recomandari pentru tratarea unui beton cu ciment de tip I
(Portland) si pentru temperaturi de 5, 10 15 (C). Durata de tratare depinde in mod
substantial de temperatura betonului. De exemplu la 30C durata tratarii poate fi
aproximativ jumatate din durata tratarii betonului la 20C. Astfel izolarea prin cofraj poate fi
o metoda de reducere a timpului de tratare.
In lipsa unor date referitoare la compozitia betonului si la conditiile de expunere – pentru a
asigura conditii favorabile si a reduce deformatiile din contractie – se va mentine
umiditatea timp de minim 7 zile dupa turnare.
Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip, etc.
Aceasta operatie se va face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca
materialul sa nu adere la suprafata acoperita. Materialele de protectie vor fi mentinute
permanent in stare umeda.
Stropirea cu apa incepe dupa 2 -12 ore de la turnare, in functie de tipul de ciment utilizat si
temperatura mediului, dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pentru ca prin
aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale
de 2 - 6 ore, in asa fel incat suprafata betonului sa se mentina permanent umeda. Se va
folosi apa care indeplineste conditiile de calitate similare cu conditiile pentru apa de
amestecare a betonului.
In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat (+ 5 0C) nu se va proceda la
stropirea cu apa, ci se aplica materiale de protectie. Peliculele de protectie se aplica in
conformitate cu reglementarile speciale. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor
fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena, atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista
pericolul antrenarii pastei de ciment. Betonul ce ar urma sa se afle in contact cu apele
provenite din precipitatii va fi protejat de actiunea acestora prin devierea provizorie a apei
timp de cel putin 7 zile.
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CONTROLUL CALITATII, DEVIATII ADMISIBILE
2.13.1 Generalitati
Reglementarile din Codul NE 012-99 prevad masurile obligatorii minime necesare
controlului executiei structurilor din beton si beton armat. Controlul cuprinde actiunile si
deciziile esentiale ca si verificarile ce trebuie facute in conformitate cu reglementarile
tehnice specifice pentru satisfacerea cerintelor respective.
2.13.2 Sisteme de control
a) Controlul intern: desfasurat de catre producator si / sau Contractor, fiecare in
domeniul sau de activitate; acest control este exercitat:
•

din initiativa proprie (proceduri interne de control);

•

in conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de catre o
organizatie independenta, la cererea investitorului.

b) Controlul extern: se efectueaza asupra unei intreprinderi de catre un organism
independent de aceasta. Controlul extern poate consta din:
•

verificarea masurilor de control intern (daca sunt in conformitate cu
procedurile de control extern);

•

procedee de verificare suplimentare independente de sistemele de control
intern.

c) Controlul de conformitate: este exercitat pentru a verifica daca functionarea unei
unitati sau a productiei se desfasoara in conformitate cu regulile stabilite.
Controlul de conformitate este in general o parte din controlul extern si se
efectueaza de catre organisme independente autorizate pentru efectuarea
activitatii de certificare a calitatii produselor folosit in constructii conform HG
728/94.
Frecventa si intensitatea controlului depind de consecintele cauzate de unele posibile erori
in diferitele stadii ale procesului de executie / productie a betonului si se stabilesc prin
programe de control ale factorilor implicati. In ceea ce priveste frecventa si masurile ce se
adopta in cadrul controlului calitatii materialelor si betoanelor, prevederile sunt specificate
in Codul NE 012-99 – Anexa VI.1. Controlul calitatii lucrarilor de executie are la baza
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, H.G. 272/94, H.G. 925/95 si H.G. 766/97.
2.13.3 Controlul procesului de executie, Producerea betonului
Controlul procesului de executie / productie a betonului poate fi efectuat de Contractor in
sistem de control interior, cu asigurarea nivelului de calitate corespunzator, responsabili
tehnici cu sarcini specifice, sau printr-un organism independent (control exterior). In
ambele cazuri trebuie sa se dispuna de dotari corespunzatoare (echipament, aparatura,
personal) pentru realizarea inspectiilor si determinarilor.
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Datele relevante asupra controlului procesului de executie / productie a betonului trebuie
consemnate sub forma unor procese verbale sau in alte tipuri de documente. Toate
abaterile de la procedurile specificate in ceea ce priveste transportul, descarcarea,
betonarea, compactarea, tratarea betonului, etc, trebuie consemnate si raportate
responsabililor cu executia lucrarilor.
Procedurile de control ale procesului de executie / productie a betonului intocmite de
Contractor vor fi verificate de Investitor/Consultant şi/sau de un organism autorizat, ca
parte a controlului de conformitate.
Incercarile si determinarile efectuate in cadrul controlului procesului de executie/productie
a betonului pot fi luate in considerare la recepţie, pentru controlul de conformitate.
Verificarea calitatii materialelor componente si betonului se va face in conformitate cu
prevederile anexei VI. din Codul NE 012-99 respectand si urmatoarele:
•

nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului
verbal referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare
ascunsa;

•

in procesele verbale se vor preciza constatarile rezultate, daca corespund
proiectului si daca se admite trecerea la executarea fazei urmatoare;

•

daca se constata neconcordante fata de proiect sau prevederile prescriptiilor se
vor stabili si consemna masurile necesare de remediere. Dupa executarea
acestora se va proceda la o noua verificare si incheierea unui nou proces verbal.
2.13.4 Controlul si receptia lucrarilor de decofrare

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate,
astfel:
•

preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile
de cofraje si sustineri;

•

in cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de
fixare a elementelor;

•

final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor intr-un “registru de procese
verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”, tinand seama de
prevederile capitolului 17 din NE 012-99.

In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces
verbal de receptie calitativa comun pentru cofraje si armaturi.
La terminarea executarii cofrajelor se va verifica:
•

alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;

•

incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora;
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•

dimensiunile interioare ale cofrajelor, in raport cu cele ale elementelor, care
urmeaza a se betona;

•

pozitia cofrajelor, in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele
inferioare;

•

pozitia golurilor.
2.13.5 Controlul calitatii montarii armaturilor

La terminarea montarii armaturilor se va verifica:
•

Numarul, diametrul si pozitia armaturilor, in diferite sectiuni transversale ale
elementelor structurii;

•

Distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;

•

Lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi
inglobate in elemente ce se toarna ulterior;

•

Pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor;

•

Calitatea sudurilor;

•

Numarul si calitatea legaturilor dintre bare;

•

Dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;

•

Modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile
acestuia;

•

Pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate.

Innadirile sudate vor fi executate numai de catre sudori care au sustinut examenul practic
si teoretic pentru grupa 3 a prevederilor de sudare, conform STAS 9532/1-74 si care s-au
specializat si au fost examinati conform prevederilor din cap. 12 al Normativului C 28-83.
Innadirile sudate se vor poansona si verifica prin probe distructive, executate intercalat de
acelasi sudor si in aceleasi conditii cu sudurile din opera, in proportie de 3% din numarul
total al innadirilor.
Alte prevederile privind tehnologia de executie a sudarii manuale cu arc electric prin
suprapunere si cu eclise sunt cuprinse in Anexa I.3. a Normativului C 28-83.
Verificarea si receptionarea loturilor de armaturi sudate se face conform capitolului 10 al
Normativului C 28-83.
Prevederile privind tehnica securitatii muncii la executarea sudurilor sunt cuprinse in
cap.11 al Normativului C 28-83.
2.13.6 Controlul calitatii operatiunilor de betonare
Controlul inainte de punerea in opera a betonului
Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale:
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•

geometria cofrajului si pozitionarea armaturii;

•

inlaturarea impuritatilor si substantelor de orice fel de natura de pe suprafata
cofrajelor in contact cu betonul;

•

stabilitatea cofrajelor;

•

integritatea cofrajelor pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment;

•

tratarea suprafetelor cofrajelor;

•

curatarea armaturilor de impuritati si substante care ar slabi aderenta;

•

dimensiunea distantierilor;

•

conditiile necesare unui transport eficient, masurile de compactare st tratare
functie de consistenta specificata a betonului;

•

receptionarea calitativa a betonului;

•

rezultatele si concluziile verificarilor efectuate pana la aceasta faza;

•

asigurarea unui personal instruit;

•

asigurarea masurilor impotriva accidentelor/defectiunilor utilajelor.

In vederea asigurarii calitatii lucrarilor din beton si beton armat este obligatorie efectuarea
unui control operativ si adoptarea unor masuri conform anexei VI.3. din NE 012-99,
urmarindu-se:
•

evitarea livrarii sau punerii in opera a unui beton ale carui caracteristici in stare
proaspata nu indeplinesc conditiile impuse;

•

adoptarea de masuri operative la statia producătoare de betoane pentru
corectarea compozitiei betonului sau a conditiilor de preparare;

Controlul in timpul transportului, compactarea si tratarea betonului
Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale:
•

mentinerea omogenitatii betonului in timpul transportului si punerii in opera;

•

distributia uniforma a betonului in cofraj;

•

compactarea uniforma si evitarea segregarii in timpul compactarii;

•

inaltimea maxima de cadere a betonului;

•

viteza de turnare, tinand seama de actiunea betonului asupra cofrajelor;

•

durata intre etapele de amestecare, descarcare si turnarea betonului;

•

masuri speciale in cazul turnarii in conditii de vreme rece sau calduroasa;

•

masuri speciale in cazul rosturilor de lucru;

•

tratarea rosturilor inainte de turnare;
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•

metode de tratare si durata tratarii betonului functie de conditiile atmosferice si
evolutia rezistentei;

•

evitarea unor eventuale deteriorari ce pot apare ca urmare a unor socuri sau
vibratii asupra betonului proaspat.

In anexa VI.2. din NE 012-99 se prezinta in detaliu verificarile ce trebuie efectuate in
diferite etape ale executiei.
Calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand seama de concluziile analizei
efectuate conform controlului de conformitate (prevederilor cap.17.2.2. din NE 012-99),
asupra rezultatelor incercarii probelor de verificare a clasei, prezentate in buletinul emis de
laborator si concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor nedistructive sau incercarilor pe
carote, daca s-a cerut efectuarea lor in cadrul controlului opertiv. Rezultatul aprecierii
calitatii betonului pus in lucrare se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre
Proiectant, Investitor/Consultant si Contractor. Daca nu sunt indeplinite conditiile de
calitate se vor analiza de Proiectant/Consultant masurile ce se impun.
In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca:
•

Datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund comenzii si nu s-a
depasit durata admisa de transport;

•

Consistenta betonului corespunde celei prevazute;

•

Conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;

•

Se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe, conform
prevederilor anexei VI.1. din Codul NE 012-99;

•

Sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinerea pozitiei armaturilor,
dimensiunilor si formei cofrajelor;

•

Se aplica corespunzator masurile de protectie (tratare) a suprafetelor libere ale
betonului proaspat;

In condica de betoane se vor consemna:
•

seria talonului livrarii corespunzatoare betonului pus in opera;

•

locul unde a fost pus in lucrare;

•

ora inceperii si terminarii betonarii;

•

probele de beton prelevate;

•

masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat;

•

evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperii, etc);

•

temperatura mediului;

•

personalul care a supravegheat betonarea.
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In cazurile in care Contractorul raspunde direct si de prepararea betonului, acesta este
obligat sa verifice in paralel calitatea cimentului si a agregatelor conform prevederilor
anterioare, precum si modul de dozare, amestecare si transport al betonului. Constatarile
acestor verificari se inscriu in condica de betoane.
2.13.7 Controlul calitatii elementelor din beton si beton armat
La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica:
•

Aspectul elementelor, semnalandu-se daca se intalnesc zone cu beton
necorespunzator (beton necompactat, segregat, goluri, rosturi de betonare, etc.);

•

Dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor betonate;

•

Distanta intre diferitele elemente;

•

Pozitia elementelor verticale (stalpi, pereti) in raport cu cele corespunzatoare
situate la nivelul imediat inferior;

•

Pozitia golurilor;

•

Pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior;

Verificarile specificate mai sus se efectueaza prin sondaj. Se va consemna in procesul
verbal daca sunt respectate prevederile prezentului proiect. La consemnarea constatarilor
se va tine seama de prevederile anexei III.1. din NE 012-99 privind “Abaterile admisibile
pentru elementele din beton armat” si respectiv “Defectele admisibile” – din anexa III.2. a
NE 012-99.
2.13.8 Controlul calitatii lucrarilor de torcretare
Lucrarile de torcretare se vor face in conformitate cu cerintele Capitolului 17 din Codul de
Practica NE 012-99. Calitatea aderentei materialului la suprafata de suport va fi verificata
prin ciocanirea suprafetei. Ariile care suna a gol vor fi indepartate si torcretate. Mortarul
torcretat va fi evaluat vizual.
2.13.9 Abateri admise
Abaterile limita admisibile la fasonarea si montarea armaturilor sunt indicate in anexa II.2.
a Codului NE 012-99 si in Normativul C56-85 privind verificarea calitatii si receptia
lucrarilor de constructii pentru elementele din beton armat.
Abateri maxime la armaturi (in mm)
Element

grosime
Lung.
distante
Lung.
Lung.
strat de
1-10
intre bare
<1 m
>10 m
acoperire
m

L petrecere
inadiri
sudate

pozitie
inadire

Fundatii

 10

+ 10

5

 20

 30

 3d

50

Pereti

5

+3

5

 20

 30

 3d

50

Stalpi

3

+3

5

 20

 30

 3d

50

OBS.
conf.
C2883
C2883
C2870
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Grinzi

3

+3

5

 20

 30

 3d

50

Plăci

5

+2

5

 20

 30

 3d

50

Intre
etrieri

 10

-

5

 20

 30

 3d

50

83
C2883
C2883
C2883

Abaterile limita admise fata de dimensiunile din proiect pentru elemente de cofraj si
cofrajele montate sunt prevazute in C 56-85 , cu unele observatii suplimentare indicate in
anexa III.1. a Codului NE 012-99.
Abateri limita ale cofrajelor si elementelor decofrate din beton si beton armat
ELEMENT DUPA DECOFRARE
Inclinare suprafata fata de:

COFRAJ
Element dimens. de abat. inclinare
referinta
(mm)
cofraj
3
mm/m
15
Fundatii
Lungime
15mm
6
Latime
(total)
10
Inaltime
10
Pereti
Lungime
Inaltime

Stalpi

Grinzi
Plăci

Grosime

3

Inaltime

10

Dimens.
sectiune
Lungime
Dimens.
sectiune
Lungime
(Latime)

Sectiune: Verticala
1m
dupa
2
1m
decofrare
20 mm <2m
3
20mm >2m
30mm
<3m 16mm
3-6m 20mm
3
>3m. 25mm
<10cm.3mm
>10cm.5mm
<3m 16mm
3-6m 20mm
>3m  25 mm
<50cm 5mm
>50cm 8mm

3
10
3

2 mm/m

Id. columns id.
columns

10
10

10 mm
(total)

<3m  16mm
3-6m 20mm
>3m 25mm
>10cm 5mm

3

3

total

16

Orizontala
1m total
1m2
5

20

16

16

20

5

10

10

Grosime
Abaterile fata de dimensiunile cerute ale elementelor de cofraj, gata confectionate (extras
din normativul C 56-85 cu completari):
- pentru lungime:  4 mm;
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- pentru latime:

 3 mm;

Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor din beton armat
dupa decofrare sunt date in anexa III.1. din Codul NE 012-99.
Abaterile fata de dimensiunile din proiecte sau prescriptii tehnice pentru armaturile
elementelor din beton armat sunt date in anexa II.2 din Codul NE 012-99.
2.13.10 Defecte admisibile
Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul si integritatea elementelor din beton si
beton armat:
•

Defecte de suprafata (pori, segregari superficiale, denivelarii locale) avand
adancimea de maximum 1 cm, suprafata de maximum 400 cm 2 defect, iar totalitatea
defectelor de acest tip fiind limitate la maximum 10% din suprafata fetei elementului
pe care sunt situate;

•

Defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale, segregari) avand
adancimea mai mica decat grosimea stratului de acoperire armatura, lungimea
maxima de 5 cm, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la maximum 5%
din lungimea muchiei respective.

Defectele care se incadreaza in limitele mentionate anterior pot sa nu se inscrie in
procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare, dar vor fi in
mod obligatoriu remediate conform Normativului C 149/87 pana la receptionarea lucrarii.
Defectele care depasesc limitele mentionate anterior se inscriu in procesul verbal care se
intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare si vor fi remediate conform solutiilor
stabilite de Proiectant / Consultant şi/sau expert dupa caz.
2.14

RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA

Receptionarea structurii de rezistenta se va efectua pe intreaga constructie sau pe parti de
constructie, conform Normativului C 56 – 85 , Anexa I.1. Aceasta receptie are la baza
examinarea directa efectuata pe parcursul executiei in cadrul controlului interior sau
exterior.
Suplimentar se vor verifica:
•

Documentele de certificare a calitatii prevazute de reglementarile in vigoare
pentru materialele livrate;

•

Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajele,
armarea, aspectul elementelor dupa decofrare, - aprecierea calitatii betonului pus
in lucrare, precum si existenta si continutul proceselor verbale pentru fazele
determinante;

•

Existenta si continutul documentelor de certificare a calitatii, in cazul in care
betonul a fost livrat de catre o alta unitate de constructii;
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•

Constatarile consemnate in cursul executiei in cadrul controlului interior si/sau
exterior.

•

Confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri
prevazute in diferitele documente aparute pe parcursul executiei;

•

Consemnarile din condica de betoane;

•

Buletinul privind calitatea betoanelor;

•

Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;

•

Dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului;

•

Pozitia golurilor prevazute in proiect;

•

Pozitia relativa, pe intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale (stalpi,
pereti) consemnandu-se eventualele dezaxari;

•

Incadrarea in abaterile admise, conform prevederilor de la punctul III.14.;

•

Orice alta verificare care se considera necesara.

In vederea receptiei structurii unei constructii, in cazurile in care se solicita de catre
Proiectant / Consultant, Contractorul va prezenta Investitorului/Consultantului buletine de
analiza pe beton intarit prin incercari nedistructive. Alegerea elementelor si numarul
necesar de incercari se face de catre Proiectant/Consultant. Incercarile nedistructive se
vor efectua conform Normativului C 26-85.
Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se
consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre Investitor/Consultant, Proiectant si
Contractor, precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se receptioneaza sau se
respinge.
In cazurile in care se constata deficiente in executarea structurii, se vor stabili masurile de
remediere, iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua receptie.
Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (zidul, tencuieli, protectii, finisaje) este
admisa numai pe baza dispozitiei data de Investitor/Consultant sau de Proiectant. Aceasta
dispozitie se va da dupa incheierea receptiei structurii de rezistenta sau in cazuri justificate,
dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta.
Examinarea rezistentelor betonului la varsta de 28 de zile se va face la receptia definitiva
a structurii de rezistenta. Calitatea betonului livrat de statia de betoane se va aprecia pe
baza analizarii rezultatelor obtinute la varsta de 28 de zile pe probe prelevate la statia de
betoane, in conformitate cu precizarile anexei VI.3. din NE 012-99. In urma acestei analize
se stabilesc eventualele masuri necesare imbunatatirii calitatii betonului care se va
produce in continuare.
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2.15

MASURATORI SI DECONTARI

Masurătorile şi decontările se vor face cu verificarea pe teren a stadiilor fizice, folosindu-se
lista de articole comasate.
Măsuratorile se vor intocmi pe baza articolelor de lucrări cuprinse în specificaţiile din
contract, luând în considerare toate planurile si detaliile de execuţie.
Măsurătorile se efectuează astfel:
•

pentru lucrarile de beton: la mc. de beton turnat;

•

pentru lucrarile de cofraje: la mp. de cofraj executat;

•

pentru lucrarile de armare: la kg. de armatura fasonata si montata.
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CAIET DE SARCINI
LUCRARI METALICE

75

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

3

CAIET DE SARCINI – LUCRARI METALICE

3.1

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executie a
elementelor si structurilor metalice.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor
putea face numai cu avizul Proiectantului* şi/sau Consultantului.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant* şi
Consultant / Investitor.
_____
* în concordanţă cu legislaţia Română

3.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

1

STAS 500-1

Oteluri de uz general pentru constructii. Conditii generale tehnice.

2

SR EN 10021

Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare.

3

STAS 564

Otel laminat la cald. Otel U.

4

STAS 424

Otel laminat la cald. Otel cornier cu aripi egale.

5

STAS 395

Otel laminat la cald. Otel lat.

6

STAS 505

Otel laminat la cald. Table groase. Conditii tehnice de calitate.

7

STAS 1125-1.

8

STAS 1125-2

9

STAS 767-0

10

C 150

11

C 56-85

12

Legea10/1995

Lege privind calitatea lucrarilor in constructii.

13

STAS 1049376

Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si
deplasarii constructiilor si terenurilor.

Sudarea metalelor. Electrozii iveliti pentru sudarea otelurilor cu arc
electric. Conditii tehnice generale de sudura.
Sudarea metalelor. Electrozii inveliti pentru sudarea otelurilor
carbon si slab aliate. Conditii tehnice.
Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si
asamblari in constructii. Conditii tehnice generale de calitate.
Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale
constructiilor civile, industriale si agricole.
Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie si a
instalatiilor aferente.
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3.3

PRESCRIPTII SI CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Dimensiuni si tolerantele pentru sectiunile de otel laminat la cald trebuie sa satisfaca
conditiile urmatoarelor prescriptii tehnice: STAS 500-1 "Oteluri de uz general pentru
constructii. Conditii generale tehnice", SR EN 10021 "Oteluri si produse siderurgice.
Conditii tehnice generale de livrare", STAS 564 "Otel laminat la cald. Otel U", STAS 424 "
Otel laminat la cald. Otel cornier cu aripi egale", STAS 395 "Otel laminat la cald. Otel lat",
STAS 505 "Otel laminat la cald. Table groase. Conditii tehnice de calitate".
Electrozii de sudura pentru arcul metalic de sudura manuala trebuie sa satisfaca conditiile
STAS 1125-1. Sudarea metalelor. Electrozii iveliti pentru sudarea otelurilor cu arc electric.
Conditii tehnice generale de sudura. STAS 1125-2 "Sudarea metalelor. Electrozii inveliti
pentru sudarea otelurilor carbon si slab aliate. Conditii tehnice."
Bolturile hexagonale, suruburile si piulitele brute trebuie sa satisfaca cerintele SR ISO
4016 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade C" si ISO 4033 "Piulite hexagonale
stil 2 grade A si B".
Bolturile hexagonale, suruburile si piulitele de precizie trebuie sa satisfaca cerintele STAS
4014 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade A si B " si ISO 4033 "Piulite
hexagonale stil 2 grade A si B", STAS 4242 "Suruburi cu cap hexagonal. Clase de
executie A si B".
Saibele din otel trebuie sa satisfaca cerintele STAS 5200-4 "Saibe plate serie de
dimensiuni normale. Clasa de executie A", STAS 5200-5 "Saibe plate serie de dimensiuni
mari clasa de executie A si C".
La executie se vor folosi, atat dimensional cat si calitativ, numai materialele indicate in
proiect, orice schimbare de materiale (calitate sau dimensiuni semifabricat) se va face
numai cu avizul scris al Proiectantului/Consultantului si se vor anexa la documentatia de
insotire a produsului. Materialele utilizate vor fi garantate de furnizori cu certificate de
calitate privind compozitia chimica, caracteristicile si incercarile mecanice conform
standardelor in vigoare.
Materialul de adaos pentru sudura va fi corespunzator elementelor care se asambleaza si
va fi de asemenea insotit de certificatele de calitate garantate de furnizori. Materialul de
adaos va fi stabilit de Contractor functie de procedeul de sudare adoptat. Nu se admit
remedieri prin sudura a defectelor ce depasesc limitele de admisibilitate prescrise in
standardele respective.
3.4.

VERIFICAREA CALITATII

Controlul calitatii si receptia in uzina se va face conform H.G.R. Nr.273/94, Legii 10/95,
STAS 767/0-88 si C150-84, efectuandu-se incercarile prescrise si intocmindu-se
documentele legale ce vor insoti furnitura la Investitor.
Inainte de executie materialele vor fi verificate din punct de vedere calitativ si dimensional
de catre organul de control autorizat. Asupra fiecarui reper se vor face urmatoarele
verificari:
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•

identitatea materialului cu cel prevazut in proiect; in caz de modificari se vor
prezenta derogarile avizate de factori autorizati;

•

starea de curatire, prelucrare si/sau finisare a suprafetelor conforma cu cele
indicate pe desenele de executie sau mentionate;

•

Verificarile si masuratorile se vor face cu mijloace sau aparate de control adecvate
scopului si gradului de precizie cerut;

•

Defectele admise in materialul de baza vor fi cele admise in standardele de material,
iar abaterile de forma ale semifabricatelor se vor incadra in limitele admise de
standardele de produse. In lipsa acestor certificate Contractorul trebuie sa faca
probele necesare conform standardelor in vigoare si sa intocmeasca certificatele de
calitate corespunzatoare.

3.5.

LIVRAREA, MANIPULAREA, DEPOZITAREA

Inainte de a fi livrata pe santier, fiecare piesa de otel prelucrata trebuie marcata distinct in
conformitate cu desenul de montaj.
La manipularea, incarcarea, transportarea, descarcarea elementelor de constructii
metalice se vor lua toate masurile pentru a se asigura evitarea producerii deformatiilor.
Materialul marunt (gusee, suruburi, piulite, saibe, etc) va fi transportat in lazi rezistente.
3.6.

EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Montarea elementelor de constructii metalie se realizeaza dupa reguli care fixeaza
tolerante la montarea ale acestora si care sunt cuprise in STAS 767-0 "Constructii civile,
industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in constructii. Conditii tehnice
generale de calitate."
Tehnologia de executie a structurii metalice si a armaturilor rigide se va stabili de catre
constructor in conformitate cu proiectul de executie si recomandarile din prezentul caiet de
sarcini.
3.6.1Prevederi generale
Toate operatiile de executie si montaj se vor efectua cu personal calificat in acest gen de
lucrari, coordonat tehnic. Unitatea ce executa constructiile metalice si montajul acestora va
asigura si masurile de securitate a muncii si paza contra incendiilor necesare realizarii
acestor lucrari.
Orice modificari fata de proiect vor fi aduse la cunostiinta Proiectantului/Consultantului
pentru a fi avizate si introduse in documentatie.
3.6.2Pregatire, debitare, sanfrenare
Inainte de punerea in executie a produselor se va analiza proiectul in vederea stabilirii
tehnologiei de executie.
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Laminatele vor fi curatate inainte de a fi debitate, prelucrate si apoi imbinate.
Suprafata profilelor laminate trebuie sa fie neteda si fara fisuri. Defectele superficiale pot fi
indepartate cu polizorul cu conditia ca dupa indepartare, grosimea materialului sa nu
scada sub limitele de toleranta prevazute in STAS 1111-86. Nu se admit remedieri prin
sudura a defectelor de suprafata.
Se recomanda ca taierea la dimensiune a tablelor sau celorlaltor profile sa se faca cu
mijloace mecanice. In cazul in care taierea se face cu flacara oxiacetilenica se va lasa un
adaos suficient pentru a se inlatura materialul decarburat prin prelucrarea mecanica a
muchiilor. Abaterile limita vor corespunde STAS 1111-86 si STAS 2300-88.
Piesele prelucrate nu trebuie sa prezinte muchii ascutite, bavuri, pete de zgura.
Rugozitatea lor va fi de maxim 25μm.
3.6.3Sudare
Sudurile sunt reprezentate si notate conform STAS 735/1-87, iar dimensiunile rosturilor
imbinarilor sunt stabilite conform STAS 6662-87, functie de grosimea materialelor si tipul
de sudura ales pentru imbinarea reperelor.
Clasa de calitate a sudurii va fi clasa III-a conform STAS 9398-83.
Documentatia tehnica pentru asamblarea prin sudura se elaboreaza de catre firma care
uzineaza elementele din otel si trebuie sa cuprinda:
•

pregatirea si prelucrarea materialului; debitarea cu pastrarea marcii otelului si
executia rosturilor;

•

tehnologia de sudare conform STAS 11400/1-88 (inclusiv pentru remedierea
defectelor);

•

tehnologia de asamblare a elementelor: pregatire, trasare, ordine de asamblare,
utilaje si dispozitive de lucru;

•

programul de control calitativ;

•

indicatii privind preasamblarea in uzina, depozitarea, marcarea si asamblarea
pentru transport precum si schemele de incarcare in mijloacele de transport.
3.6.4Lucrari de sudare si asamblare la temperature scazute (timp friguros)

La executia lucrarilor pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16 – 84:
Etape/Procese
tehnologice
Depozitarea

Proces tehnologic/conditii

Temperatura
°C

Durata

Elementele
metalice
in
depozite
descoperite, pe suporti de lemn,
amplasati pe platforme din pietris
compactat, amenajate pe teren uscat.
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Depozitarea

Depozitarea

Montarea
Montarea

Montarea
Vopsirea
Vopsirea

Materialele de imbinare – suruburi,
piulite, saibe, nituri – ambalate pe
categorii si dimensiuni in depozite
inchise si uscate.
Electrozi, fluxuri si sarma de sudura
invelite in suplimentar in folii de
polietilena, asezate pe rafturi la o
inaltime minima de 50 cm fata de
pardoseala.
Curatirea de rugina si uscarea portiunilor
destinate imbinarilor
Manipularea, asezarea la pozitie,
sprijinirea pe calaje si
asamblarea
provizorie.
Executarea imbinarilor fara sudura
Chituirea pe suprafete uscate
Grunduirea elementelor, pe suprafete
uscate in incaperi incalzite

- 10 ˚C

Durata de
executie
Durata de
executie

- 10 ˚C
- 10 ˚C

Durata de
executie
2 zile
1 zi

+ 5 ˚C
+ 10 ˚C

Sudurile se vor executa fara intrerupere. Sudarea se va incepe si termina pe piese
terminale (accesorii). Utilajele (dispozitivele) de sudura vor fi protejate corespunzator
contra intemperiilor prin adapostirea in baraci.
Cablurile ce servesc la alimentarea cu curent electric vor fi pozate pe suporti de lemn; nu
se admite ingroparea cablurilor in zapada sau asezarea lor pe pamantul inghetat.
La sudare se vor respecta urmatoarele conditii:
Proces tehnologic / montaj

Temperatura

Uscarea electrozilor in cuptoare speciale; Electrozii
se vor aproviziona la punctul de lucru in cantitati
care sa nu depasesca necesarul pentru 2 ore de
lucru.
Preincalzirea zonelor pe care se aplica cordoane
Conform
de sudura:
normelor
- piese cu grosimi pana la 25 mm
furnizorilor
- piese cu grosimi peste 25 mm
Depunerea succesiva a staturilor de sudura inainte
de racirea zonei de imbinare. La depunerea unui
strat nou, temperatura celui precedent nu trebuie 100 – 150 ˚ C
sa fie mai mica de:
150 – 500 ˚ C

Durata- zile
1

Inainte de
inceperea
sudurii
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Uscarea electrozilor in cuptoare speciale; Electrozii
se vor aproviziona la punctul de lucru in cantitati
care sa nu depasesca necesarul pentru 2 ore de
lucru.

200 ˚ C

Durata de
executie

Timpul de lucru al sudorilor se va micsora, in functie de temperatura, alternand cu pauze
de aproximativ 10 minute pentru odihna si incalzire.
Sudarea otelului, inclusiv sudurile de prindere care se incorporeaza in lucrarea finisata,
trebuie sa corespunda prevederilor C 150 "Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din
otel ale constructiilor civile, industriale si agricole." De asemenea, se vor respecta
urmatoarele prescriptii tehnice:
•

SREN ISO 9013 "Sudarea si procedeele conexe. Clase de calitate si tolerante
dimensionale ale suprafetelor taiate termic (cu flacara oxigaz)"

•

STAS 10564-2 "Taierea cu plasma a metalelor. Clase de calitate ale taieturilor ".

Contractorul va intocmi tehnologia de sudare tinand seama de calitatea materialelor
imbinate, tipul de sudura indicat in proiect, continuitatea si lungimea cordonului de sudura,
compozitia si calitatile mecanice ale acestuia. Nivelul de acceptare al defectelor sudurilor
va fi nivelul “C”.
Procedeele de sudura aplicate vor avea in vedere prevenirea aparitiei de deformari ale
tablelor sau rigidizarilor, deformari care ar putea introduce tensiuni interne care sa
influenteze negativ comportarea elementelor structurale.
Suprafetele care trebuie sudate se vor curata de rugina, zgura, ulei, vopsea etc. si numai
dupa aceea se va trece la executarea sudurilor. Inainte de sudare se controleaza ca
marginile prelucrate sa corespunda plansei de executie si sa nu prezinte defecte ca:
exfolieri, fisuri, urme de zgura, pori, etc. Preincalzirea reperelor in vederea sudarii,
respectiv detensionarea lor, se prescrie la tehnologia de executie (la tablele de 25 mm
grosime).
Materialul de adaos pentru sudura se prescrie de catre Contractor prin tehnologia de
sudare, functie de calitatea materialelor imbinate, tipul si dimensiunea sudurii, astfel incat
sa se asigure calitatea ceruta prin clasa de calitate stabilita. Remedierea sudurilor se va
face sub control autorizat si vor fi mentionate in documentatia de insotire a produsului.
Acestea vor fi verificate dupa remediere, in conditiile prescrise pentru sudurile initiale.
Lungimea sudurilor de prindere care vor fi incorporate in lucrarea finisata nu va fi mai mica
decat de patru ori grosimea Plăcii celei mai groase sau de 50mm, luandu-se in
consideratie cea care din cele doua este mai mica.
Imbinarile executate prin sudura manuala, semiautomata sau automata vor avea
caracteristicile mecanice minime cerute pentru materialele pieselor care se sudeaza.
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Sudarea constructiilor metalice se va executa la o temperatura de peste + 5C. In cazul
executiei sudurilor in aer liber trebuie luate masuri pentru protejarea locului de sudura si a
sudorului de vant, ploaie si zapada.
3.6.5Montaj
La montaj se va verifica in mod obligatoriu existenta si calitatea tuturor subansamblelor
componente. Montajul se va executa conform planselor de executie.
Intreprinderea care monteaza constructia din otel va intocmi urmatoarea documentatie
(conform STAS 767/0-88):
•

masuri privind depozitarea si transportul pe santier a elementelor de constructii;

•

organizarea platformelor de preasamblare pe santier cu indicarea mijloacelor de
transport si ridicat ce se folosesc;

•

verificarea dimensiunilor implicate in obtinerea tolerantelor de montaj impuse;

•

pregatirea si executia imbinarilor de montaj;

•

verificarea cotelor si nivelelor indicate in proiect pentru constructia montata;

•

ordinea de montaj;

•

metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor in fazele intermediare de
montaj;

•

tehnologia de sudura pe baza de procedee de sudura conform standardelor in
vigoare;

•

programul de control al calitatii si receptia pentru furnitura, executia montajului si
protectia anticoroziva in conformitate cu H.G.R. Nr.273/94, Legii 10/95, STAS
767/0-88 si C 150-84.
3.6.6Montarea stalpilor metalici

Stalpii metalici vor fi montati in concordanta cu urmatoarele proceduri:
•

cu dispozitivul stabilit se agata stalpul in macara si se transporta la locul de montaj.

•

se prind ancorajele necesare pentru mentinerea verticalitatii.

•

se asaza stalpul pe pozitia corecta si se axeaza pe cele doua directii.

•

se prind ancorajele de piesele special prevazute si cu ajutorul lor, se verticalizeaza
stalpul.

•

se executa imbinarea conform proiectului.

•

se despride stalpul din macara.
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3.7.

ACOPERIRI DE PROTECTIE SI VOPSIRI

Elementele structurii metalice se vor acoperi cu un grund protector pentru perioada de
depozitare, anterioara montajului, pentru evitarea inceperii fenomenului de coroziune.
Grundul protector nu trebuie sa contina plumb si trebuie aprobat de consultant. Grundul
protector se va aplica uniform si continuu pe toate suprafetele. Tehnologia de aplicare a
grundului si a vopselii (sau vopselii termo-spumante de protectie la incendiu) se va face
conform instructiunilor furnizorului. Eventualele deteriorari ale grundului protector survenite
pe perioada transportului sau la depozitare vor fi remediate la locul de depozitare, in care
scop se va livra o cantitate suplimentara de grund protector impreuna cu subansamblele
(accesoriiile).
Suruburile, saibele si ancorele autoperforante se vor conserva cu orice tip de vaselina sau
unsoare minerala.
Toate elementele ce sunt armaturi rigide pentru beton armat cu armatura rigida (B.A.R.)
nu se vor acoperi cu grund protector sau vopsea.
3.8

CONTROLUL CALITATII

Verificarea controlului calitatii se face conform STAS 767 "Constructii civile, industriale si
agricole. Constructii din otel. Conditii generale de calitate" pentru:
•

conditii de calitate;

•

controlul calitatii executiei elementelor si al cordoanelor de sudura;

•

remedierea defectelor de sudura;

•

controlul tehnic de calitate inainte de operatia de sudare;

•

controlul tehnic de calitate in timpul operatiei de sudare;

•

controlul tehnic de calitate al elementelor si al imbinarilor sudate.

Imbinarile constructiilor metalice trebuie sa satisfaca cerintele C150 - "Normativ privind
calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agricole", STAS
767-2 "Constructii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite si imbinari cu suruburi la
constructii din otel. Prescriptii de executie".
Verificarile specificate pentru suduri trebuie sa fie efectuate in conformitate cu schema
urmatoare:
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Obiective de
verificat –

Conformitatea verificarii cu
clasa de calitate

Tipul imbinarii

Verificare conform Normativelor

Sudura cap la cap

- clasa de calitate C2
- controlul cu lichide penetrante
si controlul cu pulberi
magnetice 100%

Sudura de colt

STAS 5976/1
- controlul cu radiatii penetrante "Incercari ale imbinarilor sudate in
- 10% pentru clasa C2-nu
colt"
exista defecte
STAS 6606
- 100% pentru clasa C2- dupa
"Defectoscopie cu radiatii
remedieri
penetrante. Controlul imbinarilor
sudate prin topire

STAS 5540
"Incercari ale imbinarilor"

Pentru sudori se vor respecta urmatoarele conditii:
•

toti sudorii trebuie sa posede un cerificat aprobat de aptitudini sau o calificare
aprobata, corespunzatoare clasei de lucrari la care vor fi angajati. Se va prezenta
la cerere o copie a cerificatului de aptitudini;

•

daca sudorii nu poseda cerificate de aptitudini aprobate, se prezinta spre
aprobare probe in conformitate cu STAS 9523-12 "Examinarea si autorizarea
sudorilor" privind aptitudinile sudorilor pentru clasa de lucrari care urmeaza sa fie
executate.

•

unitatile care executa imbinari sudate sunt obligate sa utilizeze sudori autorizati
intern si verificati periodic, sudori autorizati ISCIR sau RNR;

•

autorizatia interna este valabila in cadrul intreprinderii timp de 2ani de la
verificarea calificarii sudorului in conditiile STAS 9532-12 "Examinarea si
autorizarea sudorilor".

Toate sudurile si suprafetele adiacente trebuie sa fie examinate vizual pentru a se
constata absenta urmatoarelor defecte:
•

crapaturi in sudura sau in suprafetele adiacente;

•

incluziuni de zgura;

•

porozitate;

•

lipsa lipirii la marginea sudurii;

•

unghi interior;

•

profil concav al sudurii;

•

cordon de sudura excesiv de convex;

•

o tranzitie proasta intre sudura si elementele sudate;
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•

lipsa alinierii intre componentele imbinarii;

•

lipsa de penetrare a radacinii sudurii;

•

un cordon de penetrare excesiv.

Defectele admise la suduri se vor incadra in prevederile STAS 9398-83 pentru clasa a III-a
de calitate. Remedierile sudurilor se vor face sub control autorizat. Acestea vor fi verificate
dupa remediere in conditiile prescrise pentru sudurile initiale.
3.9.

TOLERANTE

Tolerantele admise la uzinare sunt cele prevazute in STAS 767/0-88.
Abaterile de dimensiune admise pentru elementele structurale de otel situate deasupra
fundatiilor trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:
•

pentru orice suprafata orizontala nominala masurata de la nivelul de referinta cel
mai apropiat, 5mm;

•

pentru orice suprafata nominala verticala masurata de la linia de referinta cea mai
apropiata, 5mm.

Independent de tolerantele indicate mai sus, se iau in considerare urmatoarele:
•

Abaterea admisa a dimensiunilor sectiunii transversale a elementelor incorporate
fata de cele indicate pe desene trebuie sa fie egala sau mai mica de  3mm sau
 1:500 fiind luata in considerare cea mai mica din cele doua, in afara de cazul
cand in desene se prevede altfel.

•

Abaterea admisa in verticalitate a elementelor trebuie sa fie egala sau mai mica
de 1:500.

•

Abaterea admisa in inclinare trebuie sa fie egala sau mai mica de 1/1000 din
lungimea elementelor.

•

Abaterile totale maxime admisibile fata de dimensiunile orizontale si vericale nu
trebuie sa depaseasca  1:1000 sau  30mm, fiind luata in considerare cea mai
mica dintre cele doua.

3.10

RECEPTIA PIESELOR SI SUBANSAMBLELOR

Receptia pieselor va fi efectuata de reprezentantii Furnizorului si Investitorului; furnizorul
are obligatia de a pune la dispozitie urmatoarele acte:
•

buletine de control CTC pentru piese si subansamble;

•

buletine de calitate pentru materiale;

•

procesele verbale cu rezultatele probelor si verificarilor;
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•

buletinele de analiza pentru controlul sudurilor, inclusiv a celor remediate (daca
este cazul).

Receptia elementelor, subansamblurilor si structurilor metalice se va face in prezenta
reprezentantului Investitorului, a Proiectantului si a Consultantului. Eventualele
neconcordante sau modificari efectuate la proiect vor fi operate de proiectant in
documentatia de executie.
3.11

CONDITII DE EXPLOATARE

Dupa darea in exploatare constructia metalica nu va fi supusa altor solicitari in afara celor
inscrise in proiect. In timpul exploatarii nu se va schimba destinatia constructiei si nu se va
modifica structura constructiva.
Investitorul/Beneficiarul va inspecta periodic constructia metalica, cel putin o data pe an. In
afara acestor inspectii periodice sunt necesare inspectii suplimentare ale constructiei
metalice astfel:
-

in primele 6 luni de la darea in exploatare: Inspectii periodice;

-

in caz de cutremur, incendiu, actiunea vantului etc.: Defectele constatate cu ocazia
acestor inspectii se vor consemna intr-un proces verbal si apoi se trece la remedierea
lor.

Lucrarile cu caracter de reparatii si consolidari se vor face numai in conformitate cu
legislatia in vigoare privind proiectarea si executia, precum si cu respectarea Legii 10/1995
privind calitatea in constructii.
3.12

MASURATORI SI DECONTARI

Masurătorile şi decontările se vor face cu verificarea pe teren a stadiilor fizice, folosindu-se
lista de articole comasate.
Măsuratorile se vor intocmi pe baza articolelor de lucrări cuprinse în specificaţiile din
contract, luând în considerare toate planurile si detaliile de execuţie.
Masuratorile si decontarile se fac la kg de confectii metalice.
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
TAMPLARIE
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4

CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE TAMPLARIE

4.1

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tamplarie
structurale pentru acoperisuri si pentru pardoselile din lemn.
Lucrarile pentru tamplarie pentru acoperis sunt necesare atat in constructiile noi cat si in
cele de reabilitare, in timp ce cele pentru pardoseli din lemn doar in lucrarile de reparatii in
cladirile monumente istorice. Pentru lucrarile de tamplarie din lemen, lucrarile de finisaje
pentru tamplarie si placarile de acoperis vedeti capitolele respective la Lucrarile de
Arhitectura:
-

tamplarie din lemn pentru usi si ferestre;

Componentele de tamplarie pot avea urmatoarele functii: decorative, mecanice si portante.
4.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 942-86

Cherestea de rasinoase. Dimensiuni nominale

STAS 1928-90

Cherestea de stejar. Clase de calitate

STAS 1949-86

Cherestea de rasinoase. Clase de calitate

STAS 2925-86

Protectia cherestelei impotriva ciupercilor si a insectelor Xylophagus

STAS 5194-88

Cherestea. Metode de masurare. Reguli si metode pentru controlul
calitatii. Specificatii pentru marcare si transport

STAS 8022-91

Lemn. Determinarea eficacitatii masurilor antifungice

STAS 9302/1-81

Potectia lemnului. Prescriptii tehnice generale

STAS 9302/2-88

Protectia lemnului. Impregnarea la presiuni diferite de presiunea
atmosferica cu produse solubile in apa. Prescriptii tehnice

STAS 9302/3-81

Protectia lemnului. Impregnarea la presiunea atmosferica cu produse
lichide. Prescriptii tehnice

STAS 9302/4-88

Protectia lemnului. Tratamente pentru suprafata. Prescriptii tehnice

STAS 9302/5-90

Protectia lemnului. Impregnarea la presiuni diferite de presiunea
atmosferica cu uleiuri antiseptice. Prescriptii tehnice.

STAS 1245/4-74

Placaj. Determinarea fortei de comprimare
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STAS 1809-87

Panou. Determinarea fortei de lipire la forta de forfecare

STAS 2161-87

Placa. Determinarea fortei de forfecare la rosturile lipite

STAS 7578-90

Placi din fibra de lemn. Placi plastificate

EN 204

Clasificarea adezivilor non-structurali pentru imbinarea produselor din
lemn si cele derivate din cherestea

EN 301

Adezivi, fenolici si aminoplastici, pentru structurile portante din
cherestea: Clasificare si cerinte de executare

EN 335-1

Durabilitatea produselor din lemn si produselor pe baza de lemn –
Definirea claselor de risc a atacurilor biologice - Partea 1 : Generalitati

EN 408

Structuri din cherestea – Cherestea structurala si cherestea laminata
lipita – Determinarea unor proprietati fizice si mecanice

EN 789

Structuri din cherestea – Metode de testare – Determinarea
proprietatilor mecanice ale panourilor din lemn

EN 942

Cherestea pentru tamplarie – Clasificare generala a caliatii cherestelei

EN 1058

Panouri din lemn – Determinarea valorilor caracteristice pentru
proprietatile mecanice si densitate

prEN 12765

Clasificarea adezivilor termoreactivi pentru lemn pentru aplicari nonstructurale

prEN 13183-1

Cherestea rotunda si ecarisata – Metoda pentru masurarea
continutului de umiditate - Partea 1: Metoda pentru determinarea
continutului de umiditate pentru o bucata de cherestea rotunda sau
ecarisata (Metoda de uscare in cuptor)

prEN 13307

Scandura din cherestea si profile neprelucrarte pentru tamplarie

prENV 13696

Podea din lemn si parchet – Determinarea elasticitatii si rezistentei la
uzura

EN 335-2

Durabilitatea produselor din lemn sau pe baza de lemn - Definirea
claselor de risc pentru atac bilogic - Partea 2 : Aplicare pentru lemn
masiv
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EN 335-3

Durabilitatea produselor din lemn si pe baza din lemn – Definirea
claselor de risc pentru atac biologic - Part 3 : Aplicare pentru panouri
pe baza de lemn

EN 350-2

Durabilitatea produselor din lemn si pe baza de lemn – Durabilitatea
naturala a lemnului masiv – Partea 2: Ghid pentru durabilitate naturala
si pentru tratarea speciilor de lemn selectate importante in Europa

EN 844

Cherestea rotunda si ecarisata – Terminologie

prEN 13647

Pardosea din lemn si parchet si panouri si placari din lemn –
Determinarea caracteristicilor geometrice

4.3

MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE, LIVRARE, MANIPULARE SI
DEPOZITARE

Lucrarile includ urmatoarele articole si materiale:
a) Elemente structurale din lemn
• Structuri de grinzi ale acoperisului traditionale, capriori etc.;
• Grinzi usoare imbinate prin cuie;
• Imbinari, capriori, pane, grinzi de coama;
b) Sipci, panori, placi pentru acoperis
• Sageac;
• Placarea partii de dedesupt a acoperisului;
• Sipci pentru fixarea tiglelor si tablelor din metal.
• Glafuri interioare pentru usi din lemn, placa aglomerata acoperita cu rasina din
melamina sau marmura artificiala (Werzalit sau similar aprobate);
c) Accesorii
• Cuie si suruburi,
• Bolturi, piulite si saibe;
• Placi pentru insurubare si talpi;
• Ancore din otel;
• Adezivi;
• Protectii impotriva ciupercilor;
• Produse de ignifugare.
d) Echipamente
• Macarale;
• Elevatoare si trolii.
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Livrare, Manipulare si Depozitare
Cheresteaua structurala trebuie sa fie insotita de certificatele de calitate si de alte
documente care sa certifice orice tratament industrial. Cheresteaua se va depozita in stive,
la distanta de sol si astfel incat sa fie evitat contactul cu apa de ploaie,si sa fie permisa o
buna circulatie a aerului intre straturile de cherestea. Cheresteaua de calitati diferite se vor
marca si depozita diferit.
Elementele pre-asamblate (cum ar fi like , ferme prinse in cuie sau grinzi grele din lemn
laminat) vor fi depozitate astfel incat sa se asigure accesul usor cu macarele, elevatoare,
trolii si alte masini de ridicare. Se vor proteja impotriva oricaror deteriorari cauzate de vant
puternic.
Lemnul pentru tamplarie se va trasporta in mijloace de transport inchise, evitand orice
deteriorari in timpul transportului. Orice parti mobile ale tamplariei (sertare, usi etc.) se vor
fixa pentru a evita deschiderea accidentala. Suprafetele expuse se vor proteja impotriva
zgarieturilor.
Panourile pentru placare trebuie sa fie transportate in invelisuri de plastic si legate, pentru
a evita orice deteriorare.
Tamplaria va fi depozitata intr-un loc uscat de pe santier, bine protejata de intemperii .
Orice material inflamabil se va tine departe piesele din lemn si de tamplarie.
4.3.3 Predari
Inainte de inceperea lucrarilor, Contractorul va furniza plansele de excutie si mostre de
materiale pentru a fi aprobate de Consultant. Tamplaria facuta pe comanda var fi detaliata
atat privind cota cat si sectiunea.
4.4

EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, MONTAJ.

4.4.1 TAMPLARIE NEPRELUCRATA
Toata tamplaria trebuie marcata in stricta concordanta cu planurile si trebuie fixate in cea
mai buna metoda posibila si cu aprobarea Consultantului si Investitorului. Structura de
lemn se va prinde corect, se va verifica, prinse in suruburi sau bolturi cum este necesar.
Imbinarile longitudinale din sageacuri, etc. trebuie facute pe suporturi.
Elementele din lemn cu imbinari suprapuse, trebuie sa se suprapuna 150mm sau de 2 ori
inaltimea elemntului cel mai mare.
Cuiele, suruburile, piron, bolturi, ancore pentru incadrare si conectori pentru elemente de
lemn trebuie prevazute unde este necesar si cum este proiectat.
In afara de imbinarile care sunt proiectate in lucrarile structurale altele nu sunt premise
decat cu permisiunea anterioara din partea Proiectantului sau Consultantului. Nici un
element structural nu va fi taiate fara directionarea lor.
Pentru alte lucrari de tamplarie, elementele din lemn, vor fi pe cat posibil dintr-o bucata pe
aceeasi deschidere.
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La colturi, elementele din lemn vor fi imbinate pe jumatate pentru elementele de aceasi
grosime si se vor suprapune suficient pentru materialele de grosimi diferite.
TAMPLARIE PENTRU FINISARE/DIN LEMN
a) Generalitati
Calitatea tamplariei pentru finisare, grosimea panourilor si tipul conexiunilor si
constructiilor sunt definite conform proiectului tehnic.
In locul placilor aglomerate, este de preferat sa se foloseasca articole din lemn solide
care se vor finisa cu poliuretan sau lac alchinic deoarece acestea se pot retusa si repara
usor. Trebuie evitata folosirea finisajelor si a produselor laminate care sunt greu de
retusat si de revopsit pe santier.
Se vor evita finisaje din vopsea de ulei, care adesea necesita intretinere excesiva.
b) Placi pentru glafuri interioare de ferestre
Vor fi facute din:
- Lemn masiv (lacuit);
- Placa aglomerata acoperita cu resina din melaminad (Helopal sau similar aprobate);
- OSB acoperit cu rasina din melamina (Werzalit “Linea” sau “Exclusiv”).
Glafurile pentru ferestre nu vor avea pante spre fereastra. Daca exista o panta mica
(pentru a drena condensul iarna), aceasta trebuie sa fie spre interiorul camerei. Placile
pentru glafuri vor avea un canal pentru condens de 25mm latime si 5mm adancime.
Se vor evita puntile termice si infiltratiile de apa la intersectia dintre rama ferestrei si
placa pentru glaf prin masuri adecvate. Sunt posibile metode variate de montare:
Cand se lipeste pe partea superioara a tampalriei masive sau pe beton, spatiul dintre
sipcile din lemn se va umple cu un strat termo-insolator (2 componente, spuma sau
placa). Ca adeziv se va folosi Sika Bond T2 (sau similar aprobate). Intersectia dintre
rama de geam si palaca pentru glaf se va desparti de o fasie hidroizolatoare.
Se permite montarea glafurilor doar direct in patul de mortar folosind ancore din otel
galvanizat, daca o banda veriticala termo-izolatoare separa placa de glaf si patul de
mortar de rama ferestrei.
In cazul unei imbinari cap la cap intre glaf si rama ferestrei, rostul trebuie etansat cu
mastic.
Daca consola glafului este mai mare de 10cm, se va folosi o consola metalica. Consolele
trebuie sa fie suficiente ca numar (la intervale de 50cm) si ancorate in perete pentru a
sprijini o sarcina verticala de minim 1kN (accesibilitatea glafului pentru mentinerea si
curatarea ferestrelor).
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4.5

CONTROLUL CALITATII

4.5.1 TAMPLARIE MASIVA
Toate elemetele din lemn folosite la tamplarie vor fi uscate si tratate impotriva ciupercilor.
Fabricarea tuturor elementelor din lemn se va face din elemente standardizate si trebuie
sa fie in concordanta cu:
• Continutul maxim de umiditate 19%;
• Clasa III de calitate standard pentru elementele din lemn in concordanta cu STAS
1928-90 si 1949-86 pentru orice sortiment;
Originea cherestelei
Se recomanda sa se foloseasca cherestea din productia interna . Totusi, cand se foloseste
cherestea importata, trebuie dovedit ca provine de la o sursa fiabila, cu o eticheta care
atesta ca a fost taiata de o companie certificata pentru management-ul
forestier ,sustinatoare a mediului (incluzand programul pentru reimpadurire si/sau taiere
selectiva).
Placi pentru acoperis
Placile din lemn pentru acoperis trebuie sa fie perfect plane pentru a preveni orice
deteriorare a membranei hidroizolatoare.
Structura din lemn a acoperisului va fi ancorata de centura ultimului inel, pentru a:
• Pentru a rezista la cel putin de 1,6kN/m2 forta de ridicare cand se testeaza in orice
loc;
• Sa fie in concordanta cu cerintele producatorului pentru sistemul de acoperis.
Tratamente de conservare
Elementele din lemn indicate in proiect vor fi conservate si tratate si vor fi in concordanta
cu cerintele aplicate conform STAS 2925-86. Aceste conservari se vor face in concordanta
cu normele romanesti de sanatate si siguranta.
Conservarea pentru panourile din lemn tratate structurile pentru acoperis care probabil vor
intra in contact cu sistemele de membrana ale acoperisului si cu scandurile din lemn
trebuie aprobate de Consultant si de producatorul sistemului de acoperis. Creozotul,
pentaclorofenal, nafenatul din cupru si quinolinate din cupru de obicei nu sunt aprobate de
producatorii de sisteme de acoperisuri.
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Produse de ignifugare
Toate elementele structurale din lemn din mansarde, trebuie tratate cu produse ignifuge
conform standardelor in vigoare .

CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE ZIDARIE

94

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

5. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE ZIDARIE
5.1 GENERALITATI
Obiectul specificatiei
In acest capitol se includ specificatiile pentru zidării din cărămizi si blocuri ceramice,
zidării din blocuri mici din agregate usoare, blocuri mici si placi BCA.
Concepte de bază
Peretii portanti interiori si exteriori din zidarie trebuie sa reziste la sarcinile verticale,
sarcinile orizontale si la alte solicitări rezultate din functiunile spatiilor pe care le închid.
•
Peretii 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 functiunile
spatiilor pe care le închid.
•
Peretii portanti si neportanti trebuie să asigure protectia termica, fonică si acustică a
spatiilor pe care le închid.
•

5.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
Activitatile cuprinse in acest capitol trebuie sa fie in conformitate cu:
SR EN 197-4: 2004 Ciment. Partea 4
2. SR EN 413-1: 2004 Ciment pentru zidarie
3. SR EN 459-1: 2003 Var pentru constructii
4. SR EN 771-4:2004/A1:2005 Partea 4: Elemente de zidarie din BCA.
5. SR EN 772-(1÷20):2000÷2006 Metode de incercare a elementelor de zidarie.
6. SR EN 934-3: 2004 si SR EN 934-3: 2004/AC: 2005 Aditivi pentru martar de zidarie
7. SR EN 998-1: 2004 si SR EN 998-1: 2004/AC: 2006 Mortare pentru tencuire si gletuire
8. SR EN 998-2: 2004 Mortare pentru zidarie.
9. SR EN 1008: 2003 Apă pentru mortare si betoane.
10. SR EN 1926: 2001 Pietre naturale pentru constructii.
11. STAS-8600/79 Tolerante si asamblari în constructii, Sistem de tolerante.
12. STAS-10109-1/82 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de zidarie.
13. STAS 10265-75 ToleranTe în construcTii. Calitatea suprafet`elor finisate.
14. SR EN 12620: 2003 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali
15. SR EN 13055-1: 2003 Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de
ciment.
16. NE 001: 1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri.
17. Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
18. NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al
cerintei de sigurantă în exploatare.
1.
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P 100-1:2006 Cod de proiectare seismic. Partea I. Prevederi de proiectare pentru cladiri.
P118: 99 Normativ de sigurantă la foc a constructiilor.
21. Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca
aplicabile subiectului.
19.
20.

5.3 DETALII
Contractorul va executa schite si detalii curente, în care se vor prezenta modalitatile de
executie, coordonarea modulara, goluri pentru usi si ferestre, buiandrugi, teseri, etc.
Pentru peretii armati se vor prezenta detalii curente pentru colturi si îmbinări.
Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta
proiectantului înainte de începerea executiei, spre aprobare.
De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru
toate materialele utilizate, astfel încât proiectantul să fie convins de corectitudinea executiei
acestor operatiuni.
5.4 MOSTRE SI TESTARI
Contractorul va prezenta proiectantului specificatiile producatorului si certificatele de
calitate pentru toate materialele utilizate la zidării.
Certificate
Contractorul va furniza proiectantului:
Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar (1) 2131.
•
Buletine de laborator executate de fiecare data când este necesar sä se schimbe
furnizorul unui material.
•
Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment, nisip, armături,
căramizi, blocuri, etc.).
Costul testelor
•

Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificatii sau de către proiectant se vor suporta de
Contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de zidărie.
Panouri mostra
Inaintea începerii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra,
utilizând materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.
Peretii mostră se execută acolo unde se cer de catre proiectant. Pe durata executiei lucrarii
peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.
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5.5 MATERIALE SI PRODUSE
A. MATERIALE SI PRODUSE PRINCIPALE

In cadrul acestor specificatii sunt luate în considerare materialele si produsele principale
la executia zidăriilor curente.
Materialele si produsele se pot clasifica în functie de rolul lor astfel:
Materiale de baza -- caramizi,
Materiale auxiliare - mortare, armaturi
Accesorii - piese de prindere, ancore, etc.

•
•
•

▪

Materiale principale
Simbol

A

Tipuri de pereli
Pereti din
zidarie, caramida

Materiale

Caracteristici

Caramizi pline presate pe cale
umeda, marca 50, 100

240 x 115 x 63 mm

Norma tehnica
STAS 457/1980

Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebuie sa
corespunda Specificatiilor si normelor mentionate in sectiunea Z21- Mortare
▪ Materiale auxiliare
TIPURI PRINCIPALE
Mortare pentru zidarii caramizi pline sau din
blocuri de beton cu agregate usoare (var pasta
sau var hidratat) :
- M-10Z (var-ciment)
- M – 25Z (ciment-var)
- M – 50 Z (ciment-var)
- M – 100 Z (ciment-var)
- M – 100 Z (ciment)

COMPOZITIE
(la 1 m3)
Nisip
Apa
kg
m3

Ciment
kg

Var
m3

F/25-117
M/31-112

0,100

1660

0,310

0,100

1660

0,305

0,090

1600

0,305

0,060
-

1600
1600

0,310
0,310

F/25-165
M/31-157
F/25-165
M/30-157
M/30-275
M/30-323

TIPURI PRINCIPALE

COMPOZITIE
(la 1 m3)
Nisip
Apa
kg
m3

Ciment
kg

Var
m3

Mortare pentru zidarii (parti)
- pentru rosturi obisnuite

1
1

0,7
1

7
10

- mortar adeziv

-

3

1

- mortar pentru placi

1

0,4

5

Aracet
kg

Aracet
kg

1

1
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Pasta pentru zidaria placilor de ipsos

Întârzietor priza
(g)

Apa
(l)

2

0,7

Ipsos
(kg)
1

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 zidariei.
Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci când sunt murdare sau unse.
Materialele de zidarie care prezinta sparturi, deformari, fisuri sau abateri de la
dimensiunile si tolerantele admise, vor fi sortate si respinse cu aprobarea Consultantului.
5.6 LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidării in cantitatile necesare
conform programului de lucru.
Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi
producator pentru întreaga cantitate necesara.
Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomandă
manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transportat pâna la punctul de lucru.
Manipularile se vor face îngrijit, cu atentie pentru a se evita degradarile (ciobiri,
spargeri, fisurari, etc).
Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, în stive, grămezi, lăzi, containere, în
locuri ferite si protejate.
Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca să se evite expunerea la
intemperii si sa se asigure starea adecvată de uscare si temperatura la punerea în opera.
Materialele pentru zidărie se vor pastra în stare uscata, ferite de actiunea ploii, zapezii,
soarelui.
5.7 EXECUTIE
A.

Tolerantele de executie:
Suprafetele peretilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb,
furtunul de nivel, nivela în montura de lemn, (boloboc), coltarul de lemn sau metal la 90°
echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15, sablare sau orice
alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare zidariei.
ABATERI PERMISE

La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele abateri maxime
admisibile: La dimensiunile zidurilor:
latimea de pâna 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;
La dimensiunile golurilor:
o
o
o
o
o
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egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm;
egal mai mare de 1 m: - 15 mm, + 10mm;
La dimensiunile în plan ale încaperilor:
o
latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm;
o
latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm;
La dimensiunea rosturilor:
o
verticale: + 3, - 2 mm;
o
orizontale: +3, - 2 mm;
La planeitatea suprafetelor:
o
8 mm la 2,5 m în orice directie:
La rectiliniaritatea muchiilor:
o
4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea;
La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:
o
6 mm la metru sau 10 mm pe
inaltime ; Abateri fată de orizontala
asizelor:
o
3 mm la metru sau 15 mm pe toată lungimea zidariei.
B. OPERATIUNI PREGATITOARE
Inspectare:
o
o

Se vor inspecta zonele si conditiile în care urmeaza sa se execute
zidariile. Nu se vor începe lucrarile înainte de întrunirea conditiilor
satisfacătoare.
Inainte de începerea executiei, se vor pregati:
degajarea frontului de lucru;
pregatirea 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 protectie;
•
punerea în functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;
•
verificarea pompei de mortar si probarea ei;
•
trasarea si verificarea axării zidariei;
•
verificarea si îndreptarea materialelor verticale si orizontale care leagă zidăria de
structura;
•
pozitionarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc.;
•
rectificarea unor neregularităti din structură;
•
•

ROSTURI
Dimensiuni
C.

grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm;
•
grosimea rosturilor verticale este de 10 mm;
•
umplerea rosturilor se face la mai putin de 1,5 cm de la fata zidului;
Ancoraje
•
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Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stâlpi, diafragme) se face cu mustătile din
otel beton prevazute în structură si/sau în zidărie, sau agrafe fixate cu bolturi împuscate sau
forate.
Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment,
rostul între zidarie si structură se umple complet cu mortar.
Barele de armătură prevazute în zidărie sc vor pozitiona 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 executiei
zidariei;
•
mustatile 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 înăltimea 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 PRESCRIPTII
Pentru evitarea patrunderii umezelii, se hidroizoleaza elevatia prin asezarea sub primul
rand de zidarie de carton bituminos, dupa ce in prealabil s-a procedat la eliminarea
denivelarilor aparute la turnarea betonului fundatiei prin nivelare un mortar obisnuit (pe
baza de var-ciment).
D.

zidaria se începe de la colturi;
întreruperile se lasa sub forma de trepte;
•
la întreruperea lucrului nu este permisă asternerea mortarului peste ultimul strat de
cärămizi sau blocuri;
Suprafetele verticale se vor peria în timpul executiei si se vor pastra în stare de curatenie.
•
•

Spatiul dintre tocurile tâmplăriei si zidarie (când se montează anterior) vor fi bine
umplute cu mortar;
Deasupra golurilor, acolo unde se indică în planse, se vor prevedea buiandrugi din
beton armat (prefabricati sau monoliti, conform detaliilor anterior aprobate si armati
corespunzator specificatiilor)
Se vor prevedea piesele înglobate în zidărie necesare prevăzute în planuri si specificatii
(ghermele, dibluri, piese metalice înglobate, etc.) a caror schite au fost aprobate în prealabil
de proiectant.
E.

CURĂTIREA SI PROTECTIA LUCRĂRILOR
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Lucrarile se vor executa mentinând pe cât posibil o stare de curătenie
corespunzatoare, se îndeparta resturile de mortar de pe laturi, înainte de a se întari.
Zidaria trebuie sa rămână curată, fara pete de mortar, sau cu scurgeri de mortar.
Suprafetele de zidărie vor fi protejate pe durata executiei lucrărilor atunci când nu se
lucrează la ele.
Pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada întreruperii lucrărilor, zidurile expuse se vor
proteja la partea superioara cu folii de polietilena.
F.

VERIFICĂRI SI REMEDIERI ÎN VEDEREA RECEPTIE LUCRARILOR

Se verifica înscrierea în tolerantele admise.
Se indică modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.
Se consideră defecte ce trebuie remediate prin refacere partială sau totala a lucrărilor,
functie de cum va decide Consultantul, urmatoarele:
nerespectarea prezentelor specificatii;
folosirea materialelor necorespunzatoare;
•
trasare si executie gresita fata de axe;
•
executia de goluri, dibluri, ghermele, piese înglobate, în alte pozitii decât cele
specificate în planuri si schite;
Reguli si metode de verificare:
•
•

se vor respecta planurile si specificatiile lucrării;
•
verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone;
•
materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescriptiilor;
•
verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite între două dreptare de 1 m
asezate pe fetele zidurilor;
•
verificările teserii corecte a zidăriei, armării, legaturii la colturi, ancorărilor,
golurilor, pieselor înglobate se fac în cursul executiei prin examinari vizuale:
•
verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si
dreptarul de 2 m lungime;
•
verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb,
bobobocul si dreptarul de 2 m;
•
verificarea dimensiunilor încaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se
face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.
•

5.8 SPECIFICATII PRODUSE
5.8.1 Pereti inchidere blocuri ceramice
ELEMENT

Perete cismea

LOCATIE

Inchideri exterioare
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SPECIFICATIE*

-Caramida plina Porotherm se foloseste pentru pereti cismelei
exterioare. Configuratia blocului ceramic imbunatateste mecanismul de
cedare sub actiunea solicitarilor de tip seismic. Rezistenta la forfecare
in rostul vertical de mortar este sporita cu valori intre 18-20% fata de
produsele tip locas de mortar.
-Dimensiuni (lxbxh -mm) 240x115x63
-Masa (M- kg) cca. 3,25
-Rezistenta la compresiune (σ - N/mm2)* 10
-Conductivitatea termica echivalenta (λech
- W/mK) 0,49
-Densitate aparenta (kg/m3) 1850
-Comportament la ardere A1
-Livrare (bucati/ palet infoliat)455
-Necesar de caramizi/m2 de zidarie 53
-Necesar de caramizi/m3 de zidarie 444

-* Valoare minim garantata, conform SR EN 771-1:2003

PRODUS TIPIC*

Caramida plina POROTHERM
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*Specificatiile de produs sunt prezentate cu titlu de recomandare
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE TENCUIELI
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6.

CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE TENCUIELI

6.1

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tencuieli.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor putea
face numai cu avizul Proiectantului* şi/sau Consultantului.
Prevederile prezentului capitol se refera la conditiile, modul de alcatuire si executie a
tencuielilor descrise in paragraful urmator.
Lucrarile de tencuieli pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii:
a) Dupa pozitia lor in constructii:
•

Tencuieli interioare, executate in interiorul constructiei pe pereti sau tavane;

•

Tencuieli exterioare pe fatade, balcoane etc.

b) Dupa natura suprafetei pe care se aplica:
•

Tencuieli pe suprafete de caramida (pereti, stalpi, bolti, plansee) care se executa in
mod obisnuit in doua straturi (grund si tinci - strat vizibil);

•

Tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si pe suprafetele de zidarie de piatra
(pereti si stalpi);

•

Tencuieli pe suprafete de beton si de beton armat (la pereti, grinzi, stalpi si tavane) si
pe suprafetele de tencuiala de piatra (pereti si stalpi) care se executa in trei straturi
(sprit, grund si strat vizibil);

•

Tencuieli la tavane din beton cu suprafete plane (plansee din beton armat turnat
monolit sau realizate din fasii prefabricate din beton armat) tencuielile pot fi aplicate in
doua straturi (sprit si tinci - strat vizibil).

•

Tencuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabia (la tavane) false, care mascheaza
intradosul planseelor de beton armat cu si fara grinzi, scafa de racordare a peretilor
cu tavanul etc.) care se executa in trei straturi (smir, grund si strat vizibil.

c) Dupa modul de finisare al fetei vazute:
Tencuieli obisnuite
Suprafata tencuielii este numai netezita (driscuita) urmand a primi finisajul prin zugraveli
sau tapete. La randul lor tencuielile obisnuite se impart in:
•

Tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment, netezit
in stare bruta; se intrebuinteaza la inerior in depozite, in pivnite, subsoluri etc.
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•

Tencuieli driscuite, netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu
nisip fin (tinci); aceasta se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor
sociale si publice, culturale, precum si pe surafetele prevazute ca suport pentru
hidroizolatii.

Tencuieli uscate din gipscarton
Execuţia tencuielilor uscate din gipscarton se va face în conformitate cu tehnologia
specifică, urmărind o calitate superioară din punct de vedere al aspectului şi al
rezistenţei în exploatare.
Se vor utiliza numai panouri cu certificat de calitate, fărăa defecte.
Tencuiala se aplică pe un strat suport curat şi nivelat. În stratul suport se trasează un
caroiaj cu puncte fixe, în care se vor fixa dibluri. La fixarea panourilor din gipscarton se va
urmări ca elementele de fixare să cadă pe punctele fixe şi se vor fixa cu şuruburi.
Rosturile dintre panouri se vor acoperi cu bandă adezivă, bine întinsă şi presată pentru a
adera bine pe panoul de gipscarton.
Se va urmări ca panourile din gipscarton să formeze un plan perfect vertical, verificat cu firul
cu plumb. În locurile unde nu se respectă verticalitatea se vor introduce distanţieri, fixaţi în
stratul suport.
În cazul în care se vor utiliza în spaţii cu umiditate mare, panourile din gipscarton vor fi de
tipul rezistent la umiditate şi se vor lua măsuri speciale pentru protecţia lor cu placaje din
faianţă sau vopsitorii.
Tencuieli gletuite
stratul vizibil se executa dint-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos,
bine netezit cu drisca de glet; acest tip de tencuiala se intrebuinteaza numai la interior (la
pereti si tavane, in incaperi in care se cere un finisaj de o calitate superioara). Suprafetele
interioare ale peretilor care se vopsesc cu vopsea de ulei, cu vopsea alchidica etc. se
gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos.
Tencuieli decorative
Care la randul lor se impart in:
•

Tencuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale (cu praf
de piatra) si se prelucreaza fin prin raschetare, periere etc. inca in timpul cat mortarul
nu este perfect intarit, fie dupa intarire cu diferite scule speciale (tencuieli buciardate)
obtinandu-se tencuieli cu aspect de piatra (similipiatra);

•

Tencuieli decorative stropite, driscuite mai aspru: aceste tencuieli aplicate pe fatade
se stropesc manual sau mecanic si sunt alcatuite dintr-un amestec fluid, preparat din
ciment, var si piatra macinata si cu adaos de colorant.

Nota: Aceasta tencuiala face deasemena parte din sistemele de fatade agrementate in care
se aplica plasa armata fixata sau lipita pe izolatia termica exterioara.
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•

Tencuieli decorative, care se executa cu mortar preparat din materiale speciale
(terasit, dolomit, marmura etc.)

•

Tencuieli interioare si exterioare, aplicate prin stropire cu pistolul cu aer comprimat,
alcatuite din paste colorate, preparate cu ciment, praf de piatra sau nisip de la
0...1mm, aracet (E 150 sau similar), ipsos etc.

Toate aceste tipuri de tencuieli enumerate mai sus vor fi aplicate diferit,
corespunzator necesitatilor functionale si estetice ale suprafetelor in care se folosesc si
prescriptiilor din proiect.
6.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA:

C 17-82
STAS 1667-76

Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea
mortarelor de zidarie si tencuieli.
Agregate naturale Nisip natural de rau sau cariera (nu se va
folosi nisip de mare).

STAS 1134-71

Piatra mozaic (mozaic).

STAS 8625-90

Pasta GIPAC.

STAS 6476-86

Pigmenti naturali.

STAS 7058-91

Aracet E 50.

STAS 790-84

Apa pentru mortare.

SR 1500-96

Ciment PA 35.

STAS 545/1-80

Ipsos in constructii.

C 198 - 79

- Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi
montaj a plăcilor şi fisiilor pentru ipsos si alte materiale.
- Normativ pentru verificarea calitatii si recepţtia lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente
- Agrementul tehnic pentru panouri din gipscarton.

C 56 - 85

6.3

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATII,
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Mortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale:
• Var hidrat in pulberi pentru constructii
•

Var pasta

•

Ciment

•

Ipsos de constructii

•

Agregate
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Nisipul natural de cariera sau de rau poate fi partial inlocuit cu:
•

nisip provenit din concasarea rocilor naturale

•

nisip de mare

Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari,
asigurandu-se insa un continut de cel putin 50% nisip natural.
Materiale tencuielilor uscate din gipscarton :
- panouri din gipscarton tip RB de 12,5 mm h = 2,75 m l = 0,60 m
- gips adeziv
- benzi de îmbinare din fibră de sticlă
- pastă de îmbinare tip “SUPER”
Produsele vor avea în mod obligatoriu agrementul tehnic romanesc şi certificate de calitate.
Apa
Se va utiliza apa potabila .
Aditivi
•

Plastifianti. In cazul sorturilor de ciment se poate utiliza si aditiv plastifiant. Dozarea
plastificantilor organici se face pe baza de incercari preliminare.

•

Acceleratorii de intarire. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire
pentru zidarie de ciment si ciment - var, la lucrarile executate pe timp friguros. Clorura
de calciu se adauga in apa de amestec, sub forma de solutie cu concentratia de 10%
(cu densitatea 1,083) sau 20% (cu densitatea 1,477) in proportie de 3% fata de masa
cimentului.

•

Pentru evitarea aparitiei eflorescentelor, in cazul constructiilor de locuinte si social
culturale, se va limita adaosul de clorura de calciu la max. 2%.

•

Adaosul de clorura de calciu da rezultate bune in cazul mortarelor cu consistenta
pana la 8cm la careul etalon.

Intarzietorii de priza: Pentru mortarele de ipsos se vor utiliza intarzietori de priza.
Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit “tinci” de aceeasi
compozitie cu a stratului de baza. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa
scada de la suprafata suportului spre exterior.
Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos, var sau pasta de var sau slam de carbid cu
adaos de ipsos. Pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos.
Perioadela maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat sa fie
utilizate in conditii bune la tencuieli interioare, sunt:
•

La mortar de var marca M 40T, pana la 12 ore;
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•

6.4

La mortar de ciment (marca M100T) si ciment –var (marca M50T) fara intarzietor,
pana la 1 0ore, iar cu intarzietor pana la 16 ore.
EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost
livrate cu certificate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.
Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este
insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnica ale acestora.
Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, vor trebui sa
corespunda urmatoarelor aplicatii etalon (valori obtinute prin probele la beton prin vibrare):
•

Pentru sprit:
o aplicarea mecanizata a mortarelor 12 mm;
o aplicarea manuala a mortarelor 9 mm;

•

Aplicarea pe caramida 14-15 cm.
o Pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 5-7 mm;
o Pentru grund in cazul aplicarii manuale, 7-8 mm iar in cazul aplicarii
mecanizate, 10-12 mm.
o Pentru stratul vizibil (tinci), executat manual, 7-8 mm.

•

•
•

•
•

•

Execuţia tencuielilor uscate din gipscarton se va face în conformitate cu tehnologia
specifică, urmărind o calitate superioară din punct de vedere al aspectului şi al
rezistenţei în exploatare.
Se vor utiliza numai panouri cu certificat de calitate, fără defecte.
Tencuiala se aplică pe un strat suport curat şi nivelat. În stratul suport se trasează un
caroiaj cu puncte fixe, în care se vor fixa dibluri. La fixarea panourilor din gipscarton
se va urmări ca elementele de fixare să cadă pe punctele fixe şi se vor fixa cu
şuruburi.
Rosturile dintre panouri se vor acoperi cu bandă adezivă, bine întinsă şi presată
pentru a adera bine pe panoul de gipscarton.
Se va urmări ca panourile din gipscarton să formeze un plan perfect vertical, verificat
cu firul cu plumb. În locurile unde nu se respectă verticalitatea se vor introduce
distanţieri, fixaţi în stratul suport.
În cazul în care se vor utiliza în spaţii cu umiditate mare, panourile din gipscarton vor
fi de tipul rezistent la umiditate şi se vor lua măsuri speciale pentru protecţia lor cu
placaje din faianţă sau vopsitorii.
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o
6.4.1Operatiuni pregatitoare
Lucrarile ca trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor:
•

controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate un
timp oarecare pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidarii
sa se intareasca in rosturi iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate, pentru ca
umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor;

•

terminarea sau suspendarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioaraar
putea provoca deteriorarea tencuielilor;

•

suprafetele suport sa fie curate suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa
bine intinsa si sa fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se
aplica;

•

suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate,
mai mari decat cele prescrise pentru elementele de constructii respective prin
caietele de sarcini;

•

rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adancime de 3-5 mm, iar suprafetele
netede (sticloase) de beton vor fi admise in stare rugoasa;

•

verficarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori plansee etc.) sau a
caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii
tamplarie)

•

precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: ghermele praznuri suporti
metalici, coltari;
6.4.2Executarea trasarii suprafetelor de tencuit

Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o
latime de 8-12 cm. Si o grsime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale
cu o planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa
stalpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.
6.4.3Executia amorsarii
•

Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu epe dupa care se
vor amorsa cu un sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm;

•

Suprafetele de zidarie de caramida/bloc vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire
cu mortar fluid de grund in grosime de 3 mm;

•

Pe suprafetele de b.c.a. spritul se va executa cu mortar si ciment-var compozitie
1:0.25:3 (ciment, var, nisip);
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•

Pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi
compozitie cu a mortarului pentru stratul de baza.

Amorsarea suprafetelor se va face cat mai unifotm fara discontinuitati fara prelingeri
pronuntate, avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait.
6.4.4Executia stratului de baza
•

Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit)
dupa cel putin 24 ore de la aplicarea spritului si dupa cel putin 1 ora in cazul
suprafetelor de caramida. Daca suprafata spritului este prea uscata sau executata pe
timp foarte calduros acesta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului:

•

Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la inaltime
de pana la 3 m, se executa de pe pardoselile respective, si capre mobile.

•

Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. “Instructiuni tehnice privind compozitia
si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C17-82” , fiind de marca M10T-M100T
si care se va preciza in piesele desenate.

•

Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare, (stalpisori) si se
va verifica in timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara
asperitati pronuntate, neregularitati, goluri.

•

Pe suprafete de b.c.a. stratul al doilea (grundul) va fi d e10-12 mm. Gros si se va
executa dupa zvantarea primului strat, cu mortar 1:2:8 (ciment, var, nisip).

•

Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscata
suficient si sa nu aiba granule vizibile de var nestins.
6.4.5Executarea stratului vizibil

Stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compozitia ca si a grundului, insa cu nisip
fin de pana la 1 mm.
•

Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la
intervala de timp, iar intre ele, sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca.

•

Grosimea tinciului la pereti va fi de 1-3 mm din acelasi mortar ca pentru grund, cu
nisip de 0-1 mm.

•

Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu
strat subtire de var si adaos de ipsos, 100 kg la 1 m3 de var pasta.

•

Gleturile de ipsos executate pe suprafete ce urmeaza a se vopsi se va realiza prin
acoperirea tinciului cu un strat subtire de cca.2 mm de pasta de ipsos.

•

Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de
umiditate in cantitati strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului.
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•

La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa
numai din pasta de ciment.

•

Toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse supuse socurilor mecanice
sau actelor de vandalism trebuie protejate de profile metalice.

•

In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de
+5°C, se vor lua masurile speciale prevazute in normativul “Normativul pentru
executarea lucrarilor pe timp friguros” indicativ C 16-79.

6.5

CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE
•

Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate de Contractor si receptionate de
Investitor si Consultant conform prevederilor contractulae pentru verificarea si
receptionarea lucrarilor ascunse.

•

Inainte de executariea tencuielilor, Contractorul va obtine acordul Consultantului
privind tehnologia de executie, utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in
proiect precum si aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa.

•

Contractorul si Consultantul vor verifica daca masurile de protectie impotriva
inghetului si uscarii fortate sunt aplicate si daca in primele zile de la executia
tencuielilor peretii din blocuri de b.c.a. s-au stropit cu apa.

•

Rezultatul incercarilor pe epruvete de mortar se vor prezenta Investitorului si
Consultantului (inspectorului de santier) in termen de 48 ore de la obtinerea
buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar.

•

Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarea:
o rezistentei mortarului;
o numarului de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la
fiecare 200 m2;
o aderenta la suport si intre straturi;
o planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor (bucata cu bucata).

Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se
efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor.
•

Verficarea aspectelor tencuielilorse va face vizual cercetand tencuiala forma
muchiilor intrande si iesinde.

•

Suprefetele tencuite terbuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari, ondulatii fisuri,
impiscaturi de var nestins urme vizibile de reparatii locale.

•

Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele,, colturile, spaletii ferestrelor si usilor,
glafturile ferestrelor trebuie sa fie vii sau rotunde (cum s-a specificat in desene),
drepte si perfect verticale sau orizontale, in functie de caz.
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•

Trebuie incluse margini protective din metal si profile pentru colturi in toate locatiile
care probabil vor fi expuse la socuri mecanice si acte de vandalism.

•

Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu
mortar la racordarea tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor etc.

•

Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in
orice directie pe suprafata tencuita.

•

Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va
aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva.

•

Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in
locuri mai putin vizibile.

•

Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un
ciocan de lemn; un sunet de “gol” arata calitatea necorespunzatoare si necesita
verifcarea intregii suprafete dezlipite.
6.5.1Verificarea inainte de inceperea tencuielilor

•

existenta procedurii tehnice de executie in documentatia primita
antreprenor;

•

daca au fost terminate lucrarile de zidarie si instalatii ingropate (existenta
procesului verbal pentru lucrarile ce devin ascunse);

•

daca suprafetele suport sunt corespunzatoare;

•

daca materialele componente ale mortarului sunt corespunzatoare calitativ si
sunt insotite de certificate de calitate.

de la

6.5.2Verificarea in timpul executarii tencuielilor
•

se respecta reteta de mortar prevazuta in proiect;

•

daca se respecta timpii intermediar de uscare a straturilor individuale;

•

daca se respecta grosimea stratului de mortar;

•

daca se respecta procedura tehnica de executie;

•

se aplica masurile de protectie impotriva uscarii fortate;

•

daca s-au prelevat probe de mortar in vederea incercarii;

•

aderenta cu stratul support este corespunzatoare.
6.5.3Verificarea la terminarea tencuielilor

•

verificare vizuala a calitatii lucrarilor pentru a depista eventualele defecte ce
depasesc limitele admisibile;
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•

Consultantul in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca
procesul verbal de lucrari ascunse in care se specifica daca s-a respectat
caietul de sarcini, si daca aspectul general al tencuielii, forma muchiilo , scafelor
si profilurilor, aderenta straturilor de stratul suport sunt corespunzatoare;

•

verificare a planeitatii suprafetelor tencuite;

•

verificarea grosimii straturilor de mortar;

6.5.4Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor
Defecte
Tencuieli brute
Tencuieli driscuite
Umflaturi, ciupituri,
Maxim 3cm2 la Nu se admit
denivelari, fisuri lipsuri fiecare m2.
in jurul ferestrelor, in
spatele radiatoarelor si
tevilor impuscaturi de
var nestins urme
vizibile de reparati
locale
Zgrunturi mari (pana la Maxim 2 la m2.
Nu se admit.
3 mm), basicari sau
zgarieturi in adancime
(pana la 3 mm) in
driscuiala stratului de
acoperire.
Neregularitati ale
Nu se verifica
Max.
2
planeitatii suprafetelor
neregularitati/m2
in
tencuite pe orice
orice directie, avand
directie (la verificarea
adancimea pana la 2
facuta cu un dreptar
mm.
de 2 m lungime).
Abateri la verticala a
Max. cele admise
Pana la 1 mm / m si
tencuielilor peretilor.
pentru elemente
max. 3 mm pe toeta
suport.
inaltimea incaperii.
Abaterile de la
verticala si orzontala a
muchiilor intrande si
iesinde racordarea
tamplariilor cu spaletii,
glafturile ferestrelor,
racordarea peretilor cu
tavanul.

Max. cele admise
pt. Suportul
elementelor.
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Pana la 1 mm / m si
max. 3 mm de
element.

Tencuieli gletuite
Nu se admit

Nu se admit.

Max.
2
neregularitati/m2 in
orice
directie,
avand adancimea
sau inaltimea pana
la 1 mm.
Pana la 1 mm / m si
max. 2 mm pe toeta
inaltimea incaperii.
Pana la 1 mm / m si
max. 2 mm pe toata
inaltimea sau
lungimea
elementului.
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Abaterile de raza la
suprafete curbe.

Nu se verifica.
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Pana la 5 mm.

Pana la 3 mm.
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE
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7

CAIET DE SARCINI – LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI
USCATE

7.1

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de compartimentari,
placari uscate si tavane nemodulare din gips carton.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor putea
face numai cu avizul Proiectantului* şi/sau Consultantului.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant* şi
Consultant / Investitor.
7.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA.

EN ISO 1461
BS EN 10143 : 1993
EN ISO 140-3:1995

EN ISO 140-4:1998
EN ISO 140-9:1985

EN ISO 9001:2000
EN ISO 140-3 : 1995
/Amd 1:2004
7.3

Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice –
specificatii si metode de testare
Otel galvanizat prin tratament la cald
Acustica – Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la
elementele cladirii – Partea a 3 : masuratori de laborator
pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii
Partea a 4 : masuratori in camp a izolatiei fonice din
interior intre incaperi
Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la
o incapere la alta in cazul tavanelor false libere
deasupra trecerilor
Manualele producatorilor de gips-carton (vezi Knauf,
Rigps, Lafarge sau similar aprobate)
Asigurarea Calitatii
Ghid de instalare pentru placi de compartimentare
usoare modulare

MATERIALE SI ECHIPAMENTE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE,
MANIPULARE, DEPOZITARE.
8.3.1Pereti de compartimentare din gips carton si placari

Peretii cu schelet metalic si plăci de gips carton sunt pereti interiori despartitori
neportanti (cunoscuti deasemena ca placi de gips carton sau tencuiala uscata, cum ar fi
KNAUF, RIGIPS sau similar aprobate), care se monteaza pe santier. Functia de
rezistenta a acestor pereti rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de
otel cu elementele rigide ale constructiei si cu Plăcile de gips carton. Functiile de
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fizica constructiilor rezulta din grosimea si calitatile Plăcilor de gips carton si din
straturile de izolatie care se monteaza intre Plăci. Suplimentar, peretii de gips carton
pot suporta si incarcarile obiectelor sanitare (dulapuri montate pe pereti) montate pe ei
folosind rigle de metal sau prin intermediul unor rigidizari suplimentare si a unor piese
speciale.
Peretii cu schelet metalic si Plăci din gips caton se folosesc in mod normal in
amenajari interioare la cladiri civile, inclusiv incaperi umede/sanitare. Nu se vor utiliza
in spatii tehnologice umede, in aer liber, in spatii cu umiditati mari.
Inaltimea si grosimea pana la care se va realiza structura, cat si numarul de straturi si
calitatea placilor de gips carton si izolatia va fi stabilita de Proiectant tinand in planse si
in programele de finisare cont de recomandarile Producatorului si de cerintele functionale
specifice, cum ar fi rezistenta la apa, rezistenta la foc si protectie fonica.
Categorii de placi de gips-carton folosite:
• placi GKB(1200x2600x12,5 mm)- placi realizate din ipsos, cu fetele si muchiile
longitudinale imbracate cu un carton special aderent la miez la placarea peretilor de
compartimentare. Mijloc de identificare : inscriptionare cu albastru pe partea
posterioara a placii, cartonul de pe ambele fete este de culoare alba.
• Placi impregnate GKBI(1200x2600x12,5 mm)- placi al caror miez de ipsos este
impregnat impotriva acumularii umiditatii, cu fetele si muchiile longitudinale imbracate
cu un carton special impregnate aderent la miez, utilizate la placarea peretilor
despartitori in spatii umede si tehnice, respectiv la realizarea peretilor de instalatii.
Mijloc de identificare: inscriptionare cu albastru pe partea posterioara a placii ,
cartonul de pe ambele fete este de culoare verde.
Peretii de compartimentare au grosimi de 10 cm,15 cm, fiind realizati pe schelet simplu
( profile UW si CW) in sistem de placaj dublu, respectiv pe schelet dublu cu placaj dublu.
Peretii de mascare se realizeaza pe schelet simplu (profile UD si CD) cu placaj pe o singura
parte, avand o grosime totala de 4, 25 cm.
Rezistenta la apa
Peretii din gips carton rezistenti la apa sunt din placi de gips carton cu o captuseala din
carton specifica (verde) impregnanta pe ambele parti. Se pot distinge doua cazuri:
•

Placi din gips carton rezistente la apa pe ambele parti ale scheletului se vor folosi
intre camerele cu umiditate (camere sanitare, subsoluri) si nu necesita protectie
fonica specifica;

•

Placi din gips carton rezistente la apa pe o singura parte a scheletului, iar pe cealalta
parte, placa obisnuita din gips carton, peretele de compartimentare necesitand
protectie fonica standard si/sau protectie antifoc, in functie de caz.
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Protectia antifoc si protectia fonica
Gipsul este un material necombustibil (carton impregnat, gips, otel galvanizat si vata
minerala). Sistemele de pereti despartitori indeplinesc prescriptiile protectiei contra
incendiilor, depinzand de clasa de combustie (F30, F60, F90 etc.) a peretelui si de numarul
de straturi de placi de gips carton. Pentru a folosi acest tip de compartimentare in incaperi
cu risc ridicat de incendiu, cum ar fi masandardele, sau pereti de compartimentare (langa
casele scarii sau casele ascensoarelor), se vor folosi placi de gips carton cu caracteristici
suplimentare privind protectia la foc (cum ar fi PROMATECT sau similar aprobate).
Izolarea fonica a peretilor de compartimentare poate fi superioara peretilor clasici din
caramida si se realizeaza prin diferite straturi de gips carton si prin intermediul straturilor
de izolatie mai groase (vata minerala) care se monteaza intre plăci.
Rata de absorbtie Rw a sunetului peretilor de compartimentare dintre salile de clasa
standard trebuie sa fie de cel putin 40db. S-ar putea sa fie necesara cresterea ei in scolile
de muzica pana la 54db conform prescriptiilor din planurile Proiectantului si planurile de
finisare.
7.3.2Tavane false nemodulare fara imbinari vizibile
Tavanele suspendate placate uscat fara imbinari vizibile trebuie facute din placare cu placi
de gips carton continue sau placare uscata specifica, rezistenta la foc sprijinita pe un sistem
din sina metalica agrementata (sistem Knauf, Rigips sau similar aprobate), care – in
majoritatea cazurilor – este suspendat de intradosul unei placi din beton. Imbinarile intre
diferite panouri trebuie chituite. Un numar suficient de chepenguri trebuie asigurat, pentru a
avea acces la spatial dintre tavane.
In cazul tavanelor cu clasa de combustie specifica (F30), trebuie folosite panouri PROMAT
sau similar aprobate. In acest caz, corpurile de iluminat si alte elemente integrate in tavan
trebuie protejate in canale inchise conform specificatiilor Producatorului de tavan.
7.3.3Materiale
Pentru toate materialele mentionate in acest paragraf si inaintea inceperii lucrarilor
Contractorul furniza mostre de materiale Consultantului pentru aprobarea acestora.
Pereti din gips carton si placari ale peretilor
Principalele materiale folosite sunt:
-

Plăci uscate de gips-carton cu grosime de 12,5 mm si 15 mm ; Plăcile pot fi:
o Plăci normale;
o Placi izolante fonice;
o Plăci rezistente la umiditate de culoare verde;

-

structura de rezistenta a peretilor alcatuita din:
o profiluri UD, CD, UW si CW din tabla zincata de 0,6 mm grosime;
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o profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor;
o rigle din lemn de rasinoase folosite la realizarea golurilor sau sustinerea
obiectelor sanitare, mobila montata pe perete etc.;
o elemente de prindere si rigidizare : ancore, cleme, tije, bride, etc.
-

alte accesorii metalice:
o suruburi autofiletante si piulite cu filet;
o suruburi cu diblu din plastic;
o conexpanduri;
o console pentru montare.

-

Alte materiale: chit, banda adeziva;

-

Vata minerala pentru izolare fonica, grosimea standard 15mm si 5mm;

-

Vata minerala pentru izolare termica cu folie de aluminiu pe o fata, grosime 10 – 15
cm;

Placile din gips carton sunt depozitate in stive, in camere inchise si fara umezeala sau alti
factori externi.
Ele sunt depozitate in functie de tip si dimensiuni.
Placile de gips carton sunt manipulate cu grija pentru a evita deformarile sau ruperea
acestora.
Tavane false
Principalele materiale folosite sunt:
-

Placi standard din gips carton cu grosimea de 12,5 - 15 mm;

Structura suport a tavanului este facuta din:
o Profilele suport primare UW si CW din tabla zincata de 0,6 mm grosime;
o Profile-U care asigura suportul la imbinarea tavanului si peretelui;
o Profile din tabla zincata pentru structura;
o Profile perimetrale;
o Sisteme de suspendare;
o Elemente de fixare si consolidare: ancore, cleme, tije, etc.
-

Fiting-uri metalice:
o Suruburi si piulite cu filet;
o Piese de legatura la intersectia profilelor;
o Piese de legatura intre profile;
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o Console universale.
7.4

EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAJ, INSTALARE, ASAMBLARE.
7.4.1Compartimentari din gips - carton
Etape de executie:
-

Montare banda de etansare autoadeziva;

-

Montarea profilelor de tabla de oţel-Zn;

-

Montarea Plăcilor de gips – carton;

-

Finisarea peretilor;

Montare banda auto-adeziva:
Inainte de montarea profilelor orizontale pe suprafata tavanului se monteaza o banda
de etansare cu rolul de a limita transmiterea zgomotelor prin structura peretilor.
Montarea profilelor de tabla de OL-Zn:
Se monteaza mai intai profilele orizontale UW prin prinderea pe structura existenta
prin intermediul diblurilor si holtsuruburilor sau conexpandurilor.
Se continua cu montarea profilelor portante verticale CW la o distanta de 600 mm
intre ele, prin prinderea cu suruburi autofiletante de profilele orizontale sau prin
intermediul unor piese speciale de legatura.
Montarea placilor de gips – carton.
Montarea Plăcilor nu poate incepe decat dupa terminarea structurii de rezistenta.
Plăcile se fixeaza cu suruburi autofiletante dispuse la un diametru de 250 mm pentru
un strat de placa sau de 750 mm pentru primul din doua straturi si respective la 250
mm pentru urmatorul.
Se completeaza mai intai o fata a peretilor, dupa care se executa instalatiile interioare,
electrice, sanitare, termice.
Se monteaza vata minerala prin fixare cu cleme metalice pe profilurile portante.
Golurile pentru usi sau scheletele pentru obiecte sanitare se bordeaza cu rigle din
lemn de rasinoase.
Cand placile de gips carton prezinta decupari sau formeaza unghiuri, trebuie folosite
profile pentru unghiuri pentru a asigura o buna imbinare.
Numai dupa verificarea traseelor instalatiilor se va face inchiderea prin placarea cu
gips – carton a celei de a doua fete.
Placarea celei de-a doua fete va incepe cu jumatate de placa astfel incat
rosturile plăcilor pe cele doua fete sa fie decalate;
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Finisarea peretilor
Se aplica chit in rosturile sanfrenate, se aplica banda de rost care se preseaza pe
toata lungimea pentru asigurarea unui contact corespunzator. Dupa montarea benzii
se aplica inca un strat de chit peste aceasta.
Toata suprafata se pregateste prin chituirea eventualelor stirbituri si a capetelor
suruburilor de imbinare.
7.4.2Tavane suspendate din gips-carton
Etapele lucrarii:
-

Montarea structurii metalice;

-

Realizarea instalatiilor;

-

Montarea Plăcilor de gips – carton;

-

Montarea tuturor celorlalte elemente, de catre celelalte specialitati;

-

Finisarea suprafetelor.

Montarea structurii metalice suspendate:
Ca prim pas structura metalica de rezistenta trebuie sa fie terminata.
Urmeaza montajul profilelor principale prin prinderea acestora cu tije si tiranti (cum ar
fi Consola Universala Knauf sau similar aprobate) care se suspenda de structura
existenta. Dupa aceasta se monteaza profilele secundare, si se fixeaza cu piese
speciale la fiecare intersectie.
Profilele perimetrale reprezinta suportul pentru imbinarea tavanului cu peretele, sau
pentru inchiderile verticale intre tavane la diferite inaltimi de suspendare.
Executia instalatiilor (de catre celelalte specialitati):
Lucrari electrice: Cablare, pat de cabluri etc.
Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice, ventilatii si aer conditionat;
Conducte sanitare: alimentare cu apa, apa pentru hidrant, canalizare etc.
Montarea placilor de gips carton:
La fel ca la pereti. Trebuie prevazut un numar suficient de chepenguri pentru a
permite accesul personalului pentru intretinere la spatiual dintre tavane.
Montarea tuturor elementelor de instalatie (de catre celelalte specialitati):
Electrice: Corpuri de iluminat, detectoare de fum, difuzoare, indicatoare luminoase
pentru iesirirele de urgenta etc.;
Mecanice: difuzor de aer, admisii de aer etc.;
Finisarea suprafetelor:
Se face ca la pereti: gletuire a imbinarilor, vopsire etc.
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7.5

CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE.
7.5.1Verificarea la livrare

Calitatea placilor de gips-carton trebuie facuta la livrare , controlandu-se certificatele de
calitate si de conformitate . Se va face si o verificare vizuala a placilor , care trebuie sa se
inscrie in urmatoarele abateri :
a) Dimensiuni :
-

Lungime , latime : 2.5mm ;

-

Grosime : 0.25mm ;
b) Aspect :

Placile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata , fara exfolieri , gauri si pete .
•

Marcajul :

Placile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii , lungime , latime ,
grosime .
7.5.2Verificarea inaintea inceperii lucrarilor
Se vor verifica urmatoarele:
-

daca trasarea este conform proiectului;

-

daca operatiunea anterioara este
receptie pentru lucrarea anterioara);

-

daca materialele componente plăci, profile respecta cerintele indicate (existenta
certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate, a agrementelor tehnice);

-

daca depozitarea materialelor in santier este corespunzatoare;

-

daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de compartimentari cu
gips carton in documentatia prezentata de constructor;

incheiata (existenta

Procesului

verbal

de

7.5.3Verificari in timpul executiei
Trebuie verificat:
-

daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului;

-

daca se respecta proiectul tehnic;

-

daca profilele portante intermediare CW se introduc la extremitati in profilele UW
la o distanta de 60 cm intre ele;

-

daca inaltimea partitionarii este corecta, in special la rosturile cu tavanele false sau alte
structuri existente;
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-

daca profilele tavanelor sunt perfect drepte, in numar suficient si instalate le inaltimea
corecta, deviatiile admise fiind de 3 mm;

Pentru peretii despartitori:
-

daca dupa fixarea primei fete de gips-carton, peretele este suficient de stabil si daca
dupa fixarea primei fete sunt necesare lucrari de instalatii: trecerea tevilor si a
cablurilor prin profilele portante CW se va face prin orificiile prestantate din
profil;

-

daca pentru comutatoare, doze si prize se utilizeaza doze speciale si daca dupa
terminarea lucrarilor de instalatii se monteaza straturile de izolatie prevazute in
proiect, care se fixeaza cu cleme metalice de profilele CW;

-

daca placarea celei de-a doua fete se face dupa terminarea tuturor lucrarilor de
instalatii si izolatii;

-

cand cea de-a doua fata (de pe fata opusa) este montata: daca Contractorul a inceput
placarea cu jumatate de placa astfel incat rosturile placilor pe cele doua fete a fie
decalate;

-

pereti bi-strat: daca rosturile panourilor de pe aceeasi fata a peretelui sunt decalate,
pentru a reduce transmiterea sunetelor si de imbunatati rezistenta la foc;
7.5.4Verificari la terminarea lucrarilor

La terminarea lucrarilor se verifica:
-

verticalitatea orizontalitatea si planeitatea peretilor executati;

-

daca tavanele false au acelasi nivel, nu se accepta diferente de nivel vizibile la
imbinarile tavanelor false;

-

daca s-au intocmit Procesele verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa;

-

daca peretii/tavanele realizate indeplinesc cerintele proiectului;
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE PLACARI CERAMICE
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8

CAIET DE SARCINI –PLACARI CERAMICE

8.1

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia lucrarilor de placare cu
piatra naturala si artificiala si pentru placarea pardoselilor cu mozaic prefabricat, cat si
placarea peretilor cu placi de ceramica si mozaic.
8.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA.

STAS 233 – 80
STAS 9110 – 78
Law 10/1995
8.3

Plăci din faianta pentru placarea peretilor
interiori
Pietre naturale fasonate pentru constructii;
Reguli de verificare a calitatii
Calitatea in constructii

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATII,
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE.

Materialele principale folosite pentru placarea cu piatra si mozaic, placarea pardoselilor si
placari cu faianta sunt:
-

Placi portelanate (mate) inclusiv ornamentele speciale din placa;

-

Placi portelanate (rezistente la acid pentru laboratoare);

-

Plăci ceramice smaltuite;

-

piatra naturala;

-

caramida aparenta ;

-

adeziv sau mortar;

-

ancore galvanizate sau din inox pentru placarea cu piatra;

-

distantieri;

-

chituri pentru rosturi;

Toate materialele trebuie sa aibă certificate de calitate, declaratie de conformitate şi
procesul verbal de recepţie pe santier.
Depozitarea se face în locuri închise, special amenajate, ferite de intemperii, adezivii se vor
depozita în încăperi cu umiditate (constantă) redusă.
În general, livrarea placajelor se face în cutii de carton (sau de lemn), care trebuie
manipulate cu grijă pentru a se evita spargerea lor.
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8.4

EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Lucrarile de placare se executa dupa montarea conductelor..
Pe timp friguros s-ar putea sa fie necesar sa se acopere lucrarile inainte si dupa placare.
Montarea tocurilor la ferestre şi căptuşelile la uşi se face după efectuarea placajelor astfel
ca pervazurile şi căptuşelile să acopere rostul dintre toc si peretele placat.
Aplicarea plăcilor ceramice la pereti se face numai pe suprafete uscate, pregatite dinainte,
cu abatere de la planeitate cuprinsa intre 3mm/m pe verticală şi 2mm/m pe orizontală,
eventualele neregularităţi neputând depăşi 2mm/m.
Plăcile de faianta se aplică pe suprafaţa pregătită numai la nivelul şpriţului de ciment,
grundul aplicându-se pe spatele fiecărei plăci, respectând trasarea pentru placarea făcuta
cu dreptarul pe orizontală / verticală şi cu nivela cu bulă de aer.
După montarea a 3-4 rânduri de plăci se va verifica planeitatea peretelui. Dupa 5-6 ore de la
montare, plăcile se vor curăţa de mortar prin frecarea cu o cârpă umezită.
Rostuirea se va face la un interval de 6-8 ore de la începerea aplicării placajului şi se va
executa cu chit de rost cu burete şi cu şpaclu de plastic. După o oră de la rostuire se şterge
suprafaţa placajului cu cârpă umezită cu apă.
Placarea cu piatra a peretilor in grosime mai mare de 12mm se va fixa cu ancore
galvanizate sau inoxidabile.
8.5

CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE.
8.5.1Verificarea inainte de incepere lucrarilor

-

Existenta procedurii tehnice de execuţie pentru lucrări de placaje în documentaţia
contractorului;

-

Existenţa procesului verbal de recepţie pentru stratul suport;

-

Terminarea lucrărilor destinate a proteja lucrările de placaje (învelitori, planşee) sau a
căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (ţevi pentru instalaţii);

-

Existenţa certificatelor de calitate pentru materiale;

-

Existenţa agrementelor tehnice pentru produse şi procedee noi;

-

Calitatea materialelor ce se vor utiliza prin examinări vizuale;
8.5.2Verificarea in timpul executiei lucrarilor

-

Respectarea procedurii tehnice de execuţie;

-

Respectarea detaliilor de montaj;
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-

Respectarea tipului de mortar sau de adeziv indicat in proiect;

-

Respectarea planeitatii si verticalitatii placajului la montare;

-

Asigurarea unei aderente corespunzatoare intre placaj si stratul suport;

-

Prelevarea de probe pentru determinarea incercarilor mortarului utilizat;

-

Grosimile si numarul straturilor componente, determinate prin sondaje, cel putin unul
la 100 mp;

-

Uniformitatea si continuitatea rosturilor;
8.5.3Verificari la sfarsitul lucrarilor

Existenta procesului verbal de receptie calitativa al lucrarilor de placaje. Nota: lucrarile
de placari raman intotdeauna vizibile si calitatea ei privind aspectul verificata dupa finalizare,
chiar si dupa finalizarea intregii lucrrai. Nu este necesar sa se intocmeasca procese verbale
de acceptare a lucrarilor dupa finalizarea lucrarilor.
Se vor face aceleasi verificari in timpul executiei dar cu o frecventa de 1/5, ex. 1m2
la fiecare 5m2;
Vizual, calitatea in ansamblu a intregii lucrari pentru a depista eventuale deficiente
care depasesc abaterile admisibile;
8.5.4Abateri admise
Placaje exterioare
a) Placaje din piatra naturala;
Denivelarea relativă a plăcilor la suprafeţele şlefuite sau lustruite:
-

din roci vulcanice: 0,5mm în sens orizontal şi 1mm în sens vertical;

-

din marmura si piatra calcaroasa: 1 mm dar cel mult in 2 locuri pe 1mp.

Devierea rosturilor de la verticala sau orizontala la suprafetele slefuite sau lustruite:
-

din roci vulcanice: pe verticala nu se admite iar pe orizontala se admite max. 1mm la o
placa.

-

din marmura si piatra calcaroasa: 0,05 % din lungimea totala a rostului si max. 1.5mm.

Stirbituri la muchii la suprafetele slefuite sau lustruite:
-

din roci vulcanice: max. 2 stirbituri pe 1mp si o adancime de max. 0,5 mm.

-

din marmura si piatra calacaroasa: max. 3 stirbituri pe 1 mp si o adancime de max. 0,5
mm.

b) Placaje din Plăci ceramice smaltuite;
Devierea de la planeitate a Plăcilor de formate mici (2x2, 2,5 x 2,5, 4 x 4, 5 x 5cm) lipite pe
hartie (devierea dintre dreptar si suprafata placajului): 2 mm.
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Devierea de la verticalitate a Plăcilor de formate mici, lipite pe hartie (distanta dintre
dreptar si suprafata placajului): 2mm.
Deviarea rosturilor dintre Placi: 0.5mm/placa.
Stirbituri la muchiile Placilor: maxim 2 cracpaturi pe 1mp cu o adancime de 0,2mm.
c) Placaje din caramida aparenta.
Devierea de planeitate: 2mm.
Devierea de la verticalitate: nu se admit.
Deverea rosturilor orizontale dintre caramizile aparente: 1mm/caramida.
Portiuni neumplute cu mortar in rost: nu se admit.
Placaje interioare
a) Placaje din faianta si piatra
-

Devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului: 2mm

-

Devierea rosturilor dintre Plăcile placajului: 1mm/placa.

-

Stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile Plăcilor: max. una la o placa pe o suprafata
de 4mmp.

-

Fisuri pe suprafata placajului: nu se admit.

-

Pete pe suprafata placajului: nu se admit.

-

Latimea rosturilor dintre plăci: perfect uniformă.

Pentru sape, placari cu mosaic in-situ, placarile ceramice si cu piatra a pardoselilor vezi
capitolul Lucrari Placari Pardoseli.
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII
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9

CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII

9.1

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii.
9.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

C 56 /85
C 3 – 76
STAS 7359/89
STAS 790/84
STAS 545/1/80
SR 1581/2/94
Law no. 10 /1995
9.3

Normativ pentru verificarea si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii
Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de
zugraveli si vopsitorii
Vopsea VINAROM, pe bază de poliacetat; de vinil în
dispersie
Apă pentru construcţii.
Ipsos pentru construcţii.
Hârtie pentru şlefuire uscată.
Calitatea in constructii

MATERIALE AI EHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII,
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Principalele materiale sunt:
-

vopseaua lavabila pentru pereti si tavane;

-

vopseaua pe baza de ulei, emailuri , lacuri pentru tamplarie de lemn sau metalica;

-

chituri, grunduri, ipsos.

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor in vigoare.
Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala.
Materialele livrate in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat, ambalajele fiind
inchise ermetic si etans.
Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor, recomandanduse ca temperature de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 – 20ºC.
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9.4

PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
9.4.1Pregatirea suprafetelor

Suprafete gletuite si tencuite
-

Suprafeţele de tencuieli gletuite (var sau ipsos), trebuie să fie plane şi netede, fără
desprinderi şi fisuri.

-

Fisurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea
tencuiala sau glet, in functie de tipul iregularitatilor.

-

Toate fisurile şi neregularităţile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se spăcluiesc
cu pastă de aceeaşi compoziţie cu a gletului. Pasta de ipsos folosită pentru chituire:
preparată în volume (2 părţi ipsos la 1 parte apă) în cantităţi mici. Pentru suprafeţele
mai mari se prepară pastă ipsos-var, 1 parte 1 şi 1 parte lpate de var folosită în cel mult
20 minute de la preparare.

-

După uscare suprafeţele reparate se slefuiesc cu hârtie de şlefuit, pereţii de sus în jos,
şi se curăţă cu perii sau bidinele curate şi uscate.

Suprafete de lemn
Inainte de inceperea lucarilor de vopsire tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate
degradările acolo unde este cazul, din transport sau montaj;
Vopsitorul verifică şi corectează suprafeţele de lemn astfel ca nodurile să fie tăiate, cuiele
îngropate şi bine curăţate.
-

Umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%, verificată cu aparatul
electric tip “Hygromette” sau similar.

-

Accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite, nichelate sau lăcuite din
fabricaţie, vor fi grunduite anticoroziv şi vopsite cu vopsea de ulei.

Suprafete metalice
Suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, grosimi de orice fel, vopsea
veche, noroi etc. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă, spacluri de oţel,
hârtie sticlată sau soluţii decapante (feruginol etc.). Petele de grăsime se şterg de grăsime
cu solvenţi, exclusiv petrol lampant şi benzină auto.
Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător
vopselelor de ulei.
9.4.2Executia lucrarilor
Generalitati
Zugrăveli şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile
din prezentul Caiet de sarcini.
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Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe la temperatura aerului, în mediu
ambiant, de cel puţin +5oC.;
în cazul zugrăvelilor, regim de temperatură ce se va ţine în tot timpul execuţiei lucrărilor şi
cel puţin 5 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii, după executarea lor.
Finisajele lucarilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un
interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de vânt puternic sau arşiţă mare.
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii (exceptand zugraveala cu var) se va
verifica dacă suprafeţele suportau umiditatea de regim: 3% suprafeţele tencuite şi 8%
suprafeţele gletuite. În condiţii de umiditate a aerului de până la 60% şi temperatura +1520oC, acestea se obţin în 30 zile de la tencuire şi 15 zile de la gletuire. Umiditatea se verifică
cu aparatul “Hygromette” sau similar. Se poate verifica umiditatea şi cu o soluţie feolftaleină
1%, ce se aplică cu pensula pe o suprafaţă mică, dacă se colorează în violet sau roz, stratul
respectiv are umiditate mai mare de 3%.
Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se vopseşte nu trebuie să
fie mai mare de 6oC, pentru evitarea condensării vaporilor.
Contractorul nu trebuie sa foloseasca vopsele cu termen de utilizare depăşit. Se pot folosi
numai pe bază de confirmare a unui laborator de specialitate a păstrării calităţilor vopselelor
în limitele standardelor şi normelor de fabricaţie.
Zugraveala cu var
Suprafetele peretilor si plafoanele din caldirile monumente istorice, subsoluri si incaperile
tehnice pot fi zugravite cu var. Aceasta zugraveala se poate aplica folosind bidineaua sau
trafaletul. Varul trebuie aplicat intr-un numar de starturi sufficient pentru a sigura un aspect
alb continuu. Se pot alege alte culori cu acordul Proiectantului si Consultantului.
Deoarece varul este caustic, zugravul trebuie sa foloseasca protectie pentru ochi si piele.
Cu un litru de var poate acoperi de la 3 la 6 mp intr-un singur strat, in functie de netezimea
si porozitatea suprafetei. Varul trebuie aplicat in strat subtire.
Varul pe suprafetele poroase se va aplica ca o pasta. Caseina se poate adauga pentru a
imbunatati aderenta zugravelii pe suprafetele mai putin poroase.
Preparation: The Contractor must remove any loose particles, dust, dirt, lichen etc. with stiff
brush and wash down. In rehabilitation works, he must treat mould growth with a weak
fungicide (dilute bleach) and rinse off well.
On dry surfaces he shall spray the area with water before lime-washing, as this prevents the
water in the lime-wash from being sucked out too quickly on application.
Contractorul va amesteca pasta de var inainte de folosire pentru a evita sedimentarile. Se
recomanda 4 straturi de zugraveala de var pe tencuieli exterioare noi si 3 straturi la tencuieli
interioare noi. Fiecare strat trebuie lasat minim 2 zile sa se usuce.
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Varul nu trebuie sa fie aplicat pet imp friguros sau cand exista risc de inchet. Varul trebuie
protejat impotriva soarelui puternic, in timp ce se usuca.
Vopsitorie cu vopsea lavabila
În acest subcapitol se cuprind specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de execuţie a
vopsitoriei cu vopsea lavabila aplicata la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în
încăperi cu umiditate relativă a aerului până la 60, la pereţi şi tavane.
Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizează în următoarea ordine:
-

Vopsitoria cu vopsea Vinarom se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi
gletuite cu glet de ipsos;

-

Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizează în următoarea ordine;

În prealabil se face verificarea gletului şi rectificarea eventuală a suprafeţei acestuia.
Pentru preaprarea grundului se introduce în vasul de pregătire un volum de vopsea Vinarom
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 la temperatura +15oC şi o oră la +25oC mai mare.
Vopsitoria de Vinarom se realizează aplicând două straturi de vopsea diluată cu apă în
proporţie de 4:1 (volumetric); aplicarea se va face cu pistolul sub presiune; înainte de
folosire vopseaua se strecoară prin sită cu 900 ochiuri/cm2.
Bidoanele şi vasele cu vopsea se vor închide etanş de fiecare data cand se intrerup lucrarile.
La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizată .
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (dirigintele de
lucrare):
-

îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţei suport specificate mai sus;

-

calitatea principalelor materiale introduse în execuţie, conform standardelor şi normelor
interne de fabricaţie;

-

respectarea prevederilor din proiect şi dispoziţiilor de şantier;

-

corectitudinea execuţiei cu respectarea specificaţiilor producatorului de vopsea;

-

Lucrările executate fără respectarea celor menţionate în fiecare subcapitol şi găsite
necorespunzătoare se vor reface sau remedia;

Recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face numai după uscarea lor completă.
Vopsirea tamplariei din lemn si metal
Executia lucrarilor de vopsitorie se va face dupa efectuarea unor operatiuni pregatitoare
dupa cum urmeaza:

Specificatii tehnice generale

Pag. 134

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com
-

aplicarea primului strat de vopsea se face dupa terminarea completa a zugravelilor si
pardoselilor cu luarea de masuri de protejare a acestora;

-

verificarea corectitudinii montarii si functionarii tamplariei;

-

verificarea suprafetelor de lemn din punct de vedere al planeitatii si umiditatii care nu
trebuie sa depaseasca 15%;

-

indepartarea de pe suprafetele metalice a petelor de rugina sau grasime.

Executarea vopsitoriei pentru tamplarie:
o Inceperea lucrarilor de vopsitorie pentru tamplaria din lemn si metal se va face la o
temperatura a aerului in mediul ambiant de cel putin 15C, regim ce se mentine pe tot
parcursul executiei lucrarilor si cel putin 15 zile dupa executarea lor.
Se recomanda ca suprafetele vopsite sa fie in pozitie orizontala.
Incaperile unde se vopseste trebuie sa fie lipsite de praf si bine aerisite, fara curenti
puternici de aer.
9.5

CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

9.5.1Verificari inainte de inceperea executiei
Se vor verifica urmatoarele:
-

Daca etapa anterioara a fost integral incheiata (existenta PV receptie pentru stratul
suport: glet, tencuieli, beton etc.);

-

Existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in documentele
prezentate de constructor;

-

Certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate
cu normele si cu cerintele Investitorului;

-

Agrementele tehnice pentru produse si procedee noi;

-

PV de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile (invelitori,
streasini).
9.5.2Verificari in timpul executiei lucrarilor

a) Zugraveli si vopsitorii ale peretilor si tavanelor
Se vor verifica urmatoarele:
-

Daca este respectata procedura tehnica de executie;

-

Utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale
produselor utilizate;

-

Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste, spalarii prin ploaie sau
inghetarii;

-

Aspectul zugravelilor;
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-

Corespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din proiect;

-

Aspectul zugravelilor;

-

Uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete , suprapuneri);

-

Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara
cu palma de perete;

-

Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un
dreptar (trebuie sa fie fara innadiri si de latime uniforma pe toata lungimea).

b) Vopsirea si lacuirea tamplariei din lemn si metal
Trebuie verificate urmatoarele:
-

Suprafetele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri, lacuri trebuie sa prezinte pe
toata suprafata acelasi ton de culoare si acelasi aspect lucios sau mat, dupa
cum este prevazut in proiect (nu se admit straturi stravezii, pete, desprinderi,
crapaturi sau fisuri);

-

La vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula
de vopsea a suprafetelor , bine chituite si slefuite in prealabil; se va controla ca
accesoriile (silduri, drucare, cremoane, olivere) sa nu fie patate cu vopsea;

-

Separatiile dintre zugraveli si vopsitorii pe un acelasi perete , precum si cele
dintre zugraveala peretilor si a tavanelor terbuie sa fie distincte , fara suprapuneri
si separatii.
9.5.3Verificari la terminarea lucrarilor

La terminarea unei faze de lucrari , verificarile se efectueaza cel putin una pentru
fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 mp.
Lucrarile de zugraveli , vopsitorii si tapete se pot receptiona si la Receptia la
terminarea lucrarilor obiectivului de investitie, efectuandu-se aceleasi verificari ca la
punctul anterior, dar cu o frecventa de 1/5.
Lucrarile de zugraveli, vopsitorii si de decoratiuni (tapet etc.) trebuie verificate foarte atent
deoarece sunt cele mai vizibile parti ale lucrarilor executate.
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE PARDOSELI
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10

CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE PARDOSELI

10.1

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile mortar, sapa din diment
sclivisit, pardoseli din mozaic turnat in-situ, placari de pardoseala cu PVC, cauciuc pentru
salile de sport, placarea pardoselilor cu ceramica, piatra si parchet.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor putea
face numai cu avizul Proiectantului* şi/sau Consultantului.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant* şi
Consultant / Investitor.
10.1.Clasificari
a) Dupa pozitia lor fata de constructie:
-

pardoseli exterioare, expuse intemperiilor, aflate in exteriorul spatiului construit sau
destinate balcoanelor si teraselor circulabile;

-

pardoseli intreioare, aflate in interiorul spatiului construit.

b) Dupa continuitatea suprafetei
-

pardoseli continui, turnate monolit cu sau fara rosturi (mosaic, masa de spaclu pe
baza de polimeri);

-

pardoseli discontinui , din elemente prefabricate dispuse cu rosturi inchise etans
sau neetans (piatra naturala sau artificiala, mosaic, lemn, polimeri);

c) Dupa senzatia cald – rece, cuantificata prin energia disipata la contactul piciorului
neincaltat al unei persoane, in interval de 1 minut, respective 10 minute, se impart
in:
-

pardoseli calde (covor textil, pardoseli din lemn, covor din mase plastice cu suport
textil);

-

pardoseli semicalde (mortare polimerice, covor din mase plastice fara suport textil);

-

pardoseli reci (beton de ciment turnat monolit, mosaic turnat, piatra naturala , placi
ceramice portelanate);
10.1.Alcatuirea pardoselilor

In general pardoselile sunt alcatuite din urmatoarele straturi:
a) Stratul suport care poate fi din beton sau pamant – si in cazul in care exista
subsol sau parter fara subsol – beton de egalizare, pat de nisip si pietris sub. Alte
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straturi suport, in cladirile mai vechi, pot fi: pardoseli din lemn din imbinari din elemente
din lemn si deasupra placi pentru pardoseli.
b) Straturi intermediare (cum ar fi sapa din ciment, pat de mortar sau “sapa uscata” din
placi de gips carton) care trebuie sa transmita stratului suport sarcinile statice si
dinamice, sa asigure ruperea capilaritatii si impiedicarea patrunderii apelor freatice
si sa permita mentinerea calitatii stratului de uzura; In cazul unor cerinde pentru izolatii
fonice mai mari si folosirii sapai auto-nivelanta: un strat isolator din 15mm Polistiren.
c) In cazul subsolurilor si parterurilor fara subsol: straturi care sa asigure ruperea
capilaritatii (membrane hidroizolatoare), pentru a bloca patrunderea apei featrice
(membrane impermeabila, in cazul unui nivel ridicat de apa freatica), pentru a evita
orice punte termica (8 la 10 cm din Polistiren sau Poliuretan), sis a permita
durabilitatea calitatii a stratului de uzura.
In cazul incaperilor umede (cum ar fi bucatarii, spalatorii) si incaperile sanitare, un strat
hidrofug (vopsea bituminoasa rece sau panza bituminoasa) este necesar inainte de
stratul de uzurar. Incaperile de langa piscine, deasemenea necesita masuri speciale
pentru protectie impotriva apei (vezi capitolul pentru Hidroizolatie si planurile
arhitecturale detaliate).
d) Stratul de uzura care trebuie sa asigure:
-

siguranta in utilizare;

-

rezistenta la sarcini statice si dinamice;

-

confortul termic si acustic;

-

clasa de combustibilitate prescrisa;

In acest capitol, doar straturile mentionate la punctele b) si d) sunt specifice. Pentru a) si c)
vezi capitolele relevante pentru Lucrari de Hidroizolatie si de Reabilitate Termica.
10.1.Abateri admisibile
Abaterile de la planeitate ale stratului suport nu trebuie sa depaseasca:
-

max 20 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata terenului de fundatie;

-

max 10 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata stratului suport rigid
(sarpanta din ciment sau scanduri pentru pardoseala din lemn).

10.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 5939 –80

Placi ceramice pentru pardoseli

GP 037-98

Normativ privind proiectarea , executia si asigurarea
calitatii lucrarilor de pardoseli la cladiri civile
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C56 –85

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de constructii si instalatii

Law no. 10/1995

Calitatea in constructii

MLPAT 31/N/02.10.95

Metoda pentru a detrmina importanta categoriei de cladiri;

Conditiile tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseli vao fi in concordanta cu
prevederile “Normativul pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii si sferent instalatiilor”,
C 56/85, capitolul 8 “Pardoseli”.
10.3

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE,
LIVRARE, MAIPULARE, TRANSPORT

VERIFICAREA

CALITATII,

Principalele materiale folosite folosite pentru finisajele si tencuielile de pardoseala sunt:
a) Sape sau alte finisaje pentru pardoseli turnate in-situ
-

apa pentru constructii, conform STAS 790-84

-

Nisip conform STAS 1667 – 76;

-

Ciment Portland, conform SR 388/95;

-

agregate din piatra pentru mozaic, conform STAS 1134-71;

-

Ciment alb Portland, pentru mozaic in-situ, conform SR 7055/96;

-

Cement Pa 35, acc. to SR 1500/96;

-

Natural agregates, acc. to STAS 1667 – 76;

b) Placi si piatra naturala
-

piatra naturala, culoarea conform STAS 5939 – 80;

-

Placi ceramice glazurate (finisaj mat, antiderapante, trafic intens pentru cladiri publice),
incluzand placi speciale pentru scari;

-

Placi ceramice portelate pentru pardoseli (rezistente la acid pentru laboratoare);

-

Placi mozaicate pentr pardoseli, de dimensiuni mici medii, aranjate pe carton;

c) Parchet
-

Lamele de parchet traditionale din lemn masiv de esenta tare (stejar), de grosime de
aprox. 14mm, cu lamba si uluce, incluzand stratul suport din lemn de esenta moale,
cum ar fi bradul, pinul etc.

d) Borduri
-

Borduri din mozaic, elemente prefabricate (inaltimea de 10cm);

-

Bordura din PVC pentru pardoseli din PVC, in aceeasi culoare cu pardoseala;
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-

Bordura laminata din lemn de stejar (inaltimea de 8cm, grosimea de la 12 la 15mm) cu
muchia superioara rotunda sau oblice, conform STAS 228/1-87;

e) Acesorii
-

Strat Poliuretanic sau din Polistirene izolatie fonica, de grosime 5mm ca strat izolator
sub parchet sau de 15 mm pentru sapa autonivelanta;

-

Folie PE ca bariera pentru vapori;

-

Cuie din otel, conform STAS 2111/90;

-

Suruburi si dibluri din plastic pentru pereti;

-

Hidrat de clor tehnic, conform STAS 339 – 76

-

Spirt alb rafinat tip C, conform STAS 44-67

-

Corpuri abrazive, conform STAS 601/1 – 84

-

Acidul oxalic, conform STAS 4992-68

-

Oxizi de vopsire – Binder Standards L 17 – Industria Chimica

-

Adeziv “Prenadez 300”, sau similar aprobate, conform NTR 2830-75;

-

Adeziv pentru pardoselile din salile de sport, cum ar fi AltroFix 19 sau similar aprobate.

-

Fasii autoadezive pentru pardoseala din PVC si punerea covorului;

-

Finisaj Poliuretanic sau ulei pentru parchet masiv;

-

ceara pentru parchet, “Victoria” sau similar aprobate, conform NII 1564 – 69.

-

Panza bituminoasa si mastic bituminos cald sau rece;

-

Palci speciale din metal sau plastic pentru scari;

-

Rosturi de separare din alama in mozaic;

-

Tabla de acoperire (inox sau aluminiu) pentru rosturi;

-

Tabla de acoperire (alama, inox) pentru rosturile dintre diferite finisaje pentru pardoseli;

f) Echipamente
-

Masina pentru raschetare si lustruire.

Masina pentru lustruit mozaic.
Materialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor specifice si normelor
tehnice folosite in constructii si conform specificatiilor din capitolele respective ale Caietelor
de Sarcini.
10.3.Transport si depozitare
De indata ce sunt sunt livrate pe santier, materialele vor fi verificate de Contractor, sa se
constate daca au fost corect transportate si impachetate. Contractorul trebuie sa se asigure
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ca depozitarea s-a facut conform previziunilor si normelor standardelor si normelor tehnice
in vigoare. Trebuie verificate urmatoarele lucruri:
-

Transportul pieselor de parchet, a plintelor şi bordurilor se va face numai în vehicule
curate şi acoperite. Piesele de parchet, frizurile de perete şi pervazurile ambalate în
pachete şi respectiv legături, se vor depozita în stive în încăperi închise (pentru a
asigura temperatura constantă) pardosite cu lemn, ferite de umezeală şi de razele
soarelui. Stivuirea se va face pe specii, clase de calitate şi dimensiuni. Depozitarea
parchetului în subsoluri este interzisă.

-

Transportul pervazurilor se face cu legătura, în vehicule curate şi acoperite, se vor
depozita în încăperi închise.

-

Transportul covoarelor de PVC se face cu mijloace obişnuite de transport, acoperite,
uscate, curate şi închise, sulurile fiind aşezate vertical. Depozitarea se face în locuri
uscate şi acoperite, la temperaturi cuprinse între + 5oC…+35oC, ferite de acţiunea
luminii solare directe, în poziţie verticală.

-

Transportul şi depozitarea bidoanelor cu adeziv şi diluant se va face cu respectarea
dispoziţiilor privind transportul şi depozitarea materialelor inflamabile, ferite de
posibilitatea de explozie, cu respectarea normelor de pază contra incendiilor,
temperatura de depozitare va fi între + 15oC şi + 20oC pentru “Prenadez 300.

-

Poliacetatul de vinil, dispersie apoasă (aracet) se va depozita în magazii acoperite, la
temperatura de + 5o C… + 35o C. Dacă se vor desface ambalajele şi materialul nu se
va consuma în întregime, acesta trebuie legat (închis) imediat. Termenul de garanţie
este de 3 luni de la data fabricaţiei.

-

Piatra de mozaic se va contracta, livrată în saci de 50 Kg, pe sortimente şi culori
diferite. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

-

Plăcile de gresie ceramică se vor livra şi transporta în cutii de carton (max.40 Kg/buc.).
Depozitarea se face în spaţii acoperite.

-

Acidul clorhidric tehnic se va depozita, transporta şi manipula cu respectarea
prevderilor în vigoare referitoare la securitatea muncii privind produsele corozive.
Transportul se va face în ambalaje de sticlă sau material plastic, care vor fi închise cu
dopuri de sticlă sau de plastic.

-

Ambalajele cu white-spirit se vor depozita în magazii aerisite sau aer liber, ferite de
razele solare.

-

Acidul oxalic tehnic livrat în butoaie de lemn sau alte ambalaje, se vor depozita în
magazii uscate.

-

Cimentul pentru sape, mozaic si si mortar va fi ferit de acţiunea umezelii, îngheţului şi
de amestecul cu corpuri străine, atât în timpul transportului (ce se face în saci), cât şi în
timpul depozitării, ce se face pe sorturi, în magazii sau soproane.
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Toate materialele vor avea Agrement tehnic şi/sau Certificate de calitate şi se va indica
tehnologia de execuţie conforme cu fişa producătorului.
Controlul materialelor întrebuinţate, al dozajelor, al modului de execuţie şi al procesului
tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toată durata lucrării.
10.4

EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA
10.4.Reguli generale

-

In cazul că proiectul nu prevede altfel, linia de demarcaţie dintre două tipuri de
pardoseli, care se execută în încăperi vecine, va coincide cu proiecţia pe pardoseală a
mijlocului grosimii foii uşii în poziţie închisă.

-

Pardoselile vor fi plane, orizontal şi fără denivelări în aceeaşi încăpere şi la trecerea
dintr-o încăpere în alta. Fac excepţie pardoselile care au denivelări şi pante prevăzute
în proiect.

-

Executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea
stratului precedent şi constatarea de catre Consultant că acesta a fost bine executat.

-

La trecerea de la execuţia unui strat la altul, se va realiza o legătură cât mai perfectă
între straturi.
10.4.2........... Lucrari executate inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli

-

Executarea pardoselilor se va face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub
pardoseli (canale, fundaţii, conducte, instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc) şi
efectuarea probelor prescrise, precum şi după terminarea în încăperea respectiv a
tuturor lucrărilor de construcţii montaj, a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora
pardoseala.

-

Atunci când stratul suport al noii pardoseli este constituit din planşee de beton sau
beton armat este necesar ca aceste suprafeţe suport să fie pregătite prin curăţarea şi
spălarea lor cu apa de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială. Curăţarea se va
face cu mături şi perii.

-

Diversele străpungeri prin planşeu, rosturile dintre elementele prefabricate ale
planşeului, adânciturile mai mari, etc se vor astupa sau chitui, după caz, cu mortar de
ciment.

-

Armăturile sau sârmele care eventual ies din planşeul de beton armat vor fi tăiate sau
îndoite.

-

Conductorii electrici care se montează sub pardoseală (pe suprafaţa planşeului) vor fi
acoperiţi cu mortar de ciment în grosimea strict necesară pentru protejarea lor.
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-

Inainte de executarea pardoselilor se va verifica dacă conductele de instalaţii sanitare
sau de încălzire centrală, care străpung planşeul, au fost izolate corespunzător, pentru
a se exclude orice contact direct al conductelor cu planşeul şi pardoseala.

-

Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei stratului suport existent cu
ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie să fie
suficient de întărit când se va aşeza peste el îmbrăcămintea pardoselii.

-

Compoziţia, dozajul şi natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la
fiecare tip de pardoseală în parte, în funcţie de solicitările la care este supusă
pardoseala.
10.4.3 Executia stratului suport

-

Atunci când stratul suport al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment,
acesta se poate transporta cu ajutorul instalaţiei pneumatice pentru transportat mortare.

-

Stratul suport elastic trebuie să fie bine compactat, astfel încât sub încărcările din
exploatare să nu se taseze, provocând degradarea îmbrăcăminţii pardoselii. In cazul
sarpantelor autonivelante, sarpanta trebuie executata la grosimea la necesara conform
standardelor. Armaturile trebuie folosite unde este necesar (de exemplu in biblioteci si
arhive etc.).

-

Stratul suport va fi constituit dintr-o şapă de egalizare sau dintr-un strat de mortar, fie
aplicată direct pe suprafaţa respectivă, fie deasupra startului poliuretanic sau din
polietilena pentru izolatie fonica. In al doilea caz, o fasie izolatoare trebuie pusa la
marginea fiecarui etaj pentru a preveni puntile fonice la fiecare aripa de cladire.

-

Stratul suport rigid trebuie să aibă suprafaţa plană şi netedă. In zonele suprafeţei unde
apar neregularităţi care depăşesc abaterile admisibile, corectarea suprafeţei se va face
prin spiţuirea, curăţirea şi spălarea sa, după care se va aplica un mortar de ciment,
având acelaşi dozaj de ciment ca al stratului suport respectiv.

Această şapă de egalizare care se va executa după ce tencuielile interioare au fost
terminate, se va realiza din mortar de ciment marca M 100 T, având consistenţa de 5 cm (la
testul standard cu con)pentru pardoseli.
-

Inainte de turnarea mortarului de ciment, suprafaţa pe care se aplică va fi bine curăţată
şi udată.

-

Mortarul de ciment, preparat cu nisip 0…7 mm, se va întinde pe suprafaţa respectivă şi
se va nivela cu dreptarul tras pe fâşii de ghidaj din mortar de ciment sau pe şipci de
ghidaj, fixate în prealabil la nivel.

-

Stratul suport trebuie să fie aderent la suprafaţa pe care este aplicat, la ciocănirea
uşoară cu ciocanul de zidar trebuie să prezinte un sunet plin.

Condiţiile de finisare a suprafeţei şapei de egalizare sunt următoarele:

Specificatii tehnice generale

Pag. 144

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com
-

suprafaţa trebuie să fie plană şi netedă (fără asperităţi, bavuri, granule rămase în relief
sau adâncituri); sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult două unde cu săgeta
maximă de 1 mm.

-

pentru sapele autonivelante, daca se specifica in proiect: Poliuretan sau Polietilena,
grosime 15mm, s-a pus sub sapa la margini astfel incat san u apara punti fonice.

-

diblurile pentru prinderea pervazurile trebuie fie bine încastrate în şapă, în numărul şi
poziţiile stabilite prin proiect.

-

In timpul executării lucrărilor de instalaţii, zugrăveli sau a altor lucrări de finisaj, se vor
lua măsuri pentru protejarea dalei flotante sau a şapei de egalizare din mortar de
ciment, spre a nu fi deteriorate sau murdărite cu humă, vopsea, etc, care ar împiedica
aderenţa gletului sau adezivului pe suprafaţa stratului suport.

-

De asemenea, se vor lua măsuri pentru protejarea şapei de egalizare din mortar de
ciment de acţiunea următoarelor substanţe agresive care le pot ataca sau distruge:
-

acizi minerali şi organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, acid acetic, acid
lactic, acid formic, etc);
alcalii şi leşii;
produşi petrolieri (uleiuri minerale, motorină, petrol lampant, păcură, etc.);
produse zaharoase;
săruri (sulfaţi, clorura de sodiu concentrată – saramură etc.);
substanţe oxidante (hipoclorit de sodiu, potasiu, bicromaţi, cromaţi, azotaţi, azotiţi
etc.);
uleiuri vegetale.
10.4.4 Executia pardoselilor - finisaj

Executarea stratului de uzură (finisaj) pentru fiecare tip de pardoseală se va face conform
prevederilor din capitolele ce urmează.
Pardoseli din parchet
Prevederile
prezentului subcapitol e referă la condiţiile tehnice privind repararea
pardoselilor de parchet de lemn de stejar masiv lamba şi uluc asezat pe stratul suport facut
din brad sau pin.
Pardoseli din parchet masiv
Parchetul din lemn masiv trebuie sa potriveasca cu tehnica de executare, dimeniunile si
grosimea parchetului existent.
Exista mai multe metode pentru executarea staratului suport din lemn in functie de locatia
din cladire:
La parterul cladirilor vechi fara subsol si fara membrana hidroizolatoare eficienta sau fara
reabilitate termica in pardoseala executata si:
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a) Fara izolatie fonica: placi asezate pe o placa din beton pentru pardoseala, care a fost
acoperita anterior cu mastic (si/sau memebrana termo-sudabila), imbinarile dintre placile
de lemn fiind umplute cu mastic bituminos cald sau rece.
b) Cu izolatie fonica: placi asezate pe un strat din membrana termo-sudabila si un strat
elastic din Poliuretan (sau Polistiren), de 5mm grosime, imbinarile dintre placile din lemn
fiind umplute cu mastic bituminos rece sau
c) Cu loc gol ventilat: placi asezate pe un strat de sipci din lemn care sunt fixate pe placi
din beton acoperite cu mastic (si/sau membrana termo-sudabila), locul gol de sub stratul
suport din lemn fiind ventilat natural prin sipcile din lemn, care au gauri de ventilatie.
Sipcile din lemn sunt asezate pe suporturile din fibra pentru a reduce transmiterea
sunetului.
In salile de clasa se vor aplica doar solutii cu izolare fonica.
La etajele superioare, stratul din mastic sau memebrana termo-sudabila se pot inlocui cu un
strat din folie polietilena ca bariera pentru aburi.
Stratul final de parchet este facut din lamele din stejar prinse in cuie la lambe pe stratul
suport din lemn. Lamelele din stejar se pot aseza pe diagonala, cu o bordura de latimea a 4
lamele, sau paralel cu peretii, in functie de parchetul existent.
Executarea lucrarilor la stratul suport din lemn
-

Sapa din ciment se va curata bine inainte de aplicarea startului din mastic, membranei
termo-sudabila, foliei din polietilena peste intreaga suparafta a pardoselii;

-

Optional: asezarea unui strat poliuretan pe membrana termoizolatoare sau bariera
pentru vapori;

-

In cazul startului suport ventilat: sipcile suport for fi asezate pe un strat din fibra;

-

Montarea startului suport din placi de brad sau pin si umplerea cu amstic a locurilor
goale. Masticul nu se pune in locurile goale la pardoseala ventilata.

Conditii pentru montarea parchetului
Stadiul lucrărilor pe şantier, în momentul începerii montării parchetului trebuie să fie
următorul:
-

lucrările de instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire si care sunt integrate in realizarea
pardoselii vor fi terminate;

-

stratul suport va avea un grad de umiditate mai mic de 5 %;

-

zugrăvelile şi vopsitoria, precum şi toate finisajele pereţilor cu care se racordează
îmbrăcămintea din parchet, vor fi terminate;

-

porţiunile de mozaic si ceramica care se vor afla în contact cu parchetul (pragurile) vor
fi turnate şi frecate;

-

usile de la balcoane si de la terase vor fi montate inainte.
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In Incăperile în care se execută îmbrăcămintea din parchet se va asigura următorul climat
interior:
- temperatura, minimum + 5oC;
- umiditatea relativă a aerului, maximum 60 %.
Montarea Parchetului
De-a lungul pereţilor se vor fixa cu cuie frizurile de perete, la o distanţă de 10-15 mm de
aceasta, acest lucru permitand dilatarea sau ventilarea. Imbinarea frizurilor la colţurile
încăperii se face la 45o. Frizurile se vor înţepeni faţă de perete cu pene aşezate la 50 cm
distanţă una faţă de alta, pentru a împiedica orice deplasare în timpul montării parchetului.
Inainte de montaj, pe lamba si ulucul lamelelor de parchet, dar si pe intradosul acestora se
va aplica adeziv.
Lamelele de parchet din câmp se vor bate începând de la frizul situat la peretele opus uşii
de acces. Lamelele de parchet se vor bate strâns, cu ciocanul astfel încât lamba sa între
strâns cu ulucul piesei alăturate.
Se fixează pervazurile cu cuie bătute în frizuri la 40-50 cm distanţă, lipit de perete. La colţuri,
pervazul se taie la 45o şi se păsuieşte.
10.4.5 Conditii tehnice de calitate
Pe parcursul executării lucrărilor, Consultantul verifica în mod special
următoarelor condiţii:

respectarea

a. identitatea cu proiectul a materialului şi modelului prevăzut, pentru îmbrăcămintea de
pardoseală din parchet;
b. stratul suport să îndeplinească condiţiile prevăzute la capitolul respectiv din aceste
Caiete de Sarcini, care sunt necesare pentru realizarea unei îmbrăcăminţi de parchet
corespunzătoare din punct de vedere al planeităţii, orizontalităţii, etc, la recepţia
pardoselii executate, defectele stratului suport nu vor fi invocate ca motiv pentru o
calitate necorespunzătoare a îmbrăcăminţii de parchet.
Calitatea execuţiei pardoselilor se va constata prin verificarea condiţiilor de calitate pe care
trebuie să le îndeplinească suprafeţele îmbrăcăminţilor din parchet şi anume:
-

aspectul, starea generală a suprafeţelor, modul de racordare cu suprafeţele verticale;

-

planeitatea şi orizontalitatea;

-

montarea, la acelaşi nivel, a pieselor de parchet alăturate;

-

mărimea rosturilor;

-

aderenţă la stratul suport.

Dacă este necesar, se va face şi o verificare în adâncime prin sondaj de control al celorlalte
elemente ascunse ale pardoselii.
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10.4.7 Pardoseli din gresie ceramica
Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea
pardoselilor din gresie ceramică.
Executia lucrarilor de pardoseli
Alcătuirea structurii pardoselilor de gresie ceramică, va fi:
a) La gresie ceramică
-

şapă din mortar de ciment, de egalizare sau de montaj de 30-50 mm grosime;

-

îmbrăcăminte gresie ceramică;

-

plinte din gresie ceramică.

Executarea pardoselilor din gresie ceramica
Imbrăcăminţile din plăci din gresie ceramică se vor executa pe un strat suport rigid din beton
sau pe un planşeu de beton armat.
Plăcile din gresie ceramică se vor monta, pe stratul suport rigid din beton sau pe planşeul de
beton armat, prin intermediul unui strat de mortar de ciment de poză, având dozajul de
300…350 kg ciment la 1 m3, în grosime de 30 – 50 mm sau pe un strat de adeziv aplcat pe
sapa sclivisita.
Inainte de montare, pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză, plăcile din
gresie ceramică se vor menţine în apă timp de 2…3 ore.
Pentru evitarea cumulării efectelor deformaţiilor diferenţiate, între ansamblul de pardoseală
– îmbrăcămintea din plăci din gresie ceramică şi mortarul de ciment de poză – cu restul
suprafeţei, stratul suport rigid din beton format din sapa si placi de beton armat cât şi
conturul pereţilor adiacenti, stâlpilor, se vor lua măsuri care să permită deformarea acestora
independent.
In cazul în care se aplică îmbrăcămintea de pardoseală şi mortarul de ciment de poză direct
pe planşeul de beton din elemente prefabricate – care şi-au consumat deformaţiile reologice
– sau pe planşee turnate monolit, la care montarea pardoselii se face după 90 zile de la
turnare. Imbrăcămintea din plăci de gresie ceramică se poate aplica direct după o prealabilă
preumezire a plăcii de beton.
In cazul în care se aplică îmbrăcămintea de pardoseală pe planşee crude sau pe straturi
suport din beton, între acestea şi pardoseală se va prevedea un strat de întrerupere a
aderenţei – hârtie, folie de polietilenă, etc.
La prepararea mortarului de ciment de poză se va utiliza ciment cu înmuiere normală de
tipul Pa 35 şi nisip 0…3 mm (la care parteafină sub 0,2 mm să nu depăşească 1/3) în
amestec cu 1 parte ciment la 3,5…4 părţi nisip. Nu se vor utiliza cimenturi cu întărire rapidă
(P40, etc).
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Mortarul de ciment sau adezivul pentru montarea plăcilor din gresie ceramică se va prepara
la faţa locului, în cantităţi strict necesare şi va avea o lucrabilitate plastic – vârtoasă, factorul
apă – ciment fiind de maximum 0,5.
Aşezarea plăcilor se va face montându-se la început plăcile reper.
Plăcile se vor monta în patul de mortar astfel pregătit, în rânduri regulate, cu rosturi de 2…3
mm între plăcile din gresie ceramică.
După aşezarea plăcilor pe o suprafaţă corespunzătoare razei de acţiune a mâinii
muncitorului (circa 60 cm lăţime), la plăcile la care se constată denivelări se adaugă sau se
scoate local din mortarul de ciment de poză. Apoi se face o verificare a planeităţii suprafeţei
cu un dreptar aşezat pe diagonalele suprafeţei executate şi ghidat după nivelul porţiunii de
pardoseală executată anterior, îndesându-se atent plăcile în mortarul de ciment de poză,
prin batere uşoară cu ciocanul peste dreptar, astfel încât striurile de pe spatele plăcilor să
pătrundă în masa de mortar şi să se asigure planeitatea suprafeţei.
Operaţia se contină în acest mod pe toată suprafaţa care se execută într-o zi de lucru. Apoi
întreaga suprafaţă se inundă cu lapte de ciment fluid pentru ca aceasta să intre bine în
rosturi, hidratând şi mortarul de poză.
Umplerea rosturilor se va face la 3…5 zile după montarea plăcilor din gresie ceramică, iar în
intervalul de la montare şi până la rostuire – pardoseala nu va fi dată în circulaţie şi se va
umezi prin stropire cu apa cel puţin o dată la 24 ore.
Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci din gresie ceramică de excesul de lapte de ciment se va
face prin aşternere de rumeguş de lemn uscat, după două ore de la inundarea cu lapte de
ciment şi prin măturarea rumeguşului.
Imbrăcămintea din plăci din gresie ceramică nu se va freca pentru finisare, ci după
curăţarea cu rumeguş de lemn se va şterge cu cârpe înmuiate în apă şi apoi se va cerui.
Plăcile din gresie ceramică se vor monta simplu sau în conformitate cu desenele din proiect
cum este indicat de Proiectant si Consultant.
La intersecţia pardoselii cu elementele verticale – sub plinte – se vor realiza interspaţii de
5…10 mm care se vor umple cu un material elastic.
In cazul suprafeţelor mari se recomandă realizarea unor rosturi de dilatare la circa 30 mp
sau 6m, funcţie de modularea structurii.
Executarea scafelor si plintelor
-

La îmbrăcăminţile din mortar de ciment sclivisit se vor executa scafe de 100…150 mm
înălţime, turnate din mortar de ciment sclivist cu dozajele şi în condiţiile tehnice
indicate la aceste îmbrăcăminţi.

-

La îmbrăcăminţile din mozaic turnat scafele sau plintele se vor executa turnate pe loc
sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. Ele nu se vor aşeza peste tencuială, ci direct
pe perete, prin intermediul unui strat din mortar de ciment.
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-

Scafele sau plintele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele şi în condiţiile
tehnice indicate in paragrafele privind îmbrăcăminţile din mozaic turnat (vezi mai sus).
Inălţimea scafelor sau plintelor va fi de 100…150 mm, iar grosimea lor va fi astfel
stabilită încât să depăşească faţa tencuielii de 5…8 mm.

-

- La îmbrăcăminţile din plăci din gresie ceramică se vor monta elemente de racordare
(colţuri speciale interne si externe, socluri, scafe) pentru a curata usor imbinarile dintre
pereti si pardoseli, fixate cu mortar de ciment astfel încât să depăşească faţa tencuielii
cu 5…8 mm. In cazul in care se tencuiesc si peretii in aceeasi incapere, capatul
superior al scafei trebuie sa fie in perfecta linie cu marginea exterioara a faiantei.

Conditii tehnice de calitate
In timpul executării îmbrăcăminţilor din beton de ciment turnat monolit se vor face
următoarele verificări:
-

se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea apei în
betonieră până la terminarea punerii betonului în operă), acest interval de timp nu
trebuie să depăşească o oră pe timp călduros şi o oră şi jumătate pe vreme răcoroasă.

-

Se va verifica lucrabilitatea betonului, determinată prin metoda trasării cu trunchiul de
con având înălţimea de 30 cm conform STAS 1759-88.

-

Se va verifica respectarea condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în STAS 2560/1-83
şi STAS 2560/3-84.

-

Pentru lucrările găsite necorespunzătoare, Consultantul
pentru remediere sau refacere.

10.5

va da dispoziţii de şantier

CONTROLUL CALITATII
10.5.1 Verificarea inainte de inceperea lucrarilor

-

Existenta procedurii tehnice de excutie
documentatia de calitate a constructorului;

-

Existenta certificatelor de calitate pentru materiale;

-

Incheierea lucrarii executate anterior (existenta procesului verbal de receptie
calitativa pentru stratul suport);

-

Incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada
pardoselile;

-

Agremente tehnice ale Consultantului pentru produse si procedee noi;

-

Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardoseli;

-

Existenta personalului de executie specializat pentru lucrari de pardoseli.
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Atunci cand stratul suport este un planseu de beton este necesar sa fie asigurata
curatarea si spalarea lor cu apa inainte de executia pardoselilor.
Pentru platformele de la intrari etc.: Atunci cand stratul suport este din pamant trebuie
verificat ca straturile successive de umplutura sa nu fie mai groase de 15 – 20 cm,
sa fie bine compactate si udate; stratul de sub pardoseala va fi realizat din pietris
ciuruit sau aggregate marunte si nisip necesare pentru ruperea capilaritatii.
-

Izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala;

-

Acoperirea cu mortar de ciment a conductelor de instalatii electrice care se
monteaza sub pardoseli pentru a se asigura protejarea lor;

-

Depozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier:
10.5.2 Verificari in timpul executiei lucrarilor

A) Pentru executarea stratului suport din sapa de ciment trebuie verificat daca:
-

sapa de egalizare se realizeaza din mortar de ciment de clasa
consistenta de 5 cm masurata pe conul etalon;

-

se respecta procedura tehnica de executie;

-

se respecta detaliile proiectului in ceea ce priveste grosimea, planeitatea si
pantele sapei executate;

-

daca s-au prelevat probe de mortar de ciment pentru incercarea lor intr-un
laborator autorizat;

-

daca fixarea pe stratul suport este corespunzatoare;

-

turnarea sapei se face in
longitudinale si transversale;

-

se realizeaza compactarea sapei prin baterea mortarului de ciment cu dreptarul
si mistria pana la aparitia laptelui de ciment la suprafata;

-

se realizeaza protejarea suprafetelor pentru evitarea aparitiei fisurilor acoperirea
cu rogojini care se vor mentine umede timp de 7 zile;

-

ca grosimea maxima a sapei sa nu fie mai mare de 3 cm.

panouri

de

max 2,5 mp

M 10 T avand

separate

prin

rosturi

B) Pentru executia stratului de uzura trebuie urmarita:
-

respectarea proiectului si a detaliilor de executie;

-

respectarea fisei tehnice a
producatorului pentru montaj.

produsului

folosit, care

reprezinta

instructiunile

10.5.3 Verificarea la sfarsitul executiei lucrarilor de pardoseli
-

Existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale;

-

Existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse;
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-

Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor;

-

Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport;

-

Existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor.
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE TAMPLARIE INTERIOARA DE LEMN
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11

CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE TAMPLARIE INTERIOARA DE
LEMN

11.1

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţii tehnice privind lucrările de montaj ale
tâmplăriei interioare din lemn
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor putea
face numai cu avizul Proiectantului* şi/sau Consultantului.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant* şi
Consultant/Investitor.
Elemente componente:
− Tocuri de lemn pentru uşi
− Tocuri metalice;
− Foi/panouri uşă din lemn, pervaz;
− Partiţii vitrate: normale, rezistente la foc şi etanşe la fum;
− Baghete de fixare pentru geamuri;
− Elemente de suspendare si închidere.
11.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 799 – 88

Ferestre şi uşi de lemn. Conditii tehnice generale

STAS 9322 – 89

Uşi şi ferestre. Clasificare si tehnologii

STAS 9317/1 – 87

Tâmplarie pentru construcţii civile şi Industriale. Ferestre din lemn

STAS 4923 – 89

Glasvanduri cu rame din lemn

STAS 466 – 92

Usi de lemn pentru constructii civile

STAS 9317/2 – 87

Tâmplarie pentru construcţii civile, uşi de lemn. Metode pentru
verificarea calitatii

STAS 5333 – 86

Ferestre, uşi de balcon, uşi interioare de lemn pentru construcţii.
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Formate si alcătuiri
STAS 3366 – 86

11.3

Obloane rulante. Prescripţii tehnice

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, ASIGURAREA CALITATII.
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE
11.3.1..... Materiale utilizate pentru usi interioare de lemn si glazvanduri

Confecţiile de lemn vor fi executate conform tabelelor de tâmplărie.
a) Uşi interioare pline(Rw 40 db)- pentru cancelarii , birouri .
-

Foaie de uşă masivă din lemn/MDF placată pe ambele feţe cu furnir sau
melamină;grosimea foii uşii min. 40 mm;

-

Glafuri din lemn masiv sau profile de lemn în linie cu arhitravele – respectiv profile
metalice prefabricate vopsite;

-

Feroneria aferenta tipurilor de confectie – şilduri, mânere, balamale, cilindru pentru
incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi).

a) Uşi interioare cu panouri decorative (în clădiri monumente istorice)
-

La fel ca la punctul a) cu foaie de uşă şi toc din lemn masiv, cu panouri din placaje
incluse, furniruite şi lăcuite conform specificaţiilor Proiectantului sau la fel ca cele
existente;

b) Uşi cu panouri vitrate integrate – pentru salile de clasa ;
-

Foaie de uşă masivă din lemn/MDF placată pe ambele feţe cu furnir sau melamină;
grosimea foii uşii min. 40 mm;

-

Panou de vizionare 10x40 cm, geam clar în grosime de 6 mm;

-

Toc pentru uşă din lemn / metalic - profile prefabricate ce se livrează împreună cu foaia
de uşă şi elemente de suspendare şi închidere (balamale, broască);

-

Feroneria aferenta tipurilor de confectie – şilduri, mânere, balamale, cilindru pentru
incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi.

c) Uşi vitrate sau glasvanduri (nerezistente la foc)
-

Foaie de uşă cu structură din lemn, min. 45x90 cm; glasvanduri cu structură din lemn,
min. 45x50 cm, cu geam clar în grosime de 6 mm, suprafaţa vitrată este divizată de
baghete în diverse panuri, în conformitate cu specificaţiile Proiectantului,
Dacă suprafaţa vitrată nu este divizată se va folosi geam securit sau laminat;

-

Montanţi şi traverse pentru uşi şi partiţii vitrate;
În cazul instalării acestor tipuri de uşi în interiorul unor pereţi despărţitori se vor utiliza:
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tocuri standard din lemn şi glafuri;
-

Feroneria aferenta tipurilor de confectie – şilduri, mânere, balamale, cilindru pentru
incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi.

d) Uşi vitrate sau glasvanduri (rezistente la foc F30)
-

La fel ca la punctul d) cu excepţia suprafeţelor vitrate care se vor executa din geam
armat (cu plasă din oţel inoxidabil) în grosime de 6 mm, divizarea acestor suprafeţe
vitrate este obligatorie;

-

În cazul uşilor etanşe la fum acestea se vor echipa cu dispozitive de etanşare şi de
auto închidere;

e) Uşi de toaletă semi solide
-

Foaie de uşă cu ramă de lemn, celulară, cu inserţii placaje, în grosime de min. 35 mm,
vopsite sau melaminate pe ambele feţe, distanţa de la podea la marginea inferioară 20
cm;

-

Tocuri/glafuri din profile metalice (oţel sau aluminiu) în cazul compartimentărilor uşoare
din panouri compacte melaminate cu rame de aluminiu;

-

Feroneria - şilduri, mânere din metale cromate sau materiale plastice cu încuietori
specifice pentru aceste locaţii(cu blocare din interior şi deschidere de urgenţă din
exterior), balamale metalice.

f) Uşi duble batante (în bucătării)
-

Foaie de uşă la fel ca la punctul c) cu balamale speciale, prevăzută cu plăci subţiri din
oţel inoxidabil pe o înălţime de 30 cm de la bază pe ambele feţe;

g) Accesorii
-

Chituri pentru conturile exterioare si interioare ale tocurilor;

-

Spumă poliuretanică pentru montaj, între tocuri şi golurile unde se montează;

-

Opritori pentru uşi.
11.3.2 Controlul calitatii.

Verificarea calităţii se va face pe faze:
− Verificarea la livrare
− Verificarea înainte de punerea în operă
− Verificarea la recepţia preliminară
Se vor verifica:
− existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice;
− corespondenţa cu prevederile proiectului;
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− existenţa şi calitatea acesoriilor de prindere;
− verificarea în urma depozitării / manipulării cu privire la deteriorări.
11.3.3 Livrare, manipulare, depozitare
Tâmplăria se livrează încheiată, pregătită pentru finisare sau gata finisată conform tabelelor
de tâmplărie, însoţită de certificat de calitate şi declaraţie de conformitate emise de
producătorul respectiv.
Livrarea se receptionează conform STAS 799 – 86. Şefii echipelor de montaj vor participa la
recepţia tâmplăriei şi a accesoriilor.
Transportul şi manipularea se vor executa manual.
Tâmplăria trebuie depozitată în spaţii protejate împotriva intemperiilor, în spaţii încălzite cu o
temperatură şi umiditate constantă. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale.
Depozitarea se va face astfel încât tâmplăria să nu sufere deformări care ar putea să strice
sau să împiedice utilizarea. Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor.
Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie să deterioreze tâmplăria/geamul în nici un fel.
Înainte de montaj, cu cel puţin 24 h, tâmplăria de lemn se va depozita în zona de lucru
pentru a se realiza aclimatizarea.
11.4

EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE

Următoarele precizări sunt valabile pentru uşi de lemn, glasvanduri, uşi metalice care nu
sunt rezistente la foc. În cazul uşilor rezistente la foc se vor urma prescripţiile producătorului
şi/sau cele specifice acestor tipuri de uşi.
Operatiuni pregătitoare de lucrări ce trebuie a fi terminate înainte de începerea montajuIui
tâmplăriei:
− materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol;
− fixarea praznurilor pentru tâmplărie si cele pentru finisarea şpaleţilor şi glafului;
− terminarea tencuielilor în zonele adiacente golurilor precum şi a pardoselilor şi
plafoanelor; îmbrăcarea în folie din plastic a tocurilor şi marcarea pe acestea a
punctelor corespunzătoare marcate pe conturul golului, înaltime, adâncime,
verticalitate, centrare.
Pozarea şi echiparea tâmplăriei:
− fiecare toc este adus în poziţie si fixat în prima fază prin pene la colţuri şi la interval
de maximum 1,5 m, penele vor fi tratate în prealabil cu carbolineum sau ulei
mineral;
− fixarea definitivă a tocurilor şi şpraiţuirea interioară pentru împiedicarea deformării
până la momentul întăririi spumei poliuretanice;
− injectarea cu spumă izolantă a spaţiilor rămase libere între toc şi gol
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− completarea vopsitoriei anticorozive la fixarea tocurilor rnetalice
− executarea finisajelor la şpaleţi si glafuri;
− înlaturarea protecţiei din folie de plastic;
− retuşuri si completări;
− închiderea tâmplăriei în goluri prin pervazuri, baghete sau prin cordoane de chituri
simple sau tiocolice
Toate uşile care atunci când sunt deschise pot cauza deteriorări ale pereţilor adiacenţi,
radiatoarelor, panourilor de placare etc. Vor fi prevăzute cu opritori ce se montează în
pardoseală.
11.5

CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

Se vor verifica:
− existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice;
− verticalitatea tocurilor şi căptuşelilor; nu se admit abateri mai mari de 1mm/m;
− abaterile de la planeitatea foilor de uşi sau cercevele mai lungi de 1,5 m să fie mai
mici de 1% din lungimea pieselor respective;
− între foaia de uşă şi pardoseală să fie un spaţiu constant (3 – 8 mm);
− potrivirea corectă a foilor de uşi (luft) precum şi a cercevelelor pe tocuri, pe toată
lungimea falţului respectiv; abaterea este de 2 mm;
− între cercevea şi marginea şpaletului tencuit trebuie să fie un spaţiu de minim 3,5 cm;
− accesoriile metalice să fie bine montate şi să funcţioneze perfect;
-

balamalele, cremoanele, drucărele să fie montate la aceeaşi înălţime (înălţime
constantă) de la pardoseală, pentru fiecare în parte;
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
PENTRU ACOPERIS TIP SARPANTA
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12. CAIETE DE SARCINI – LUCRARI PENTRU ACOPERIS TIP SARPANTA
Acest capitol contine specificatiile tehnice pentru realizarea acoperisului tip sarpanta .
In acelasi timp acest caiet de sarcini poate fi folosit si la reparatiea sarpantelor existente prin
inlocuirea elementelor degradate , mentionate in proiect .
12.1

GENERALITATI.

Sarpanta reprezinta elementul de rezistenta al acoperisurilor cu panta mare mare si
constituie stratul suport al invelitorii .
12.2. STANDARDE DE REFERINTA
NP 005 - 96

Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din
lemn ;

SR 652 /1998

Determinarea eficacitatii ignifugarii ;

STAS 10100/0 - 75

Calculul elementelor de constructie din lemn ;

STAS 1040 – 85

Lemn rotund pentru constructii .

STAS 2029-80

Hot-rolled steel corrugated sheet iron.

STAS 2355/1-87

Non-industrial, industrial and farm buildings. Damp-proofing
building works. Classification and terminology

STAS 2355/2-87

Non-industrial, industrial and farm buildings. Bituminous
waterproofing of building components. General specification
for design and construction

12.3. MATERIALE .CONTROLUL CALITATII .LIVRARE DEPOZITARE. MANIPULARE.

Elemente componente .
Capriorii - piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta ,
care sustin elementele secundare ale acoperisului ( sipci , astereala ); se
executa din rigle de lemn care reazema pe pane ;distanta uzuala intre
capriori este de 0,7 – 1,2 m ;
Panele sunt piese din lemn , rezemate pe popi , dispuse longitudinal
cladirii ; distantele uzale intere pane sunt de 2,0 – 3,5 m ; deschiderea
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panei este intre 3,0 – 5,0 m ; innadirea panelor se face in dreptul
popilor ;
Cosoroabele - sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale
cladirii , pe care sprijina capriorii ; se ancoreaza din loc in loc de
centurile zidurilor exterioare prin intermediul unor scoabe metalice ;
Popii sunt piese realizate in general din lemn rotund asezati vertical
sau inclinat ; popii reazema pe zidurile portante transversale sau
longitudinale prin intermediul unor talpi ; la partea superioara popii sustin
panele ; in mod current , sectiunile popilor au diametrul de 12 – 16 mm ;
Clestii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii intre
ei in sectiune transversala formand impreuna cu acestia un cadru
indeformabil ; clestii se amplasaaza sub pane si se prind de capriori si
pane cu buloane sau cuie ; in dreptul prinderii popii rotunzi se tesesc in
vederea asigurarii unor suprafete plane de contact cu clestii ; sectiunea
uzuala pentru clesti este de 2,8 x 15 cm ;
Contrafisele sunt piese din lemn rotund ( cand popii sunt din lemn
rotund ) sau din lemn ecarisat ( cand popii sunt din lemn ecarisat ), care
realizeaza contravantuirea longitudinala a sarpantei si care preiau
incarcarile orizontale ; in mod current contrafisele au diametrul de 10 –
12 cm ;
Scaun = ansamblu transversal alcatuit din popi ,clesti si capriorii din
dreptul clestilor ; distanta optima dintre scaune este de 3 – 5m;
Toate aceste dimensiuni si caracteristici sunt orientative . Pentru realizarea sarpantelor
scolilor se vor respecta dimensiunile si caracteristicile indicate in planse .

Marea majoritate a elementelor sarpantei o reprezinta piesele din lemn .Acestea trebuie sa
respecte caracteristicile generale ale elementelor din lemn conform standardelor in vigoare .
Depozitarea lor se face in spatii separate de celelalte materiale si se aseaza separate in
functie de tipul de element pe care il reprezinta .
Nu trebuie sa fie in contact direct cu pamantul . Intre elemente trebuie prevazuti distantieri
care sa permita patrunderea aerului pentru aerare .
Elementele metalice de ancorare si de legatura se vor depozita separate , in spatii inchise ,
in vederea evitarii contactului direct cu umiditatea din atmosfera .
Elementele din lemn care se folosesc la realizarea sarpantelor trebuie sa fie uscate , fara
fisuri si crapaturi vizilbile .
Toate elementele trede lemn trebuie sa fie livrate in santier numai cu certificate de calitate
din care sa rezulte caracteristicile lor tehnice .
12.4. EXECUTIA LUCRARILOR .
Etapele de realizare ale sarpantelor sunt urmatoarele :
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-

verificarea terminarii lucrarilor anterioare si a existentei in centura de la
ultimul nivel sau de la atic a scoabelor pentru prinderea cosoroabei ;
trasarea pozitiei talpii popilor ;
Fixarea cosoroabei de centura din atic ;
Fixarea rigida a talpilor popilor prin intermediul unor piese metalice
ancorate in placa de beton de peste ultimul nivel ;
Montarea popilor ;
Montarea clestilor si inadirea lor cu popii prin chertare si prin scoabe, cuie ,
buloane ;
Montarea panelor si inadirea lor numai in dreptul popilor ;
Montarea tuturor celorlalte elemente de rigidizare ale structurii
acoperisului .
Dupa montarea asterelei trebuie realizata ignifugarea tuturor elementelor
din lemn .

12.5. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR .
Verificari inainte de inceperea executiei .
Trebuie sa verifice :
- Existenta procedurilor tehnice de executie pentru lucrari de
sarpanta ;
- Existenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea
vizuala a calitatii lemnului utilizat ( sa nu aiba fisuri , sa nu fie
degradat ) ;
- Incheierea lucrarii executate anterior ( PV receptie calitativa pentru
receptia a placii de beton de la ultimul nivel );
- Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie ;
- Trasarea pozitiei talpilor popilor ;
- Depozitarea corespunzatoare a materialelor astfel incat greutatea sa
fie uniform distribuita pe toata suprafata placii ;
- Existenta scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare
de la ultimul nivel ;
- Corespondenta sectiunii elementelor de lemn ale sarpantei cu
prevederile proiectului ;
Verificari in timpul executiei lucrarilor de sarpanta .
Trebuie sa verifice :
- Respectarea procedurii tehnice de executie prezentata de constructor
in documentele de calitate ;
- Respectarea proiectului si a detaliilor de executie ;
- Fixarea rigida a talpilor popilor in placa de beton prin intermediul
unor confectii metalice ancorate in
- Rigidizarea cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din
centura ;
- Daca innadirea panelor se face in dreptul popilor ;
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-

Daca la innadirea popilor si a clestilor se face chertarea elementelor
in vederea asigurarii unei suprafete plane de contact ;
Daca
la solidarizarea clestilor cu popii se folosesc cuie sau
buloane ;

Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de sarpanta .
Trebuie sa verifice :
- Existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor ;
- Existenta agrementelor tehnice ;
- Examinarea directa a calitatii lucrarilor verificandu-se prin sondaj
sectiunile elementelor , distanta dintre elemente , aspectul visual al
elementelor de sarpanta ;
- Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa si de
lucrari ascunse intocmite pentru aceasta lucrare ;
12.6. IGNIFUGAREA
Definitii , generalitati .
Conform Normativului de siguranta la foc – P118 / 99, fiecare constructie are un
grad de rezistenta la foc , stabilit prin proiect, functie de riscul de incendiu sau de
categoria de pericol, destinatie si importanta a cladirii .
LRF = Limita de rezistenta la foc = durata de timp la care elementul
elementul isi pierde capacitatea de rezistenta la foc intr-un incendiu
standard ;
CC = Clasa de combustibilitate = caracteristica a materialelor de
constructii privind comportarea la foc ;
Clasificari .
Conform STAS 11357 / 1990 , materialele de constructii se clasifica din punct de
vedere al comportarii la foc in 2 grupe :
A .
Materiale combustibile ( cele care se aprind , ard sau se
degradeaza sub influenta temperaturilor inalte ). Materialele combustibile
se impart in 4 clase de combustibilitate dupa modul in care se
inflameaza :
- Clasa C1 : neinflamabile ;
- Clasa C2 : dificil inflamabile ;
- Clasa C3 : mediu inflamabile ;
- Clasa C4 : usor inflamabile ;
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B .
Materiale incombustibile, care nu ard, nu se aprind, nu se
degradeaza .
Deoarece materialele de constructii din lemn care alcatuiesc structura
sarpantelor fac parte din categoria C4, este necesara imbunatatirea
comportarii la foc prin tratarea la suprafata sau in masa materialului cu
o substanta inhibitoare de flacara care poate intarzia aprinderea
materialului si poate reduce viteza de propagare a incendiului .
Aceasta substanta actioneaza prin :
- formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile ;
- formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in gaze inerte
care dilueaza amestecul combustibil ;
Procedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor
combustibile se numeste ignifugare = operatiunea de tratare a unui
material combustibil cu produse ignifuge in scopul reducerii capacitatii de
aprindere si a propagarii flacarii pe suprafata acestuia .
Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului, dar ii confera
acestuia o comportare la foc imbunatatita pe o anumita perioada de
timp .
Ignifugarea se realizeaza cu materiale agrementate , de societati certificate pentru
acest tip de lucrari , iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor
care vor fi incercate intr-un laborator agrementat in vederea testarii LRF la care a ajuns
materialul respectiv .
VERIFICAREA CALITATII IGNIFUGARII .
Verificari inainte de inceperea ignifugarii .
Trebuie sa se verifice :
atestatul pentru lucrari de ignifugare al firmei executante emis de
Inspectoratul general al Pompierilor ;
- atestatul persoanelor care supravegheaza executia lucrarilor ;
- existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de ignifugare ;
- existenta certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice pentru
produsele folosite ;
- existenta fisei tehnice a produsului respective ;
- terminarea operatiunii anterioare ;
- pregatirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa
tehnica a produsului ;
- existenta instrumentelor si a sculeleor necesare pentru desfasurarea
operatiunii ;
Verificari in timpul operatiunii de ignifugare .
Trebuie sa se verifice :
-

-

daca este respectata procedura tehnica de executie ;
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daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa
tehnica a acestuia ;
- daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea
acestei lucrari ;
- daca in timpul executiei s-au prelevat probe pentru incercarea lor in
laboratoare specializate conform SR 652 ;
- trebuie realizate minim 3 epruvete cu dimensiunile 400 x 150 mm ;
tratarea epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat
pentru lucrarea de baza ;
- daca epruvetele au fost bine ambalate , sigilate si stampilate de
executant si beneficiar ,iar etichetarea lor trebuie sa cuprinda
urmatoarele specificatii :
a) denumirea obiectivului unde s-a efectuat operatia de ignifugare ;
b) denumirea materialului ignifugat ;
c) denumirea produsului ignifug si consumul specific realizat ;
d) data aplicarii ;
e) modul de aplicare ;
f) denumirea executantului ;
- aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica , a
materialului de ignifugare .
Verificari la sfarsitul operatiunii de ignifugare .
Trebuie sa se verifice :
-

-

uniformitatea stratului de material ignifug aplicat ;
realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de ignifugare prin intocmirea
procesului verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specificate
urmatoarele :
a) denumirea
produsului
ignifug
utilizat
, precum
si
a
producatorului ;
b) numarul lotului de produs ignifug ;
c) numarul certificatului de calitate al produsului ignifug ;
d) numarul avizului de expeditie al materialului ;
e) modul de aplicare al produsului ;
f)
tipul materialului protejat ;
g) consumul specific ;
h) numarul straturilor aplicate ;
i)
data aplicarii produsului ;
j)
data efectuarii probelor ;

La receptia definitiva trebuie verificata existenta buletinului de incercare pentru
epruvetele supuse incercarii , incercare efectuata de un laborator atestat .
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE HIDROIZOLATII, MEMBRANE HIDROIZOLANTE,
BARIERE DE VAPORI
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13. HIDROIZOLATII, MEMBRANE HIDROIZOLANTE, BARIERE DE VAPORI
13.1. Generalitati
Acest capitol cuprinde principalele conditii tehnice de calitate pe care trebuie sa le
îndeplineasca lucrarile de hidroizolatii respectiv specificatiile tehnice pentru lucrarile de
hidroizolare.
13.2. Standarde de referinta/normative
• STAS 2355/1 - 85 - „Lucrari de hidroizolatii în construcᘰie. Terminologie”
• STAS 2355/2 - 75 - „Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de
constructii”
• STAS 2355/3 - 75 - „Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri”
• C 112 - 86 - „Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrarile de constructii”
• Indicativ P 134-95 Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce înglobeaza material
geosistetice
• NP 069 - 02 - “Proiectarea, executarea si exploatarea învelitorilor, acoperisurilor în
panta la cladiri”
• C 112 - 86 - “Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrarile de constructii”
• NP 040 - 02 - “Proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri”
• C 300 - 94 - “Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructie” si „Normele Generale de Protectia Muncii editia 2002”
Tipuri de membrane:
a) Membrana Geotextila -pentru impermeabilizari fundatii pentru constructii civile si industrial
Geotextilele sau geosinteticele (denumire generala) sunt materiale plane, continue,
tesute sau netesute, fabricate din fibre sintetice si/sau artificiale si/sau naturale, prin
procedeul de intertesere (netesute), tesere sau filare din topitura. Sunt utilizate în lucrarile
de constructii, la executia straturilor de separatie, a drenurilor, filtrelor, armarea
terasamentelor si a taluzurilor cât si în alte alcatuiri constructive.
Membranele sunt rezistente la actiunea ciupercilor, microorganismelor si la penetrarea
radacinilor, fabricate din împâslitura textile:
• este interzisa depozitarea geotextilelor afara, neprotejate de actiunea razelor UV sau
a altor factori atmosferici;
• indiferent de natura lucrarii, se evita pozarea geotextilului daca acesta este ud;
• la derolarea geotextilului se va evita aparitia cutelor pe suprafata acestuia.
Eventualele cute aparute se vor îndeparta, iar daca acest lucru nu este posibil, se vor
taia, suprapunându-se marginile în sensul desfasurarii;
• suprapunerea marginilor balotilor se va face pe 20-30 cm, în sensul de mers al
utilajului pe geotextil;
• se interzice perforarea geotextilului pe suprafata;
b) Membrana bituminoasa - dispusa vertical pe zona de soclu, si întoarsa orizontal sub
conturul peretilor de la parter
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-membrane pentru hidroizolatii pe baza de bitum distilat modificat cu polimeri plastomeri
(APP), având o armatura compozita, formata din împâslitura de poliester (P) armata cu fibre
de sticla rasucite dispuse longitudinal.
c) Bariera antivapori SIKA - pe baza de ploetilena tip Sarnavap 500 E(sau similar), montata
la rece in zona teraselor.
Lungime
25,00 (± 2%) m EN 1848-2
Latime
5,00 (± 1%) m EN 1848-2
Grosime
0,15 (± 20%) m EN 1849-2
Greutatea specifica
145 (± 2%) g/m
e)Briera de vapori – tersase (membrana antidifuzie fata de vapori tip Isover sau similar),
fiind o membrana de control al umiditatii, montata între capriori si sub profilele metalice de
fixare a tavanelor din gips carton.
13.3. Verificarea calitatii lucrarilor de hidroizolatii
Lucrarile de hidroizolatii orizontale, vertical si înclinate fiind lucrari ascunse, calitatea lor se
va verifica împreuna cu beneficiarul, pe masura executiei lor, încheindu-se procese verbale
din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele:
- calitatea stratului suport – rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate(nu se admit asperitati
mai mari de 2 mm, planeitatea trebuie sa fie continua);
-calitatea racordurilor dintre diverse suprafete
-calitatea materialelor hidroizolatoare;
-calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei (suprapuneri, decalari
si racordari-latimea de petrecere a foilor 7 – 10 cm longitudinal, minim 10 cm. frontal);
-etapele si succesiunea operatiilor;
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CAIETE DE SARCINI
PENTRU
CERINTE GENERALE UTILITATI PENTRU CLADIRI
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14

CAIETE DE SARCINI – CERINTE GENERALE UTILITATI PENTRU
CLADIRI

14.1

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice generale pentru utilităţi curente la clădiri.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completari se vor putea
face numai cu avizul proiectantului.
La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate in proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de catre proiectant si
InvestitorInvestitor.
La executarea lucrarilor se vor respecta normativele, standardele si regulamentele tehnice
in vigoare.

Specificaţiile generale cuprinse în acest capitol se vor aplica la secţiunile din
prezentul caiet de sarcini ce vor urma, chiar dacă nu se face referire
expresă la acestea
14.1.1 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
Toate tipurile de instalaţii, materiale, echipamente, utilaje trebuie să se supună cerinţelor a
cel puţin unuia dintre standardele, regulamentele tehnice, ghidurile tehnice emise de
autorităţile tehnice, instituţii şi organizaţii care sunt menţionate în aceste caiete de sarcini, în
desene şi articole de lucrări descrise în continuare dar nu limitate la acestea:
•
•
•
•

•

Standarde româneşti (STAS)
Standarde româneşti identice cu standardele internaţionale (STAS, ISO)
Standarde româneşti identice cu standardele europene (SR CEI sau SR EN)
Norme şi normative tehnice pentru proiectare, execuţie şi asamblare, exploatare şi
certificare pentru dispozitivele de ridicat, macarale şi dispozitive auxiliare (R1-87
emisă de Inspecţia de Stat pentru Verificare şi Aprobare Cazane şi Recipienţi sub
presiune şi Instalaţii de Ridicat – ISCIR)
Norme şi normative tehnice pentru proiectare, execuţie şi asamblare, exploatare şi
certificare pentru elevatoare, lifturi (R2-88 emisă de Inspecţia de Stat pentru
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Verificare şi Aprobare Cazane şi Recipienţi sub presiune şi Instalaţii de Ridicat –
ISCIR)
Normativ pentru exploatarea instalaţiilor termice (I 1311-96)
Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor termice (I 13-94)
Prescripţie Tehnică C31-84 pentru proiectarea, execuţia, montarea, instalarea,
exploatarea, repararea şi verificarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a
cazanelor de apă caldă
Regulamente cu privire la Asigurarea Calităţii şi Recepţia Lucrărilor de Construcţii şi
Instalaţii
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000Vc.a şi 1500 V cc (I7/98)
Normativ pentru proiectarea şi execuţia recipienţilor pentru lichide executaţi din beton
armat şi precomprimat (P73-78 Inspecţia de Stat pentru Verificare şi Aprobare
Cazane şi Recipienţi sub presiune şi Instalaţii de Ridicat – ISCIR)
Normativ tehnic pentru proiectare, execuţie şi asamblare, exploatare şi certificare
pentru pentru dispozitivele de ridicat- lifturi de materiale (R13-83 Inspecţia de Stat
pentru Verificare şi Aprobare Cazane şi Recipienţi sub presiune şi Instalaţii de Ridicat
– ISCIR)
Norme tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor sub presiune şi a
dispozitivelor de ridicat (CR1-99 Inspecţia de Stat pentru Verificare şi Aprobare
Cazane şi Recipienţi sub presiune şi Instalaţii de Ridicat – ISCIR)
Standarde internaţionale adoptate ca standarde româneşti (SR CEI, SR ISO)
Standarde Europene adoptate ca standarde româneşti (SR EN)
Standarde britanice (BS)
Norme Industriale Germane (DIN)
Standarde Europene (EN)

Acolo unde sunt indicate alternative în oricare din referinţele de mai sus şi aceste Caiete de
Sarcini nu precizează în mod expres o opţiune, atunci se va folosi cel mai durabil material,
se vor aplica setul de teste cele mai severe; toate acestea cu aprobarea Consultantului.
Toate detaliile specifice care nu sunt acoperite de prezentul caiet de sarcini vor fi subiectul
aprobării de către Consultant.
14.1.2 Scopul lucrarilor
Contractorul va furniza toate materialele necesare, manopera, unelte şi dispozitive,
echipamente şi utilaje certifcate, teste şi lucrări de service necesare pentru a realiza un
sistem de instalaţii complet şi funcţional, precum şi instalaţii auxiliare, echipamente care
sunt în concordanţă cu cerinţele autorităţilor tehnice menţionate, după cum urmează:
• atelier pentru întreţinere şi reparaţii
• poartă culisantă
• echipamente de aer condiţionat
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•
•
•
•
•

echipamente/instalaţii de încălzire
instalaţii/echipamente de asigurare a apei potabile şi respectiv stingerea
incendiilor
instalaţii/echipamente de evacuare a apelor uzate
instalaţii/echipamente de asigurare combustibili pentru generator de curent
electric
instalaţii/echipamente de separare grăsimi pentru ape uzate

14.1.3 Cerinte Generale
•
•
•
•
•

Se vor utiliza materiale adecvate şi respectiv manoperă corespunzătoare în
concordanţă cu prevederile prezentului Caiet de sarcini
Toate materialele, instalaţiile şi echipamentele vor respecta standardele relevante şi
vor fi adecvate pentru utilizare în condiţii de ambient de 79 până la 95% umiditate şi
temperaturi între -20°C. şi +40°C.
Toate instalaţiile şi echipamentele utilizate vor fi corespunzătoare sistemului de
furnizare/utilizare a energiei electrice locale 220 V ac/ 50 Hz
Toate lucrările vor fi executate pentru a satisface cerinţele Consultantului.
Nu vor vor fi acceptate costuri adiţionale pentru mutarea unitaţilor de condensare,
ventilatoarelor, unităilor de aer condiţionat, pompe etc. din poziţiile iniţial proiectate.
14.1.4 Prevederi Constructive si Acces pentru Echipamente

Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, Contractorul va confirma, în scris, că
prevederile cu privire la spaţiu, deschideri structurale şi nestructurale pentru
accesul/instalarea echipamentelor/utilajelor, cămine de vizitare, guri de acces etc., aşa cum
sunt prezentate în proiect, sunt acceptate. Acolo unde este necesar, Contractorul va furniza
informaţii asupra lucrărilor structurale, după caz.
Contractorul se va obliga să includă în oferta sa toate costurile pentru ridicare şi manevrare
a echipamentelor şi accesoriilor acestora , pentru a asigura montarea/instalarea în poziţia
permanentă/finală a acestora. Contractorul va fi conştient asupra încărcărilor şi limitărilor
spaţiale relative la acest subiect. Poziţia exactă, finală a echipamentelor/utilajelor va fi
stabilită, in situ, de către Contractor, cu aprobarea prealabilă a Consultantului/Proiectantului,
şi la stabilirea acesteia se vor avea în vedere desenele revizuite (după caz) arhitecturale,
structurale precum şi alte prescripţii/cerinţe ale altor specialităţi ce vin in legătură cu acestea.
14.1.5 Coordonarea Serviciilor (utilitatilor)
Contractorul va obţine toate informaţiile tehnice necesare, detalii şi planuri generale de
utilităţi, precum şi desenele structurale şi de arhitectură şi îşi va coordona activitatea în
funcţie de toate specialităţile pentru a se evita instalări/lucrări/montaj neconforme.
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Coordonarea activităţilor se va reflecta în detalii de execuţie/desene de uzinare etc. cât şi
punerea în practică a acestora.
14.1.6 Depozitarea, Protejarea si Intretienrea Santierului
Contractorul va fi în deplină cunoştinţă de cauză în legătură cu spaţiul şi respectiv
posibilităţile de depozitare/stocare existente la faţa locului; se va organiza corespunzător
pentru aducerea utilajelor şi materialelor, în aşa mod încât să fie in concordanţă cu
programul de lucrări cât şi pentru asigurarea spaţiului necesar şi utilităţilor in situ aferente
echipamentelor şi materialelor proprii.
Depozitarea/stocarea utilajelor/echipamentelor, materialelor în afara limitelor şantierului se
va face pe cheltuiala Contractorului. În cazul neacceptării/neautorizării unei astfel de
depozitări/stocări aceste operaţii nu se vor plăti.
Materialele incluse în operă, precum şi lucrările neterminate vor fi protejate împotriva
intemperiilor, intervenţiilor factorilor distructivi cât şi orice alte cauze ce pot degrada.
Contractorul va menţine instalaţiile/echipamentele proprii în stare rezonabilă, curate şi
îngrijite şi va îndepărta, pe cheltuiala sa, din şantier, toate surplusurile de materiale cât şi
finalizarea tuturor lucrărilor temporare atunic când acestea nu mai sunt necesare.
La terminarea lucrărilor Contractorul va îndepărta toate acoperirile provizorii, protecţiile
provizorii etc. şi va curăţa, îndepărta toate neajunsurile estetice rezultate în urma activităţilor
sale, se va pregăti corespunzător în vederea recepţionării lucrărilor sale.
14.1.7 Teste
Contractorul va pune la dispoziţia Consultantului un program cu testele necesare pentru
echipamentele/utilajele, materialele şi sistemele instalate de către acesta.
Sub incidenţa acestui program, Contractorul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor
testelor pentru echipamente, disponibilitatea materialelor şi a personalului necesar la timpul
executării acestora. Contractorul va întocmi documentele necesare care vor înregistra toate
procedurile, testele pentru a supune aprobării Consultantului echipamentele, materialele şi
bunurile necesare pentru aceste teste.
Contractorul va înainta către toate autorităţile tehnice competente toate
documentele/aprobările necesare în vederea executării lucrărilor de instalaţii şi va obţine
toate aprobările necesare legate de diversele tipuri de lucrări, precum şi efectuarea tuturor
plăţilor adiacente acestui scop. Toate costurile relative acestui subiect se vor include de
către Contractor în oferta sa financiară.
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14.1.8 Producatori si Furnizori
Contractorul va folosi materiale, tehnologii, produse finite şi furnizori care sunt în producţia
curentă respectiv activează de cel puţin 10 ani. Tipurile specifice de materiale, echipamente,
utilaje şi produse finite, servicii supuse spre aprobare Consultantului/Proiectantului pentru a
putea fi incluse în execuţie, să fie folosite în practica curentă de cel puţin 2 ani; înainte de a
fi supuse aprobării vor fi prezentate documente care să ateste performanţele/calităţile
acestora. Toate materialele, tehnologiile, produsele finite şi furnizorii care nu îndeplinesc
aceste cerinţe să fie eiminate din activităţile Contractorului.
.
14.1.9 Garantii Interconectate
Contractorul va garanta că toate materialele/echipamentele/utilajele ce vor fi folosite în
procesul de execuţie pot fi corect coordonate/alăturate în vederea formării unui sistem sigur
şi eficient în concordanţă cu prevederile normelor şi regulamentelor tehnice precum şi
prevederile acestui caiet de sarcini. În cazul componentelor/echipamentelor interconectate
pentru a forma o unitate completă, caracteristicile/performanţele/capacităţile acestora să fie
complementare/potrivite astfel încât să asigure eficienţa, economia, siguranţa cât şi
operarea corespunzătoare a întregului sistem.
14.1.10 Intretinere Gratuita
În timpul perioadei de garanţie, Contractorul va corecta/retuşa şi reconstrui orice defecţiune
sau distrugere în concordanţă cu clauzele contractuale respective.
Întreţinerea/service-ul pe durata de garanţie va include însă nu se va limita la următoarele:
▪ Înlocuirea oricăror materiale descoperite ca fiind deficiente/deteriorate în condiţiile
unei exploatări normale.
▪ Întreruperile pentru asiguarea service-ului de urgenţă nu vor depăsi 4 (patru) ore de
la recepţionarea unui astfel de apel în timpul programului normal de lucru şi respectiv
8 (opt) ore de la recepţionarea unui astfel de apel în extra programului normal de
lucru.
Toate lucrările de reparaţii/corecţii vor fi menţionate în registrul operaţiilor pe toată durata
garanţiei ce se va păstra în biroul de control.

14.1.11 Instruirea personalului de exploatare
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Contractorul va instrui adecvat personalul ce va exploata/controla instalaţiile şi
echipamentele, până când acesta va fi familiarizat cu operarea şi întreţinerea. Contractorul
va înainta Consultantului programul pentru pregătirea personalului spre aprobare.
14.1.12 Unelte si piese de schimb
Contractorul va înainta Consultantului, spre aprobare, o listă completă de unelte şi piese de
schimb specifice, ce va fi prezentată la recepţia la terminarea lucrărilor.
14.1.13 Teste si Receptie
Toate echipamentele/instalaţiile permanente trebuie să fie testate pentru a primi aprobările
necesare. Contractorul va furniza toate instrumentele, manopera şi alte facilităţi necesare
pentru îndeplinirea acestor teste, pe cheltuiala proprie.
Contractorul va înainta, spre aprobare, procedurile pentru aceste teste cu cel puţin 14
(patrusprezece) zile înainte de termenul acestora.
După instalarea echipamentelor/utilajelor/instalaţiilor, Contractorul va efectua testele
necesare, în prezenţa Consultantului / Investitorului. Defectele apărute vor fi remediate
imediat pentru indeplinirea cerinţelor contractuale.
14.2.

DOTARI
14.2.1 Scopul lucrarilor

Toate dotările vor fi noi, fără defecte, iar caracteristicile acestora nu vor fi sub cele indicate.
Dotările vor fi conform celor indicate, vor fi produse de serie la care se asigură service de
calitate. Vor fi asigurate accese la instalaţii/echipamente în vederea reparării, verificării,
service şi întreţinere; acestea vor fi menţionate în desene ce se vor supune aprobării
Consultantului.
Contractorul va prezenta de asemenea şi planuri generale ale instalaţiilor / proceselor
funcţionale.
Dotările vor produse de serie, în producţia curentă de cel puţin 5(cinci) ani.
14.3

EXECUTIE
14.3.1 Operare si Manual de Intretinere

Specificatii tehnice generale

Pag. 175

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com
Înaintea terminării perioadei de garanţie, la cererea Consultantului, Contractorul va înainta
un manual atotcuprinzător de folosire, operare şi întreţinere, atât în română cât şi engleză.
Acest manual de operare şi întreţinere va conţine dar nu se va limita la:
▪ O descriere succintă a sistemului(lor)
▪ Cataloage ale producătorilor, instrucţiuni de folosire, operare, mentenanţă ale tuturor
componentelor sistemelor
▪ Insttrucţiuni de operare sistem
▪ Graficul de reparaţii/intervenţii/service
▪ Piese de schim şi unelte
În timp de 7 (şapte) zile de la aprobarea Consultantului, se vor preda 6 (şase) copii ale
acestui manual.
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CAIET DE SARCINI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE PARDOSELI DIN PIATRA NATURALA
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14.PARDOSELI DIN PIATRA NATURALA (DRUM INCINTA SI ALEI)
15.1. Generalitati
Piatra naturala are un aspect deosebit si o rezistenta foarte buna fara sa necesite alte
procese de intretinere. Acesta este propus pentru aleile pietonale si drum de incinta.
15.2. Materiale si produse
• piatra cubica naturala 9-11 cm
• strat nisip
• strat pietris
15.3. Standarde de referinta
- GP037-98 Normativ pentru proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri
civile – pardoseli reci
- STAS 601/1-75 Corpuri abrazive
15.4. Executia lucrarilor
Piatra cubica naturala 9-11 cm se monteaza cu pat de nisip de 3-5 cm grosime, turnata
peste un strat de pietris de 10 cm . Rostul intre dala pietonala si cladire se inchide cu chit
elastic. Rosturile intre placi vor fi de maximum 2 mm si vor fi umplute cu nisip. Bordurile,
acolo unde sunt indicate vor fi din piatra cubica alba la o diferenta de 5 cm de drum de
incinta si alee pietonala, astfel poate fi observata diferenta dintre drum de incinta, parcare si
alei pietonale.Dupa 4-5 zile placile se curata cu apa. Se va acorda atentie continuitatii
rosturilor, care trebuie sa aibe aceeasi grosime.
15.5. Abateri si verificari la receptie
Suprafetele vor fi netede si usor paroase cu rosturi continue si egale, fara asperitati sau
fisuri, cu culori uniforme. Dimensiunile si racordarile la pardoseli trebuie sa corespunda
proiectului. Se verifica aderenta la stratul suport. Nu se admite lasarea de goluri intre placi,
completarea cu nisip in loc de placi la colturi sau intersectii. Denivelarile sub dreptarul de 2,0
m lungime sa nu depaseasca 2 mm. Nu se admit sparturi, crapaturi, ciobituri, sau diferente
de nuanta si dozaj al pietrei cubice.
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CAIETE DE SARCINA

PENTRU

LUCRARI EXTERIOARE –AMENAJARI
EXTERIOARE
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16

CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE

16.1

GENERALITATI

Aceste caiete de sarcini contin conditiile de executie pentru lucrari de amenajari exterioare.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor putea
face numai cu avizul proiectantului.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant şi/sau
Investitor.

Aceasta lucrare consta in furnizarea, transportul si sadirea plantelor lemnoase cum ar fi copaci,
arbusti. Aceasta lucrare include de asemenea protejare, instalare, invelire, udare, plivire,
inlocuire de plante atunci cand se cere si toata lucrarea descrisa.

16.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 2104-92
STAS 5382-91
STAS 6053-78
STAS 9167-91
STAS 5971-92
STAS 9503-79
STAS 7184/2/3…/21-85…91
16.3

Copaci si arbusti
Copaci si copaci ornamentali. Clasificare
Copaci si arbusti salbatice. Terminologie botanica
Regenerare naturala, sisteme silvicole, ingrijire si pozitie.
Terminologie
Stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti de ornament
Insamantarea si inmugurirea salciei si plopului
Pamant. Determinari fizice si chimice

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII.
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE.
29.3.1 Copaci, arbusti, Vita de vie si pupieti – Calitatea Plantelor

Plantele vor fi de calitate superioara crescute in sera, reprezentative pentru soiului lor si
varietati. Trebuie sa aiba ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radacini viguroase.
Plantele nu trebuie sa aiba insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte defecte. Nu
vor fi acceptate plantele fragile, slabe.
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Copacii vor fi lipsiti de ramuri pe cel mult jumatate din partea inferioara a tulpinii; vor avea un
singur trunchi, vor fi bine inramurit, si sa fie drept. Aceasta cerinta se refera la soiurile
generale, dar unele varietati, care au alta caracteristica de crestere, vor fi acceptate.
Plantele trebuie sa fie exact cum este mentionat pe eticheta. Inlocuirea cu plante de aceeasi
calitate, tip si marime va fi aprobata de Consultant fara nici o schimbare la pretul pe bucata
in cazul in care materialul acceptabil din varietatea specificata nu este disponibil. Acest lucru
se va permite doar in urma unei cereri scrise si a propunerii de inlocuire de la Contractor cu
30 de zile inainte de data planificata pentru plantare.
Oricand este folosit cuvantul "specimen" , se va face referire la copaci, care sunt simetrici,
grei si plini de ramuri. Cand se cer mai multi, toti trebuie sa fie uniformi ca marime si forma.
16.3.2 Masurarea Dimensiunilor
Radacina. Radacina plantelor va fi suficienta pentru a asigura cresterea plantelor.
Copaci cu radacina dezgolita. Toti copacii cu radacina dezgolita vor avea radacina foarte
fibroasa rezultata din aplicarea unui tratamant de cultura potrivit, transplantare si curatare.
Ramificatia radacinii va fi de 12 ori mai mare decat diametrul trunchiului plus 150mm.
Arbusti cu radacina dezgolita. Toti arbustii cu radacina dezgolita vor avea o radacina
fibroasa bine ramificata care va fi dupa cum urmeaza:
Inaltimea plantei
450-600 mm
600-900 mm
900 mm-1.2 m
1.2-1.5 m
1.5-1.8 m
1.8-2.4 m

Ramificarea
radacinilor
250 mm
275 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

minima

a

Plante crescute in recipient. Plantele crescute in recipient vor fi bine inradacinate si stabile in
vasul in care se dezvolta. Acestea au crescut destul de mult timp in recipient pentru ca
radacina sa tina pamantul cand sunt scoase din vas, dar nu suficient de mult cat sa fie
intepenite in vas. Marimea recipientului va fi nu mai mica decat 75 % din volumul
balotilor(radacinii cu pamant). Recipientele vor fi stabile si nu vor fi deteriorate ca sa
cauzeze ruperea radacinii in timpul operatiunii de plantare.
Plante cu radacina in pamant si invelita in sac de panza. Plantele cu marca "B&B" trebuie sa
fie cu pamant la radacina si invelite in saci de panza, ele vor fi scoase cu o cantitate
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suficienta de pamant in mod egal pe toata radacina pentru a asigura cresterea. Panza de
iuta ce inveleste radacina va fi suficienta pentru a cuprinde toata radacina, in functie de soi.
Balotii vor fi pregatiti intr-o maniera profesionala si vor fi bine ambalati. Sacul de panza si
sfoara se vor descompune dupa plantare.
In legatura cu inaltimea si diametrul trunchiului plantelor, diametrul de la partea de sus a
balotilor trebuie sa fie egal sau mai mare decat marimea minima data in Tabelul I. Se intelege
ca dimensiunile balotilor sunt minime, si vor fi acceptate la inaltimea corespunzatoare si
diametrul trunchiului plantelor. Acolo unde tipurile de sol, conditiile climatice, rarirea radacinilor
sau transplantarea in sere au facut sa rezulte radacini mai groase de 13 mm ce depasesc
diametrul minim al balotului, diametrul acestuia trebuie marit in asa fel incat sa nu fie taiate
radacinile mai groase de 13 mm, exceptie facand radacinile pivotante.
TIPUL 1
Conifere si
verzi plate
Imprastiere
(Metri)

0.5-0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
0.8-0.9
0.9-1.0
1.0-1.2
1.2-1.5
1.5-1.8
1.8-2.1
2.1-2.4
2.4-2.7

TIPUL 2
foioase Conifere intinse si
foioase verzi
Diam.
Inaltime
Diam.
Min. al (Metri)
Min. al
bulg.
bulg.
(mm)
(mm)
275
0.5-0.6
275
330
0.6-0.9
330
375
0.9-1.2
375
400
1.2-1.5
430
450
1.5-1.8
480
530
1.8-2.1
530
600
2.1-2.4
600
675
24-2.7
675
800
2.7-3.0
750
900
3.0-3.6
825
3.6-42
900
4.2-4.9
1000
4.9-5.5
1100
5.5-6.0
1200

TIPUL 3
Arbusti si copaci
pitici
Imprastiere Diam.
(Metri)
Min. al
bulg.
(mm)
0.5-0.6
275
0.6-0.7
330
0.7-0.8
375
0.8-0.9
400
0.9-1.0
450
1.0-1.2
530
1.2-1.5
600
1.5-1.8
675
1.8-2.1
800
2.1-2.4
900
2.4-2.7

TIPUL 4
Copaci
standard
Inaltime
(Metri)

0.5-0.6
0.6-0.9
0.9-1.2
1.2-1.5
1.5-1.8
1.8-2.1
2.1-2.4
24-2.7
2.7-3.0
3.0-3.6
3.6-42
4.2-4.9
4.9-5.5
5.5-6.0

Exemplele de soiuri din tabelul de mai sus sunt:
Euro-american popular R-16 (Populus Robusta)
Cornel Tree (Cornus Saguinea)
Locust Tree (Robina Pseudacacia)
Amorfa (Amorfa Fruticosa)
Ierburi perene (Ospiga)
Ierburi perene (Sparteta)
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Umbrosi
Diam.
Min. al
bulg.
(mm)
275
330
375
430
480
530
600
675
750
825
900
1000
1100
1200

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com
Ienupar (Juniperus Virginiana)
Ienupar catarator (Juniperus Horizontalis)
Stejar rosu (Quercus Borealis)
Begonie
Butasi de trandafiri (Rosa Rugosa, Odorata, Setipoda)
Crategus (Crategus Monogyna)
Populous Robusta (Popular Black)
Mesteacan (Betula Verucosa)
Lemn Cainesc (Ligustrum Vulgare)
Samanta Gazon
Nota: Pentru limitele de mai sus ale diferitelor dimensiuni, marimile minime ale balotilor
trebuie sa fie marite in mod proportional pentru a ajunge la limitele cele mai mici ale balotilor
din urmatoarea clasificare:
• Baloti cu diametru mai mic decat 500 mm – Inaltimea sa fie de cel putin 75% din
diametru.
• Balotii cu diametre de 500-750 mm incl. – Inaltimea sa fie de cel putin 66 2/3% din
diametru.
• Balotii cu diametrul de 775 mm-1.2 m (31-48 inci) incl. – Inaltimea sa fie de cel putin
60% din diametru.
16.3.3 Verificarea Plantei
Verificarea plantei va fi facuta in sera de catre Consultant, sau de catre un reprezentant
autorizat, oricand o astfel de examinare este considerata practica, si trebuie facuta pe
terenul ( sau in depozite) serei care furnizeaza plantele.
Aprobarea materialului la o astfel de examinare nu trebuie inteleasa ca acceptarea acestuia.
Acceptarea finala se va face in momentul in care planta este intr-o conditie sanatoasa de
crestere.
Cu privire la verificarea plantelor de boli si infestare cu insecte, fiecare livrare va fi insotita
de un certificat de verificare, iar la sosire acest certificat va fi aprobat.
16.3.4 Livrarea
Fiecare soi sau varietate vor fi manevrate si impachetate in maniera aprobata pentru acea
planta, luand in considerare solul si conditiile climatice din perioada si locul de scoatere a
plantelor, si de perioada ce va trece pe timpul transportului si livrarii. Se vor lua toate
masurile de precautie care se obisnuiesc in practica unei bune comercializari pentru a
asigura livrarea plantelor in bune conditii.
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Plantele vor fi impachetate si acoperite pentru a asigura o protectie adecvata impotriva
deteriorarii din timpul transportului. Radacinile dezgolite ale plantelor vor fi protejate cu paie
umede sau cu un alt material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la destinatie cu
radacinile umede.
Cand transportul este facut cu un vehicul acoperit, acesta va fi ventilat pentru a preveni
orice “incingere” in timpul transportului.
Daca Consultantul nu solicita altfel, doar un numar reprezentativ de arbusti, rasaduri sau
alte plante trebuie sa fie etichetate. Toate celelalte stocuri furnizate trebuie sa fie etichetate
clar cu numele si destinatia corespunzatoare asa cum este aratat in desene.
16.3.5 Pamant vegetal si Ingarsaminte
Pamant vegetal. Pamantul vegetal va fi un sol argilos din orizontul A al profilelor de sol din
solurile locale. Trebuie sa aiba un continut organic intre 1 si 10%. Va fi relativ eliberat de
radacinile mari, bete, buruieni, arboreti, sau pietre cu diametrul mai mare de 25 mm, sau de
alte gunoaie si deseuri. Cel putin 90 % trebuie sa treaca prin sita de 2.00 mm si pH-ul
trebuie sa fie intre 5.0 si 8.0.
Pamantul vegetal trebuie sa poata sustine si favoriza germinatia vegetatiei.
Ingrasamintele. Ingrasamantul va fi un descompus al resturilor organice produs in instalatii
spacializate inregistrate. Toate ingrasamintele vor fi aprobate de Consultant. Ingrasamintele
nu trebuie sa contina cioburi de sticla sau metale. Orice material din plastic sau alt material
confectionat de om nu va fi mai mare de 4 mm si va fi mai putin de 1% din greutatea uscata
totala a ingrasamintelor. O copie cu rezultatele testelor si a certificarii inregistrarii la IEPA
vor fi date Consultantului la fiecare transport de ingrasaminte. Ingrasamintele vor ajuta
cresterea si dezvoltarea vegetatiei.
16.3.6 Protejare
Materialul de protejare pentru semanare si plantare va fi non- toxic pentru vegetatie si
pentru incoltirea semintelor si va fi aprobat de Consultant.
Semanarea. Materialul de protectie pentru semanare va fi dupa cum urmeaza:
(1) Paie. Paiele vor fi de grau, orez, ovaz sau alte paie aprobate, si vor fi uscate la
aer.
(2) Protejare hidraulica. Protejarea hidraulica va fi din celuloza curata sau din
celuloza din lemn reciclat sau fibre de hartie care nu contin factori care inhiba
cresterea sau germinarea. Protejarea hidraulica se va dispersa rapid si va ramane ca
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o pasta fina cand este amestecata cu apa. Pasta va fi verde la culoare pentru a
permite dozarea vizuala cand este aplicata si, cand este pulverizata uniform pe
suprafata pe care este aplicata, va forma un invelis absorbant ce permite patrunderea
apei in stratul inferior. Protejarea hidraulica va fi impachetata in cutii rezistente la
umezeala sau saci cu cantitatea neta a materialului impachetat aratat pe fiecare
pachet.
Celuloza din lemn sau fibrele de hartie nu vor fi solubile in apa si vor indeplini
urmatoarele proprietati:
Celuloza din lemn reciclata sau fibrele din hartie trebuie sa nu contina foi lucioase
Continutul umiditatii, ca baza de primire,
• % pe masa (greutate), maxim
• Substanta organica, lemn, fibra uscata
• % pe masa (greutate), minim
• PH
• Capacitatea de tinere a apei, in stare uscata
• % pe masa (greutate), minim

15
95
4.3-8.5
400

(3) Liant chimic de protectie. Liantul chimic de protectie va fi un produs disponibil pe
piata recomandat in mod special de producator pentru a fi folosit ca stabilizator al
protectiei.
Liantul de protectie nu va pata si nu va fi toxic pentru vegetatie si pentru mediu. Se va
dispersa rapid si va ramane in suspensie cand va fi agitat cu apa. Liantul de protectie
si suspensia cu apa sau pasta formata va fi verde la culoare pentru a permite
masurarea vizuala la aplicare.
Inainte de a folosi liantul de protectie, Contractorul va prezenta o certificare notariala facuta
de producator in care afirma ca aceasta indeplineste toate cerintele. Liantul chimic de
protectie va fi impachetat, depozitat si transportat in concordanta cu recomandarile
producatorului cu cantitatea neta aratata clar pe fiecare pachet sau container.
Plantarea. Materialul de protectie pentru plantare va consta in scoarta de copac maruntita,
aschii de copac, sau alte materiale organice de protectie aprobate asa cum se arata in
desene. Protectia trebuie sa fie aprobata de Consultant inainte de plasare.
16.3.7 Transportul
In timpul transportului, Contractorul va avea grija sa previna ruperea si uscarea plantelor. La
sosirea la locul lucrarii sau la depozit, plantele vor fi verificate daca au fost transportate
corect. Daca radacinile sunt uscate, ramurile mari sunt rupte, bulgarii de pamant sunt
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desprinsi sau parti din scoarta sunt rupte, Consultantul poate respinge copacii rupti. Cand
un copac a fost respins, Contractorul il va indeparta de urgenta din locul lucrarii si il va
inlocui.
16.3.8 Depozitare temporala
Nici o planta nu trebuie sa ramână in depozitul temporar pe timpul verii. Plantele livrate
pentru proiect care nu trebuie plantate imediat vor fi protejate in urmatorul mod:
(a) Plante cu radacina dezgolita. Plantele pot ramane pe santier doar 24 de ore inainte
de a fi plantate sau mutate in depozit. In timpul perioadei de 24 de ore Contractorul
trebuie sa continue sa aiba grija sa previna ruperea si ofilirea plantelor. Radacinile
plantelor ce vor fi plasate in depozit vor fi mai intai acoperite cu o pasta din pamant
vegetal si apa. Plantele vor fi apoi protejate si pastrate umede, cu radacinile
innoroiate sau prin asezarea plantei intr-un depozit racoros si umed. Procedura de
innoroire va necesita ca plantele sa fie separate si radacinile inclinate in sol umed.
Daca plantele sunt depozitate in cladire, radacinile vor fi acoperite cu o substanta
protectoare umeda potrivita. Depozitarea pe timp de iarna a plantelor cu radacini
dezgolite va fi permisa doar in cladiri cu temperatura si umiditate controlate.
Consultantul va aproba metodele de depozitare. Durata depozitarii, metoda
depozitarii si materialele folosite pentru protejare si plantare va trebui sa fie aprobate
de Consultant.
(b) Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de panza si plantele
crescute in recipiente. Plantele pot ramane pe santier doar 72 de ore inainte de a fi
plantate sau duse in depozit.
Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de panza vor fi pastrate
umede si vor fi bine ingrijite. Pentru a preveni ofilirea sau inghetarea, vor fi depozitate
ori intr-o cladire cu conditii de racoare si umiditate sau in grup compact cu radacinile
invelite si separate de un material de protectie potrivit astfel incat sa fie complet
acoperite.
Plantele crescute in containere vor fi mentinute umede udandu-le dupa indicatiile
Consultantului. Pentru a preveni inghetul vor fi depozitate ori intr-o cladire cu conditii
corespunzatoare de temperatura si umiditate sau in grup compact cu radacinile
invelite si separate de un material de protectie potrivit astfel incat sa fie complet
acoperite.
Perioada de depozitare , metoda si materialul de protectie pentru plantele cu radacina
acoperita si invelita in sac de panza si plantele crescute in recipiente vor fi aprobate de
Consultant.
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16.4

EXECUTIA LUCRARILOR. CONDITII TERMICE DE EXECUTIE SI MONTAJ
14.4.1 Timpul plantarii

Exceptand pe cele crescute in containere, plantele trebuie sa fie inactive in momentul livrarii
la depozit sau la amplasament.
Plantele cu radacina dezgolita vor fi plantate doar cand temperatura aerului depaseste 2 °C.
(a) Plantarea de primavara
Aceasta lucrare se va face de cand se poate lucra pamantul pana cand planta, in conditii
normale, este activa, exceptie facand:
− Plopul (Populus spp.),
− Stejarul (Quercus spp.),
− Arinul (Alnus spp.),
− Mesteacanul (Betula spp.),
− Gherghinul (Crataegus spp.),
− Artarul rosu (Acer Rubrum),
− Ciresul (Prunus spp.),
− Parul (Pyrus spp.)
Care vor fi plantate doar in timpul sezonului de plantare de primavara.
Perioada de plantare poate fi extinsa pentru plantele crescute in recipient daca vremea este
favorabila.
(b) Plantari de toamna
Aceasta lucrare se va face din momentul in care planta devine inactiva pana cand pamantul
nu mai poate fi lucrat, exceptie facand plantarea coniferelor care se va face intre 1
septembrie si 1 noiembrie.
Toate plantele care nu au fost plantate in perioada specifica vor avea nevoie de o aprobare
scrisa de la Consultant. Neglijenta in a asigura o astfel de aprobare va avea ca rezultat
respingerea plantelor si inlocuirea acestora pe cheltuiala Contractorului.
16.4.2 Scoaterea plantelor din pepiniera
Plantele nu trebuie sa fie scoase din pamant pana cand Contractorul nu este gata sa le
transporte din locul original la locul lucrarii sau in depozitul aprobat. Timpul maxim dintre
sapare si incarcare pentru livrare pe santier sau plasarea in depozit aprobat va fi de 4 zile
pentru plantele cu radacina acoperita de pamant si inveita in saci si o zi pentru plantele cu
radacina dezgolita. Acestea trebuie scoase cu grija, pentru a evita ruperea plantelor sau
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pierderea sau deteriorarea radacinilor, se va acorda o atentie deosebita radacinilor fibroase.
Imediat dupa scoatere, radacinile vor fi protejate impotriva uscarii si inghetarii. Plantele cu
radacina dezgolita vor fi scoase doar cand temperatura aerului va depasi 2 °C.
16.4.3 Trasarea plantarii
Pe zona ce urmeaza a fi plantata se va face trasarea pozitiei plantelor inainte ca operatiile
de plantare sa inceapa. In locul in care se vor planta , zonele de plantare vor fi delimitate cu
jaloane, iar locurile marcate cu stegulete. Jaloanele vor fi stalpi de otel. Jaloanele vor fi
batute in teren cca 900 mm.
16.4.4 Saparea gropilor pentru plantare
Marginile gropilor pentru plante vor fi verticale si fundul va fi orizontal. Pe taluzuri,
adancimea sapaturii va fi masurata din centrul gropii. Materialul in exces scos din gropi va fi
imprastiat in zona din apropiere asa cum indica Consultantul. Materialul excavat nu va fi
depozitat pe iarba sau in santuri. Marginile gropilor nu vor fi glasate sau netede.
Saparea gropilor pentru copaci. Gropile pentru copaci vor fi sapate in locul indicat de
stegulete. Diametrul si adancimea gropii vor fi in concordanta cu tabelul urmator:
MARIMEA COPACULUI

DIAMETRUL MINIM AL GROPII

ADANCIMEA GROPII

750 mm

Marimea balotului
- 50 mm

2.4 m < 3.6 m (Inaltime)

900 mm

idem

25 mm < 50 mm (diametru)

900 mm

idem

50 mm < 75 mm (diametru)

1.2 m

idem

75 mm < 100 mm (diametru)

1.5 m

idem

100 mm
(diametru)

1.8 m

idem

Diametrul balotului + 900 mm

idem

1.2 m < 2.4 m (Inaltime)

<

125

mm

125 mm sau mai mare
(diametru)

Saparea pentru arbusti. Gropile pentru arbusti, vor fi sapate in locul marcat din spatiul
pentru plantare. Distanta de plantare va fi aratata in desenele lucrarii. Distanta va fi
masurata din centru catre centru si randurile alternative vor fi dispuse in zig-zag.
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Inainte de saparea gropilor pentru arbusti, vegetatia existenta va fi indepartata sau tratata
cu un ierbicit ne-rezidual aprobat de Consultant. Apoi zona va fi curatata pana la o
adancime de 50 mm pana cand se indeparteaza resturile, bulgarii, buruienile, pietrele si
radacinile.
Gropile pentru arbusti vor fi sapate cu un diametru si o adancime minima de 450 mm.
Imediat inainte de plantarea rasadurilor, iarba existenta si buruienile crescute in zona de
plantare vor fi taiate la o inaltime maxima de 50 mm. Pe taluzele cu pante mai mici de
1:3(V:H), pamantul adiacent randului de plantare paralel cu conturul va fi pregatit prin
indepartarea ierbii si a buruienilor crescute, intr-o continua banda nu mai mare de 450 mm
latime. Gropile individuale pentru plantele crescute in recipiente vor fi sapate la dimensiunile
cerute de marimea balotilor.
16.4.5 Curatarea plantelor
Curatarea se va face de un specialist in arbori. Retezarea ramurilor va fi facuta in prezenta
Consultantului in asa maniera incat sa se pastreze ritmul de crestere naturala al fiecarei
plante.
Capetele radacinilor rupte si deteriorate de 6 mm sau mai mari vor fi retezate cu o teietura
curata, indepartand doar partea deteriorata. Vor fi indepartate toate crengile rupte, cioturile
si taieturile gresite de la retezarile de crengi anterioare.
(a) Copaci cu frunze cazatoare. Retezarea crengilor va consta in rarirea ramurelelor asa
cum indica obiceiul de crestere al diferitelor soiuri de copaci si dupa indicatiile Consultantului.
Mugurii terminali nu vor fi taiati decat daca se cere de catre Consultant.
(b) Arbusti cu frunze cazatoare. In general, arbustii vor fi taiati de la junatate. Arbustii care
cresc greu sau nu dau lastari vor fi curatati de ramuri in acelasi fel ca si copacii umbrosi cu
frunze cazatoare.
16.4.6 Procedee de plantare
Umplutura de pamant va contine solul scos din groapa si pamant vegetal la nevoie pentru a
fi potrivit cu nivelul existent, atunci cand este recomandat de catre Consultant. Daca solul
existent nu este corespunzator, umplutura va consta in pamant vegetal aprobat de
Consultant. Pamantul vegetal va fi depozitat doar in locurile aprobate de Consultant.
Pamantul de umplutura, la plantare, va fi intr-o stare sfaramicioasa. In nici un moment
umplutura sau alt pamant vegetal folosit in lucrare nu vor fi depozitate pe iarba sau in santuri.
Plantele vor fi asezate in pozitie verticala si aranjate in pamant cu 50 mm mai sus decat
adancimea la care au crescut ele in sera. Umplutura pregatita va fi asezata in jurul radacinii.
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Tasarea sau udarea vor insoti operatiunea de umplere cu pamant pentru a elimina golurile
de aer.
Dupa operatia de umplere va urma udarea copacilor, a arbustilor. Aceasta udare va satura
complet umplutura si se va face in aceeasi zi cu plantarea. Dupa ce pamantul se taseaza,
ca rezultat al udarii, se va adauga umplutura pentru a se potrivi cu nivelul pamantului finisat.
Inainte de a incepe operatiunea de plantare vor fi aduse pe santier utilaje aprobate de
irigare in stare buna de lucru.
(a) Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de panza. Dupa ce planta
este asezata in groapa, toate corzile si panza de ambalaj vor fi indepartate de trunchi.
(b) Plantele crescute in recipiente. Inainte de asezarea plantelor in groapa, recipientul va fi
indepartat cu grija astfel incat pamantul care cuprinde radacina sa nu fie deranjat. In timpul
operatiunii de plantare, se va avea grija ca soliditatea balotului sa nu fie distrusa. Nu trebuie
indepartate materialele care se descompun intr-un sezon de crestere.
(c) Plante cu radacina goala. Radacinile vor fi rasfirate cu grija intr-o pozitie naturala si
umplutura pregatita va fi pusa in jurul radacinilor astfel incat fiecare radacina sa fie individual
acoperita pentru a se evita golurile de aer. Planta va fi ridicata si apasata usor pentru a
asigura contactul radacinilor cu solul.
(1) Daca sunt pregatite gropile, radacinile vor fi asezate in centrul gropii si va fi compactata
umplutura in jurul radacinilor pentru a elimina golurile de aer. Umplutura va fi saturata cu
apa dupa ce este asezata planta.
(2) Nu este nevoie de umplutura cand se foloseste un utilaj de plantare aprobat sau o
metoda manuala care foloseste cazmaua.
16.4.7 Protejare
Dupa 30 de zile de la plantare, vor fi plasate in jurul plantelor tesaturi impotriva buruienilor si
vor fi acoperite cu invelis protector pe intreaga zona specificata.
Tesatura va fi taiata dupa nevoie si va fi potrivita in jurul plantei. Capse din sarma vor fi batute
in pamant prin tesatura pentru a mentine tesatura pe loc. Este necesara cel putin o capsa pe
metru patrat. Benzile de tesatura se vor suprapune cca 150 mm la imbinari. Dupa asezarea
tesaturii impotriva buruienilor, suprafata va fi curatita de pamant si va fiacoperita cu materiale
de protectie cu grosime de 100 mm.
16.4.8 Panza de protectie impotriva buruienilor
Panza de protectie impotriva buruienilor va fi neagra, rezistenta la lumina ultravioleta,
material geotextil netesut de masa minima de 60 g/m2.
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16.4.9 Invelire
La 7 zile de la plantare, Trunchiul copacilor cu frunze cazatoare se va impacheta cu o panza
dubla cu ochiuri mari. Toate celelalte plante care sunt plantate similar vor fi impachetate la fel
la cerinta Consultantului. Panza va fi fixata cu capse.
16.4.10 Fixarea
Toti copacii cu frunze cazatoare si cei vesnic verzi cu o inaltime de peste 2,5 m vor necesita
trei stalpi din otel de 2,5 m lungime asezati la o distanta egala unul de altul si adiacenti fata
de baloti. Stalpii vor fi asezati vertical pana la adancimea de 450 mm sub fundul gropii.
Ancorajul va fi perpendicular cu o linie dintre copac si stalp. Copacul va fi legat de fiecare
stalp cu fire duble de sarma din otel cu diamterul de 2,03 mm. Portiunea de sarma care vine
in contact cu copacul va fi imbracata cu un tub de tip si lungime aprobata de Consultant.
Pe perioada contractului, daca copacul se inclina sau este ranit din cauza curatarii incorecte
de crengi, Consultantul poate respinge astfel de copaci, iar acesti copaci vor fi inlociuti de
Contractor pe cheltuiala proprie.
16.5

VERIFICAREA CALITATII
16.5.1 Perioada de instalare

Inspectarea pentru constatarea incheierii cu succes a plantarilor se va face in timpul lunii
septembrie din fiecare an. Pentru acceptarea la inspectie, Contractorul trebuie sa primeasca o
certificare scrisa de la Consultant in care sa se mentioneze faptul ca toate plantele au fost la loc
si intr-o stare sanatoasa pe 1 iunie sau inainte de aceasta data din anul inspectiei. Pentru a fi
acceptata, planta trebuie sa fie intr-o conditie sanatoasa, reprezentativa a soiului ei. Nici o
portiune a lucrarii nu va fi inspectata pana cand toata lucrarea nu este terminata.
Aceasta intarziere in verificarea si receptia plantelor nu va intarzia acceptarea proiectului si
plata finala daca Contractorul furnizeaza Consultantului un contract de garantie cu toata
valoarea plantelor mentionate in contract. Garantia se va face inainte de receptia si plata
finala a articolelor in afara de plante si vor fi in plina forta si efect pana la verificarea finala si
receptia plantelor.
Angajatorul isi va asuma responsabilitatea pentru toate plantele gasite in stare
satisfacatoare la verificare pentru incheierea cu succes a perioadei de plantare. Plantele
care nu indeplinesc cerintele pentru receptie vor fi inlocuite de Contractor pe cheltuiala
proprie dupa data verificarii si inainte de 30 noiembrie. Plantele mentionate pentru plantarea
numai primavara se vor planta inainte de 30 aprilie. Datele de mai sus vor putea fi
schimbate cu acordul Consultantului doar daca conditiile de vreme extreme sau alte
circumstante o vor impune. Cand inlocuirile sunt terminate, Contractorul va plivi si va curata
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intreaga lucrare. Curatarea va include curatarea de crengi uscate, stropirea cu substante
adecvate a plantelor infectate de insecte, indepartarea marcajelor si a plasei , plivirea,
refacerea protectiei, indepartartarea resturilor de la lucrare si curatarea in general a
santierului. Cand vor fi incheiate operatiunile de curatare, verificarea se va face doar pentru
plantele inlocuite. Toate aceste plante trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile de la
inceputul lucrarii. Pentru plantarile inlocuitoare nu va trebui sa treaca o perioada de fixare
pentru a fi acceptate. Totusi, plantele inlocuitoare trebue sa fie plantate bine si intr-o conditie
sanatoasa in timpul verificarii. Daca este necesara inlocuirea atat a plantelor de primavara
cat si de toamna, Contractorul poate sa aleaga sa planteze toate plantele inlocuitoare in
primavara inainte de 15 mai.
Contractorul va indeparta imediat de pe santier orice planta uscata. In timpul plantarii de
primavara sau toamna, Contractorului nu i se va permite sa incheie operatiunea pana cand
toate plantele nu sunt intr-o stare buna. Toate plantele care se usuca in 15 zile dupa
plantare vor fi inlocuite si se va considera ca sunt parte din plantarea originala si vor fi
supuse la cerintele perioadei de fixare.
16.5.2 Ingrijirea plantelor
In timpul perioadei de fixare, Contractorul va avea grija de plante inclusiv plivirea, udarea,
ajustarea legaturilor, repararea recipientelor de apa sau alte lucrari care sunt necesare
pentru a mentine sanatatea si aparenta satisfacatoarea plantarilor.
Toate cerintele pentru ingrijire corecta in timpul perioadei de fixare se va considera ca parte
a costului contractului si se vor face la 5 zile de la informarea de catre Consultant.
(a) In timpul perioadei de fixare, se va uda in plus macar o data la fiecare 30 de zile in
timpul lunii mai pana in decembrie.
Apa va fi aplicata la fiecare planta in parte in asa fel incat groapa in care este sadita planta sa fie
saturata fara a se revarsa in afara pamantului. Udarea plantelor in spatiul plantarii se va face in
asa fel incat toate gropile in care sunt sadite plantele sa fie saturate uniform fara a permite apei sa
se reverse dincolo de marginea suprafetei. Plantele care trebuie sa fie udate si metoda de
aplicare vor fi aprobate de Consultant. Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea pentru
plantele care sunt nesatisfacatoare din cauza lipsei de apa.
(b) In timpul perioadei de fixare, buruienile si iarba care vor creste vor fi indepartate din
apropierea copacilor si din zona in care plantele sunt protejate. Plivirea se va face de
doua ori pe luna din mai pana in septembrie. Contractorul nu va fi absolvit de
responsabilitatea pentru plantele nesatisfacatoare din cauza buruienilor.
Plivirea se face prin indepartarea buruienilor si a ierbii cu tot cu radacini care au crescut.
Protectia indepartata prin plivire va fi pusa la loc. Ramasitele, care rezulta din acesta
operatiune, trebuie indepartate la sfarsitul fiecarei zile.
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Grafic Gantt executie lucrari

Activitati de constructie
Descriere

DURATA
(Zile)

Inceput

Sfarsit

12/1/20

12/9/20

Obj Organizare santier

8

12/7/20

12/23/20

Obj Amenajari exterioare

16

Obj Corp C1- Cladire Administrativa
1/7/21

6/26/21

Arhitectura

169

4/20/21

6/20/21

Instalatii Sanitare

60

5/7/21

6/23/21

Instalatii electrice
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Obj Corp C2 - Galerie tarabe
1/7/21

6/26/21

Arhitectura

169

4/20/21

6/20/21

Instalatii Sanitare

60

5/7/21

6/23/21

Instalatii electrice

46
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INSTRUCTIUNI DE URMARIRE IN
TIMP A COMPORTARII
AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ
547635 comuna Vanatori, nr. 108,
Județul Mureș

AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ

1. Legislatie de referinta
•Legea 10 din 1995 (republicata 2015)
•Normativ P-130/1988 – Norme metodologice privind urmarirea comportarii
in timp a constructiilor si supravegherea curenta a starii tehnice a acestora
(Buletinul Constructiilor vol. 4/1988);
remedierilor
in
•Normativul C-149/1981- Norme privind efectuarea
c onstructii (Buletinul Constructiilor vol. 2/1982)

2. Generalitati
cu prevederile Legii 10/1995 privind durabilitatea si
In conformitate
siguranta constructiilor, titularul investitiei are obligatia sa asigure permanent
supravegherea curenta a starii tehnice a constructiei. Supravegherea starii
tehnice a constructiei se va organiza si se va desfasura pe toata durata de
serviciu a acesteia, conform legislatiei tehnice in vigoare.
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor reprezinta: actiune sistematica
de observare, examinare, investigare a modului in care raspund constructiile in
decursul utilizarii acestora, sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a
conditiilor de exploatare si a interactiunilor constructiilor cu mediu inconjurator
si cu activitatea utilizatorilor.
Urmarirea curenta este o activitate de urmarire a comportarii constructiilor
care consta din observarea s i inregistrarea
unor aspecte, fenomene si
parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei
de a
indeplini
cerintele de rezistenta,
stabilitate si durabilitate stabilite prin
proiect.
Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza prin examinare
vizuala directa si, daca este cazul, prin mijloace de masurare de uz curent,
permanent sau temporar.
Organizarea urmaririi curente
a comportarii constructiilor noi sau vechi
revine in sarcina proprietarilor si /sau utilizatorilor, care o executa cu
personal si mijloace proprii au in cazul in care nu are personal cu mijloace
necesare pentru a efectua aceasta activitate de urmarire curenta, la o firma
abilitata in aceasta activitate.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta va intocmi
rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul Evenimentelor si vor fi incluse in
Cartea tehnica a constructiei la capitolul D.
In cazul i n care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei,
beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize tehnice.
In cadrul urmaririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce se
considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei,
proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectare extinsa asupra constructiei
respective urmata de o expertiza tehnica, daca este cazul.
3.
Lista fenomenelor
supuse
urmaririi curente prin observatii
vizuale sau cu dispozitive simple de masurare
Schimbari evidente ale pozitiei constructiei manifestate prin deplasari
•
vizibile pe orizontala, verticala, sau prin rotiri in raport cu locul initial de
amplasare sau prin efecte secundare vizibile (desprinderea trotuarelor, scarilor, de
soclul sau corpul cladirilor si aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri);
Deformatii ale elementelor structurale manifestate prin incovoieri,
•
dezaxari, deplasari, tasari, rotiri sau prin caderea finisajelor;
Aparitia de fisuri si crapaturi in zonele de continuitate ale drumurilor;
•
•
Deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de
constructie;
Schimbari in gradul de protectie si confort prin cedarea izolatiilor termice
•
sau hidrofuge, manifestate prin igrasie sau condens sau prin umezirea
suprafetelor, inflitratii de apa, aparitia izvoarelor, inmuierea materialelor
constructive, lichefieri ale pamantului dupa cutremure, exfolierea sau craparea
straturilor de protectie, schimbarea culorii suprafetelor;
Defecte si degradari ale elementelor structurale manifestate prin fisuri in
•
elementele din zidarie si beton, sau pete de rugina pe elementele din beton
armat.
Umflarea sau craparea terenului ca urmare a alunecarilor in versantii
•
diferitelor
amenajari, ramblee.
In cadrul activitatii de urmarire curenta se va acorda o atenti.e deosebita:
a) Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide din jurul
obiectelor d e constructie si tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundatia
obiectelor de constructie amplasate in terenurile loessoide (pante spre exterior pe
cel putin 10m, etanseitatea rostului trotuar - cladire, scurgerea apelor catre
canalizarea exterioara, integritatea si etanseitatea conductelor ce transporta lichide
de orice fel etc.)
b) Incaperilor in care exista conditii de mediu deosebit de agresiv in raport cu
materialele din care sunt alcatuite constructiile (de exemplu umiditate excesiva);

c) Elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor
de mediu natural sau tehnologic;
d) Modificarilor in atiunea factorilor de mediu natural si tehnologic care pot
exprima comportarea constructiilor urmarite.
4. Zonele de observatie sl punctele de masurare
Se vor inspecta vizual fatadele proiectate pentru a se observa eventualele fisuri si
crapaturi, desprinderi de finisaje, desprinderea trotuarelor de cladire, etc.
Se va inspecta vizual sarpanta si invelitoarea pentru a depista eventualele
degradarii ale lemnului, tablei sau tiglei ceramice.
Se vor masura inaltimea maxima a constructiilor, inaltimea la cornisa in toate
colturile cladirilor. Masuratorile vor fi efectuate fata de un punct de reper stabilit
din exteriorul cladirii.
5. Amenajarile necesare pentru dispozitivele d e masurare sau observare
Se vor monta borne nivelitice in diferite locatii pentru a face posibila urmarirea
comportarii in timp a constructiei cu ajutorul mijloacelor tehnice.
La receptia finala a lucrarilor se vor efectua masuratori ce se vor inscrie in cartea
tehnica a constructiei, acestea urmand a fi repetate atunci cand in urma
inspectiei vizuale se constata aparitia unor deteriorari ce se considera ca afecteaza
rezistenta,
stabilitatea si durabilitatea constructiei prin deplasari vizibile pe
orizontala, pe verticala sau prin rotiri in raport cu locul initial de amplasare sau
prin efecte secundare.
6. Programul de m asuratori
Urmarirea curenta se va efectua nu mai rar de o data pe an si in mod
obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii,
explozii, alunecari de teren etc.).
Proprietarul va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor
si vor fi incluse in cartea tehnica a constructlei.
7. Obligatiile beneficiarului
Proprietarii constructiilor au obligatia de a asigura urmarirea comportarii in timp
a constructiei. Aceasta masura este data de Legea 10 din 1995 republicata,
sectiunea 5, art. 27 lit. c). Aceste instructiuni de exploatare, intretinere si
urmarire a comportarii in timp a constructiei sunt prevazute in cartea tehnica s i
prin reglernentarile tehnice.
Aceasta obligatia are in vedere durabilitatea si siguranta constructiei. Proprietarul
constructiei are astfel obligatia de a asigura permanent supravegherea curenta a
starii tehnice a constructiei. Supravegherea se va desfasura pe toata durata de

serviciu a acesteia conform legislatiei tehnice in vigoare.
Beneficiarul raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii in timp
constructiei sub toate formele.

a

Acesta asigura pastrarea cartii tehnice a constructiei si tine la zi jurnalul
evenimentelor. Ia masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare
a constructiilor aflate in proprietate, respectiv exploatare rationala, intretinere si
reparatii in timp util.

SEF PROIECT,

arh. Nits Alexandru Tiberiu

PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU
AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ
547635 comuna Vanatori, nr. 108,
Județul Mureș
B-Beneficiar
C-Constructor
E-Elaborator
F-Furnizor
A.PLAN DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
FAZA

ASPECT DE MEDIU

MASURI DE
REDUCERE

1.Executia
lucrarilor de
terasamente

Prezenta unor
particule in
suspensie, Zgomot
generat de utilajele
de curatare.
Utilaje cu defecte
ce pot pierde
carburanti sau/si
uleiuri

Evacurea
deseurilor
rezultate,
Indepartarea
imediata a
deseurilor, pentru a
se evita infiltrarea
in sol a acestora,
utilizarea de
metode adecvate
de indepartare.
Colectarea
selectiva a
deseurilor si
organizarea
spatiilor de
colectare a
acestora.
Evacurea
deseurilor
rezultate.

2.Defrisari si
indepartare
deseuri
rezultate din
terasament.

Depozitare
neglijenta a
deseurilor

3.Executia
lucrarilor cu
elemente de
lemn

Depozitare
neglijenta a
deseului lemnos

COSTURI
FARA TVA

COSTURI
FARA TVA

RESPONSABILITATI

RESPONSABILITATI

Instalare

Functionare

Instalare

Functionare

-

-

C

C

-

-

-

C

C

-

B

B

Aspect
neglijent al
incintei

C

C

-

-

-

COMENTARII
(ex.impacturi
secundare)

B.PLAN DE MONITORIZARE
FAZA

CE PARAMETRU
ESTE
MONITORIZAT

UNDE ESTE
MONITORIZAT
PARAMETRUL

MODUL DE
MONITORIZ.
AL
PARAMETRULUI

CAND ESTE
MONITORIZ.
PARAMETRUL
FRECVENTA
DE
MASURARE
Perioada
executarii
lucrarilor

DE CE
ESTE
MONITORIZAT
PARAMETRUL
Instalare

COSTURI
FARA
TVA

COSTURI
FARA
TVA

RESPONSABILITATI

Instalare

Functionare

Instalare

Cheltuieli
C+M

Cheltuieli
C+M

C

B

Cheltuieli
C+M

Cheltuieli
C+M

C

B

Cheltuieli
C+M

Cheltuieli
C+M

C

B

1.Executia
lucrarilor de
terasamente

Volumul de deseu rezultat

B

Contract cu firma
desemnata pentru
indepartarea
deseurilor.

2.Defrisari si
indepartare
deseuri
rezultate din
terasament.
3.Executia
lucrarilor cu
elemente de
lemn

Volumul de deseu rezultat

B

Contract cu firma
desemnata pentru
indepartarea
deseurilor.

Perioada
executarii
lucrarilor

Pentru
indepartarea
deseurilor si
evitarea poluãrii
mediului
Pentru
indepartarea
deseurilor

Volumul de deseu rezultat

B

Contract cu firma
desemnata pentru
indepartarea
deseurilor.

Perioada
executarii
lucrarilor

Pentru
indepartarea
deseurilor

Intocmit,

arh. Nits Alexandru Tiberiu

Functionare

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
Obiectiv:

I.S.C . MURES

PROGRAM DE CONTROL IN SANTIER - ARHITECTURA
al proiectantului privind execuţia lucrărilor, inclusiv în faze determinante conform prevederilor legii nr.10 / 1995 privind calitatea în construcţii, a
Normativului C56/2004, a Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu H.G. 272 / 1994 şi a Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu H. G. Nr. 273 / 1994, la investiţia:

AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ
547635 comuna Vanatori, nr. 108,
Județul Mureș
Nr crt

Faze de lucrări, inclusiv faze determinante care se verifică
sau se recepţionează calitativ pentru care trebuie
întocmite documente de atestare a calităţii lucrărilor

0

1

ARHITECTURĂ
1. Predare/primire amplasament
2. Verificarea trasarii axelor de referinta si
a perimetrului constructiei
Verificarea
si receptia calitativa a
3.
fundatiilor si receptia structurii
de rezistenta la nivelul
parterului

Documentul care se
întocmeşte
P.V.F.D. (proces
verbal de control al
calităţii în fază
determinantă)
P.V.R.C. (proces
verbal de recepţie
calitativă)
P.V.T.L. (proces verbal
de trasare)
P.V.L.A. (proces verbal
lucrări ascunse)
2

Participanţi la control:
I. = I.S.C.
B. = beneficiar
E. = executant
P. = proiectant

Data efectuării
controlului conform
graficului de
execuţie

3

P.V.T.L

B. E.P.

P.V.T.L

B. E.P.

P.V.R.C.

B. E.P

4

4.

Verificarea si receptia calitativa a
elementelor structurii de rezistenta
aferenta fiecarui nivel (stalpi, grinzi,
elemente de planseu ) inaintea
realizarii imbinarilor la elementele din
B.A. monolit.
5. Inchideri interioare si exterioare
6. Verificarea lucrarii – Sarpanta,
Invelitoare

B. E.P

P.V.R.C.

P.V.R.C.

B. E.P.

P.V.R.C.

B. E.P.

NOTA:

1.
2.
3.
4.
5.

data verificării / recepţiei din coloana 4 se va completa de executant, în conformitate cu graficul de execuţie.

6.
7.

toate produsele din import vor avea agrement tehnic.

8.

executantul va anunţa în scris pe ceilalţi factori interesaţi pentru participarea la control, cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea.
proiectantul geotehnician va fi convocat pe şantier ori de câte ori se constată altă stratificaţie a terenului faţă de cea din studiul geotehnic
execuţia lucrărilor se va realiza pe baza procedurilor scrise întocmite de executant în corcondanţă cu caietele de sarcini din proiectul tehnic şi a reglemetărilor tehnice în vigoare.
recepţia calitativă pe categorii şi faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de beneficiar (diriginte de santier) şi executant (responsabil tehnic de executie) în
conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
produsele de pus în operă vor avea certificată calitatea prin documente şi vor avea aplicată marca „CS”, respectiv „CE”; se interzice punerea în operă a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au
documente de certificare a calităţii.
proiectantul de specialitate (inclusiv seful de proiect) va fi convocat pe şantier ori de câte ori la desfacerea elementelor de construcţii apar situaţii neprevăzute.
controlul în faze determinante efectuat cu I.C.-constă în verificarea documentelor de atestare a calităţii lucrărilor; reprezentantul I.C. va fi anunţat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrărilor prevăzute
în Programul de control ca faze determinante, înainte ca acestea să devină ascunse sau inaccesibile, control efectuat împreună cu ceilalţi factori prevăzuţi în Program.

9. un exemplar din prezentul Program de control va fi ataşat la Cartea tehnică a construcţiei, care va fi întocmită înainte de recepţia preliminara a obiectivului.
10. La receptia obiectivului, un exedmplar din programul de control avand completata coloana privind numarul si data actului incheiat, se va anexa la cartea constructiei.
Executant

Proiectant general

Sef proiect ,

Beneficiar

Nume si prenume verificator atestat:
tuh. MTINTEANU GH. DOINA FLOzuCA / nr.1303
Telefon: 0754041711

Nr. MS l0l2 I Data 03.11.2020
conform registrului de evidenta

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele: ,,B1 - siguranta in exploatare", ,,D1 - igiena, sanatatea
oamenilor, refacerea si protectia mediului", ,,E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie"
si ,,F - protectie impotriva zgomotului"
a proiectului: AMENAJARE PIATA LOCALA
" Faza:P.TH.+DE
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L. Date de identificare:
- proiectant general: TRANSILVANIA ARCHITECTS S.R.L., Sighisoara
- proiectant de specialitate: TRANSILVANIA ARCHITECTS S.R.L., Sighisoara
- beneficiar: UAT Vanatori
- amplasament: com. Vanatori, str, Principalam.108, jud. Mutes, cad 51698
- dataprezentariiproiectului pentru verificare: 03.11.2020; nr proiect 13612019

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
de inaltime parter cu destinatia de corp administrativ si galerietarabe, de tip obisnuit farasa intruneasca
conditiile pentru cladire cu stive inalte, blindata sau monobloc, amenajari exterioare, amplasare mobilier
urban,
-p'i,,proiectiepropunamenajareauneipietelocaleconstandinrealizareaadouac1adiricuregim
Regim de inaltime Propus: Parter
Se propun urmatoarele functiuni:
Corp administrativ - parter: branzettxillactate, administratie, grup sanitar
Galerie tarabe - parter - galerie tarube
Amenajari exterioare si mobilier urban: amenajari exterioare pietonale, drum de acces, patcate,
fantana decorativa, cismele, banci
Pentru corp administrativ structura de rezistenta este cu fundatii din beton si beton armat, structura
din stalpi, grinzi din l.*o, inchideri pereti din lemn cu termoizolatie vata minerala, placati cu gips carton
la interior, acoperis sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica
pentru galerie tarabe structura de rezistenta este cu fundatii din beton si beton arnat, structura din
stalpi, grinzidin lemn, acoperis sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica.
Pentru amenajari exterioare si mobilie urban
fantanadecorativa - cu soclu din piatra si structura de lemn
banci - structura din beton cu sezut lemn
cismea - structura din zidarie portanta
amenajare pietonala - piatracubica pe strat de nisip si balast - S: 339 mp
:
amenajare cale de acces si parcare - piatta sparta pe strat de nisip - S 400 mp
imprejmuirea - structura cu stalpisori metalici rectangulari si inchidere cu panouri lemn
spre strada, respectiv panouri metalice de gard bordurate pe limitele laterale
Constructiile se vor racorda la retelele de utilitati.
Categoria de importanta C;
Clasa de importanta III;
Ac corp administrativ :29,29 mP;
Ac galerie tarabe :70,27 mP;

Ad corp administrativ:29,29 mP;
Ad galerie tarabe:70,27 mp;

Cerinta 81 - siguranta in exploatare: s-au prevazut grupuri sanitare pe sexe conform normelor,
s-au prevazut trasee si cai de evacuare optime, se prevad pardoseli antiderapante, parapeti si balustrade
conform normelor, iluminare si ventilare naturala; se asigura securitatea la intruziune si efractie; S-au
prevazrfi. parapeti de protectie si balustrade proiectate conform normelor, gabaritele normate de circulatii
(latimi si inaltimi). S-a asigurat accesul persoanelor cu dizabilitati.
Cerinta Dl - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului: se respecta normele
de protectie sanita.ra si de protectia mediului pe functiuni si fata de vecinatati, s-au prevazut iluminat si
ventilatie naturale si artificiale, materiale de constructii corespwzatoare neemitente de radiatii nocive
pentru utilizatori, finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in vigoare. Se asigura
inaltimi normate, apele meteorice vor fi colectate prin jgheaburi si burlane racordate la reteaua de
canalizare, prezer.varea mediului inconjuratpr si indepartarea grmoaielor menajere prin europubele.

Cerinta E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie: pentru corpul administrativ izolarea termica se asigura prin inchideri exterioare cu pereti lemn cu vata minerala 15 cffi,
termofonoizolatie vata minerala 15 cm la planseul peste parter, tamplarie etansa din lemn cu geam
termopan, colectarea apelor meteorice prin jgheaburi si burlane racordate la reteaua de canalizare. Se
prevad hidroizolatii la fundatii si la socluri.
Cerinta F - protectie impotriva zgomotului: se asigura izolarca fonica prin termofonoizolatii la

.\-

pereti, plafoane, placari, distante fata de vecinatati si prin asigurarea etanseitatii finisajelor si a tamplariei
termopan. Utilajele vor avea fundatii independente si izolate cu materiale elastice.
3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Certificat de urbanism
- Avize obtinute conform Certificatului de Urbanism.
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pt. respectarea cerintei verificate.
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.
- Detalii de executie.
- Alte documente.
4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verifrcata semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii :
- se vor monta opritori de zapada la acoperis

Am primit 3 exemplare
Investitor/Proiectant

Am predat 3 exemplare
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2.9. MĂSURI DE P.S.I. și S.S.M.
La execuția lucrărilor AMENAJARE PIATA LOCALA- se vor
respecta “NORMELE DE PROTECŢIA MUNCII ÎN ACTIVITATEA DE
CONSTRUCŢII MONTAJ”
Instructajul de protecția muncii
Echipamentul de protecție
Lucrări de încărcări - descărcări materiale
Lucrări de depozitare a materialelor
Scule și dispozitive
Se vor respecta normele de protecție contra incendiilor, în vigoare
(P118/1998). În jurul locului de lucru se vor instala îngrădiri și tabele
indicatoare.
Memoriu tehnic de protecție a muncii
Protecția sanitară și socială
În vederea realizării în bune condiții a lucrărilor de execuție pentru
acest obiectiv, constructorul va asigura barăci si vestiare prevăzute cu
dușuri în imediata apropiere a șantierului. Pentru muncitori se vor organiza
toate utilitățile în spații complet delimitate de spațiile utilizate în alte
scopuri. Șantierul va fi dotat cu toalete ecologice. Toaletele vor fi
întreținute de către o firmă specializată, pe bază de contract.
Organizarea de șantier
Va fi dotată cu telefon, internet și fax, utilizabile în caz de urgență.
Numerele de telefon pentru urgențe (salvare, pompieri, poliție, protecția
civilă) vor fi afișate la loc vizibil. Șantierul va avea de asemenea și un punct
de prim ajutor dotat corespunzător.
Măsuri pentru protecția și securitatea muncii
În vederea executării lucrărilor prevăzute în prezenta documentație,
șeful de șantier, șeful de lot, șeful de echipă trebuie să cunoască temeinic
prevederile tuturor documentațiilor, legilor și actelor normative în vigoare
care se referă la problemele de tehnica securității și protecția muncii. Se
vor monta plăci avertizoare vizibile atât ziua cât și noaptea în toate locurile
periculoase (utilaje, instalații, depozite etc.). Descărcarea materialelor din
autovehicule se va face de la înălțime redusă și din spatele vehiculelor. Toți
angajații vor trebui să cunoască obligațiile și răspunderile pentru realizarea
deplină a măsurilor de protecție și igienă a muncii și de prevenirea și
combaterea incendiilor, pentru asigurarea, păstrarea și folosirea
mijloacelor individuale de protecție. Indicațiile pentru protecția muncii și
PSI cuprinse în acest memoriu nu sunt limitative, șeful de șantier și al
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locului de muncă având obligația de a aplica și alte măsuri impuse de
condițiile specifice ale lucrărilor respective, dacă este cazul cuprinse în
normele în vigoare.
Este strict interzis ca un muncitor să fie admis la lucru fără să fie
instruit, indiferent dacă este angajat permanent, temporar sau sezonier.
Același regim se aplică și persoanelor neînsoțite care vizitează șantierul.
Accesul pe șantier va fi controlat, iar vizitatorii vor fi echipați
corespunzător.
Instructajul de protecție a muncii va cuprinde următoarele faze:
-instructaj introductiv general,
-instructaj la locul de muncă,
-instructaj periodic.
La execuție se vor respecta normele SPECIFICE de securitate a
muncii, pentru lucrările de transporturi de materiale, lucrări de terasamente,
lucrări preparare betoane, de transport și turnare, lucrări de zidărie, lucrări
de demolare și de depozitare, pentru lucrări la înălțime, hidrofuge și
protecții anticorosive. Toți muncitorii vor fi dotați cu echipamente de
protecție și de lucru și vor fi obligați să le utilizeze.
Se vor respecta normele de protecție a muncii prevăzute în:
- Regulamentul privind protecția și igiena în construcții, conform Ordinului
nr.9/15-03-93 și HG 795/1992;
- Legea protecției muncii Nr. 90/1996 și Normele metodologice de aplicare;
Lucrări de terasamente
Lucrările de terasamente vor respecta prevederile regulamentelor în
vigoare, avându-se în vedere și următoarele aspecte:
- Săpăturile de orice natură vor fi sprijinite. Proiectele de realizare a
sprijinirilor se vor prezenta în PT (proiectul tehnic).
- Locurile de muncă unde se pot produce accidente vor fi
împrejmuite cu îngrădiri rezistente de protecție pentru a se evita accesul
persoanelor străine pe șantier și accidentarea acestora pe timp de zi sau
noapte.
- Toate utilajele ce sunt alimentate cu energie electrică, atât în timpul
pauzei de masă, cât și după terminarea programului, vor fi deconectate de
la rețea și asigurate ca nici o persoană neautorizată să nu le pună în
funcțiune.
- Conductorii electrici pentru organizare de șantier vor fi introduși în
tuburi de protecție, conform normativelor departamentale în vigoare.
- Este interzisă depozitarea pământului în rigole pentru a nu se
împiedica scurgerea apelor meteorice.
Săpăturile de orice categorie (șanțuri cu pereți în taluz sau cu pereți
sprijiniți), atâta timp cât vor fi deschise, vor fi supravegheate în mod
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continuu și sistematic de către conducătorul tehnic al lucrării, pentru a fi în
măsură să intervină în mod operativ în caz de nevoie, cu scopul de a preveni
accidentele de muncă ce ar putea să se producă fie din cauza unor factori
naturali, fie din cauza unor neglijențe produse de personalul angajat la
execuția lucrărilor.
- este strict interzis accesul oricărei persoane în zone de săpături fără
supraveghere și fără echipament de protecție.
- executantul va aplica Art. 208 din Norme Generale de Protecția
Muncii elaborate de Institutul de Cercetări Științifice pentru Protecția
Muncii în colaborare cu Institutul de Igienă, Sănătate Publică, Servicii de
Sănătate și Conducere.
Așa după cum s-a arătat mai înainte atât prevederile regulamentului, cât și
cele prezentate în memoriu le considerăm că nu au un caracter exhaustiv,
motiv pentru care constructorul este obligat să la completeze și cu alte
măsuri, în funcție de dotarea pe care o posedă, astfel încât să evite orice
posibilități de accidente de muncă.
La execuția lucrărilor la înălțime se va ține seama de următoarele:
- Pe timp de polei, ceață deasă, vânt cu intensitatea mai mare de
gradul 6, ploaie torențială sau ninsoare puternică, indiferent de temperatura
aerului, execuția lucrărilor la înălțime se va întrerupe.
- Legarea cu centuri de siguranță a muncitorilor care lucrează pe
acoperiș este obligatorie. Când acest lucru stânjenește sau nu oferă destulă
securitate, se vor monta parapete și se vor prevedea sub tronsonul de lucru
o plasă generală din frânghie rezistentă la căderea unui om.
- În jurul zonei afectate se vor instala îngrădiri și table indicatoare.
- Pentru muncitorii care lucrează pe acoperiș se va prevedea un acces
sigur prin scări montate anume și verificate de conducătorul punctului de
lucru.
- Nu se admit accese improvizate, iar căile de acces nu vor fi blocate
de materiale și obstacole.
- Perimetrul lucrării va fi înconjurat de bandă de avertizare.
Prevenirea și stingerea incendiilor în timpul execuției
Terenul și porțile de acces în perimetrul de lucru trebuie să permită
accesul vehiculelor de intervenții, cu acces pentru toate fațadele libere ale
clădirii existente sau construcției. Căile de acces la amplasament se vor
marca și preciza cu indicatoare vizibile. Se vor lua măsuri în parte privind
siguranța la:
circulația pe scări și rampe,
contactul cu suprafețele pardoselilor,
praguri și trepte izolate,
contactul cu suprafețele verticale,
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schimbările de nivel,
detalierea și precizarea timpului de intervenție a echipelor de
pompieri
Se vor respecta:
- Norme de prevenire și stingere a incendiilor RENEL, aprobate cu
Decizia 25/11.01.1995;
- Normativ C 300/1994 de prevenire și stingere a incendiilor pe
durata executării lucrărilor de construcții și instalațiile aferente
acestora.
La începerea lucrărilor se va instala la șantier panoul cu “Șantier în
lucru”, cu datele caracteristice (proiectant general, executant, perioada de
realizare a investiției, emitentul autorizației de construire, beneficiar).
Ca materiale folosite pentru combaterea incendiilor, șantierul va fi
dotat cu:
- panou de incendiu cu sculele respective (găleți, tablă, târnăcoape,
lopeți, cazmale etc.),
- lăzi cu nisip,
- extinctoare cu spumă și bioxid de carbon.
PRESCRIPȚII DE PROTECȚIA ȘI SIGURANȚA MUNCII ȘI
P.S.I.
Măsurile de protecție și siguranța muncii și PSI care vor trebui luate
de către constructor sunt cele prevăzute în următoarele acte legislative și
normative:
1. LEGEA privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006 și
normele metodologice de aplicare apărute prin HG 1425/2006;
2. Hotărâre de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerințele minime
de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile,
modificată și completată cu HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007,
pt modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
securității și sănătății în muncă;
3. P.S.I. - Legea Nr. 307/2006 - apărarea împotriva incendiilor;
4. Ordinul nr. 130/2007 pentru Aprobarea Metodologiei de elaborare
a scenariilor de securitate la incendii;
5. P.S.I. - Ordin nr. 163/2007 - aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor;
6. P.S.I. - H.G.R. nr. 1739/2006 - aprobarea categoriilor de
construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării privind
securitatea la incendiu;
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7. HOTĂRÂRE nr.537 din 6iunie 2007-privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a
incendiilor.
Executantul lucrării va lua măsuri proprii și suplimentare în afara
celor indicate, pentru evitarea oricărui accident de muncă sau producere de
incendii în timpul execuției lucrărilor.
2.10. PLAN DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
a) INFORMAțII DE ORDIN ADMINISTRATIV CARE PRIVESC
ȘANTIERUL
Având în vedere că la întocmirea Contractului de servicii de
Proiectare nu s-a stabilit de către Beneficiar coordonatorul în materie de
sănătate și securitate, acesta (Beneficiarul) va numi în mod obligatoriu un
coordonator pe durata realizărilor lucrărilor și a intervențiilor ulterioare,
care va întocmi și va ține la zi Registrul de Coordonare care va fi întocmit,
completat și păstrat în conformitate cu prevederile SECȚIUNII a 3-a din
HGR 300/2006.
Beneficiarul lucrării și/sau managerul de proiect va întocmi
declarația prealabilă conform capitolului IV și respectiv Anexei nr. 3 din
HGR 300/2006. Beneficiarul va informa pe toți coordonatorii de lucrări
cu privire la lucrările cu riscuri speciale pentru sănătate și securitate.
Beneficiarul va solicita persoanelor care înaintează oferte să includă
în acestea costul măsurilor de securitate și sănătate pe durata procesului de
construcție.
Antreprenorul va respecta cerințele minime de securitate și sănătate
partea A și respectiv partea B așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4 din
HGR 300/2006.
b) MĂSURI GENERALE DE ORGANIZARE A ȘANTIERULUI
Organizarea șantierului se va realiza în baza prevederilor HG
300/2006, a planului de securitate și sănătate și a planurilor proprii de
securitate și sănătate ale antreprenorilor și subantreprenorilor.
Antreprenorul, subantreprenorii și lucrătorii independenți trebuie să
respecte măsurile generale de organizarea șantierului, după cum urmează:
- lucrătorii din șantiere vor putea fi utilizați numai la lucrările și în
zona de lucru pentru care li s-a făcut instruirea din punct de vedere al
securității și sănătății în muncă;
- în toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru, cât și acolo
unde este circulația mare se va atrage atenția asupra pericolului de
accidentare, prin indicatoare vizibile și delimitarea zonelor de lucru;
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- se vor lua măsuri speciale pentru protecția trecătorilor (montarea
unor viziere de protecție, copertine de protecție, supravegherea lucrărilor,
etc.);
- accesul către toate locurile de muncă se va asigura fără obstacole
sau goluri neacoperite;
- manipularea mecanizată pe orizontală și verticală a diferitelor
încărcături se va executa numai cu respectarea tuturor prevederilor legale
de lucru în vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare și transport pe
verticală si orizontală;
- în toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu
echipament de protecție specific pe care este obligat să-l poarte în tot
timpul lucrului și până la părăsirea teritoriului șantierului;
angajatorii vor respecta cerințele de securitate și sănătate în muncă
cuprinse în hotărârile de guvern care se aplică pentru activitățile
desfășurate (HG nr. 1146/2006; HG nr. 1091/2006; HG nr. 1051/2006; HG
nr. 971/2006; HG nr. 1048/2006; etc.).
c), d) IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI DESCRIEREA
LUCRĂRILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU
SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR; MĂSURI
SPECIFICE DE SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂRILE
CARE PREZINTĂ RISCURI; MĂSURI DE PROTECȚIE COLECTIVĂ
ȘI INDIVIDUALĂ
1. ACȚIUNI GREȘITE ALE EXECUTANTULUI - deplasări cu
pericol de cădere de la înălțime (prin pășire în gol, prin dezechilibrare, prin
alunecare) - în timpul accesului lucrătorului la și de la poziția de lucru, în
timpul desfășurării activității de către lucrătorul poziționat pe schele,
platforme, scări, instalații sau în alte poziții de lucru situate la înălțime.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ:
Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălțime sau în adâncime,
trebuie să fie solide și stabile, ținându-se seama de:
a) numărul de lucrători care le ocupă;
b) încărcăturile maxime care pot fi aduse și suportate, precum și de
repartiția lor;
c) influențele externe la care pot fi supuse.
Dacă suportul și celelalte componente ale posturilor de lucru nu au
o stabilitate intrinsecă, trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de
fixare corespunzătoare și sigure, pentru a se evita orice deplasare
intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părților acestor posturi de
lucru. Stabilitatea și soliditatea trebuie verificată în mod corespunzător și,
în special, după orice modificare de înălțime sau adâncime a postului de
lucru.
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Lucrările la înălțime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu
ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de
protecție colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de
prindere. În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste
echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare și
trebuie utilizate centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare.
Accesul pe orice suprafață de material care nu are o rezistență
suficientă nu este permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace
corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfășoare în condiții de siguranță.
Materialele, echipamentele și, în general, orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor, trebuie
fixate într-un mod adecvat și sigur.
Lucrătorii trebuie să fie instruiți pentru a recunoaște riscurile, a
înțelege sistemele adecvate de lucru și a dobândi competența și
deprinderile cerute de executarea respectivelor lucrări, cum ar fi montarea
balustradelor, operarea unei platforme mobile de acces, instalarea și
utilizarea sistemelor complexe de oprire a căderilor de la înălțime (centuri
de siguranță complexe și componente specifice).
Măsurile de prevenire a căderii de la înălțime trebuie luate înainte de
începerea lucrului la înălțime și menținute până la finalizarea respectivelor
lucrări.
Toți lucrătorii care lucrează la înălțime vor fi supuși examenului
medical la angajare și periodic, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare.
2. FACTORI DE RISC MECANIC - deplasări sub efectul gravitației
- căderea de la înălțime a unor materiale sau echipamente de muncă
(materiale de construcții, elemente de schelărie, scule sau mașini portabile
utilizate pentru lucru, etc.) - în timpul prezenței lucrătorilor sau publicului
sub nivelele de lucru situate la înălțime sau în vecinătatea acestora.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ÎN MUNCĂ:
Lucrătorii și publicul trebuie să fie protejați împotriva căderilor de
obiecte, de fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de
protecție colectivă.
Materialele și echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate
astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor.
În caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite sau se
va împiedica accesul în zonele periculoase.
Utilizarea plaselor de reținere, căi pietonale acoperite sau alte măsuri
similare de prevenire a vătămărilor cauzate de căderea materialelor.
Se va asigura semnalizarea lucrărilor la care este posibilă căderea de
la înălțime a diferitelor obiecte.
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Adoptarea de măsuri pentru protecția persoanelor din public (cum ar
fi persoanele care trec pe lângă șantier).
3. FACTORI DE RISC MECANIC - deplasări ale mijloacelor de
transport - în incinta șantierului sau în apropierea acestuia (autovehicule,
echipamente pentru ridicarea sarcinilor, etc.)
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ÎN MUNCĂ:
Asigurarea curățeniei și depozitarea ordonată a materialelor și
echipamentelor de muncă din șantier.
Conducătorii vehiculelor și operatorii instalațiilor trebuie instruiți în
mod corespunzător și acolo unde este necesar, autorizați.
Lucrătorii nu trebuie să intre în raza de acțiune a vehiculelor aflate
în funcțiune.
4. FACTORI DE RISC MECANIC - organe de mașini în mișcare La utilizarea echipamentelor de muncă din șantier.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ÎN MUNCĂ:
Dacă elementele mobile ale unui echipament de muncă prezintă
riscuri de producere de accidente prin contact mecanic, acestea trebuie
prevăzute cu protectori și dispozitive de protecție care să împiedice accesul
lucrătorului în zonele periculoase.
Echipamentele de muncă trebuie menținute în stare bună de
funcționare, folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate
și utilizate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare.
Asigurarea montării și funcționării corespunzătoare a tuturor
dispozitivelor de protecție.
Montarea și demontarea echipamentelor de muncă trebuie să fie
realizate de manieră sigură, în special prin respectarea instrucțiunilor de
fabricant, întreținerea corespunzătoare a mașinilor și repararea imediată a
deficiențelor.
Asigurarea iluminatului adecvat în zona de lucru.
Asigurarea și utilizarea echipamentului individual de protecție
pentru lucrările executate (îmbrăcămintea de protecție va fi ajustată pe corp
și încheiată la mâneci).
5. FACTORI DE RISC MECANIC - proiectare de corpuri sau
particule - la utilizarea echipamentelor mecanice pentru operații de tăiere,
polizare, găurire, înșurubare, nituire, etc.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ:
Utilizarea echipamentelor de muncă numai pentru operațiile
prevăzute în cartea mașinii sau instrucțiunile de utilizare, având montați
toți protectorii.
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Fixarea sigură a sculei în mână pentru a evita desprinderea acesteia
în timpul pornirii sau funcționării mașinii.
Alegerea regimului de lucru în conformitate cu recomandările din
cartea tehnică a mașinii.
Verificarea echipamentelor de muncă înainte de utilizare și
interzicerea utilizării a acelora care nu se prezintă în stare tehnică
corespunzătoare.
Interzicerea folosirii uneltelor de percuție deformate, știrbite sau
improvizate.
Asigurarea echipamentului individual de protecție și utilizarea
acestuia de către lucrători.
6. FACTORI DE RISC MECANIC - suprafețe sau contururi
periculoase (înțepătoare, tăioase) - la utilizarea unor materiale de
construcții (tabla, profile laminate, etc.), suprafețe ale unor echipamente de
muncă, scule, etc.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ:
Evitarea prinderii materialelor sau sculelor de părțile care prezintă
suprafețe înțepătoare, tăioase sau alunecoase.
Depozitarea ordonată a materialelor pentru a evita contactul
lucrătorului cu suprafețe sau contururi înțepătoare, tăioase.
Asigurarea echipamentului individual de protecție corespunzător
sarcinii de muncă (căști, mănuși, ochelari, încălțăminte de protecție).
7. FACTORI DE RISC MECANIC - deplasări sub efectul propulsiei
- jet de fluide sub presiune - la încărcarea, verificarea sau intervenția în
instalațiile sub presiune, etc.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ:
Respectarea presiunii maxime admise la încărcarea instalațiilor cu
fluide sub presiune.
Flanșele și armăturile conductelor vor fi prevăzute cu garnituri
corespunzătoare, în funcție de presiune și de caracteristicile fluidelor care
circulă prin conductele respective.
Interzicerea executării de reparații într-o instalație care se află sub
presiune.
Flanșele sub presiune și prin a căror scăpare se pot produce accidente,
vor fi prevăzute cu manșoane de protecție (apărători). Se va evita montarea
unor asemenea flanșe deasupra locurilor de trecere sau la nivelul feței
operatorului.
Aparatele de măsură și control (presiuni, temperaturi) vor fi
verificate în conformitate cu reglementările în vigoare.
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Asigurarea echipamentului individual de protecție și utilizarea
acestuia de către lucrători.
8. FACTORI DE RISC TERMIC - temperatura ridicată a
suprafețelor sau fluidelor - în timpul efectuării probelor de funcționare a
echipamentelor termice, la efectuarea operațiilor de sudură a conductelor,
debitare mecanică și sudură electrică a unor materiale metalice, etc.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ:
Părțile echipamentului de muncă expuse la temperaturi ridicate vor
fi protejate împotriva riscurilor de contact sau de apropiere a lucrătorului.
Aplicarea semnalizării de securitate pe conducte sau suprafețe ale
echipamentelor de muncă care nu sunt protejate împotriva riscurilor de
contact sau apropiere a lucrătorului.
Asigurarea echipamentului individual de protecție și utilizarea
acestuia de către lucrători.
9. FACTORI DE RISC ELECTRIC - (atingere directă, atingere
indirectă, tensiune de pas)- la montarea și verificarea instalațiilor electrice,
la utilizarea echipamentelor de muncă acționate electric, etc.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ:
Instalațiile și echipamentele de muncă electrice trebuie să fie
întreținute și exploatate astfel încât să asigure protecția împotriva
pericolelor generate de energia electrică, precum și protecția împotriva
pericolelor datorate influențelor externe.
La instalațiile și echipamentele de muncă electrice, pentru protecția
împotriva electrocutării prin atingere directă trebuie să se aplice măsuri
tehnice, completate cu măsuri organizatorice.
La instalațiile și echipamentele de muncă electrice, pentru protecția
împotriva electrocutării prin atingere indirectă trebuie să se realizeze și să
se aplice numai măsuri și mijloace de protecție tehnice, fiind interzisă
înlocuirea măsurilor și mijloacelor tehnice de protecție cu măsuri de
protecție organizatorice.
Pentru evitarea electrocutării prin atingere indirectă trebuie aplicată
o măsură de protecție principală, care să asigure protecția în orice condiții,
și o măsura de protecție suplimentară, care să asigure protecția în cazul
deteriorării protecției principale. Cele două măsuri de protecție trebuie
alese astfel încât să nu se anuleze una pe cealaltă.
Instalațiile existente înainte de deschiderea șantierului trebuie
identificate, verificate și semnalizate în mod clar.
Instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie
exploatate, întreținute, reglate, reparate și puse sub tensiune numai de către
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personal calificat în meseria de electrician autorizat din punct de vedere al
securității și sănătății în muncă.
Asigurarea pentru electricieni a mijloacelor de protecție
electroizolante și utilizarea acestora la intervențiile în instalațiile electrice.
Verificarea înainte de utilizare și încercarea periodică, conform
instrucțiunilor de utilizare, a echipamentului individual de protecție
electroizolant și înlocuirea acestuia la pierderea calității de protecție.
10.FACTORI DE RISC FIZIC - zgomot și vibrații - produse de
echipamente de muncă utilizate în șantier sau surse externe șantierului.
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ pentru combaterea zgomotului:
Planificarea activităților producătoare de zgomot, astfel încât
desfășurarea acestora să afecteze un număr cât mai mic de lucrători.
Limitarea timpului de lucru în zonele zgomotoase (rotația
lucrătorilor).
Asigurarea echipamentului de protecție auditivă corespunzător și
utilizarea acestuia de către lucrători.
Asigurarea informării, instruirii și formării corespunzătoare a
lucrătorilor.
Asigurarea serviciilor de verificare a auzului în mod periodic, pentru
toți lucrătorii expuși la nivel ridicat de zgomot.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ pentru combaterea vibrațiilor:
Reducerea timpului de lucru cu echipamente generatoare de vibrații
(rotația lucrătorilor).
Respectarea instrucțiunilor de utilizare a echipamentelor și uneltelor.
Dotarea lucrătorilor cu mănuși de protecție împotriva vibrațiilor.
Prevederea unor pauze de 10-15 minute la fiecare om, în timpul
lucrului cu echipament generator de vibrații.
Examinarea medicală periodică.
11. SOLICITAREA FIZICĂ - prin efort static, efort dinamic și
poziții de lucru vicioase - la manipulare manuală a maselor și la execuția
unor lucrări specifice de instalații.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ:
Eliminarea manipulării manuale a maselor, oriunde acest lucru este
posibil prin utilizarea unor echipamente mecanizate.
Sarcinile se vor prinde sigur cu mâna, cât mai aproape de corp și se
vor ridica prin flexarea picioarelor și menținerea corpului în poziție cât mai

TRANSILVANIA ARCHITECTS
545400, Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12
C.U.I. 37653980; tel.:0749072035 e-mail: office@transilvaniaarhitect.com

aproape de verticală, fără a înclina prea mult corpul înainte. Se va utiliza
pentru ridicare forța picioarelor iar brațele vor asigura prinderea sarcinii.
Se va evita efectuarea de sarcini repetate sau de lungă durată în
timpul cărora coloana sau gâtul sunt înclinate în față, în spate nu lateral,
torsionate sau atât torsionate cât și înclinate.
Se va evita efectuarea de sarcini repetate sau de lungă durată care
necesită menținerea brațului întins, înainte sau în lateral fără a avea un
punct de sprijin, sau menținerea brațului deasupra nivelului umărului.
Se va evita efectuarea sarcinilor repetate cu antebrațul sau mâna
implicând mișcări de torsionare, mișcări de prindere care necesită forță,
mișcări de prindere incomode.
Respectarea limitelor admise, conform reglementărilor naționale în
vigoare, pentru manipularea manuală a maselor.
Asigurarea pauzelor de refacere și a unui program de muncă și de
odihnă corespunzător.
12. ACțIUNI GREȘITE ALE EXECUTANTULUI- deplasări cu
pericol de cădere de la același nivel (prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare) - în timpul lucrului, deplasării, asigurării curățeniei, etc.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ:
Se interzice blocarea căilor de acces cu materiale, echipamente de
muncă, cabluri electrice, ambalaje, etc.
Căile de acces și locurile de muncă vor fi bine iluminate.
Se va interzice accesul lucrătorilor pe pardoseli sau suprafețe de
sprijin ale piciorului dacă acestea sunt instabile.
Se va utiliza încălțăminte de protecție cu talpă antiderapantă pe
suprafețe de acces și de lucru alunecoase (pardoseli, scări, platforme, etc).
Suprafețele căilor de circulație pentru persoane trebuie să fie netede
și nealunecoase.
13. FACTORI DE RISC CHIMIC - substanțe nocive, inflamabile,
explozive (vopsele, adezivi, gaze tehnice sub presiune - metan, propan,
GPL acetilena, oxigen, argon, etc.)
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ:
În situația în care este posibilă o eventuală emanație de gaze nocive
sau inflamabile, lucrătorii vor fi preveniți și instruiți special în privința
măsurilor de securitate și sănătate a muncii.
Instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile și măsurile de securitate
prevăzute pe eticheta ambalajului care conține substanțe sau compuși
chimici periculoși și cu privire la conținutul fișelor tehnice de securitate.
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Etichetarea obligatorie a vaselor în cazul transvazării substanțelor
sau compușilor chimici periculoși.
Separarea substanțelor chimice combustibile de cele inflamabile.
Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție.
Manipularea, transportul și depozitarea recipientelor butelie cu gaze
tehnice sub presiune în conformitate cu prevederile din fișele tehnice de
securitate și cu reglementările naționale în vigoare referitoare la produse
periculoase.
Instalațiile și aparatele sub presiune trebuie să fie verificate și supuse
încercărilor și controlului periodic.
14. FACTORI DE RISC FIZIC - temperatura aerului (ridicată sau
scăzută), curenți de aer-factori de risc care se întâlnesc, în general la
locurile de muncă din șantier.
MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ
În perioadele cu temperaturi ridicate (peste 30°C) sau cu temperaturi
extreme (peste 37°C) trebuie să se asigure următoarele măsuri minimale:
• reducerea intensității și ritmului activităților fizice;
• asigurarea ventilației la locurile de muncă;
• alternarea efortului dinamic cu cel static;
• alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus;
• asigurarea apei minerale, câte 2-4 litri/ personal schimb;
• asigurarea echipamentului individual de protecție;
• asigurarea de dușuri cu apa rece;
În perioadele cu temperaturi scăzute (sub 10°C) și în perioadele cu
temperaturi scăzute extreme( sub - 20’C ) trebuie să asigure următoarele
măsuri minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care
lucrează în aer liber:
• distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/ persoană schimb;
• acordarea de pauze pentru refacerea capacității de termoreglare, scop în
care se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
• asigurarea echipamentului individual de protecție (pentru temperaturi
scăzute).
Mențiuni:
Riscurile identificate mai sus, nu acoperă toate situațiile posibile în
care pot să apară pericole în activitățile desfășurate în șantier. Antreprenorii
și subantreprenorii au obligația să își stabilească planul propriu de
securitate în cel mult 30 de zile de la data contractării lucrării, dar înainte
de începerea lucrărilor din șantier. Aceștia vor stabili riscurile și măsurile
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de prevenire necesare în funcție de echipamentele de muncă și tehnologiile
de lucru utilizate la realizarea lucrărilor.
e) AMENAJAREA ȘI ORGANIZAREA ȘANTIERULUI,
INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE
Fiecare angajator va asigura cerințele minime generale și cerințele
minime specifice pentru posturile de lucru din șantier în care desfășoară
activitatea angajații săi, în conformitate cu anexele HG 300/2006.
În mod deosebit se va asigura accesul lucrătorilor un număr
corespunzător de grupuri sanitare și de spălat, încăperi cu destinație de
vestiar și încăperi pentru servit masa.
f)
MĂSURI
DE
COORDONARE
STABILITE
DE
COORDONATORUL ÎN MATERIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ȘI
OBLIGAȚIILE CE DECURG DIN ACESTEA
Dacă la realizarea lucrărilor pe șantier, participă mai mulți
antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un
antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți,
beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un
coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării,
în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006.
Măsurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de
securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea trebuie să se refere,
în special, la:
• căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale;
• condițiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce
privește utilizarea instalațiilor de ridicat;
• limitarea manipulării manuale a sarcinilor;
• delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale;
• condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a
materialelor rezultate din dărâmări, demolări și demontări; utilizarea
mijloacelor de protecție colectivă și a instalației electrice generale;
• măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier.
g) OBLIGAțII CE DECURG DIN INTERFERENțA
ACTIVITĂțILOR CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIMETRUL
ȘANTIERULUI ȘI ÎN VECINATATEA ACESTUIA
Ca obligații ce decurg din interferența lucrărilor pe șantier,
coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării
lucrării are următoarele atribuții:
• să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed
pe șantier, și coordonarea activităților acestora, privind protecția
lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot
afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea
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lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea
lucrătorilor independenți;
• să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor
de lucru și de securitate a muncii;
• să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces
pe șantier;
• să țină seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului
sau din vecinătatea acestuia;
• să efectueze vizite comune pe șantier cu antreprenorul sau
subantreprenorii, înainte ca aceștia să redacteze planul propriu de securitate
și sănătate;
• să avizeze planurile de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și
modificările acestora.
Activitățile cu grad ridicat de risc și care presupun participarea în
comun a lucrătorilor mai multor angajatori se vor desfășura sub
supravegherea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe
durata realizării lucrării și a șefului de șantier.
Lucrătorii și/sau reprezentanții lor trebuie să fie informați asupra
măsurilor ce trebuiesc luate privind securitatea și sănătatea lor pe șantier.
În scopul consultării și participării lucrătorilor, trebuie pusă la
dispoziția acestora sau, după caz, reprezentanților lor o copie a planului de
securitate și sănătate și a eventualelor sale modificări.
h) MĂSURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENȚINERII
ȘANTIERULUI ÎN ORDINE ȘI ÎN STARE DE CURAȚENIE
Pentru menținerea în ordine și stare de curățenie antreprenorii,
subantreprenorii și lucrătorii independenți vor îndeplini următoarele
măsuri generale:
• delimitarea zonelor de lucru și menținerea ordinii și curățeniei în aceste
zone de către fiecare antreprenor sau subantroprenor;
• depozitarea ordonată a materialelor de construcție în zona de lucru a
fiecărui antreprenor, subantrepronor sau lucrător independent;
• păstrarea liberă a căilor de circulație și scărilor;
• evacuarea regulată a deșeurilor rezultate din activitatea de construcții;
• aprovizionarea locurilor de muncă cu materiale pe măsura necesarului
acestora, evitând aglomerarea cu materiale a locurilor de muncă;
• amplasarea echipamentelor de muncă astfel încât să nu intersecteze căile
de circulație din șantier; efectuarea zilnică a curățeniei la locurile de muncă
și ori de câte ori este necesar.
i) INDICAȚII PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR,
EVACUAREA PERSOANELOR ȘI MĂSURILE DE ORGANIZARE
LUATE ÎN ACEST SENS
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Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se
poate face în orice moment; de asemenea, angajatorul trebuie să asigure
personal pregătit în acest scop. Trebuie luate măsuri pentru a asigura
evacuarea, pentru îngrijiri medicale a lucrătorilor accidentați sau victime
ale unei îmbolnăviri neașteptate. Planul de evacuare al clădirii în cazul unor
evenimente, va fi cunoscut de toți lucrătorii.
Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde
condițiile de muncă o cer. Acestea trebuie să fie semnalizate corespunzător
și trebuie să fie ușor accesibile.
Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice
clar adresa și numărul de telefon ale serviciului de urgență.
j) MODALITĂȚI DE COLABORARE ÎNTRE ANTREPRENORI,
SUBANTREPRENORI ȘI LUCRĂTORII INDEPENDENȚI PRIVIND
SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ.
Antreprenorul care execută cu unul ori mai mulți subantreprenori, în
totalitate sau o parte din lucrări,trebuie să respecte prevederile planului de
securitate și sănătate și trebuie să le transmită acestora un exemplar al
planului propriu de securitate și sănătate.
Subantreprenorul trebuie să elaboreze planul propriu de securitate și
sănătate înainte de începerea lucrărilor în șantier.
Planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie actualizat ori de
câte ori este cazul.
Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate și sănătate
trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la
cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii
comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții
lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății
lucrătorilor.
Pe toată durata realizării lucrării angajatorii și lucrătorii
independenți trebuie să respecte obligațiile generale ce le revin în
conformitate cu prevederile din legislația națională - Legea 319/2006 legea securității și sănătății în muncă, care transpune Directiva 89/391/CEE,
în special în ceea ce privește:
• menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie
corespunzătoare;
• alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de condițiile
de acces la aceste posturi; stabilirea căilor și zonelor de acces sau de
circulație;
• manipularea în condiții de siguranță a diverselor materiale;
• întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic
al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecțiunilor
care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor;
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• delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și înmagazinare a
diverselor materiale, în special a materialelor sau substanțelor periculoase;
• condițiile de deplasare a materiilor și materialelor periculoase utilizate;
• stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor și a materialelor rezultate
din dărâmări, demolări și demontări; - adaptarea, în funcție de evoluția
șantierului, a duratei de execuție efectivă stabilită pentru diferite tipuri de
lucrări sau faze de lucru;
• cooperarea dintre angajatori și lucrătorii independenți; interacțiunile cu
orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea
șantierului.
Planul de securitate și sănătate a fost întocmit în baza prevederilor
HG 300/2006 și a altor prevederi legale de securitate și sănătate în muncă
care se aplică activităților ce urmează să se desfășoare în șantier, având în
vedere tema de proiectare.

Întocmit,
arh. Nits Alexandru Tiberiu
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BILANT TERITORIAL

S.SPATIU VERDE = 31,71 mp
S.TEREN NEAMENAJAT= 7477 mp
P.O.T.existent = 00.0 %
P.O.T.propus = 1,20 %
C.U.T.existent = 0.00 mp adc / mp teren
C.U.T.propus = 0.01 mp adc / mp teren
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S.TOTALA TEREN = 8277 mp
S.TEREN AMENAJAT = 800 mp
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S.SPATIU VERDE = 31,71 mp
S.TEREN NEAMENAJAT= 7477 mp
P.O.T.existent = 00.0 %
P.O.T.propus = 1,20 %
C.U.T.existent = 0.00 mp adc / mp teren
C.U.T.propus = 0.01 mp adc / mp teren
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1. Administratie, Verificare Cantar.
Branzeturi / Lactate
Grupuri sanitare.
2. Galerie acoperita tarabe
3. Fantana
4. Cismea
5. Perdea gard viu, spatiu verde.
6. Dala piatra cubica
7. Acces si parcare auto, sort piatra 30-50mm
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"AMENAJARE PIATA LOCALA"

547635, COMUNA VANATORI,Strada Principala, nr. 108, JUDETUL MURES,
Nr. C.F. 51698

Titlu plansa:
PLAN DE SITUATIE

P.T. + D.E.
Plansa nr.:

A1
Format : A3

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1 (PR1)
0.20 m
spatiu verde

11.70m
platforma pietonala

4.00 m
drum acces

0.52

15
0.

bordura prefabricata 10x15 cm
12 cm piatra sparta

9-11 cm piatra cubica naturala

bordura prefabricata 10x15 cm

10 cm beton C30/37
5 cm nisip

7 cm nisip

5 cm nisip

0.45

0.
05

Scara 1:50

4.28 m
spatiu verde

10 cm strat de balast granulatie mica

fundatie din beton - imprejmuire

fundatie din beton - imprejmuire

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2 (PR2)
Scara 1:50

0.20 m
spatiu verde

10.22m
platforma pietonala

4.00 m
drum acces

0.52

15
0.

bordura prefabricata 10x15 cm
12 cm piatra sparta

9-11 cm piatra cubica naturala

10 cm beton C30/37
5 cm nisip

7 cm nisip

5 cm nisip

0.45

0.
05

galerie acoperita
tarabe

10 cm strat de balast granulatie mica

fundatie din beton - imprejmuire

fundatie din beton - imprejmuire

PROFIL TRANSVERSAL TIP 3 (PR3)
0.20 m
spatiu verde

15.08m
parcare

bordura prefabricata 10x15 cm
12 cm piatra sparta

7 cm nisip
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10 cm beton C30/37
5 cm nisip
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Categoria de importanta : C
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"AMENAJARE PIATA LOCALA"
547635, COMUNA VANATORI,Strada Principala, nr. 108, JUDETUL MURES,
Nr. C.F. 51698

Titlu plansa:
PROFILE TRANSVERSALE

Proiect Nr.:
136/01.09.2020
Faza:

P.T. + D.E.
Plansa nr.:

A23
Format : A3

NOTA
- Executantul are obligatia ca sa-si insuseasca toate plansele din prezentul proiect si orice nelamurire
sau neconcordanta cu realitatea sa o comunice proiectantului.
- Prezenta plansa se va optimiza in momentul in care se cunoaste exact tipul echipamentului pe care
beneficiarul doreste sa-l achizitioneze.
-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele
echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semnala
eventualele neconcordante ale proiectului.
-Executantii vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si punerii
in functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
-Se va corela prezenta plansa cu planurile de structura si orice necorelare ulterioara se va remedia
prin dispozitii de santier.
-Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
-Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.
-Instalarea echipamentelor se va face in stricta concordanta cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/producatorului.
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Unitatea Administrativa
Teritoriala Comuna Vanători
Com Vanatori NR.108
JUDET MURES

Plan schema coloanelor si detalii montaj

ARHITECTURA

AMENAJARE PIATA LOCALA

SEMNATURA

- Executantul are obligatia ca sa-si insuseasca toate plansele din prezentul proiect si orice nelamurire
sau neconcordanta cu realitatea sa o comunice proiectantului.
- Prezenta plansa se va optimiza in momentul in care se cunoaste exact tipul echipamentului pe care
beneficiarul doreste sa-l achizitioneze.
-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele
echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semnala
eventualele neconcordante ale proiectului.
-Executantii vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si punerii
in functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
-Se va corela prezenta plansa cu planurile de structura si orice necorelare ulterioara se va remedia
prin dispozitii de santier.
-Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
-Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.
-Instalarea echipamentelor se va face in stricta concordanta cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/producatorului.

NOTA

La fosa septica vidanjabila PVC-KG110
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- Executantul are obligatia ca sa-si insuseasca toate plansele din prezentul proiect si orice nelamurire
sau neconcordanta cu realitatea sa o comunice proiectantului.
- Prezenta plansa se va optimiza in momentul in care se cunoaste exact tipul echipamentului pe care
beneficiarul doreste sa-l achizitioneze.
-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele
echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semnala
eventualele neconcordante ale proiectului.
-Executantii vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si punerii
in functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
-Se va corela prezenta plansa cu planurile de structura si orice necorelare ulterioara se va remedia
prin dispozitii de santier.
-Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
-Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.
-Instalarea echipamentelor se va face in stricta concordanta cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/producatorului.
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Administratie, Verificare Cantar.
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Grupuri sanitare.
Galerie acoperita tarabe
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Fantana.
Cismele.
Mese.
Perdea gard viu, spatiu verde.
Dala piatra cubica
Acces si parcare auto, sort piatra 30-50mm
Camin alimentare apa
Fosa septica vidanjabila

CERINTA

SANITARE

SCARA

Plan retele exterioare

0

Revizuit

IS-03

1 : 50

OCTOMBRIE
2020
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PROFIL SĂPĂTURĂ
ZONĂ VERDE

PROFIL SĂPĂTURĂ
ZONĂ CAROSABILĂ SAU TROTUAR

LEGENDA
1 - conducta apa potabila din PEHD80/100 Pn10 Dext110mm
2 - pat de pozare pentru conducta din PVC din nisip cu gr.<3mm udat si compactat manual in straturi de 10cm
3 - umplutura speciala din nisip cu gr.<3mm udat si compactat manual in straturi de 10cm
4 - zona de acoperire din pamânt împrastiat, udat si compactat în straturi de 10cm in zona I.
respectiv in straturi de 20cm in zona II si III., pana la fundatia drumului/trotuarului sau
pana la suprafata terenului natural
5 - 10cm strat de balast granulatie mica
6 - 5 cm nisip
7 - 9-11 cm piatra cubica naturala
NOTA:
- Cotele sunt date în cm.
- In zona I. de umplutura (zona conductei) compactarile se executa numai manual.
- Folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele este admisa numai de la inaltimea de acoperire de
1m.
- Compactarea straturilor de umplutura se va realiza conform tabelului urmator :

tipul incarcarilor compactarea prescrisa %
drumuri principale
drumuri secundare
trotuare
zona verde
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PROIECTAT

Ing. Iulian Kovacs

DESENAT

Ing. Iulian Kovacs

ARHITECTURA

REZISTENTA

SANITARE

TERMICE
VENTILATII

74/2020
ELECTRICE

INSTALATII SANITARE

SPECIALITATE

Faza:

PAC +
Racord apa - detaliu sapatura - prescripti pozare conducta PTH
SEMNATURA

SCARA

OCTOMBRIE
2020

BENEFICIAR:

Nr.plansa:

Unitatea Administrativa
Teritoriala Comuna Vanători
Com Vanatori NR.108
JUDET MURES

IS-04
Revizuit

0

PROFIL SĂPĂTURĂ
ZONĂ CAROSABILĂ SAU TROTUAR

PROFIL SĂPĂTURĂ
ZONĂ NEAMENAJATA

7
6
5
4

4

3
1

3
1

2

2

LEGENDA
1 - conducta apa potabila din PEHD80/100 Pn10 Dext110mm
2 - pat de pozare pentru conducta din PVC din nisip cu gr.<3mm udat si compactat manual in straturi de 10cm
3 - umplutura speciala din nisip cu gr.<3mm udat si compactat manual in straturi de 10cm
4 - zona de acoperire din pamânt împrastiat, udat si compactat în straturi de 10cm in zona I.
respectiv in straturi de 20cm in zona II si III., pana la fundatia drumului/trotuarului sau
pana la suprafata terenului natural
5 - 10cm strat de balast granulatie mica
6 - 5 cm nisip
7 - 9-11 cm piatra cubica naturala

-

NOTA:
Cotele sunt date în cm.
In zona I. de umplutura (zona conductei) compactarile se executa numai manual.
Folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele este admisa numai de la inaltimea de acoperire de 1m.
Compactarea straturilor de umplutura se va realiza conform tabelului urmator :

tipul incarcarilor compactarea prescrisa %
drumuri principale
drumuri secundare
trotuare
zona verde

VERIFICATOR /
EXPERT

NUME

zona I.
85
85
85
85

zona II. zona III.
90
95
85
90
80
85
80
85

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTA

SEMNATURA

Numar
proiect:

AMENAJARE PIATA LOCALA
SC DIA PROTECT INSTAL SRL
Sighisoara, jud.Mures
0744/527941
diaprotectinstal@gmail.com
SEF PROIECT

Ing. Nits Alexandru

PROIECTAT

Ing. Iulian Kovacs

DESENAT

Ing. Iulian Kovacs

ARHITECTURA

REZISTENTA

SANITARE

TERMICE
VENTILATII

74/2020
ELECTRICE

INSTALATII SANITARE

SPECIALITATE

Faza:

PAC +
Racord canal- detaliu sapatura- prescripti pozare conducta PTH
SEMNATURA

SCARA

OCTOMBRIE
2020

BENEFICIAR:

Nr.plansa:

Unitatea Administrativa
Teritoriala Comuna Vanători
Com Vanatori NR.108
JUDET MURES

IS-05
Revizuit

0

Dn500

Cota teren amenajat

350

1331

LEGENDA
1- bransament din polietilena PEHD Dext25/Pn10
2- conducta apa rece din PEHD Dext25- instalatia interioara3- garnitura trecere pt. conducta PEHD prin perete camin PE
4- corp camin PE Dn500
5- izolatie camin PE cu vata minerala caserata cu folie de aluminiu
6- racord compresiune cu filet interior Dext25 3/4"-Pn10
7- robinet de concesie : robinet sferic 3/4" FE/FE -Pn10
8- armatura de inchidere : robinet sferic 3/4" FE-FE Pn10 cu dispozitiv de golire
9- brida fixare
10- reductie alama 3/4"-1/2"
11- cot alama 1/2"
12- racord pentru contor Dn15 cu piulita olandeza si filet exterior 1/2"
în aval si în amonte de contor (se livreaza cu contorul)
13- contor de apa multijet Dn15mm cu filtru de impuritati
si ventil de retinere înglobat
14- Capac camin din PE, cu izolatie interioara, echipat cu maner,
sistem de inchidere si garnitura de cauciuc intre capac si corpul caminului
NOTA : Componentele bransamentului apartinand instalatiei interiare
asigurate de client :
poz.8 - armatura de inchidere, robinet sferic 3/4" FE-FE Pn10 cu dispozitiv
de golire
poz.6 - racord compresiune cu filet interior Dext25 - 3/4" - Pn10 - 1 buc.

VERIFICATOR /
EXPERT

NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTA

SEMNATURA

Numar
proiect:

AMENAJARE PIATA LOCALA
SC DIA PROTECT INSTAL SRL
Sighisoara, jud.Mures
0744/527941
diaprotectinstal@gmail.com
SEF PROIECT

Ing. Nits Alexandru

PROIECTAT

Ing. Iulian Kovacs

DESENAT

Ing. Iulian Kovacs

ARHITECTURA

REZISTENTA

SANITARE

TERMICE
VENTILATII

74/2020
ELECTRICE

INSTALATII SANITARE
SCHEMA DE MONTAJ CONTOR APA Dn20mm
Montat in camin apometru din PE Dn500 -Bransament din PE Dext 25mm

SEMNATURA

SCARA

OCTOMBRIE
2020

SPECIALITATE

Faza:

PAC +
PTH

BENEFICIAR:

Nr.plansa:

Unitatea Administrativa
Teritoriala Comuna Vanători
Com Vanatori NR.108
JUDET MURES

IS-06
Revizuit

0

VERIFICATOR /
EXPERT

NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTA

SEMNATURA

Numar
proiect:

AMENAJARE PIATA LOCALA
SC DIA PROTECT INSTAL SRL
Sighisoara, jud.Mures
0744/527941
diaprotectinstal@gmail.com
SEF PROIECT

Ing. Nits Alexandru

PROIECTAT

Ing. Iulian Kovacs

DESENAT

Ing. Iulian Kovacs

ARHITECTURA

REZISTENTA

SANITARE

TERMICE
VENTILATII

74/2020
ELECTRICE

INSTALATII SANITARE
SEMNATURA

SPECIALITATE

Faza:

Detaliu fosa septica

PAC +
PTH

SCARA

BENEFICIAR:

Nr.plansa:

Unitatea Administrativa
Teritoriala Comuna Vanători
Com Vanatori NR.108
JUDET MURES

IS-07

OCTOMBRIE
2020

Revizuit

0

NOTA

2

1C
G.S.
P03
P.:
gresie
PE.:
faianta
T.: vopsea lavabila
4.652
A:
m
P:
12.38
m

2C

TEG

1C

1C
2

1C

2C

REZISTENTA

SANITARE

TERMICE
VENTILATII

INSTALATII ELECTRICE

SCARA

BENEFICIAR:

Plan Administrativ

1 : 50

OCTOMBRIE
2020

Unitatea Administrativa
Teritoriala Comuna Vanători
Com Vanatori NR.108
JUDET MURES

ELECTRICE

0

Revizuit

IE-01

Nr.plansa:

PAC +
PTH

Faza:

SPECIALITATE

74/2020

Numar
proiect:

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

1C

Traseu circuite electrice (iluminat+priza)

Tablou electric general-IP65

SEMNATURA

SEMNATURA

ARHITECTURA

AMENAJARE PIATA LOCALA

CERINTA

Priza simpla cu contact de protectie 16A, 230V, montaj ingropat

Intrerupator cap scara 10A, 230V, montaj ingropat

Comutator 10A, 230V, montaj ingropat

Intrerupator 10A, 230V, montaj ingropat

Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu lampa economica 1x20W,
montaj aparent, grad de protectie IP54 (pentru grupuri sanitare)
Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu lampa economica 1x60W,
montaj aparent
Corp de iluminat pt exterior echipat cu lampa economica 1x60W,
montaj aparent

branzeturi / lactate
P01
P.:
gresie
PE.: vopsea lavabila
T.: vopsea lavabila
2
11.334
m
A:
m
13.80
P:

1C

TEG

LEGENDA:

NUME

Ing. Iulian Kovacs

Ing. Iulian Kovacs

Ing. Nits Alexandru

Sighisoara, jud.Mures
0744/527941
diaprotectinstal@gmail.com

SC DIA PROTECT INSTAL SRL

VERIFICATOR /
EXPERT

Administratie
P02
P.:
parchet
PE.:
faianta
T.: vopsea lavabila
A:
6.042
m
P:
10.10 m

2C

- Executantul are obligatia ca sa-si insuseasca toate plansele din prezentul proiect si orice nelamurire sau
neconcordanta cu realitatea sa o comunice proiectantului.
- Prezenta plansa se va optimiza in momentul in care se cunoaste exact tipul echipamentului pe care
beneficiarul doreste sa-l achizitioneze.
-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele
echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semnala
eventualele neconcordante ale proiectului.
-Executantii vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si punerii in
functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
-Se va corela prezenta plansa cu planurile de structura si orice necorelare ulterioara se va remedia prin
dispozitii de santier.
-Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
-Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.
-Pozarea cablurilor si a echipamentelor electrice se va face in stricta coroborare cu instructiunile de
montaj ale furnizorului/producatorului.
- Pentru FAZA DE EXECUTIE - SE VOR REPECTA reglementarile NORMATIVULUI I7-2011 cap 7.1 - 7.2,
privind protectia de prize si iluminat, in spatiile cu pericol de incendiu si electrocutare (ex:
constructii din lemn, mansarde, subsoluri, bai etc).

DESENAT

SEF PROIECT
PROIECTAT

1C

NOTA

C3

C2

- Executantul are obligatia ca sa-si insuseasca toate plansele din prezentul proiect si orice nelamurire sau
neconcordanta cu realitatea sa o comunice proiectantului.
- Prezenta plansa se va optimiza in momentul in care se cunoaste exact tipul echipamentului pe care
beneficiarul doreste sa-l achizitioneze.
-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele
echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semnala
eventualele neconcordante ale proiectului.
-Executantii vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si punerii in
functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
-Se va corela prezenta plansa cu planurile de structura si orice necorelare ulterioara se va remedia prin
dispozitii de santier.
-Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
-Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.
-Pozarea cablurilor si a echipamentelor electrice se va face in stricta coroborare cu instructiunile de
montaj ale furnizorului/producatorului.
- Pentru FAZA DE EXECUTIE - SE VOR REPECTA reglementarile NORMATIVULUI I7-2011 cap 7.1 - 7.2,
privind protectia de prize si iluminat, in spatiile cu pericol de incendiu si electrocutare (ex:
constructii din lemn, mansarde, subsoluri, bai etc).

C2

C3

C2

LEGENDA:

TEG

Tablou electric general-IP65

C3

NUME

C2

C2
DESENAT

SEF PROIECT
PROIECTAT

Ing. Iulian Kovacs

Ing. Iulian Kovacs

Ing. Nits Alexandru

Sighisoara, jud.Mures
0744/527941
diaprotectinstal@gmail.com

SC DIA PROTECT INSTAL SRL

VERIFICATOR /
EXPERT

Traseu circuite electrice (iluminat+priza)

Priza simpla cu contact de protectie 16A, 230V, montaj ingropat

Intrerupator cap scara 10A, 230V, montaj ingropat

Comutator 10A, 230V, montaj ingropat

Intrerupator 10A, 230V, montaj ingropat

Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu lampa economica 1x20W,
montaj aparent, grad de protectie IP54 (pentru grupuri sanitare)
Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu lampa economica 1x60W,
montaj aparent
Corp de iluminat pt exterior echipat cu lampa economica 1x60W,
montaj aparent

C3

C3

C3

SEMNATURA

ARHITECTURA

CERINTA

SANITARE

SCARA

BENEFICIAR:

ELECTRICE

0

Revizuit

IE-02

Nr.plansa:

PAC +
PTH

Faza:

SPECIALITATE

74/2020

Numar
proiect:

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

TERMICE
VENTILATII

1 : 50

OCTOMBRIE
2020

Unitatea Administrativa
Teritoriala Comuna Vanători
Com Vanatori NR.108
JUDET MURES

Plan galerie tarabe

INSTALATII ELECTRICE

REZISTENTA

AMENAJARE PIATA LOCALA

SEMNATURA

C3

NOTA

PE

N

Sectiune [mmp]

C1

C2

C3
CP1

CP2
CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

CP8

IA
2P-20A

De la firida
bransament trifazica

I
4P-30A

L,N

IA
2P-20A

2 locuri
de priza

IA
2P-20A

CP8

IA
2P-20A

2 locuri
de priza

2 kW

IA
2P-20A

CP7

IA
2P-20A

2 locuri
de priza

2 kW

IA
2P-20A

CP6

IA
2P-20A

2 locuri
de priza

2 kW

IA
2P-16A

CP5

IA
2P-16A

1 locuri
de priza

2 kW

IA
2P-16A

CP4

ID=30mA

1 locuri
de priza

2 kW

ID=30mA

CP3

ID=30mA

3 locuri
de priza

2 kW

ID=30mA

CP2

NFX16

ID=30mA

2 loc
de priza

2 kW

NFX16

ID=30mA

CP1

NFX16

ID=30mA

Iluminat
7 locuri
lampa

2 kW

NFX16

ID=30mA

C3

NFX16

ID=30mA

0.42 kW

NFX16

ID=30mA

C2

NFX16

ID=30mA

0.48 kW

NFX16

Iluminat
8 locuri
lampa

C1

NFX 16

Iluminat
7 locuri
lampa

0.30 kW

NFX 16

SEMNATURA

ARHITECTURA

LEGENDA:

TEG

Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu lampa economica 1x20W,
montaj aparent, grad de protectie IP54 (pentru grupuri sanitare)
Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu lampa economica 1x60W,
montaj aparent
Corp de iluminat pt exterior echipat cu lampa economica 1x60W,
montaj aparent

Comutator 10A, 230V, montaj ingropat

Intrerupator 10A, 230V, montaj ingropat

Intrerupator cap scara 10A, 230V, montaj ingropat

TERMICE
VENTILATII

SCARA

BENEFICIAR:

ELECTRICE

0

Revizuit

IE-03

Nr.plansa:

PAC +
PTH

Faza:

SPECIALITATE

74/2020

Numar
proiect:

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Traseu circuite electrice (iluminat+priza)

Priza simpla cu contact de protectie 16A, 230V, montaj ingropat

Tablou electric general-IP65

CERINTA

SANITARE

1 : 50

OCTOMBRIE
2020

Unitatea Administrativa
Teritoriala Comuna Vanători
Com Vanatori NR.108
JUDET MURES

Plan schema monofilara

INSTALATII ELECTRICE

REZISTENTA

AMENAJARE PIATA LOCALA

SEMNATURA

CYABY 3x2,5 CYABY 3x2,5 CYABY 3x2,5 CYABY 3x2,5

NFX 16

NUME

Ing. Iulian Kovacs

Ing. Iulian Kovacs

Ing. Nits Alexandru

Sighisoara, jud.Mures
0744/527941
diaprotectinstal@gmail.com

SC DIA PROTECT INSTAL SRL

VERIFICATOR /
EXPERT

CYABY 3x1,5 CYABY 3x1,5 CYABY 3x1,5 CYABY 3x2,5 CYABY 3x2,5 CYABY 3x2,5 CYABY 3x2,5

DESC.

IA
4P,30A

PE

CYABY 5x6mmp

17.20 kW
8.60 kW
31.07 A

Descarcator de
supratensiune
Ue=400Vca
In=8kA
Imax=30kA

L1,L2,L3

Tablou electric
general
Denumire
consumator
Putere instalata [kW
Putere absorbita [kW]
Intensitatea [A]

- Executantul are obligatia ca sa-si insuseasca toate plansele din prezentul proiect si orice nelamurire sau
neconcordanta cu realitatea sa o comunice proiectantului.
- Prezenta plansa se va optimiza in momentul in care se cunoaste exact tipul echipamentului pe care
beneficiarul doreste sa-l achizitioneze.
-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele
echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semnala
eventualele neconcordante ale proiectului.
-Executantii vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si punerii in
functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
-Se va corela prezenta plansa cu planurile de structura si orice necorelare ulterioara se va remedia prin
dispozitii de santier.
-Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
-Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.
-Pozarea cablurilor si a echipamentelor electrice se va face in stricta coroborare cu instructiunile de
montaj ale furnizorului/producatorului.
- Pentru FAZA DE EXECUTIE - SE VOR REPECTA reglementarile NORMATIVULUI I7-2011 cap 7.1 - 7.2,
privind protectia de prize si iluminat, in spatiile cu pericol de incendiu si electrocutare (ex:
constructii din lemn, mansarde, subsoluri, bai etc).

DESENAT

SEF PROIECT
PROIECTAT

1.

Administratie, Verificare Cantar.
Branzeturi / Lactate, vitrina frigotehnica.
Grupuri sanitare.
Galerie acoperita tarabe
Banci lemn.
Fantana.
Cismele.
Mese.
Perdea gard viu, spatiu verde.
Dala piatra cubica
Acces si parcare auto, sort piatra 30-50mm
Camin alimentare apa
Fosa septica vidanjabila

1

TEG

8

Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu lampa economica 1x20W,
montaj aparent, grad de protectie IP54 (pentru grupuri sanitare)
Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu lampa economica 1x60W,
montaj aparent
Corp de iluminat pt exterior echipat cu lampa economica 1x60W,
montaj aparent

Comutator 10A, 230V, montaj ingropat

Intrerupator 10A, 230V, montaj ingropat

Intrerupator cap scara 10A, 230V, montaj ingropat

Traseu circuite electrice (iluminat+priza)

9

7
2

CERINTA

Priza simpla cu contact de protectie 16A, 230V, montaj ingropat

Tablou electric general-IP65

4

SEMNATURA

ARHITECTURA

SANITARE

Numar
proiect:

74/2020

Nr.plansa:

PAC +
PTH

Faza:

SPECIALITATE

BENEFICIAR:

ELECTRICE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

TERMICE
VENTILATII

SCARA

Plan retea exterioara

0

Revizuit

IE-04

1 : 50

OCTOMBRIE
2020

Unitatea Administrativa
Teritoriala Comuna Vanători
Com Vanatori NR.108
JUDET MURES

INSTALATII ELECTRICE

REZISTENTA

AMENAJARE PIATA LOCALA

SEMNATURA

P MB

3
TEG

LEGENDA:

NUME

Ing. Iulian Kovacs

Ing. Iulian Kovacs

Ing. Nits Alexandru

Sighisoara, jud.Mures
0744/527941
diaprotectinstal@gmail.com

SC DIA PROTECT INSTAL SRL

VERIFICATOR /
EXPERT

5

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NOTA
- Executantul are obligatia ca sa-si insuseasca toate plansele din prezentul proiect si orice nelamurire sau
neconcordanta cu realitatea sa o comunice proiectantului.
- Prezenta plansa se va optimiza in momentul in care se cunoaste exact tipul echipamentului pe care
beneficiarul doreste sa-l achizitioneze.
-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele
echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semnala
eventualele neconcordante ale proiectului.
-Executantii vor cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si punerii in
functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
-Se va corela prezenta plansa cu planurile de structura si orice necorelare ulterioara se va remedia prin
dispozitii de santier.
-Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
-Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probei de presiune si functionare.
-Pozarea cablurilor si a echipamentelor electrice se va face in stricta coroborare cu instructiunile de
montaj ale furnizorului/producatorului.
- Pentru FAZA DE EXECUTIE - SE VOR REPECTA reglementarile NORMATIVULUI I7-2011 cap 7.1 - 7.2,
privind protectia de prize si iluminat, in spatiile cu pericol de incendiu si electrocutare (ex:
constructii din lemn, mansarde, subsoluri, bai etc).

DESENAT

SEF PROIECT
PROIECTAT

7

6

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Amenajari exterioare
Dev Amenajari exterioare - eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

1 CA03XD - Beton simplu turnat in egaliz.,pante,sape
pt.cons.cu inal.35M prep.-turnare bet.clasa BC 10 (B150)

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

mc

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

11.300
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.0

2100896 - Beton de ciment clasa C 8/10 ( BC 10/B150)
cu 317 Kg ciment

2 CO05A01>-asim - Imprejmuire cu stalpi metalici si
panouri lemn

mc

11.300

ml

20.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 CO06A-23-as - Imprejmuiri plasa gard bordurata,fixata pe
stalpi metalici,montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B
75) mar

m

100.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 TSH26B1 - Plantari pentru gard viu arbusti foiosi. pe doua
rinduri

m

38.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1

7202920 - Puiet arbust.foios.amorpha lfruticosa cal.1 H
= 100CM

buc

270.864

5 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv

mc

4.296
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1

2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622

6 IFB09D3 - Strat drenant din nisip compactat

mc

4.330

mc

1.532
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

7 SA17H1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr.
industr. in conducte de distributie d=110 mm

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

m

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

16.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1

3270476 - TEAVA PVC-KG 110X3.0X1000

8 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv

m

16.000

mc

42.900
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1

2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622

9 TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1

mc

43.243

100
mc

0.400
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 CP22A-01%-asim - Sant betonat - 50 ml

mc

5.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 PI15XB-asim - Podet DN400, L=5M

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1

2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=
8MM

12 TRA01A20 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

kg

75.000

tona

35.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 AUT3336A1 - Pompa hidraulica de beton cu 100M
conducta,pina la 40 MC/H

ora

24.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 TSE04B1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea
damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu:
buldozer pe tractor pe senile de81-180 cp teren catg.1 si 2

100
mp

7.450
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

15 TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

100
mc

1.560
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 RLE2ICN24A - Compactarea mecanica a pamantului in
straturi orizontale, cu placa vibranta

mp

777.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 IFB09D3 - Strat drenant din nisip compactat

mc

47.558
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 CO03A1 - Borduri pentru trotuar asezate pe mortar de
poza M100-T de 5CM gros.pe fundatie beton,cu ciment

m

204.700
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.1

2800260 - Bordura beton pentru trotuare
1000X300X200 a2 S 1139

m

205.724

18.2

2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622

mc

9.621

18.3

2101133 - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030

mc

2.252

19 TSA01F3 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise
la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc
.sub nivelul apei aruncare in vehicul la H de 0.61-2 M teren
mijlociu

mc

20 CG32D1-asim - Umpluturi in straturi compactate cu piatra
sparta si nisip compactate cu mijloace mecanice

mc

8.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26.200
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 CG32C1-asim - Umpluturi in straturi executate cu balastru
si nisip compacte cu mijloace mecanice

mc

34.500
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

498.08
Recapitulatie

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

1,063.50
Valoare

Alte cheltuieli directe
Deviz "Dev" - Formular F3
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Recapitulatie

Valoare

Contribuția asiguratorie
pentru muncă

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(0.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Amenajari exterioare
Dev Amenajari exterioare - neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

1 DB02A% - Piatra cubica cu materiale de pavat cal.L
asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din
beton de ciment, executat cu: calupuri asezate pe nisip;

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

mp

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

345.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 CG32D1-asim - Umpluturi in straturi compactate cu piatra
sparta si nisip compactate cu mijloace mecanice

mc

26.581
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 SC16A# - Cismea apa,de perete,fonta em,scurg din teava
pvc,Montare pe perete de caram sau bca

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1

4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S
411

buc

3.000

3.2

6700262 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 50X1,8 stas 6675/2

m

1.800

3.3

4202773 - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611

buc

3.000

3.4

4204161 - Cismea apa

buc

3.000

4 ACE03A1-asim - Fantana decoarativa

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 RPCG02A#-asim - Zidarie piatra fantana

MP

5.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 CD05A1-asim - Perete din caramida pentru cismele

mc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

1

6.1

2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030

7 M1A04A01> - Montare fosa septica vidanjabila

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

mc

0.210

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.0

3271182 - Fosa septica vidanjabila volum 6 mc

buc

1.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

70.08

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

769.94

Recapitulatie

Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Corp C1 - Cladire administrativa
Dev Arhitectura - eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

1 CG11A04^ - Placare ceramica, folosind mortar adeziv de
tip Adeplast AFN C2T

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

mp

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

16.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1

2420486 - Placa gresie neglazurate relief S
200X200X16 C1 S5939

mp

16.800

1.2

3831 - Malaxor pt.adezivi

ora

4.400

2 CI01A04^ - Placare ceramica cu faianta, folosind mortar
adeziv de tip Adeplast AFN C2T

mp

70.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1

2402044 - Faianta alba decor monoc 1 M.rot
150X150X5,5 C. 2 S233

mp

73.500

2.2

3831 - Malaxor pt.adezivi

ora

19.250

mp

6.000

3 CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru
trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si
fixate intre ele

material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 CK06B01> - Montarea tamplariei din lemn pentru
ferestre, la constructii civile, industriale si agricole

mp

3.960
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 CK03C1 - Usi din lemn simple interioare, montate pe
ghermele existente interioare din cherestea în doua
canaturi, pe captuseli

mp

8.040
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1

20014992 - Usa 2/3 geam arin stg. 2020x848

mp

8.040

Deviz "Dev" - Formular F3

Pagina 1 din 7

Formular generat cu programul

(www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

6 CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu
diametrul de 15 cm

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

m

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

20.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin
petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari
din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 cm
uzinate

m

12.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 CD15A-01% - Pereti din pan de gipscarton mont 1 strat pe
fiecare fata, pe struct met dist intre montanti 60 CM pentru pereti placati cu 2 straturi de palci de gipscarton pe
fiecare fata

mp

90.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1

8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000
superrapid

buc

3,690.000

8.2

8526020 - Saltea vata minerala izol.fonic GR.=50MM

mp

180.000

8.3

8527047 - Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi
12.5MM 1200/260

mp

378.000

8.4

8535042 - Profil de contur uw 100/0.6/4000 din otel
galvanizat

m

63.000

8.5

8535033 - Profil de structura cw 100/0.6/4000 din otel
galvanizat

m

166.500

8.6

8521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton
23M/rola

m

126.000

9 CK17A# - Lambriuri la pereti, din cherestrea rasinoase,in
tablii si frizuri sau lamele,executate pe santier pentru
suprafete > 10 mp

mp

75.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1

2904066 - Dulap molid-brad cl a tiv. G = 28-58mml =
4-6 MM lt = 16-30CM

10 IZF12B01^ - Izolarea termica a fatadelor de contact cu
placi de vata minerala bazaltica de tip Knauf Insulation FKL
Thermal, cu conductivitatea termica de 0,038 W/mK

mc

6.000

mp

60.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1

600001034 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf
Insulation FKL Thermal, cu conductivitatea termica de
0,038 W/mK, de dimensiuni 200x1200x100 mm, pentru
izolarea fonica si termica a fatadelor de contact

mp

60.000

11 CE26B# - Sarpanta simpla de lemn de rasinoase,
rezemata direct pe ziduri (fara scaune) compusa din pane
si capriori, pentru invelitori de carton bitumat sau tabla, cu
una sau doua pante, executate pe suprafete peste 25 mp
la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si
prindere, din lemn rotund cioplit, la constructii definitive

mp

60.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

11.1

5887051 - Cuie cu cap conic tip a1 5 X150 OL37 S 2111

kg

7.200

11.2

2900503 - Lemn rot cons rur nec brad L min 1M d sub
min 9CM S4342

mc

3.600

mp

60.000

12 RPCI01B01> - Invelitoare tigla ceramica cu accesorii

material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1

3610088 - Tabla groasa 7X 2000 OL 37-1N s 437

kg

30.000

12.2

2600457 - Folie pentru hidroizolatii acoperis 1400 X 1,2
MM moldoplast sa iasi

mp

69.000

m

10.000

13 CE04D% - Coame din olane mici pentru acoperisuri

material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1

2303327 - Olana 300X140/110X60/40 netratata cal.1
S515

14 CE19C#-asim - Dolie laterala si stresina

buc

35.000

ml

30.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 CE08E% - Sorturi pt invelitori din tigla profilata

m

20.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 RMCA07A - Streasina rasinoase, fatuita si geluita pe O
parte- 24MM, cu pazie/rebord geluita pe 2 fete.-28MM

mp

12.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 CR08A% - Podea peste grinzi in podul
magaziilor,grajdurilor etc.executate din scanduri de
rasinoase

mp

30.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.1

2903488 - Scind rasin lunga tiv cls a GR=18MM
L=3,00M s 942

mc

0.660

17.2

5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111

kg

6.000

mp

25.000

18 CD23A% - Tavane suspendate din gipscarton pe schelet
de sustinere metalic 1 placa rf de 12,5 MM pt rf 30 grd

material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

18.1

8527016 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM
1200/2500

mp

26.250

18.2

8558111 - Tirant-tija cu bucla 250 MM

buc

50.000

mp

30.000

19 IZF04F01^ - Sistem de izolare termica de tip Ursa
Glasswool pentru acoperisuri inclinate, cu doua straturi de
izolatie cu saltea Ursa Glasswool SF 32 autoportanta din
vata minerala, cu coeficientul de transfer termic de 0,032
W/mK

material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.1

600001647 - Saltea autoportanta Ursa Glasswool SF 32
din vata minerala de sticla, de dimensiuni
1200x4000x100 mm, cu coeficientul de transfer termic
de 0,032 W/mK, pentru acoperisuri inclinate si pereti
exteriori

20 TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1

mp

100
mc

64.800

0.150
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m
teren foarte tare

mc

22 IZF04A - Strat hidroizolant executat la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape
freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta
pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% plane
sau curbe, cu mastic de bitum tip aplicat cu peria sau cu
gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

mp

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
40.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22.0

2600433 - Membrana bitumate oxidate bitubit dgv cu L
=1M

mp

48.000

22.1

2600050 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H
82/92 N6618

kg

68.000

MP

60.000

23 IZF09A# - Folie de hidroizolatie invelitoare

material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 CG32D1 - Umpluturi in straturi compactate cu piatra
sparta si balastru compactate cu mijloace mecanice

mc

6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

25 CA03XD - Beton simplu turnat in egaliz.,pante,sape
pt.cons.cu inal.35M prep.-turnare bet.clasa BC 10 (B150)

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

mc

6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.0

2100896 - Beton de ciment clasa C 8/10 ( BC 10/B150)
cu 317 Kg ciment

mc

6.000

26 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv

mc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26.1

2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622

27 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv

mc

3.024

mc

4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27.1

2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622

mc

4.032

28 CB06A1 - Cofraje pentru beton armat tip special si special
greu, din scinduri de rasinoase, exclusiv sustinerile .la
constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, de tip
special (pentru cadre cu sectiuni variate, plansee casetate,
ciupercile poligonale ale planseelor ciuperci, fundatii de
utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafete poligonale
complicate);

mp

20.000

29 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg

material:
manopera:
utilaj:
transport:
469.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM
ochiurile 100X100MM

mp

40.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 IZF10B - Strat termoizolator la terase, acoperisuri si
plansee din placi din polistiren celular, puzderie de canepa,
pel, poros, stabilit etc, avand grosimea de mm lipite cu
mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pana
la 40% inclusiv, lipite cu mastic de bitum

mp

40.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31.1

2602846 - Placa austrotherm 50xps-G/030 50 MM falt
pe cant

mp

40.400
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

32 TRA01A20 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

tona

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

18.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33 AUT3336A1 - Pompa hidraulica de beton cu 100M
conducta,pina la 40 MC/H

ora

12.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

34 TRB05C11 - Trasportul materialelor prin purtat direct prin
rostogolire distanta 10M

tona

18.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35 EI11XA-asim - Placuta inscriptionata

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

74.23

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

952.75

Recapitulatie

Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(0.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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Sef proiect
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Corp C2 - Galerie tarabe
Dev Arhitectura - neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

U.M.

1

2

1 MP36A1-asim - Taraba - 1.8 m lungime

buc

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

10.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

8.59

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

302.50

Recapitulatie

Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "Dev" - Formular F3
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Celtuieli pentru asigurarea utilitatilor
Dev Celtuieli pentru asigurarea utilitatilor - neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

1 W2E01XB1 - Bransament din stilp al liniei de distributie
trifazat

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.0

9004803058 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1KV 5X 6 U s
8778

2 W2J01C02> - Verificarea bransamentelor in vederea
receptiei si a punerii in functiune, trifazic

m

20.000

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 ACA17B%-asim - Bransament apa

ml

6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.0

671706A - Teava polietilena inalta
densitate,pe80,PN10,D.ext.32MM

m

6.000

3 710624000 - Camin apometru echipat

buc

1.000

4 TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m
teren foarte tare

mc

3.200

5 ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si
canalizare cu: nisip

mc

material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte
tare

mc

2.200
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

1

7 TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm
grosime pamant coeziv

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

mc

2.200
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

1.63

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

73.63

Recapitulatie

Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "Dev" - Formular F3
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Corp C1 - Cladire administrativa
Dev Instalatii electrice - eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

1

1 EA16A# - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de
instalatie in mediu exploziv cu diametrul 1/2"-11/4"

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1

7319046 - Doza pentru tevi de instalatii

DN

1/2 toli

buc

2 EA17B1 - Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau
patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si
ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in
beton tip patrat, RIPS, marimea 29

buc

2.000
10.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 EC04A# - Cablu pentru energie electrica CYABY cu
sectiunea pana la 16 mmp montat liber prin asezare in tub
NXH

m

65.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1

4802585 - Cablu energie CYABY
U s 8778

0,6/ 1 KV 3x 1,5

4 EC04A# - Cablu pentru energie electrica CYABY cu
sectiunea pana la 16 mmp montat liber prin asezare in tub
NXH

m

66.300

m

105.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1

4802602 - Cablu energie cyaby
s 8778

0,6/ 1 KV 3x 2,5

U

m

107.100

5 EC05A# - Cablu pentru energie electrica CYABY pana la 16
mmp tras prin tub de protectie NXH pentru racordare
tablouri

m

20.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1

4801983 - Cablu energie CYABY
mmp
M s.8778

0,6/ 1 KV 5x 6

m

20.400
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

6 ED01A# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a
montat ingropat exclusiv doza de aparat

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1

5501971 - Intreruptor simplu, montat ST, 10A

7 ED03A# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator,
priza) de la 32a pana la 63a cu bolturi implantate

buc

1.010

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1

5501972 - Intreruptor dublu, montat ST, 10A

8 ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie
normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara
contact de protectie (nul), montata îngropat

buc
buc

3.030
6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1

5535995 - Priza P+N+PE, montata ST, 16A, IP20

buc

6.060

9 ED08B1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie
normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara
contact de protectie (nul), montata îngropat, exclusiv doza
de aparat

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1

5536004 - Priza P+N+PE, montata ST, 16A, etansa
IP44, cu capac

10 EE12A#-asim - Corp de iluminat led IP 54 montaj exterior

buc

3.030

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1

20016125 - Corp de iluminat tip plafoniera LED
1x60W_ montaj aparent

11 EE12A#-asim - Corp de iluminat led

buc
buc

3.009
4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1

20016125 - Corp de iluminat tip plafoniera LED
1x60W_ montaj aparent

buc

4.012
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

12 EE12A#-asim - Corp de iluminat tip LED IP 54 pentru baie

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1

20016126 - Procurare Corp de iluminat tip plafoniera
LED 1x10W_ montaj aparent

13 EF01B# - Tablou electric pe schelet metalic, cu masca,
montat aparent sau in nisa, avand suprafata de 0,31-0,90
mp

buc

buc

3.009

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.0

5500914 - Intrerupator automat echipat cu
declansatoare termice si electromagnetice; P+N,
In=30A Isc=4.5kA,Un=230V, 50Hz

buc

1.000

13.0

5500926 - Intrerupator automat echipat cu
declansatoare termice si electromagnetice; P+N,
In=20A Isc=4.5kA,Un=230V, 50Hz

buc

2.000

13.0

5500938 - Intrerupator automat echipat cu
declansatoare termice si electromagnetice, protectie
diferentiala 30mA P+N, In=16A Isc=4.5kA,Un=230V,
50Hz

buc

2.000

13.0

5204203 - Descărcător combinat de curent de trăsnet
şi de supratensiune

buc

1.000

13.0

5537448 - SINA SIMETRICA OMEGA 2MT PERFORATA
OBO

buc

4.000

13.0

5537474 - Clema sir 32A 3N

buc

24.000

13.1

7312474 - Cutie material PVC, echipata cu: suporti,
traverse, montanti pentru fixare aparate, plastroane de
protectie 52M (module)

buc

1.000

14 W1R05A3 - Conductor de derivatie, pentru legarea la
pamant, montat in exterioare un conductor in teren foarte
tare

kg

48.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.1

3701411 - Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL
37-1n

15 W1R06A1 - Electrod din teava de otel de doi toli si
jumatatepentru legarea la pamant in teren normal

kg

49.440

m

12.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 5200186 - Piesa legatura M 2

buc

2.000
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

16 EG10A1 - Pregatirea tablourilor pentru punerea sub
tensiune

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 EI03A# - Material Marunt

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.1

2950716 - Diblu din lemn

18 W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de
instalatii electrice la constructii

buc

1.040

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 EH01A# - Incercarea cablului de energie electrica de
maximum 1 kv

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 EF07A# - Legatura electrica pana la 0,5 m intre sirul de
cleme si aparate sau intre aparate in tablouri, panouri,
pupitre)

buc

7.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 ATE05A - Incercarea si verificarea elect a releelor
interm,reed

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1

100
mc

0.200
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 IB06A1#-asim - Radiator electric

buc

4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23.1

5708739 - Radiator electric 2000W

buc

4.000
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

0.89

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

131.67

Recapitulatie

Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Corp C1 - Cladire administrativa
Dev Instalatii sanitare - eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

1 SA16A# - Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in
coloane,la clad loc si soc-cult,d=20 mm

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

m

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

12.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1

6717087 - Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm

1.2

6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20
mm

buc

0.960

1.3

6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm

buc

8.520

1.4

6719513 - Reductie din polipropilena avind diametrul
20 x 16 mm

buc

1.320

1.5

6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior
20 mm

buc

0.840

1.6

7913 - Aparat de sudura sr

ora

0.263

m

12.000

2 SA16B# - Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in
coloane,la clad loc si soc-cult,d=25 mm

m

12.240

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1

6717088 - Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm

2.2

6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25
mm

buc

0.960

2.3

6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm

buc

8.520

2.4

6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul
25 x 20 mm

buc

1.320

2.5

6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior
25 mm

buc

0.840

2.6

7913 - Aparat de sudura sr

ora

0.280

buc

6.000

3 IC34D1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4
toli

m

12.240

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1

4121735 - #ROBINET TRECERE DIN ALAMA NICHELATA
CU SFERA, FLUTURE, OLANDEZ PT APA FE-FI 1

buc

6.000
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

4 ID06A3 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru
instalatie incalzire centrala , cu d: 3/4

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1

4201808 - #ROBINET DE TRECERE DIN ALAMA
CROMATA CU SFERA SI MANETA PT APA FI-FI 1"

buc

5 SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa
dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn

buc

6.000

40.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 6714837 - TEU REDUS DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI
D.25x20x25mm

buc

2.000

5 6714812 - TEU REDUS DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI
D.25x20x20mm

buc

2.000

5 6712460 - COT DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI LA 45 GRD
D.20mm

buc

6.000

5 6712461 - COT DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD
D.20mm

buc

10.000

5 6712473 - COT DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI LA 45 GRD
D.25mm

buc

8.000

5 6712474 - COT DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD
D.25mm

buc

12.000

6 SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa
dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn

buc

8.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 6713425 - MUFA DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.20mm

buc

4.000

6 6713426 - MUFA DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.25mm

buc

4.000

7 SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel
cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli

buc

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1

4202163 - ROBINET DE TRECERE DIN ALAMA CROMATA
CU SFERA SI MANETA PT APA FI-FI 1"

buc

2.000
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

8 IC34D1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4
toli

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

buc

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

12.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 7355715 - TEU EGAL DIN ALAMA NICHELATA FI PT
IMBINARI PRIN FILET 3/4

buc

2.000

8 3331171 - REDUCTIE HEXAGONALA DIN ALAMA
CROMATA/NICHELATA FI-FE 3/4FEx1/2FI

buc

4.000

8 3330604 - COT DIN ALAMA CROMATA/NICHELATA ''HIDRA''
FI-FE PT IMBINARI PRIN FILET 3/4

buc

2.000

8 3330721 - NIPLU DIN ALAMA CROMATA/NICHELATA
''HIDRA'' FE-FE PT IMBINARI PRIN FILET 3/4

buc

4.000

9 SD01A1 - Robinet de serviciu simplu

buc

8.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I

buc

2.000

9 4204812 - ROBINET SUBLAVOAR 1/2"X1/2"

buc

6.000

buc

2.000

10 SC21A1 - Sifon din pvc flexibil avand d=32mm

material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.0

4203145 - FURTUN FLEXIBIL-EXTENSIBIL PT. SIFON
LAVOAR L.380-865mm D.32x1 1/4"

11 SB05B# - Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin
lipire,Montare aparent sau ingrop sub pardoseala,dn=40
mm

buc

10.000

m

27.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 6700246 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.40mm L250mm

buc

4.000

11 6700251 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.40mm L500mm

buc

4.000

11 6700247 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.40mm L1000mm

buc

2.000

11 6700252 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.40mm L1500mm

buc

2.000
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

12 SB17B1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin
lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 40 mm

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

8.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1

6712235 - Cot PVC-u 45 gr DN 40 cod kab040x45

13 SB16C1 - Teava pvc-u neplastifiata pentru
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop.
pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm

buc
m

8.000
8.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 6700263 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.50mm L250mm

buc

2.000

13 6700264 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.50mm L500mm

buc

2.000

13 6700275 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.50mm L1000mm

buc

1.000

13 6700276 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.50mm L1500mm

buc

3.000

14 SB17C1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin
lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 50 mm

buc

4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.1

6712244 - Cot PVC-u 45 gr DN 50 cod kab050x45

14 6704205 - REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROPILENA PT
CANALIZARE D.50x40mm
15 SB16E1 - Teava pvc-u neplastifiata pentru
canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop.
pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm

buc

4.000

buc

1.000

m

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 6700304 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.110mm L500mm

buc

2.000

15 6700305 - TUB POLIPROPILENA IGNIFUGATA CU
MUFA/GARNITURA PT CANALIZARE D.110mm L1000mm

buc

2.000

16 SB17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin
lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm

buc

8.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

1

2

3

4

5=3x4

6712259 - COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45
GRD D.110mm

buc

8.000

buc

2.000

Nr.

Capitol de lucrari

0

16.1

SECTIUNEA FINANCIARA

17 SB44F1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand
d=100mm,simplu

material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 SB17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin
lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm

buc

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.1

6712169 - RACORD POLIPROPILENA FLEXIBIL SI
EXTENSIBIL PT RACORDARE VAS WC L. 220-570mm,
D.90/110mm

19 SB19C1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu
imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm

buc

buc

2.000

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.1

6712863 - RAMIFICATIE POLIPROPILENA PT
CANALIZARELA 45 GRD D.110x110mm

20 SB19A1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu
imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm

buc

2.000

buc

4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.1

6712813 - RAMIFICATIE POLIPROPILENA PT CANALIZARE
LA 45 GRD D.50x50mm

21 SB19C1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu
imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm

buc

buc

4.000

6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.1

6713130 - RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT
CANALIZARE LA 45 GRD D.110x50mm

buc

6.000

22 SB21C1 - Piesa de curatare pvc-u,pentru canalizare,cu
imbinare prin lipire avand d=110 mm

buc

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

23 SC14B1 - Vas closet din fonta em cu teava pvc si rezervor
Montare cu dibluri de lemn pe zid de beton

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24 SC07B1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console
fixate cu dibluri de lemn pe zid de beton

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.1

2437829 - Lavoar portelan cu semipiedestal

buc

3.000

25 SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar
avand d=1/2 toli

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.1

4201299 - BATERIE PT LAVOAR, CROM (cu ventil din
alama)

26 SA47C1 - Fitinguri PE Montare prin insurubare si d=3/4
toli

buc

3.000

buc

6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26.1

4114715 - Racord PE 32 - 1" fe

27 ACB09B6 - Teava polietilena dn 25

buc
m

6.000
21.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27.1

3304627 - Teava PE dn - 32 pn 10

28 ID12A1 - Robinet de otel cu ventil si flanse pentru
instalatii sanitare cu d: 15 mm

m

21.420

buc

6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28.1

3270527 - ROBINET SFERIC GOLIRE 1/2

29 IA02C01> - Boiler electric, inclusiv accesoriile

buc

6.000

buc

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29.0

5783786 - Boiler electric 10 L

buc

2.000
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

30 VC01C1 - Montarea ventilatorului axial GR. totala 50200Kg

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30.0

20012059 - Ventilator axial

buc

2.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

0.37

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

94.27

Recapitulatie

Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Organizare de santier
Dev Organizare de santier - neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

U.M.

1

2

1 RPCXS03A - Imprejmuire din plasa impletita cu stalp lemn

m

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

40.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.0

8000753 - Plasa sarma zincata D=2-3 MM

mp

2 TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de
0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat
cu: rulou compresor de 10-12 T

mc

80.000
15.280
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 EF01A# - Tablou electric pe schelet metalic, cu masca,
montat aparent sau in nisa, avand suprafata de pana la
0,30 mp

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1

7322284 - Tablou de distributie pentru bransament cu
sigurante sist tip E4m

4 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

buc
tona

1.000
63.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

66.08
Recapitulatie

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

57.00
Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
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Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Corp C2 - Galerie tarabe
Dev Arhitectura - eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

1 CD31D01^-asim - Montare panou lemn

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

ml

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

12.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1

600006604 - Panou lemn

mp

12.000

1.2

100014441 - Surub fixare 12-11 5,5/6,3X195 pentru
panou din lemn cu grosimea de 115 -145 mm

buc

72.000

2 CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu
diametrul de 15 cm

m

44.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin
petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari
din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 cm
uzinate

m

21.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 CE26B# - Sarpanta simpla de lemn de rasinoase,
rezemata direct pe ziduri (fara scaune) compusa din pane
si capriori, pentru invelitori de carton bitumat sau tabla, cu
una sau doua pante, executate pe suprafete peste 25 mp
la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si
prindere, din lemn rotund cioplit, la constructii definitive

mp

170.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1

5887051 - Cuie cu cap conic tip a1 5 X150 OL37 S 2111

kg

20.400

4.2

2900503 - Lemn rot cons rur nec brad L min 1M d sub
min 9CM S4342

mc

10.200

mp

170.000

5 RPCI01B01> - Invelitoare tigla ceramica cu accesorii

material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1

3610088 - Tabla groasa 7X 2000 OL 37-1N s 437

kg

85.000

5.2

2600457 - Folie pentru hidroizolatii acoperis 1400 X 1,2
MM moldoplast sa iasi

mp

195.500
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

6 CE04D% - Coame din olane mici pentru acoperisuri

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

m

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

22.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1

2303327 - Olana 300X140/110X60/40 netratata cal.1
S515

7 CE19C#-asim - Pazii laterale si stresina

buc

77.000

ml

60.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 CE08E% - Sorturi pt invelitori din tigla profilata

m

44.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 IZF09A# - Folie de hidroizolatie invelitoare

MP

170.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1

100
mc

0.250
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m
teren foarte tare

mc

12 CG32D1 - Umpluturi in straturi compactate cu piatra
sparta si balastru compactate cu mijloace mecanice

mc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 CA03XD - Beton simplu turnat in egaliz.,pante,sape
pt.cons.cu inal.35M prep.-turnare bet.clasa BC 10 (B150)

mc

7.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.0

2100896 - Beton de ciment clasa C 8/10 ( BC 10/B150)
cu 317 Kg ciment

mc

7.000
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

14 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

mc

6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.1

2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622

15 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv

mc

6.048

mc

8.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.1

2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622

mc

8.064

16 CB06A1 - Cofraje pentru beton armat tip special si special
greu, din scinduri de rasinoase, exclusiv sustinerile .la
constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, de tip
special (pentru cadre cu sectiuni variate, plansee casetate,
ciupercile poligonale ale planseelor ciuperci, fundatii de
utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafete poligonale
complicate);

mp

40.000

17 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg

material:
manopera:
utilaj:
transport:
938.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM
ochiurile 100X100MM

mp

85.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 IZF10B - Strat termoizolator la terase, acoperisuri si
plansee din placi din polistiren celular, puzderie de canepa,
pel, poros, stabilit etc, avand grosimea de mm lipite cu
mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pana
la 40% inclusiv, lipite cu mastic de bitum

mp

85.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.1

2602846 - Placa austrotherm 50xps-G/030 50 MM falt
pe cant

20 TRA01A20 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

mp
tona

85.850
25.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 AUT3336A1 - Pompa hidraulica de beton cu 100M
conducta,pina la 40 MC/H

ora

9.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

22 TRB05C11 - Trasportul materialelor prin purtat direct prin
rostogolire distanta 10M

tona

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

25.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

107.61

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

749.28

Recapitulatie

Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(0.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Corp C2 - Galerie tarabe
Dev Arhitectura - neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

U.M.

1

2

1 MP36A1-asim - Taraba - 1.8 m lungime

buc

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

10.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

8.59

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

302.50

Recapitulatie

Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Vanatori
Transilvania Arhitechts
Amenajare Piata Locala
Obj Corp C2 - Galerie tarabe
Dev Instalatii electrice - eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

1

1 EA17B1 - Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau
patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si
ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in
beton tip patrat, RIPS, marimea 29

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

8.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 EC04A# - Cablu pentru energie electrica CYABY cu
sectiunea pana la 16 mmp montat liber prin asezare in tub
NXH

m

44.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1

4802585 - Cablu energie CYABY
U s 8778

0,6/ 1 KV 3x 1,5

m

3 EC04A# - Cablu pentru energie electrica CYABY cu
sectiunea pana la 16 mmp montat liber prin asezare in tub
NXH

44.880

m

90.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1

4802602 - Cablu energie cyaby
s 8778

0,6/ 1 KV 3x 2,5

U

4 ED03A# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator,
priza) de la 10a pana la 63a cu bolturi implantate

m

91.800

buc

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1

5501972 - Intreruptor dublu, montat ST, 10A

5 ED08B1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie
normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara
contact de protectie (nul), montata îngropat, exclusiv doza
de aparat

buc

2.020

buc

6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1

5536004 - Priza P+N+PE, montata ST, 16A, etansa
IP44, cu capac

buc

6.060
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

6 EE12A#-asim - Corp de iluminat led IP 54 montaj exterior

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

5.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1

20016125 - Corp de iluminat tip plafoniera LED
1x60W_ montaj aparent

7 EE12A#-asim - Corp de iluminat tip LED IP 54

buc

5.015

buc

7.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1

20016126 - Procurare Corp de iluminat tip plafoniera
LED 1x10W_ montaj aparent

8 EI03A# - Material Marunt

buc

7.021

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1

2950716 - Diblu din lemn

9 W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de
instalatii electrice la constructii

buc

1.040

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 EH01A# - Incercarea cablului de energie electrica de
maximum 1 kv

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 EF07A# - Legatura electrica pana la 0,5 m intre sirul de
cleme si aparate sau intre aparate in tablouri, panouri,
pupitre)

buc

7.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 ATE05A - Incercarea si verificarea elect a releelor
interm,reed

buc

1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

13 TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

100
mc

0.200
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

0.08

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

37.04

Recapitulatie

Valoare

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte

10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit

5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(0.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Formularul nr. 1
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]

Scrisoare de OFERTĂ
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Obiectul contractului: ,, AMENAJARE PIATĂ LOCALĂ”

Către,
UAT Comuna VÂNĂTORI
Vânători, strada Principală nr. 51, județul Mureș
Email: vinatori@cjmures.ro
Ca urmare a anunțului publicitar publicat în SICAP sub nr. _______________ având ca obiect
atribuirea Contractului de lucrări pentru obiectul de investiții ,,AMENAJARE PIATĂ LOCALĂ”,
noi SC .............................. SRL / SA vă transmitem următoarele:
Formularul Nr. 2

Acord de asociere (se va depune numai dacă ofertantul depune oferta
în asociere)

Formularul Nr. 3

Acord de subcontractare (se va depune numai dacă ofertantul are
declarați subcontractanți)

Formularul nr. 4

Declarație pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de
mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca

Formularul Nr. 5

Formular de OFERTĂ TEHNICO-FINANCIARĂ

-

Certificat Constatator al ofertantului

Informații în legătură cu procedura:
(1) Precizăm faptul că depunem oferta în calitate de:
Ofertant UNIC

☐

În cadrul ofertei avem subcontractanți declarați, după cum
urmează:

☐

Subcontractant nr. 1

(se va completa cu denumirea subcontractantului)

Subcontractant nr. ….

(se va completa cu denumirea subcontractantului)

Lider de asociere
Asociat nr. 1
Modele de formulare

☐
(se va completa cu denumirea membrului asocierii)

1

Asociat nr. ……

(se va completa cu denumirea membrului asocierii)

(2) Adresa completă pentru corespondență (dacă este cazul), valabilă pentru comunicări la prezenta
procedură:
 S.C. .................................. S.R.L. / SA, localitatea .........................., strada .........................
nr. .........., Județul ..............
 Telefon: ............................
 adresa de e-mail ...................................
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.
Data: ............................
......................................
(nume, prenume şi semnatura),
L.S.
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele .............................. ....

Modele de formulare

2

Formularul nr. 2
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]

Acord de asociere (model)
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Obiectul contractului: ,, AMENAJARE PIATĂ LOCALĂ”
1. PĂRȚILE ACORDULUI
Prezentul acord se încheie între :
S.C...................................................,
cu
sediul
în
.....................................,str.
..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la
Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod de identificare
fiscală....................................,
cont
............................................deschis
la............................................................... reprezentată de ......................................................având
funcţia de.......................................... . în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C.................................................,
cu
sediul
în
..................................,str.
................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la
Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod de identificare
fiscală....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................ reprezentată de .................................................................având funcţia
de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

2. OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................ (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
Modele de formulare

3

achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. DURATA ACORDULUI
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

5. RĂSPUNDERE
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

6. ALTE CLAUZE
6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.
6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
7. SEDIUL ASOCIERII
7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel,
nr. de fax).

Modele de formulare

4

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
8.1 Asocierea încetează prin :
a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor
asumate de părți;
d) alte cazuri prevăzute de lege ;

9. COMUNICĂRI
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

10. LITIGII
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.
LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte
clauze

Modele de formulare

5

Formularul nr. 3
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]

Acord de subcontractare (model)
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Obiectul contractului: ,, AMENAJARE PIATĂ LOCALĂ”
Art.1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie
publică organizată de Comuna ................................... să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor
subcontracta ______________________________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată a lucrărilor/serviciilor ce se vor executa de subcontractantul
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a
lucrărilor/serviciilor ofertate, respectiv lucrări / servicii de ______________________________
Art.4. Durata de execuție a ___________________________ lucrărilor / serviciilor este de
________ zile / luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Modele de formulare

6

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi
responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului
........................................................
Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
____________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)

Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Modele de formulare

7

Formularul nr. 4
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]

Declarație pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de
mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Obiectul contractului: ,, AMENAJARE PIATĂ LOCALĂ”

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant
legal / împuternicit al ............................................................................................... (denumirea /
numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura
.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea contractantă
...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am
ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al
relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de
lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea
265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor
reglementări aplicabile.

Data: ............................
......................................
(nume, prenume şi semnatura),
L.S.
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC
.............................. SRL / SA

Modele de formulare
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Formularul nr. 5
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]

Formular de OFERTĂ TEHNICO-FINANCIARĂ
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Obiectul contractului: ,, AMENAJARE PIATĂ LOCALĂ”

Către,
UAT Comuna VÂNĂTORI
Vânători, strada Principală nr. 51, județul Mureș
Email: vinatori@cjmures.ro
După examinarea Invitației de participare, a Caietului de sarcini și a Proiectului tehnic de execuție,
documente puse la dispoziție prin intermediul SICAP, subsemnatul ....................................,
reprezentant legal al SC .......................................... SRL / SA, ne angajăm să semnăm Contractul de
execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,, AMENAJARE PIATĂ LOCALĂ ”
ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în
Contract în conformitate cu soluția tehnică din Proiectul tehnic și cu Propunerea noastră TehnicoFinanciară.
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnico-Financiară și pe baza informațiilor furnizate de
Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei, ofertăm prețul total de ______ LEI
[introduceți suma în cifre și litere], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma
în cifre și litere], detaliat astfel:
Capitol din Componente / Denumirea Capitolului de Buget
Bugetul
Proiectului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de
investitii
4.1 Construcții și instalații
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului
TOTAL

Modele de formulare

Valoare
TOTALĂ (lei
fără TVA)

9

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
1. am examinat conținutul Proiectului tehnic, ce reprezintă documentele achiziției comunicate de
Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;
2. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației
achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin
documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016
și HG nr. 395/2016;
3. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără
nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul,
instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;
4. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra
acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor
documente;
5. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și
Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
6. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada
pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în
legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;
7. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și
comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de
Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste
documente;
8. Atașăm Listele de cantități completate corespunzător, inclusiv justificările pentru oferta
privind organizarea de șantier.
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți
numărul] ZILE de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține
răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea
perioadei menționate.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această
procedură declar că:
1. termenul de execuție al lucrărilor este de _________ zile calendaristice, conform Graficului de
execuție de mai jos:
Nr. crt. Categoria de lucrări
Valoare Executat în Executat în
ofertată, din
Luna 1
Luna x
care:
1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
2 Construcții și instalații
3 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier
4 Cheltuieli conexe organizării șantierului
TOTAL
Modele de formulare
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2. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru
a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția
3. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de
interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat
Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării
Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului
4. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică de lucrări această Ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea
Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un
angajament ferm pentru noi.
5. Precizăm că nu depunem Ofertă Alternativă.
6. Înțelegem că Autoritatea Contractantă
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de
a anula procedura simplificată în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor
stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care
o poate primi.
c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de
situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă
răspunzătoare într-o astfel de situație.
7. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, de 10% din prețul Contractului,
în forma de constituire:
☐ rețineri succesive din plățile efectuate
☐ instrument de garantare emis de o societate bancară / de asigurări
[ofertantul va bifa modul de constituire al garanției de bună execuție]
8. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să prezentăm o poliță de asigurare de răspundere
profesională în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de începere a
lucrărilor, valabilă pe durata derulării contractului de lucrări și care va acoperi toate riscurile ce
rezultă din obiectul contractului.
9. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru
care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca
membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).
10. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art.
123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016
precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter
confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul
comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:
Nr. Crt.

Referința din Propunerea Financiară
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful
nr. ...]

1.

.... [introduceți informația]

2.

.... [introduceți informația]

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru
Modele de formulare
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care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt
următoarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din
Propunerea Financiară sunt confidențiale

1.

.... [prezentați motivul]

2.

.... [prezentați motivul]

Data: ............................
......................................
(nume, prenume şi semnatura),
L.S.
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC
.............................. SRL / SA

Modele de formulare
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CONTRACT
DE LUCRĂRI
,,AMENAJARE PIAȚĂ
LOCALĂ”
………

Contract de lucrări
nr. la beneficiar _________ data .......
nr. la executant _________ data ........
având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,,AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ”,
cod CPV – 45213140-6 Lucrări de construcţii de piețe

1. Părţile contractante
În temeiul articolului 7 aliniatul (5) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art. 43
din HG nr. 395 / 2016, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,
între
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna VÂNĂTORI, cu sediul în: localitatea VÂNĂTORI,
strada _________ nr. _____ , telefon: ____________ , fax: _________ , e-mail: vinatori@cjmures.ro,
cod de înregistrare fiscală ___________ , cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [BancaSucursala] reprezentată prin FELEGEAN MIRCEA – AUGUSTIN, având funcția de Primar, în
calitate de și denumită în continuare „Achizitor / Autoritate Contractantă / Beneficiar”, pe de o
parte
şi
..........................., cu sediul în: ______________, ______________, Județul ............, telefon:
______________ , e-mail: ______________ , număr de înmatriculare ______________ , cod de
înregistrare fiscală ______________ , cont IBAN nr. _______________________________, deschis
la Trezoreria Municipiului ________________, reprezentată prin ___________________,
Administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant / Executant”, pe de altă parte,

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale,
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care
nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia
din părţi;
f. proiect tehnic – documentația tehnico-economică elaborată de contractant în baza
soluției din studiul de fezabilitate, inclusiv documentațiile tehnice pentru obținerea
avizelor, acordurilor, autorizațiilor;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul, cantitatea și preţul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute lucrările de construcții pentru obiectivul de investiții
,,AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ”, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de ,,AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ”.
4.3. - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor proiectate și
lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform ofertei financiare (anexă la
prezentul Contract) este de ................... fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ............... lei,
valoarea finală a contractului cu TVA fiind suma de ...................... lei, defalcată astfel:

5. Durata contractului
5.1 – Durata totală de execuție a prezentului contract este de 6 luni începând cu a doua zi după
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin):
a) Proiectul tehnic de execuție
b) Oferta tehnico-financiară
c) Graficul de execuție al lucrărilor
d) Metodologia de decontare a lucrărilor

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului va începe a doua zi după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de
a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel
de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile
vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are
dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul
contractului.
8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor
prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor
istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrările de construcții pentru
investiția ,,AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract.
9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de
şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite
de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de
către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele,
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească
sau care sunt cerute de achizitor.
9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă,
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că
dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în
scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu
excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în
execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
9.6 - (1) Executantul 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 responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată,
pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte
furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are
obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrărilor.
9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror
prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este
sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către
achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele
persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării
lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi
în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor,
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi
de metodele sale de lucru.
9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere
a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia,
în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în
legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică
cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul
propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi
vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe
şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri
ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză,

doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice
ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor
sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor
reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului.
9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei,
ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor
şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau
încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit
de către achizitor.
9.14 - Executantul se obligă să predea, la finalizarea lucrărilor de branșare, sistemul de alimentare cu
apă funcțional, având probele de funcționare efectuate.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi
întreţinerea lucrărilor de construcții pentru investiția ,,AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ”.
10.2 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare
execuţiei lucrărilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a
convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru
organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.),
până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat
se suportă de către executant.
10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară
pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin
graficul de execuţie a lucrării.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract într-o perioadă de 30 de zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din preţul lucrărilor
neexecutate.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,1% din plata neefectuată.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Contractantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea corespunzătoare
a Contractului.
12.2 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 10% din prețul contractului fără
TVA, respectiv ................ lei şi se va constitui fie şi se va constitui fie:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să
fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa
necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate, sau
b) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, într-un cont de disponibil
distinct deschis la Trezoreria Statului și pus la dispoziția Achizitorului. Suma inițială care se va
depune de către Contractant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică
de 0,5% din valoarea contractului fără TVA.

2.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia,
contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a
contractului de achiziţie publică.
12.4 Contractantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la
finalizarea Lucrărilor de către acesta şi remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanţiei de Bună
Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Contractantul nu este îndreptăţit să obţină Procesul
verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, contractantul va prelungi
valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defectele
remediate.
12.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care:
a)
Contractantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum
este prevăzut la art. 12.3, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de
Bună Execuţie;
b)
Contractantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de sarcini /
instrucţiune / procese-verbale / note de constatare.
c)
oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
Contractantul nu îşi îndeplineşte, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare
dintre obligaţiile asumate prin Contract.
12.6 Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia de
a notifica atât Contractantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului;
12.7 În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Contractantul are obligaţia de
a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la
data notificării emise de către Achizitor.
12.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei,și nu sunt
identificate riscuri pentru vicii ascunse;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.
12.9 Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, în conformitate cu legislația în vigoare
12.10 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe serviciile și lucrările începând cu a doua zi după
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate
la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date
contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie
de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe
parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data
prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle
asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop,
şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă
este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera
aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse
în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar,
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului,
şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate
de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
14.1 - În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin
încălcarea contractului de către acesta,
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se
calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se
constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi
deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi
funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie este de 36 de luni și decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor
şi până la recepţia finală.
16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de
a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror
cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,
în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a
lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul
este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite
acestuia.

17. Modalităţi de plată și avans
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta, respectiv în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii și acceptării
acesteia prin confirmarea ”bun de plată” și viza Control Financiar Preventiv. Plăţile în valută se vor
efectua prin respectarea prevederilor legale.
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul
execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în
cel mai scurt timp posibil.

17.3 – (1) Achizitorul nu acordă avans.
17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie
să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă
şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru
servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile
în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit, respectiv maxim cinci zile lucrătoare
de la data înregistrării dosarului de decontare ca fiind conform cu metodologia de decontare.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, numai după justificarea avansului primit (dacă este cazul), dar nu
influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de
către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive
de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea
certificatului de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul contractului nu se ajustează.

19. Asigurări
19.1 Înainte de începerea Lucrărilor, Contractantul va face şi va menţine în vigoare, pana la data
admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor o asigurare de
răspundere civila profesionala care va acoperi aferent execuției neconforme a lucrărilor sau
accidentelor, vătămărilor, neconformităților care pot apărea pe durata execuției lucrărilor.
19.2 Înainte de începerea Lucrărilor, Contractantul va face şi va menţine în vigoare, pana la data
admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, asigurări în
numele ambelor Părţi pentru:
a)
pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor
Contractantului,
b)
responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările
produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului de către
Contractant, incluzând responsabilităţile acestuia pentru daune aduse proprietăţii Achizitorului, alta
decât Lucrările,
c)
responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau
vătămarea corporală a personalului Contractantului cu excepţia cazului în care responsabilitatea
rezultă din neglijenţa Achizitorului, a oricărui reprezentant al Achizitorului sau a angajaţilor acestora.

20. Subcontractanţi
20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi se va face numai
cu acordul achizitorului.

21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din
România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ................... prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
ACHIZITOR
UAT COMUNA VÂNĂTORI
Primar
FELEGEAN MIRCEA – AUGUSTIN

semnătura și ștampila

Vizat CFP

EXECUTANT
.....................................
Reprezentant legal
_______________

semnătura și ștampila

METODOLOGIA DE DECONTARE
(a) Dosarul de decontare a lucrarilor se va intocmi in doua exemplare si se va depune la sediul
autoritatii contractante;
(b) Prima etapă de verificare a dosarului va fi cea de conformitate administrativă, etapă ce se va
realiza în termen de maxim două zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului;
(c) Daca dosarul de decontare indeplineste cerintele de continut (conformitate administrativă)
stabilite de autoritatea contractanta, se va transmite dirigintelui de șantier pentru verificarea
tehnica si financiara a sumelor solicitate la plată;
(d) În cazul în care dosarul de decontare nu îndeplinește cerințele de conținut conformitate
administrativă) stabilite de autoritatea contractanta, se va retransmite executantului pentru
completare;
(e) In termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data Certificării conformității dosarului de
decontare de catre autoritatea contractantă, dirigintele de șantier va avea obligatia sa efectueze
verificarea tehnica si financiara a sumelor solicitate la plata, sa efectueze verificarea in teren
a lucrarilor si sa emita:
- Certificatul de plata nr. 1/2/3 (dupa caz), in care va preciza suma
datorata constructorului (numai in cazul in care sumele solicitate la
plata sunt conforme din punct de vedere tehnic, financiar, constatate ca
lucrări/utilaje/echipamente/dotări, fizic in teren si insotite de cel putin
urmatoarele acte: documente de calitate, conformitate, rapoarte de
analiza, rapoarte de incercari, procese verbale de control al calitatii
lucrarilor care devin ascunse, procese verbale de receptie calitativa,
procese verbale de control al calitatii lucrarilor in faze determinante,
fise tehnice, etc; Certificatul de plata va fi transmis de autoritatea
contractanta catre constructor notificand faptul ca se poate emite
factura pentru lucrarile autorizate de dirigintele de șantier;
- Nota de respingere a dosarului de decontare cu motivarea deciziei sale;
(f) In cazul emiterii de catre inginer, a certificatului de plata, constructorul va fi indreptatit la
emiterea facturii continand suma aprobata prin certificat. Facturile se vor emite separat pentru
fiecare actiune componenta a bugetului proiectului, respectiv pe linii bugetare.
(g) In cazul respingerii dosarului de decontare, constructorul va fi obligat la refacerea dosarului
si remedierea oricaror observatii de natura tehnica si/sau financiara mentionate in „Nota de
respingere a dosarului” si redepunerea dosarului dupa aceasi procedura.
(h) Factura emisa de constructor, numai in conditiile de validitate autorizate de autoritatea
contractanta, respectiv numai dupa emiterea certificatului de plata, va fi platita de autoritatea
contractanta in termen de maxim 30 de zile de la data acceptarii (semnarea facturii si aplicarea
stampilei „bun de plata” de catre beneficiar).
(i) Orice abatere de la prezenta procedura va duce la nulitatea activităţiilor întreprinse de către
oricare din părţile implicate în implementarea proiectului, iar responsabilitatea privind
posibila întârziere a proiectului va reveni strict părţii care s-a abătut de la prezenta
metodologie.
Dosarul de decontare va contine, fara a se limita, cel putin urmatoarele documente:
a) Borderou documente
b) Centralizatorul financiar al situaţiilor de plată (conform Anexa nr. 1)

c) Situaţiile de lucrări întocmite conform ofertei financiare, pe fiecare categorie de lucrări
d) Atașamentele situaţiilor de lucrări (conform Anexa nr. 2)
e) Registrul ordinelor de variatii (+/-) din contract, daca este cazul (conform Anexa nr.
3)
f) Documentele de calitate, declaratii de conformitate și certificate de garanţie pentru
toate materialele puse în operă și solicitate la plată
g) Certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import (dacă este
cazul)
h) Buletine de analiza, buletine de verificări, măsurători, încercări si determinări de
laborator pentru materialele puse in opera
i) Rapoarte de încercări și orice alte probe specifice solicitate in caietele de sarcini
speciale ale proiectului
j) Tabele de cote, condică de betoane
k) Procese verbale de predare – primire a amplasamentului și bornelor de reper
l) Procese verbale de trasare a lucrărilor
m) Procese verbale de verificare si receptie a naturii terenului de fundare
n) Procese verbale de lucrări ascunse – se vor intocmi pentru toate lucrarile care se vor
acoperi si nu pot fi verificate vizual la data finalizarii investitiei
o) Procese verbale de recepţie calitativă – se vor intocmi pentru toate lucrarile care se nu
se acopera si certifica receptia preliminara a fiecarui obiect/categorie de lucrare

ACHIZITOR
UAT COMUNA VÂNĂTORI

EXECUTANT
.........................

Primar
FELEGEAN MIRCEA – AUGUSTIN

Reprezentant legal
_______________

semnătura și ștampila

semnătura și ștampila

Vizat CFP

