
 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA PARINCEA 
 
          
NR. 9344 DIN 27.12.2022  
 
 
 

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA 
 

 

COMUNA PARINCEA, COMUNA PARINCEA (CONSILIUL LOCAL PARINCEA)   

CIF: 4352905, Adresa: Strada: -, nr. -, Sector: -, Judet: Bacau, Localitate: Parincea, Cod postal: 

607400   Tara: Romania, Website: www.parincea.ro   Tel: +40 234226530   Fax: +40 234226524   

E-mail: primaria.parincea@yahoo.com    în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta 

solicitare de ofertă de pret în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect 

Executie  lucrari pentru realizarea obiectivului de investiții ,,CONSTRUIRE CENTRU 

COMUNITAR INTEGRAT, SAT PARINCEA,COM. PARINCEA, JUD. BACAU", SMIS 

142663. 
 
 

1. Categoria de produse/servicii/lucrari: EXECUTIE LUCRARI 
 

2. Clasificare Coduri CPV :  

45210000-2 - Lucrari de construcþii de cladiri 

 

3.  Valoarea estimată a contractului este de 876.090,07 lei fara TVA din care 

 

Cap.2 = 26.523,58 lei 

Cap.4.1 = 803.971,97 lei 

Cap.4.2 = 5.617,89 lei 

Cap.4.3 = 34.881,00 lei 

Cap.5.1 = 5.095,63 lei 

 

La estimarea valorii s-a  tinut cont de valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 

23.806,43 lei 

 

4. Procedura de achiziție conform legii : Achizitie directa prin publicarea unui anunt 

pe website-ul propriu 

Conform Legii 98/2016  cu  modificarile si completarile la zi, Articolul 7 (7) În cazul 

achiziţiei directe, autoritatea contractantă: a) are obligaţia de a utiliza catalogul electronic 

pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului 

propriu sau al SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care 

urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 

200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru 

lucrări; 

 

5.Identificarea proiectului: PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL 

Cod SMIS  142663 

POR/8/8.1/B/1/7 regiuni, Centre comunitare integrate 

Axa Prioritară Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 

 Operaţiunea Operaţiunea 8.1.B: Centre comunitare integrate 

 

6. CRITERII DE ATRIBUIRE Pretul cel mai scazut  



 
7. Termen limita de depunere: 5 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 

8.  Durata contractului: 5 luni, incepe dupa  emiterea  ordinului de incepere 

 Preturile vor fi ferme, in lei fara TVA. Oferta va fi prezentata in limba romana si va avea 

termen de valabilitate de minim 60 de zile. 

 Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din  prețul contractului. 

 Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp 

de la semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor. 

 Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și 

completările ulterioare. Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în 

termenul stabilit la art.39 alin.(3) din HG 395/2016. 
  

In cazul in care sunteti interesati de contractul mai sus mentionat asteptam oferta dvs 
continand urmatoarele documente: 

A. Documente minime de calificare: 

 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat 

sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura 

actionarilor, reprezentantilor legali; obiectul de activitate aferent prezentului contract. 

Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii 

acestuia.Forma de prezentare: original sau copie lizibilă stampilata, semnata de catre 

reprezentantul legai al ofertantuiui si continand mentiunea "conform cu originalul". 

Ofertantii/ ofertantii asociati/ tertii sustinatori/ subcontractantii participanti la procedura 

trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare, iar in domeniul de activitate al acestora sa 

se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului contractului, în conformitate cu 

cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, conform art. 173 alin. (1) 

din Legea nr.98/2016.  

Ofertantii asociati/ tertii sustinatori/ subcontractantii participanti la procedura trebuie sa 

depună documentele minime de calificare solicitate . 

 Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice  

 Declaratie privind neincadrarea in prevederile de la art. 167 din Legea 98/2016 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din  Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice 
 

B.   Oferta financiara  - Ofertantul  va  prezenta  oferta  financiara semnata si stampilata. 

C. Oferta tehnica - Ofertantul  va  prezenta  propunerea tehnica datata, semnata si stampilata 

 

 

Informatii suplimentare: Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de ofertare.  

Documentatia de atribuire poate fi ridicata de la sediul primariei Comunei PARINCEA de luni 

pana vineri in intervalul orar 08.00-16.00 pe baza unei solicitari prealabile. 

 

Modul de prezentare a ofertei: Documentele ce alcatuiesc oferta completa se vor depune pana la 

data limita de depunere a ofertelor la sediul Primariei Comunei PARINCEA semnate si 

stampilate, in plic sigilat. 

 Ofertele financiare se vor depune și in catalogul electronic SEAP cu acelasi titlu si se vor 

mentine 30 de zile. 

Sursa de finanţare: POR SI BUGET LOCAL. 

     



 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din   

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

  

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), 

în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/terţul susţinător, la 

procedura de……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect ................................... (denumirea produsului, serviciului sau 

lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de 

.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 

că nu mă aflu în conflict de interese cu autoritatea contractantă COMUNA PARINCEA. 

Persoanele  cu  functii  de  decizie  din  cadrul  autoritatii  contractante  sunt anexate la 

prezenta documentatie in Declaratia anexa. 

  

   Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

  

   Reguli de evitare a conflictului de interese 

  “ART. 59 

    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează 

în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau 

care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 

economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite 

imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

  

 ART. 60 

    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 

duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu 

titlu exemplificativ: 

    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 

din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 



 

natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 

    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire. 

    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 

persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% 

din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în 

adunarea generală.” 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  

OFERTANT 

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

(semnătură autorizată) 



 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

  

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa 

operatorului economic) în calitate de __________________________________________ 

(candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, 

prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  



 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin 

(1) din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 

orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 



 

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 

 

  DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 

98/2016 

 

 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, 

serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 

............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea 

excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în 

situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv: 

-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 

administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care 

respectivul operator economic este înfiinţat. 

 

     

Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

    Operator economic, 

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

 (semnătură autorizată) 

    OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 

 

 

 



 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

  

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________________, 

                                                                             (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică având ca obiect 

................................................................................................................................ (denumirea, 

serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de 

.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 

că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

  ART. 167 

    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 

situaţii: 

    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 

acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin 

care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie 

a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 

considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează 

denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, 

iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 

condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte 

măsuri mai puţin severe; 

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 

reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau 

al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 

transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 

excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii 

sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 

autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 



 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 

care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 

excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 

procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 

insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul 

economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie 

publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de 

observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce 

permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de 

reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare 

aprobat de instanţă. 

    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 

abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar 

fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau 

încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 

    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una 

dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de 

investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1). 

    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente 

indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori 

economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura 

în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 

    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 

participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 

conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 

    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 

procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, 

financiară sau economică sau de orice altă natură; 

    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 

individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 

economici; 

    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi 

operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de 

participare. 

    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 

contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la 

indiciileidentificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura 

de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 

    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul 

Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 

    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea 

unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării 

conform destinaţiei prevăzute în contract. 

  



 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  

Data completării ...................... 

  

  

  

Candidat /ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

  

 

 



 

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 

 

 

 

    1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe 

propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru 

atribuirea contractului de achizitie publică “Titlu” –  <XX>, având ca obiect ............................... 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/luna/an), 

organizată de................., particip în calitate de : 

□ ofertat în nume propriu; 

□ ofertant asociat în cadrul asocierii condusă de < numele liderului / noi înşine >. 

□ subcontractor 

□ terţ susţinător 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

 

2. Confirmăm faptul că nu participăm la procedura pentru atribuirea aceluiaşi contract în nici o 

altă formă.  

 

3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, că membru în consorţiu/asociere că 

toţi membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, că membrul conducător este autorizat 

să oblige şi să primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, este raspunzător în 

nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile şi ca toţi 

membrii asocierii se obligă să rămână în asociere pe intreaga durată a execuţiei contactului. 

4. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secţiunii a 4-a - Reguli de evitare a conflictului 

de interese din Legea 98/2016, modificată şi completată, şi adăugăm, în mod special, că nu avem 

nici un potenţial conflict de interese, respectiv nu sunt membri în cadrul consiliului de 

administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau nu sunt acţionari ori asociaţi persoane 

care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv şi nu ne aflăm în relaţii 

comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. d) din Legea 98/2006 cu persoanele ce 

deţin funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de achiziţie de mai sus, sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi 

candidaţi sau alte părţi implicate în procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei;  

5. Subsemnatul declar că: 

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

 6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică. 

 7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 



 

    8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii Contractante, cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştamplia), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 



COMUNA PARINCEA

CIF:4352905, Adresa: Strada:-,flf.-, Sector: -, Judet: Bacau, Localitate: Parincea, Cod postal: 6074O0 Tara:
Romania, Website: www.parincea.ro Tel:+40 234226530 Fax:+40 234226524 E-mail:

,, prirnaria.parincea(@yahoo.com

CAIET DE SARCINI

Pentru achizitia publica de

EXECUTIE LUCRARI aferente investitiei,,CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR

INTEGRAT, SAT PARINCEA,COM. PARTNCEA, JUD. BACAU", SMIS 142663

PRECIZARI GENERALE

Acest document este parte integranta din documentatia de atribuire si include ansamblu cerintelor

pe baza carora fiecare ofertant va elabora oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara) pentru

executarea lucrarilor care fac obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura.

I.INFORMATII GENERALE

l.l Autoritatea Contractanta: COMUNA PARINCEA

Informatii despre Autoritatea Contractanta:

COMUNA PARINCEA (CONSILruL LOCAL PARINCEA)
o CIF:4352905,
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o Adresa: Strada: -, hr. -, Sector: -, Judet:
Romania,

o Website: www.parincea.ro
o Tel: +40234226530
o Fax: +40234226524
o E-mail: primaria.parincea@yahoo.com

1.2 Denumirea obiectivului de investitii

Bacau, Localitate: Parincea, Cod postal: 607400 Tara:

EXECUTIE LUCRARI ,,CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, SAT

PARINCEA,COM. PARTNCEA, JUD. BACAU", SMIS 142663

1.3 Amplasament:

Amplasamentul studiat se afla in satul Parincea, com.Parincea, jud.Bacau.

Terenul cu supraf. de 7363mp(cnf. acte de proprietate) identif.cu nr.cadastral 61242 se gaseste in

intravilanul com.Parincea, zona centrala, cu acces la drumul satesc din partea de vest si este

proprietatea com.Parincea, dovedit prin HCL nr.6128.02.2001 si HCL nr.17128.07.2020 al

com.Parincea, Hotararea Guvernului nr.1347l27.l2.2001,Certif.de atestare a edificarii constructiei

nr.5997112.12.2016 si Certif. pt. atestarea posesiei nr.5345/08. 11.2016 inscrise in Incheierea

nr.86391115.11.2016, si Incheierile 848/08.01.2019, respectiv 96565125.11.2019, incheieri anexate la

prezenta cerere.

Prin Incheierea nr.8639ll15.ll.20l6 s-a inscris eronat imobilul cu nr.cadastral61242 ca fiind un drept

de proprietate provizoriu si privat al com. Parincea. Aceasta eroare a fost remediata prin Incheierea

848/08.01.2019, ulterior prin Incheierea 96565125.11.2019 prin care se indreapta toate erorirle

materiale strecurate in cuprinsul Incheierii 86391115.11.2016, in sensul intabularii dreptului de

proprietate alterenului in Domeniul Public al comunei Parincea.

Terenul cu supr.de 7363mp(nr.cadr.61242) cuprinde o constr. Corp Primarie- l68mp(nr.cadr.6l242-

Cl), o constr. Corp B Primarie-l72mp(nr.cadr.61242-C2) si Magazie-l09mp(nr.cadr.6l242-C3)

conform Extrasului de Carte funciara 61242120.08.2021.
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Suprafata terenului care urmeaza sa fie ocupat de investitie are forma neregulata, suprat7363lnp, are

front la drumul satesc pe latura dinspre V.

Accesul pe amplasament, atat pietonal cat si carosabil se va face prin zona de vest, printr-o zorra

amenajata ca spatiu de primire cu alee pietonala si alee carosabila.

1.4 Descrierea obiectivului de investitii:

Terenul cu suprafapa de 7363 mp (cf. acte de proprietate), identificat cu numarul cadastral
61242, se gaseste in zona centrala a comunei Parincea, situat in intravilanul acestuia, cu acces din drum
satesc si este in proprietatea comunei Parincea conform documentelor anexate.

Suprafapa terenului care urmeaza sa fre ocupat de investipie are:

. forma neregulata;

. suprafapa:7373 mp

. terenul are front la drumul satesc pe latura dinspre vest.

Accesul pe amplasament, atat pietonal cat si carosabil se va face prin zona de vest, printr-o zona
amenajata ca spapiu de primire cu alee pietonala si alee carosabila.

Constructia propusa are urmatoarele caracteristici:

- Forma asimetrica in plan cu dimensiuni maxime de 15,65 m x 15,45;

- Suprafata construita :206,70 mp

- Suprafata desfasurata :206,70 mp

- Suprafata utila: 154,72 mp;

- Regim de inaltime Parter

- Hmax streasina: +4,30 m; Hmax coama: +8.95 m - inaltimi masurate fata de cota +O,UU;

Distantele minime ale constructiei fata de limitele proprietatii

la drum (vest) 23,73 m

la est 4,00 m
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la sud 4.00 m

la nord 62,83 m

P.O.T. exist. : 6,09oh P.O.T. propus : 8,90Yo

C.U.T. exist. : 0,060 C.U.T. propus: 0,090

2. INFORMATII SPECIFICE

2.1 Denumirea lucrarii: EXECUTIE LUCRARI ,,CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR

INTEGRAT, SAT PARINCEA,COM. PARINCEA, JUD. BACAU', SMIS 142663

2.2 Obiectul contractulu i :

Obiectivul contractului il reprezinta EXECUTIE LUCRARI ,,CONSTRUIRE CENTRU

COMUNITAR INTEGRAT, SAT PARINCEA,COM. PARINCEA, JUD. BACAUO" SMIS

142663.

ARHITECTURA: Realizarea unei constructii cu regim de inaltime parter, cu inchideri din zidarie din

caramida 25 cm grosime; termosistem

din polistiren expandat l0 cm grosime; compartimentari interioare din zidarie din caramida; tamlarie

exterioara din profile pvc; sarpanta

din lemn pentru invelitori usoare, in 4 ape; invelitoare din tabla profilata tip tigla; sistem pluvial din

tabla vopsita.

REZISTENTA: Sistemul de fundare va fi alcatuit din fundatii continue din bloc de beton si centuri din

b.a sub peretii din zidarie de

caramida; planseu din beton armat peste parter.

INSTALATII; Alimentarea cu apa se va face de la reteaua stradala de distributie apa potabila;

prepararea apei calde cu boiler
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thermoelectric de 2001; Incalzirea cu cazan cu gazeificare, cLl combustibil solid (lemne) si radiatoarc

din otel; Alimentarea cu cu energie electrica se va face de la reteaua existenta in zona; Instalatia

electrica interioara va cuprinde tablouri electrice, corpuri de iluminat si prize.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale; rampa pentru personae cu dizabilitati; platform pentru

depozitare pubele de colectare selective a resturilor menajere; Alei pietonale si carosabile; spatii verzi.

Operatorul economic este indreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea

situatiei reale din teren, recomandandu-se vizitarea amplasamentului inainte de intocmirea

ofertei.

EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucarilor se va face in conformitate cu prevederile din proiect tehnic verificat si

insusit de autoritatea contractanta, avizele si acordurile eliberate, autorizatia de construire, detaliile de

executie si toate normativele tehnice in vigoare.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii, conform Legii l0/1995 cu

modificarile si completarile ulterioare:

l. sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constant in proiecte, in

vederea solutionarii;

2. incepereaexecutiei lucrarilornumai laconstructii autorizate in conditiile legii si numai pebaza

si in conformitate cu proiecte verificate de specialist atestati;

3. asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintele printr-un sistem propriu de calitate

conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu exceptia autorizati;

4. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul

obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

5. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,

numai pebaza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
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6. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proicct,

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc larealizarea cerintelor, precllm

si gestionarea probelor-mattor, inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu

altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pa baza solutiilor stabilite cu acordul

investitorului;

7 . respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate

corespunzator ceri ntel or;

8. sesizarea, in termen de24 ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii -l.S.C.in cazul producerii

unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

9. supunerea la receptive numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pnetru care

a predate investitorului documente necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

10. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin

documentele de receptive a lucrarilor de constructii;

I l. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de

executie, cat si in perioara de garantie stabilita potrivit legii;

12. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

13. stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie-factori de raspundere,

colaboratori, subcontractanti-in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat

si cu prevederile legale in vigoare.

lnbaza transmiterii de catre executant a Autorizatiei de Construire/Desfiintare, la solicitarea in

scris a acestuia, achizitorul va organiza predarea-primirea amplasamentului catre executant, in prezenta

detinatorilor de gospodarie subterana si a proiectantului.

ln cazul stabilirii unui nou traseu (amplasament) urmare informatiilor suplimentare obtinute de

la detinatorii de gospodarie subterana cu ocazia predarii-primirii amplasamentului executantului

(proiectantul) va prezenta in termen util achizitorului planul de situatie modificat;
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Odata cu solicitarea de predare-primire a amplasamentului executantul va preda Achizitoruh.ri

Graficul actualizat, de esalonare a executiei lucrarilor aferente fiecarui tronson in parte. cuprizand

perioadele si datele calendaristice la care se propune realizarea lor, cu incadrarea in termenul final de

realizare a executiei lucarrilor, rezultat urmare aplicarii perioadei de executie ofertate.ln baza

documentelor mentionate Achizitorul va urmari executia efectiva a lucrarilor.

Executantul va efectua toate operatiile si probele solicitate prin Caietul de sarcini specific,

cuprins in Proiectul Tehnic, respectand fazele determinante stabilite prin Proiectul Tehnic de

Executie.Se recomanda executantului ca lucrarile sa fie demarcate, dupa predarea-primirea

amplasamentului, prin realizarea de sondaje de depistare atata gospodariei subterane apartanand altor

operatori cat si a conductelor existente in punctele de legatura daca prin lucarrile ce se vor executa in

cadrul proiectului acestea ar putea si va demara executia intr-o etapa a instalatiilor prevazute in proiect

in aceste puncta, pastrand in functiune vehea retea.Oferatantul are libertatea de a propune si o alta

etapizare a executiei.

Toate deteriorarile produse utilitatilor sau proprietatilor, constructiilor. etc. vor fi remediate si

suportate de catre executant.Ofertantul va prezenta in continutul documentelor ce insotesc oferta

acordul/contractul de colaborare a lucrarilor de refaceri diverse utilitati (apa, energie, electrica,

telefonie, fibra optica), incheiat cu executanti specializati pentru genuri de lucarri.Conditia este

obl igatorie si el iminatorie.

Dupa terminarea executiei refacerilor de utiliati, Executantul va preda lucrarea refacuta

reprezentantului beneficiarului, prin confirmarea cu semnatura pe formularul de predare.

Executantulare obligatia de a incheia, in 5 zile de la semnarea contractului o asigurare de

raspundere civila profesionala ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind derularea

prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa

testeze sau sa receptioneze serviciile, precum si daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului si/sau fata

de terte persoane fiziceljuridice, asa cum prevede Legea 1011995 privind calitatea in constructii,

actualizata. Asigurarea se va incheia cel putin la valoarea prezentului contract fara TVA.
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Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi

suportata de catre prestator.

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polia sau

politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate)

Alte cerinte privind lucrarile:

o Durata executiei lucrarilor va fi de maxim 5 luni de la data emiterii ordinului de incepere a

lucrarilor.

o Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 36 luni .

o Termenul de mobilzare pentru constatarea eventualelor defectiuni aparute in perioada de

garantie (in zile): maxim 5 zile.

o Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maxim 5 zile de la

data contatarii unei astfel de probleme.

Durata contractului: 5 luni

l. Contractulde achizitie publica incheiat cu executantul, respectiv plata contravalorii acestuia, se va

realiza esalonat/etapizat si se va derula sub rezerva si in functie de sumele alocate de la bugetul local,

acest aspect fiind adus la cunostinta executantului si neputand fi imputat ulterior beneficiarului,

Comuna PARINCEA.

Alte informatii legate de executia contractului:

Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrisecu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de

sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nici o modificare

tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor firealizate numai cu
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acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu

prevederile art.22l din Legea nr.9812016.

Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de

Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor

contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor

semna Procesul verbal de receptive la terminarea lucrarilor. Receptia lucrarilor se va realiza in doua

etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 27311994, cu modificarile si completarile ulterioare

(hs34312017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa

verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de

Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeazatestarile tehnice emite certificatul

de conformitate final fara observatii;

ii. In a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa

indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de

receptie finala a lucrarilor de Autoritarea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice

obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la

orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

INFORMATII PRIVIND ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica elaborate de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul

de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor

cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.
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2.

In cuprinsul prezentei documentatii, orice trimitere la caietul de sarcini, se refera implicit la

documentatia tehnica postata in SEAP (Caiet de sarcini, Proiect tehnic, expertiza tehnica, raport

geotehnic, cerificat de urbanism, et.)

Propunerea tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele:

Metodologia pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor

Resurse (personal si instalatii/echipamente)

prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si

echipamentele pe care acesta intentioneaza sa le utilizeze in realizarea lucrarilor. Organigrama

va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare

dintre membrii echipei.

Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea

verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor

cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii l0/1995 si a altor legi

incidente.Se va descrie momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea

viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul

la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, cazin care vor fi prezentate persoanele in cauza,

fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in

vederea obtinerii serviciilor respective).Resursele umane se vor dimensiona si corela, in

conformitate durata de executie a lucrarilor.

Se va prezenta un tabel cu resursele tehnice angajate in executia lucrarilor si modul de alocare a

acestora pentru fiecare faza a contractului; Resursele tehnice se vor dimensiona si corela, in

conlormitate cu durata de executie a lucrarilor;

Se vor prezenta sursele de materiale avute in vedere pentru materialele utilizate la executia

lucrarilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:

- Identificarea si prezentarea surselor posibile pentru lucrarile prevazute in Cerintele

Beneficiarului;
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Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa-santier) care urmeaza a fi parcuse pcntru

aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

- Identificarea si prezentarea posibilelor surse pentru materialele principale (conform ofertei

depuse si asumate).

- Materialele sa fie conform optiuni ofeftate privind calitatea acestora

- Se vaprezenta tabel detalii producator pentru principalele materiale

Note:

ln cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata si abordarea pentru organizarea activitatii

cadrul asocierii care sa demonstreze responsabilitatile obligatorii ale persoanelor si organizatiilor

cadrul asocierii, astfel cam acestea sunt solicitate in caietul de sarcini.

ln cazul in care ofertantul utilizeaza subcontractanti, se va depune si abordarea pentru organizarea

managementului subcontractantilor, tinand cont de cerintele minime solicitate in caietul de sarcini.

l.

Programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, care va contine categoriile de

lucrari descrise in Caietul de sarcini, care sa ilustreze succesiunea legala si tehnologica de

realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatiilor pe care ofertantul propune sa le

indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special:

lucrarile permanente sitemporare ce urmeaza sa fie realizate, cu alocarea resurselor aferente;

activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora;-secventierea, derularea in

timp si durata verificarilor /testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de

asigurare,respective de control al calitatii, conform ligislatiei specific corespunzatoare

obiectivului contractului;

denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor

cheie (aloanele) in executia contractului;
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lv. drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

4. Centralizatoarele si listele cu cantitatile de lucrari, inclusiv pentru organizarea de santier

(defalcate pentru lucrari de constructii si cheltuieli conexe), fara valori, elaborate de fiecare

ofeftant, avand in vedere toate informatiile regasite in caietul de sarcini si prevederile legale

aplicabile.

Listele cu cantitatile se vor prezenta in mod obligatoriu cu detalierea consumurilor de resurse

pentru fiecare articol de lucrari in parte.

Note:

Consumurile si tehnoligiile de executie prevazute in ofefta, vor respecta in mod obligatoriu cerintele

cantitative si calitative prevazute in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare care

reglementeaza executia lucrari lor.

La intocmirea listelor de cantitati se va tine cont de solutia tehnica adoptata in cadrul Proiectului

tehnic de executie.

5. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de

indeplinire a contractului de lucrari.Se vaprezenta o declaratie pe propria raspundere in acest

sens (Formular)

Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la

conditiile munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia

Muncii sau de pe site-ul: http://inspectmun.rollegislatie.html. In cazul unei asocieri, acesta

declaratie va fi prezenta in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider,lnformatii privind

reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot

obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:

http ://www.anpm.ro/web/ guest/l eeislatie.
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8. Declaratia ofertantului pentru procedura de achizitie publica

Daca un operator economic considera ca anumite clauze obligatorii ii sunt defavorabile, poate

solicita, in termenul legal, autoritatii corrtractante clarificari, inclusive modificarea lor, astfel incat

daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor

economici interesati, inainte de data limita de depunere a oferlelor. Prin urmare. clauzele

contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data

limita de depunere a ofertelor. Pentru clauzele contractuale specifice ofertantule are dreptul de a

formula amendamente odata cu depunerea ofertei. ln cazul in care ofertantul prezinta propuneri

de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stability autoritatea contractanta in cadrul

documentatiei de atribuire, care sunt in mod dezavanlajoase pentru acesta din urma, iar

ofertantul, desi a fost informat cu privire la respective situatie, nu accepta renuntarea la clauzele

respective, oferta va fi considerate neconforma.

PREZENTAREA PROPUNERII FINACIARE

Propunerea financiara va fi prezenta conform Formularului anexat

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respective lipsa actului juridic

de angajare in contract, cee ace atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.La

elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub

efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale,

precum si marja de profit.

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile

executate de asociati, subcontractanti.

Oferta va curpinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a serviciilor si lucrarilor,

astfel:

i. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formularul FI conform Ordin nr.863/2008);
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ii. Centralizatorr.rl cheltLrielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (Formularul F2- conform Ordin

nr.863/2008)

iii. Devizele oferta -listele cu cantitati de lucrari cu valori, pe categorii de lucrari (Formularul F3-

conform Ordin nr.863/2008), cu detalierea consumurilor de resurse pentru fiecare articol de

lucrari;

iv. Listele cu cantitati pentru organizare de santier, defalcate pentru lucrari de constructii si

cheltuieli conexe:

v. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport (cu valori);

vi. Graficul fizic si valoric de indeplinire a contractului;

Propunerea finaciara aferenta lucrarilor se va elabora cu respectarea tuturor solutiilor si categoriilor

de lucrari descrise in Caietul de sarcini, in baza listelor de cantitati rezultate din documentatia de

atribuire, intocmite de fiecare ofertant. Pretul unitar al fiecarei categorii de lucrari se va oferta in

conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini aprobat, respectiv solutia tehnica propusa prin

Proiect tehnic.

Intocmit,

Responsabil achizitii publice

tfiuwfE
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SPECIFICATII TEHNICE
I. Realizarea lucrarilor de tencuieli interioare si exterioare

Tencuieli interioare
Obiectul specificatiei

Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tencuieli interioare, inclusiv
tencuieli pe suport de rabitz.

Conceptul de baza
La acest contract se aplica tencuieli pe zidarii din caramida si pe toate suprafetele din

beton armat (grinz| stalpi, tavane)

Standarde de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederite prezentele specificatu prescriptiile

cuprinse in standardele enumerate maijos vor avea prioritate prezentele speciRcitil'

Standarde
C 18-62 - Normativ pentru executarea si receptionarea tucrarilor de tencuieli ta constructii
civile si industriale;
STAS - ciment Portland;
SIAS 790-73 - cimenturi porHand albe si colorate;
SIAS 920L-78 - STAS apa pentru mortare si betoane; L667-76 - var hidrant in pulbere pentru
constructii;
STAS 5451L-73 - agregate grele naturale pentru moftare si betoane cu lianti minerali; ipsos
pentru constructii.

Montare si testari
Panou
1. constructorul va executa la locuinta santierutui la cererea

perete cu dimensiunife de cel putin lm/lm finisat cu tencuieli la
pentru lucrare, cu materialele, compozitiite, culorile si tehnologia

2. Panoul executat astfel se va prezenta spre apro iar dupa
obtinerea aprobarii va deveni panou-mostra - element r

lucrarile similare la intreg contract

Executia tencuielilor
Operatiuni pregatitoare
Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in

pentru

\, t,

admisa - 8mm sau dreptarul de 2,5mm la poreti din zidarie de caramidal vafi
foafte- bine pregati[ trebuie sa fie plan, la cotele indicate la proiect, cu din alama gaVanizata
bine fixati si distantieri din lemn de esenta care sa fixeze perfect nivelul tavanului.

Inainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10mm toate rosturile zidariei, se
va curata suprafata si se va uda cu apa, astfel incat mortarul de sprit sa nu-si piarda apa la
aplicare (max. 5 min. inainte de aplicarea moftarului).

Suprafetele de beton vor fi pregatite in caz ca nu s-a asigurat rugozitatea necesara de la
turnarea prin curatare si udare cu apa imediat inainte de apliiarea st-ratului de sprit (max. 5
min. inainte).

Trasarea suprafetelor
Se face pentru a asigura vefticalitatea, orizontalitatea si planeitatea, precum si o

grosime cat mai redusa a tencuielilor in concordanta cu specificatiiie si articolele din norme.
Trasajul se face la firul de plumb si la dreptar prin aplicarea unor turtite de moftar la colturile

:si
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suprafetelor la cotele specifice care vor constitui reper pentru intreaga lucrare pe suprafata
respectiva.

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele
finisaj:
- lucrarile de zidarii si pereti despartitori;

lucrari de

- scoaterea instalatiilor electrice, sanitare si de incalzire prevazute a ramane ingropate in
tencuiala inclusiv probele loc de functionare;
- montarea supoftului ta slituri si la tavane unde este specificaU
- montarea tocurilor la tamplarie si protejarea acestora;
- aplicarea hidroizolatiilor la spatiilo umede,
- montarea confectiilor metalice (piese inglobate);
- montarea diblurilor si ghemelelor.

Tencuieli interioare se pot oxecuta numai dupa terminarea executarii invelitorii si
probarea etanseitatii acestora prin inundare iar scurgerea apetor pluviate este asigurata.

Tipuri de tencuieti la interioare
Tencuielile obisnuite driscuite pe pereti din zidarie de caramida, in grosime de 2cm, aplicate in
3 straturi (sprit 4,L0, grund 4,9) cu moftar de var-ciment.

Tencuieli obisnuite pe suport la tavane, sluturi orizontale si vefticale, in grosime de 2cm,
aplicate in 3 straturi

Aplicarea primului strat
Mortarul pentru sprit trebuind sa asigure o foafte buna aderenta la stratul suport se va

prepara cu consistenta de 11-13cm decat mai fluida. Spritul va avea 1-2m grosime si trebuie
sa fie netezit.

Aplicarea grundului
Grundul la gro.sime de 1-1,2cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da

forrna bruta a tencuielii pe care se va aprica stratut vizibil
Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului intai de tencuiala. Se face o

nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor, se realizeaza nuturile prevazute in
proiect (acolo unde este specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespunda exigentelor
prescriptiilor privind abaterile maxime

Se corecteaza eventualele neregularitati si se niveteaza local, pastrand totusi o
suprafata rugoasa pentru o buna aderenta a stratului vizibil. Daca suprafata a rezultat prea
neteda, se practica cresteri adanci de 2-3mm la 5-6mm una de alta la ambeie directii.

O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturi acolo unde nu sunt
prevazuti opritori de tencuiala.

Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9-11cm la pereti si 7-8cm la tavane.
Aplicarea stratului vizibil
Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4mm variind dupa cum urmeaza:

- tencuieli driscuite 2-1mm;
- tencuieli sclivisite 1-3mm.

Moftarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14cm si
granulozitate maxim 1mm.

va fi preparat cu nisip cu

Tinciul se aplica numai dupa uscarea gradului intai la tavane sl apoi la pereti, iar la
pereti de sus in jos. Daca grundul este comptet uscat se stropeste cu apa inainte'de aplicarea
tinciului.

Protejarea lucrarilor
La executia grundului pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea

suprafetei de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer Acopeiirea cu prelate a
suprafetelor imediat dupa executarea grundului. Stropirea suprafetelor proaspat tencuite, cu
apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata.
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Abateri admisibile
La tencuieli driscuite:

1. Neregularitati sub dreptarul de 2m lungime + 3mm (max. 2 in orice directie);
2. Abateri fata de verticala max. 2mm/m si sau orizontala la intr. min. 5mm [e iesituri, glafuri
etc. un element;
3. Abateri fata de raza la suprafete curbe max. 5mm;
4. Abatori la muchii max. 5mm.

La tencuieli sclivisite:
1. Neregularitati la supraf. sub dreptarul de 2m tungime max. + 2mm (max. 2 in orice directie);
2. Abateri de la verticala ale tencuielii in pereti, max. 1mm/m si max. 3mm pe toata inaltimea;
3. Abateri de la orizontala ale tencuielii - max. lmm/m si max. 5mm pe total;
4. Abatori la muchii - max. 3mm o singura abatere.

Defecte ce nu se admit:
1. Umflaturi, ciupituri, impuscaturi, fisuri, Iipsuri la glafurite ferestretor, la peruazuri, ptinte sau
la obiectele sanitare;
2 Zgrunturi mari, basici si zgarieturi adanci, formate la driscuirile la stratul de acoperire.

Verifrcari in vederea receptiei
Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase lucrarile care nu respecta specificatiile precum

si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati:

1. n, se respecta prevederile prezentelor specificatii;
2. nu se respecta geornetria prevazuta in proiect (grosimi, trasaje, nuturi etc);
3. nu s-a respectat tehnologia specificata rezultand deteriorari ate lucrarilor;
4. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat;
5. nu s-au executat lucrarile in confbrmitate cu panoul-mostca.

Dirigintele de santier poate decide functia de natura si amploarea defectelor constatate
ce remedieri trebuie executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari, sau
lucrarea trebuie refacuta complet prin exportarea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.

Mortar pentru tencuieli
Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru prepararea mortarelor folosite in executarea
tencuielilor interioare si exterioare.

Standarde de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiite

cuprinse la standardele enumerate maijos vor avea prioritate prezentele specificatii.
Sta nda rde si normative :

C 17-18 - instructiuni tehnice pentru stabilirea rnoftarelor de zidarie si tencuieli;
STAS 3BB-78 - ciment porUand;

SI-AS 790-73 - apa pentru moftare si betoane;
SIAS 39L0lL-76 - var pentru constructii;
srAS 920Ll7B - var hidratat la pulbere pentru constructii;
STAS 1667-78 - agregate naturale dense pentru moftare;
S|AS 2634-70 - metode de testare pentru mortare;
SIAS 1030-70 - mortare obisnuite pentru zidarie.

Mostre si testari
Testarea mortarelor se va face conform STAS 2634-70

LL
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Materiale siproduse
ciment Poftland: cimentul va fi conform srAS 308-68 fara

naturala sau alb, fara constituenti care au patruns.
Var hidrant conform STAS gZ0L-28
Var pasta obtinut din var hidratat

bule de aer, de culoare

Agregatele vor fi conform STAS L667-76 nisip natural de cariera sau de rau. Nisipul de
cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi cei putin
50%.

Apa, conform STAS 790-73 va fi curata potabila, nepoluata cu petrol in cantitati
daunatoare, lipsita de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si ate corpuri straine.

Livrare, depozita rq ma n ipula re.
conform normelor in vigoare la data executarii lucrarilor

Amestecuri pentru morta re
Generalitati
1. Se vor masura materialele pe lucrari astfel incat propoftiile specificate de materiale in

amestecul de mortar sa poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii
lucrarilor;

2. Daca nu se specifica astfel, proportiile se vor stabili dupa votum;
3 In cadrul acestor specificatii, greutatea unui mc din flecare material folosit ca

ingredient pentru moftar este considerata astfel:
- ciment Poftland 1506 kg
- pasta var (constanta 12cm) 1300 kg
- nisip material cu 0-7mm umid. 2o/o L35O kg
- ipsos de constructi8 1200 kg

Prestarea mortarelor
Preparare
Mortarele se vor prepara la dozajele specifice pentru fiecare tip de tencuiala
Moftar de var pasta, ciment, nisip pentru tencuieli driscuite la interior (circa 150 kg

ciment, 250 kg var si Zl3 mc nisip la mc mortar)
Moftar pentru tencuieli interioare pe suport din ipsos, var nisip in proportie de 1- 6,5,3

(circa 500 kg ipsos la metru de mortar)
Moftar var, ciment, nisip in proportie var, 450kg cirnent la 1mc nisip
Mortar de ciment pentru tencuieli in proportie ZSO kg ciment Imc nisip (05)96 Moftar

dg var - ciment pentru tencuieli in proport'le nisip, praf djpiatra, var pasta, ciment alb 3: 2,1tl2 si un adaos de pigment colorat

Transportul moftarului

Se face cu utilaje adecvate
Durata maxima de transpoft va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a

mortarelor sa se faca:
- la maxirnum 10 ore do la preparare pentru moftarele de var la maximum o ora de la

prepararea pentru moftarele de ciment sau ciment - var - fara intinzator de priza;
- la maximum 16 ore pentru moftarele cu intinzator de priza.

Tencuieli erterioare
Obiectul specificatiei.
Prezentul capitol include specificatii pentru toncuieli exterioare.
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Concept de baza
La aceasta lucrare toate suprafetele exterioare zidarii si elemente de beton armat

(stalpi, centura, grinzi) se tencuiesc.

Standarde de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentetor specificatii si prescriptiile

cuprinse la standardele enumerate maijos vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde si normative :
C 18-62- Normativ pentru executarea si receptionarea tucrarilor de tencuieli la constructii civile
si industriale;
STAS 388-68 - ciment porfland;
SIAS 1055-7t - cimenturi portland albe si colorate
SIAS 790-73 - apa pentru moftare si betoane
STAS 9201-78 - var hidrant in pulbere pentru constructii;
SIAS t667-76 - agregate grele naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali;
STAS tL34-7I - piatra pontru mozaic.

Mostre si testari
Se vor respecta aceleasi conditii ca pentru tencuielile interioare.

Materiale siproduse
Materiale
Pentru ciment, nisip, var hidratat, apa, coloranti
Piatra de mozaic, alba, calcaroasa cu granulatie 0-1mm (daca nu se specifica altfel)

conform STAS LL34-7L.

Amestecuri
Moftar de var ciment
Moftar de var agregate fine

Agregatul va consta din piatra de mozaic de calcal, alba (daca nu se specifica altfel). Daca
nu se specifica altfel, se va adauga un pigment colorat aprobat.

Livrare, depozitare. manipulare
Conform specificatiei.

Operatiu n i pregatitoa re
La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor fi terminat urmatoarete

lucrari:
- lucrarile de zidarii la structura de rezistenta ta cadre;
- montajul instalatiilor electrice si sanitare;
- montajul diblurilor si pieselor inglobate metalice pentru fixarea altor elemente de constructii;
- montarea tamplariei si protejarea ei.

Nu se executa tencuieli interioare inainte de terminarea executarii investitiilor.
Pentru obtinerea unor tencuieli de buna catitate se va asigura ca suprafetete supoft sa

aiba urmatoarele calitati :

- sa fie rigide pentru a nu coscovi sau fisura tencuiala;
- sa fie plane, cu abateri in limitele maxime admisibile;
- sa fie curate si rugoase;
- sa fie uscate (tencuiala aplicata pe zidaria uda se pateaza).
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Suprafata se curata de pete de grasime, praf, murdarie, smoala si daca sunt metode
(beton).

La zidarie se adancesc pe min. 10 mm rosturile si se curata de praf.
Se vor utitiza la fatade aceleasi materiale, mortare cu aceeasi compozitie acelasi ciment,

acelasi colorant, aceleasi dozaje, aceteasi agregate)
Nu se vor procura decat cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment si vac din surse

diferite pe timpul executarii lucrarii.
Se va trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit si a nuturilor, ta firul de

plumb si boloboc cu ajutorul dreptarului.

Conditii climatice
Pe timp calduros se vor lua unele masuri de protejare a lucrarilor.
Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea tucrarilor de expunere la

razele solare sau la vanturile puternice.
Tipuri de tencuieli la exterioare
Tencuieli stropite de 2,5cm grosime executate cu mortar de var-ciment pentru sprit si

grund si cu rnoftar de var-ciment cu praf de piatra aplicat prin stropire rnecanica pentru stratul
vizibil, simiiipiatra, frecat in camp continuu.

Aplicarea prirnului strat. Se face conform specificatiilor din proiect.

- Aplicarea grundului Inainte de aplicarea grundutui se pozeaza conform trasajetor
efectuate pentru nuturi (pe baza proiectului) baghete de lemn moale lustruite, cu dimens.
2x2cm care se fixeze provizoriu in cuie.

Baghetele vor constitui repere de nivel pentru pozarea grundului.
Grundul se driscuieste fin si se aplica in limitele formate de baghetele pentru nuturi

astfel ca la terminarea lucrului intr-un schimb sa fie incheiata pe zone cu [rinse intre baghete.
Aplicarea tinciului, Inainte de aplicarea tinciului, dupa ce grundul s-a uscat, se indepirteaza
baghetele cu grija ca sa nu se deterioreze muchiiie nuturilor.

Tinciul se aplica pe zone restranse in limite formate de nuturi astfel ca la sfarsitul unui
schimb sa nu se fi executat decat zone complet cuprinse intre nuturi.

Pentru caracteristicile mortarului (consistenta) si modul de desfasurare a Iucrarilor se
vor consulta specificatiile din Caietul de sarcini

Abateri admisibile
Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie in abaterile maxime adrnisibile. Defectele

ce nu se admit se expun in cadrul specificatiei.

Verificari in vederea receptiei
Vor fi clasate drept lucrari defectuoase lucrarile care nu respecta prevederile din proiect

si Caietul de sarcini precurn si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati:
1. N, se respecta prevederile prezentei specificatii;
2. Nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, nuturi etc);
3. Nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;"
4. Nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat i
5. Nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul mostra.

Dirigintele poate decide in conformitate cu panoul-mostra defectele constatate, ce
remedieri trebuiesc executate si daca acestea se vor face loca! , pe suprafete mai mari sau
lucrarea trebuie refacuta complet prin 'decopeftarea tencuielii si refacerea conform
specificatiilor.
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II. SPECIFICATII TEHNICE
pentru realizarea lucrarilor de zugraveli, vopsitorii

Standarde de referinta si materiale
Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii;c3-76

c4-77
STAS L7-70
STAS 1BO7O

srAS 2078-70
srAS 27t0-70
STAS 146.70
srAS 790-73
STAS 1581-61
srAs 4593-68
STAS 232-73
STAS s45-66
srAS 4888-68
srAS 88-73
srAS 89-69
STAS 2540-73
srAS 2706-71

srAS 45-75
STAS 3L24-75
srAS 5192-75
srAS 6s92-75
Nr 90-61

srAS 44-67
Nr 1703-78
Nr1703-67
Nr 1703-68

Instructiuni, tehnici pentru aplicarea tapetelor;
Ulei de in sicativat;
Ulei tehnic de in -

Ulei tehnic de rapita;
Ulei tehnic de floarea soarelui;
Var pentru constructii;
Apa pentru moftare si betoane;
Haftie pentru slefuire usoara;
Corpuri abrazive cu ceramic;
Caolin spalat de Arges;
Ipsos de constructii si ipsos de modelat;
Colin spalat de Harghita;
Clei de oase;
Clei de piele;
Gelatina tehnica;
Creta macinata de Murfaflar - Dobrogea;
Benzina de executie;
Diluant 104 pentru produse pe baza de ulei;
Grund pentru astupat porii;
Chituri pe baza de ulei;
Vopseie, lacuri si emailuri pe baza de ulei; Grund anticoroziv pe baza de
minium de plumb;
White-spirt rafina!

Grunduri colorate mate;
Glet de stropit alchidal;
Lacuri incolore alchidalice.

Lucrari care trebuiesc terminate inainte de inceperea zugravelilor si vopsitoriilor Inainte
de inceperea lucrarilor de zugraveli toate tucrarile si reparafiile de tencuieti, glet, placaje,
instalatiile sanitare, electrice si de incalzire, trebuie sa fie terminate.

Vor fi terminate pardoselile reci, exclusiv lustruirea.

Tamplaria metalica si cea din lemn trebuie sa fie montata definitiv, cu toate accesoriile
montate corect, cu exceptia drucarelor si a sildurilor care se vor fixa dupa vopsirea tamplariei.
La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face numai dupa ierminarea completa a
zugrsvelilor si inainte de finisarea imbracamintilor pardosetilor (curatire, lustruire), luandu-se
masuri de protejare a imbracamintii pardoselilor. lnainte de inieperea iucrarilor de zugravire
sau vopsire a fatadelor, trebuie sa fie complet executate toate lucrarile la fatada cons[ructiei
ca; jgheaburi, burlane, streasini, cornise, glafuri, socluri, cofrete, etc.

Pregatirea suprafetelor de beton sau tencuiala driscuita
In vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin,

atfel ca urmele de drisca sa fie cat mai putin vizibile. In cazul suprafetelor tencuite sau de
beton plane si netede, toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu moftar de ciment - var,
dupa ce in prealabil bavurile si dungile iesite in relief au fost indepartate. Urmele de decofrol
se vor freca cu paftea de slefuit sau cu perii de sarma.



Pregatirea suprafetelor gfetuite
Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie safie plane si netede, fara desprinderi sau fisuri; varul folosit trebuie sa aiba o vechime de celputin 14 zile.
Toate fisurile, neregularitatile se chituiesc de catre zugravu! vopsitor sau se spacluesc

cu pasta de aceeasi compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos fo-losita pentru chituirea defectelor
izolate,_ se prepara din doua parti ipsos si o parte apa. 

.Pasta 
se va prepara in cantitati care sa

poata fi folosite inainte de sfarsitul prizei ipsosului. Dupa spactuirea suprafetelor mai mari se
foloseste si pasta de ipsos-var, in compozitie de t pirte ipsos si 1 pafte tapte de var (in
volume).

Dupa uscarea portiunilor reparate suprafata se slefuieste cu hartie de stefuit, dupa care
se curata de praf cu peria sau bidinele curate si uscate.

Pregatirea suprafetelor de lemn, pFL, pAL
Se verifica si corecteaza suprafetele de lemn ale tamplariei astfel ca nodurile sa fie

taiate, cuiele ingropate, prelinger.ile de rasina sau alte murdarii, curatate. Accesoriile metalice
ale tamplariei care nu sunt nichelate sau lacuite din fabricatie var fl grunduite cu grund
anticoroziv si apoi vopsite.

Pregatirea su prafetelor metalice
Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, pacura, grasimi, mortar,

vopsea veche, noroi, gheata, etc. Rugina se indeparteaza prin rrecbrea cu perii de sarma,
spacluri de otel, etc. Petele de grasimi se sterg cu tarnpoane muiate in solventi (white-spirt,
terebentina). Tamplaria rnetalica se aprovizioneiza grunduita cu grund anticoroziv.

Conditii de executie
Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe Ia o temperatura de minim 5Cpentru zugraveli si de cel putin +15'C pentru vopsitorii si se vor mentine aceste temperaturi pe

tot timpul lucrarilor si cel putin inca 9 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii. Finisajele
nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interual rnai mic de 2 ore de ia incetarea pioii,
de asemenea so va evita lucrul la fatade in orele de insorire maxima sau vant puternic. Se
interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit.

Aplicarea zugravelii
Spoielile (preparate din lapte de var, fara pigmenti si grasimi) si zugravelile de var se

vor executa in doua, trei straturi. Primul strat are rol de grund lconstituind itratul de legatura
intre. suprafata pregatita si zugraveala) el creeaza o supiafata uniforru .i poioiitii.Iputere
de absortie si culoare.

Aplicarea primului strat se va face imediat dupa terminarea lucrarilor pregatitoare cel
mult 2+4 ore, in caz contrar stergerea de praf sa va efectua din nou inainte ie aplicareaprimului strat de zugraveata

La zugravirea peretilor se delimiteaza de la inceput suprafetele care trebuiesc zugravite
diferit, prin trasarea unor linii subtiri intre suprafetele respective (de exemplu intre tivan sipereti), Trasarea liniilor se va face conform caietului III. Zona imediat invecinata liniei de
demarcatie se zugraveste cu o pensula.

Zugraveala se aplica prin stropire cu aparate de pulverizat. pentru a asigura o mai buna
aderenta de suport primul strat de zugraveala se poate aplica cu bidineaua. Se admite si
aplicarea manuala cu bidineaua a tutuior straturiloi zugravelii numai pe suprafete mici. In
cazut zugravelilor manuafe intinderea straturilor se va face purtandu-se bidineaua pe directiiperpendiculare, la plafoane ultima netezire sa va face pe directia tuminii (spre fereastra) iarperetii in sens orizontal. In timpul lucrului se vor evita depunerile )a fundul vasului.

Fiecare strat se va aplica dupa uscarea celui precedent.
Zugravirea manuala se va face concomitent de catre doi zugravi, unul executand

zugraveala partii superioare a peretelui de pe scara clubla, iar celSlalt'zugravind de pe
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pardoseala paftea inferioara a peretetui, pentru a se evita aparitia de dungi la locul de
imbinare.

In cazul unor incaperi in care se executa tambriuri in vopsea de ulei (bai, bucatarii,
spalatorii, sali de clasa, etc.) se zugraveste mai intai partea superioara a peretetui impreuna cu
tavanul, iar apoi se executa lambriuri in ulei. Limita de demarcatie se trage cu culoaie de apa,
asa cum s-a indicat mai sus.

La aplicarea mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat:
- cu actiune discontinua - la care pentru fiecare alimentare a rezetvorului cu compozitia

de zugraveala este necesara intreruperea lucrului;
- cu actiune continua - la care compozitia de zugraveala este absorbita de pompa

aparatului printr-un fuftun dintr-un vas (recipient) alimentat continuu.
Aparatul cu actiune discontinua folosit curent este aparatul tip Calimax (lista de scule,

dispozitive, utilaje este data in anexa). Inainte de aplicarea compozitiei de zugraveala se
executa urmatoarele actiuni pregatitoare:

- se umple rezeruorul cu compozitia de zugraveata asezandu-se pe gura rezeruorului o
sita pentru strecurarea ei;

- se ridica presiunea in rezeruor prin pompare manuala, pana la 3+5 atmosfere;
- se deschide robinetul si se regleaza jetul;
- se verifica manometrul si legatura fuftunutui la rezeruor si tija diuzei.
Ca aparat de pulverizat cu actiune continua se poate folosi aparatul electric de zugravit(AEZ'l), cu compozitia de zugraveala, strecurata in prealabil, se alimenteaza continuu unrecipient (galeata) separat pe rnasura consumutui, d.e unde este absorbita prin furtun in

rezeruorul de presiune si respinsa prin furtunul de refulare in pulverizator.
Inainte de aplicarea compozitiei de zugraveala se executa urmatoarele operatiipregatitoare:
- se prepara compozitia de zugraveala cu o astfet de consistenta incat sa asigureposibilitatea de a fi pulverizata si se Jtrecoara prin sita; se umple recipientul de alimentare

continua si se introduce fuftunul de absortie in acest recipient;- se actioneaza pompa cu membrana pana la presiunea de 5+6 atmosfere si se
deschide robinetul pulverizatorului;

- se verifica buna functionare a aparatului (manometrul, legatura fuftunului de absortie
cu aparatul, legatura furtunului de refulare cu duzi si cu pulveiizaiorul, starea de functionare apompei si a pulverizatorului, etc.);

- se regleaza jetul.
La aparatul. electric de zugravit, inainte de punerea in functiune se va face legatura

acestuia cu pamantul. ' ''l

Pentru executarea zugravelii cu aparatele de pulverizare se procedeaza in felul urmator:- se ridica. presiunea in pompa pana la cea de lucru, se deschide robinetut de lapulverizator si se incepe stropitul;
- jetul sub care compozitia de zugraveala iese din duza pulverizatorului trebuie sa fie cu

stropii fini si in unghi drept fata de suprafata care se finiseaza, iar duza sa se afle la o distanta
de suprafata de 0,75 1,00m, astfel incat compozitia care se pulverizeaza sa nu cada pe jos si
sa nu ricoseze;

- pentru o aplicare uniforrna a compozitiei de zugraveala, se executa cu duzapulverizatorului miscari in spirata;
- fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent.
Dupa terminarea lucrului se va spala aparatut atat in interior cat si in exterior precum sifurtunul si pulverizatorul, prin introducerea unei cantitati de apa in interiorul aparatului,

creindu-se din nou presiune.
La zugravirea fatadelor pentru a se impiedica uscarea brusca si cojirea zugravelilor, seva evita aplicarea acestora pe soare puternic; aplicarea se va face in primele ore ale diminetii
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sau dupa amiaza (in lunile de vara). In cazul cand este necesar sa se lucreze pe timp insorit,
suprafata se va oda cu apa in prealabil.

Aplicarea zugravelii
Se aplica un prim strat de sapun, dupa care se face repararea defectelor marunte la

tavan si pereti cu pasta de ipsos. Dupa uscarea si stefuirea reparatiilor se aplica un strat de
sapun pe portiunile reparate, dupa care se va aplica compozitia de zugraveala in trei straturi,
pr intreaga suprafata.

Atat sapunul cat si primul strat de zugraveala se aplica cu bidineaua. Ultimele doua
straturi de zugraveala se aplica mecanizat cu aparate de pulverizat, conform prevederilor din
caietul III, capitolul 3 sau in cazuri speciale, pe suprafete mici, tot cu bidineaua. Compozitia de
zugraveala dupa ce a fost amestecata cu solutia de clei, se va intrebuinta in timp de 24+48 ore
de la preparare, intrucat se altereaza in timp, in special vara.

Toate celelalte indicatii tehnologice privind apticarea manuala sau mecanica a zugravelii
(modul de aplicare a stratului la pereti, uneltele necesare, etc.) sunt indicate ta zugrav6lile cu
Iapte do var. (caietul III).

Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

Caietul IV: Vopsitorii cu vopsele de ulei, alchidat, polilac, imitatie lovituri de ciocan,
bronz, aluminiu, pe baza de derivati celulozici, bituminoase, selac, ceruire

Obiect si domeniu de aplicare
1.1 Prevederile prezentului caiet stabilesc conditiile si modul de executare a lucrarilor de
vopsitorii de urmatoarele tipuri:
a) vopsitorii cu vopsele de ulei;
b) vopsitorii cu emailuri si lacuri alchidice;
c) vopsitorii cu email polilac;
d) vopsitorii cu email imitatie lovituri de ciocan;
e) vopsitorii cu emailuri bronz alurniniu;
f) vopsitorii cu emailuri pe baza de derivati celulozici;
g) vopsitorii cu vopsele bituminoase.

1.2 Vopsitorii cu vopsea de ulei, emailuri si tacuri pe baza de alchidal, email polilac se aplica:
a) la interior: - pe suprafete gletuite cu glet de ipsos, ipsos-aracet, nisip fin-aracet sau

din dolotnita-aracet (la bai, bucatarii, grupuri sanitaie, saloane, culoare de spital, scoli,
magazine alimentare, etc.) - pe suprafete din !emn, PFL, PAL, (la tamplarie, pereti despartitori,
etc.); - pe suprafete metalice (tamplarie, parapete, radiatoare, etc.);

b) la exterior: - pe suprafete din remn (tarnplarie, sageacuri, etc.;.

Vopsitorii cu vopsele de ulei
Vopsitoria.de ulei se aplica pe glet de ipsos sau pe suprafete de lemn sau metal dupa

terminarea lucrarilor pregatitoare (caietul I).
Pe glet de ipsos se aplica un grund de imbinare incolor.
Tamplaria de lemn si metalica se furnizeaza ps santier gata grunduita cu grundul de

imbinare si respectiv grund anticoroziv. In cazut unor elemente de l-emn sau metil, care au
fost confectionate pe santier, acestea se vor grundui pe santier in functie de natura vopsitoriei
ce se executa.

Grundurile se vor aplica intotdeauna manual, cu pensuta, pentru a asigura o legatura
mai buna a vopsitoriei ulterioare cu suprafata suport.

Dupa grunduire se executa chituirea defectelor locale, slefuirea locurilor chituite si
stergerea de praf dupa uscare, apoi in cazul unor lucrari de calitate superioara, se executa una
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sau- doua spacluiri complete ale suprafetelor, urmate de slefuiri dupa uscare si stergerea
prafului rezultat.

Placile din aschii de lemn (PAL) vor fi chituite si spacuite pana Ia completa lor netezire.
Placile fibrolemnoase (PFL) dure vor fi in prealabil slefuite, pentru a transforma suprafata lor
intr-un supoft absorbant, aderent, dupa care vor fi grunduite spacluite si vopsite. In caiul cand
se finiseaza cu lacuri transparente suprafetete nu vo1fi spaclui[e, ci numai siefuite, grunduite si
lacuite.

Chituirea si spacluirea se face cu chit de ulei pentru aplicarea cu spaclu (chit de cutit).
Materialul pentru spacluit se prepara din chit de cutit, prin diluare cu diluanfipecial

D001-3, sau cu ulei sau cu vopsea la culoare.
Diluantul special se adauga la chit pana !a obtinerea consistentei de lucru necesara

pentru spacluire.
Slefuirile succesive se fac cu hartie sau panza de slefuit sau cu piatra de stefuit, cugranulatii din ce in ce rnai mici, pentru diferitele straturi, in functie de rugozitatea iulrafetei

suport si de calitatea ceruta.
In general se vor aplica 1+2 straturi de spacluiala in grosime de 0,2+0,5mm; la lucrarile

de calitate superioara se vor executa 3 spacluiri.
Aplicarea vopselei se face de obicei in doua, trei straturi, in funcle de calitatea ceruta.

In cazul finisarii transparente se aplica un strat grund si 1-2 straturi lac de ulei. Inainte de
aplicare, vopseaua se strecoara prin site fine (900 ochiu rilcm) si se potriveste la consistenta
necesara de Iucru, prin amestecarea cu un diluant corespunzaior cu natura vopselei
respective, amestecul facandu-se cu 5-10o/o diluant.

Vopseaua se aplica intr-un strat uniform fara a se lasa urme mai groase sau mai subtiri
de vopsea si va fi intinsa pana la obtinerea unei adeziuni de stratul inferior. Se recomanda ca
tamplaria detasabila sa fie vopsita in pozitie orizontala. Straturile de vopsea succesive se intind
pe directii parpendiculare unul fata de cetalalt.

Ultimul strat de vopsea se intinde de preferinta astfel:
- de sus in jos pe pereti;
- in lungul fibrelor pe elemente din lemn;
- pe linia de cea mai mare panta (de la coama spre streasina) pe acoperisuri).

. Dupa aplicarea primului strat de vopsea, aceasta se netezeste cu pensule speciale cuparul moale; dupa uscare, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit HSBO.
Dupa aplicarea ultimului strat de vopsea, acesta se va tufui sau e va netezi cu pensule

moi, dupa cum se indica de catre proiectant. ln cazul ca este necesar, dupa fiecare itrat de
llPsea (cu exceptia ultimului), se executa slefuiri sau eventual si chituiri-stefuiri intermediare.
Chituirea se face cu chit de ulei. Dupe flecare slefuire se sterge bine praful de pe suporafete cu
pensule moi sau carpe care nu lasa scame.

Slefuirea si aplicarea unui nou strat se face numai dupa minimum 24 orede la aplicarea
stratului precedent, dupa uscarea acestuia.

Incaperea unde se vopseste trebuie sa fie lipsita de praf si bine aerisita, insa fara
curenti putemici de aer.

In cazul incaperilor in care se produc vapori de apa (bai, bucatarii, spalatorii p etc.) se
recomanda ca suprafetele vopsite sa nu se tufuiasca, acestea trebuind sa ramana netede
pentru o mai buna intretinere. Radiatoarele, dupa grunduire cu grund anticoroziv, se vopsesc
in doua, trei straturi cu vopsele speciale pentru radiStoare (reziste-nte la caldura).

Pentru vopsirea radiatoarelor se fotosesc pensule de o forma speciala cu coada lunga,pentru a patrunde intre elementele radiatorului. Vopsirea invetitoritor de tabla neagra se face
mai tntai prin grunduirea si chituirea cu un grund si chit anticorosiv, dupa cur" re-aplica 1-2
straturi de vopsea speciala pentru invelitori.

Foile de usi, cercevelele ferestretor si alte elemente detasabile pot fi vopsite si inainte
de montarea tor, cu conditia ca efectuarea lucrarilor de vopsire a acestora si depozitarea
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elementelor vopsite sa se faca intr-o incapere lipsita de praf si curent.
In cazul in care la terminarea lucrului, in vase rarnane vopsea neconsumata, se toarna

peste aceasta putin solvent, pentru a se impiedica formarea unei pojghite tari pana la
inceperea lucrarilor de vopsire. In cazul in care se cere executarea unei vopsitorii mari sau
semimate se vor folosi vopsele destinate acestui scop, fara a le dilua pe santier.

La executarea vopsitoriei cu muloace mecanizate se vor lua masuri ca toate lucrarile de
pregatire a suprafetelor sa fie executate cu deosebita grua. Vopsirea se executa cu compozitii
speciale gata preparate pentru vopsirea mecanizata sau cu compozitii obisnuite d; ulei
preparate pentru vopsirea manuala, care se dilueaza inainte de intrebuintare pana !a
consistenta necesara stropirii (sub forma unei pulberi fine si uniforme).

Diluarea se face adaugand diluant in proportie de 10-15o/o din cantitatea vopselei.
Inainte de incarcarea rezeruorului pistolului de vopsit, vopseaua se strecoara prin site de
matase (900 ochiu ril cmz).

Vopsirea se executa cu o instalatie
Timisoara compusa din: compresor de aer,
pulverizat.

de pulverizat fabricata Ia Intreprinderea 6 Martie
rezeruor de vopsea, fuftun de cauciuc, pistol de

Presiunea de lucru va fi cuprinsa intre 3+5 atmosfere. Se pot folosi pistoale cu
rezeruorul de vopsea de 1 litru atasat deasupra sau dedesubtul pistoluluisau se poaie folosi un
rezeruor separat pentru cantitati mai mari de vopsea.

Lista de scule, dispozitive si utilaje este data in anexa, Vopsirea se executa tinandu-se
pistolul la o astfel de distanta de la perete, incat jetul de vopsea sa acopere o suprafata cat
mai mare posibil, iar ceata formata de stropi sa fie cat mai mica; distanta optima de la pisto! la
perete este de 15+20cm; pistolul se va tine cu jetul perpendicular pe suprafata de vopsit si se
va pufta in sens spiralat; dupa flecare umplere a rezeruorului, daca este necesar, se regleaza
deschiderea duzei pulverizatorului si presiunea aerului. Vopsirea propriu-zisa se executJdupa
terminarea grunduirii si chituirii suprafetei, ca si in cazul vopsitoriilor facute manuat; chitul
folosit va fi chit de stropit special pentru aplicarea cu pistolul.

Succesiunea operatiilor si restul prevederilor privind tipu! de uscare intre straturi,
numarul straturilor, pastrarea materialelor la locul de munca, intretinerea sculelor, sunt cele
indicate la vopsirea manuala. in plus, se va avea grija ca la orice intrerupere a lucrului si !a
terminarea lucrului, pistoful sa fie bine curatat cv sotvent (benzina sau white-spirt), atat in
interior prin pulverizarea unei mici cantitati de solvent, cat si la exterior.

Suprafetele care nu trebuiesc vopsite (stropite) vor R protejate printr-un ecran
separator (carton, placaj, tabla).

Verificarea calitatii Iucrarilor.
Se verifica in mod special:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita
consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse;
- calitatea principalelor materiale;
- corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare;
- aspectul suprafetelor zugravite sau vopsite;- uniformitatea deesirilor - nu sunt admise pete sau sapituri, suprapurlerj depasiri ale
desenului;
- aderenta zugravelilor - o zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palma;

- tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat, sa nu prezinte
straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, aglomerari de pergamente;
- nu se admit pete de moftar sau zugraveala pe suprafata de tamplarie vopiita;
- separatiile dintre vopsitorii si zugraveli sa fie distincte si fara suprapunere.
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III. SPECIFICATII TEHNICE
pentru realizarea lucrarilor de pardoseli

Pardoseli
Pardoseli din placi de beton mozaicate prefabricate
Materiale.
Materialele trebuie sa corespunda prevederilor din urmatoarele standarde si
norme tehnice:
a) placi si plinte de beton mozaicate 20 x 20cm, conform SIAS 45t-77 si

NTR 3622_80.
b) ciment M 30, cirnent PA 35 sau cirnentF 25, conforrn STAS t500-77;
c) agregate naturale, conform STAS L667-76;
d) acid clorhidric, conform STAS 339-7g;
e) white spirt rafinat tip C, conform STAS 44-67;
f) corpuri aerisire piatra cilindrica plana, conform STAS 603ll-75;
g) acid oxalic tehnic, conforrn STAS 4992-68.

Alcatuire
Placile din beton mozaicate prefabricate se monteaza prin intermediul unui strat demortar de ciment de poza avand dojazul de 40kg ciment la lmc/nisip in grosime de 20 - 30mm.
Executarea imbracamintii va incepe prin montarea Ia nivel fata de a placilor reper, lacolturile incaperii, intre ele de-a lungul puturilor se va intinde o sfoara de ghidaj, fata dL carese va alinia apoi primul rand de placi, care se vor monta la o departare-de pereti etala culatimea bordurii.
Se vor monta randuri de ghidaj in uscat pentru a vedea daca placite incap in buneconditii' Placile se uda inainte de montarea definitiva, iar nivelut se va verifica cu bolobocul saucu dreptarul fata de placa alaturata. Pe masura avansarii montajului placilor, rosturite-dintreplaci se vor umple cu lapte de ciment. o atentie deosebita se va lcorda continuitatii rosturilor

care trebuie sa aiba aceeasi grosime. Nu se va dmite lasarea oe goluii-intre placi si in moftarulde ciment de sub placi si nici umplerea cu mortar de ciment de sub placi si nici umpleiuu .,mortar de ciment a. spatiilor langa pereti si colturi in locul jumatatilor sau al eforturilor'Oe placi.
Executarea bordurilor se va face cu placi din beton mozaicate (iumatati sau taiate)montate ca placile 

.de. camp. Dupa 4-5 zile de la montarea ptacilor din beton mozaicate,
suprafata imbracamintii se va slefui cu masina de frecat mozaic. In timpul slefuirii, suprafata
imbracamintii se va uda din abundenta cu apa.

Dupa slefuire suprafata imbracamintii se va curata de pasta rezultata de la frecare curumegus uscat, apoi se va spala cu apa curata si dupa uscare se va cerui cu coara de parchet
si se va lustrui.

Se vor executa plinte prefabricate din beton mozaicate de 100 mm inaltime asezateditgll pe perete prin intermediul unui strat de moftar de ciment iai lrosimea lor va fi astfelstabilita incat sa nu depaseasca fata ceruita cu 5-B mm.
Pardoseala din placi de gresie ceramica
Materiale
a) placi de gresie conform STAS 5g3g-g0 colorata;
b) ciment M 30, ciment pA 35 sau ciment F 25, conform srAS L5o0-77;
c) cimenturi poUand albe si colorate conform srAS t667-76;
d) agregate naturale, conform SIAS L667-76;
e) white spift rafinat tip C, conform STAS 44-:67.
f) ceara pentru parchet..Victoria,, NRI 1564_69.
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Alcatuire - executie.
Imbracamintile din placi din gresie ceramica se vor executa pe un strat suport zidit din

beton sau pe un planseu de beton armat dupa executarea unei (plante sau cu panie).
Placile din gresie ceramica se vor monta prin intermediui unui strat de rnortjr de poza,

avand dozajul de 300 kg ciment la mc nisip in grosime de 25-30 mm.
Inainte de montare, pentru evitarea absorbtiei de apa din mortarul de poza, placile dingresie ceramica se vor mentine in apa timp de 2-3 ore.
In prepararea mortarului de ciment de poza se va utiliza ciment cu intarire normala de

tipul P2 25 si nisip 0...3 mm (la care paftea fina sub 0,2 mm sa nu depaseasca 1/3) in amestec
de 1 pafte ciment la 3,5...4 parti nisip. Nu se utilizeaza cimentuirea cu intariie'rapida (p40
etc).

Mortarul de ciment pentru montarea placilor de gresie ceramica se va prepara !a fata
locului in cantitati strict necesare si va avea o compozitie plastic-vascoasa factorul'apa-iiment
fiind de max. 0,5.

Asezarea placilor se va face montandu-se la inceput placite reper. placile se vor monta
in sapa de moftar cu rosturi de 2-3mm intre ele.

Se verifica planeitatea suprafetei cu un dreptar asezat pe diagonalele suprafetei
executate, indesandu-se atent placile in mortarul de ciment prin batere usoara cu ciocanul
peste dreptar.

Intreaga suprafata executata intr-o zi de lucru se inunda cu lapte de ciment fluid pentru
ca acesta sa intre bine in rosturi si moftarul de poza. Umplerea rosturilor se va face la j-S ,ile
dupa montarea placilor din gresie ceramica, iai in interualul de la montare pana la rostuirea
pardoselii va fi in circulatie si se va umezi prin stropirea cu apa cel putin o data la 24h.

Curatirea de excesul de lapte de ciment so va face prin asternere de rumegus de lemn
uscat, dupa 2h de la inundare cu lapte de ciment si prin maturarea rumegusului.

Dupa curatirea cu rumegus, imbracamintea din ptaci de gresie ceramica se va sterge cu
carpe inmuiate in apa si apoi se va cerui. La intersectia pardolselii cu elemente vertiiiie suOplinte se vor realiza spatii de 5-10 mm care se vor umple cu un material elastic.

De-a lungul coridoarelor se vor realiza rosturi de dilatare la 5,4 m. Se vor monta
obligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (colturi, sociuri, plinte) fixate cu
moftar de ciment cu 5-Bmm pe planul veftical al finisajului.

Pardoseli din moftar de ciment
Materiale
a) ciment M 30, ciment pA 35 sau ciment F 25, conform STAS L5o0-77;
b) agregate naturale, conform S|AS L667-76,
c) apa conform STAS 790-73.
Alcatuire
Imbracamintile din moftar de ciment rolat se

cca 20 mm grosime cu fata rolata.
vor executa dintr-un strat de ciment de

Prepararea moftarului se va face cu un dozaj de 600 kg cirnent la 1 mc de nisip
Se vor prevedea pante conform proiectuiui spre punctele de scurgere. pentru prevenirea

fisurilor din constructie se vor prevedea rosturi longitudinale si transversat'e cu baghete de
sticla in panouri cu laturile de cca 2-2,5 m.

Se vor executa scafe de 100 mm inaltime, turnate din mortar de ciment sclivisit cu
acelasi dozaj si in conditiile tehnice indicate pentru suprafetele orizontale.

Pardoseli exterioare din pavele cu geometrie conform proiect
Specificatiile de alcatuire sunt cuprinse in caietut de sarcini "drumuri si sistematizare

vefticala". Se vor respecta cu strictete cotele de nivel. De asemenea, detaliile pentru rigole si
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culorile prevazute in proiect - culori care corespund standardului international.
Verificari in vederea receptiei

Se vor face verificari la:
- aspectul si starea generala;
- elementele geometrice (grosime, planeitate, pante etc);
- fixarea imbracamintii pe supo$
- rosturi;
- corospondente cu proiectul.
Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca aspectul

pardoselii nu a corespuns (placi fisurate, rosturi cu muchii etc) consultantul poate Oeciae
inlocuirea generala sau pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea in conditiilo presciise in
specificatii

Masuratori si decontare
Pardoselile se vor deconta la metru patrat de pardoseala conform planselor din proiect,

inclusiv stratul supoft din mortar de ciment. cantitatea de placi pentru plinte se deconteaza
separat, unitatea de masura este metrul liniar.

Materialele si operatiunile pentru rosturi sunt cuprinse in costul pardosetii.
Treptele mozaicate se vor deconta inclusiv strat conform afticolului respectiv.

VI. SPECIFTCATII TEHNICE
Realizarea lucrarilor de placaje cu placi de faianta

Placaje la pereti
Placaje cu placi de faianta
Generalitati

Placile de faianta se pot aplica pe peretii din zidarie de beton monolit tumat in cofraje de
inventar. Placajele realizate din placi de faianta se aptica la interior in bai, bucatarie, grupuri
sanitare.

Standarde de referinta
srAS 233-86 - placi de faianta de diferite culori conform

tabelelor de finisaje;
STAS 1667-76 - nisip silicios de rau sau de cariera bine spalat, grauntos; nu se

va folosi nisip de mare;
STAS 1500-78 - ciment pn 35, ciment M 30;
STAS 790-80 - calitatile apei;
srAS 9201-80 - var hidratat in putbere pentru constructii;
STAS 7055-80 - ciment alb porfland;
STAS 7058-80 - aracet DE-25 sau D50;
STAS 545/1-85 - ipsos pentru constructii;
NI -7398 - 79 - aluchit, elaborat de cIpA Rimnicu Vilcea;
STAS 6476-6L - pigmenti naturali;
Normativul CG-86

Mostre si testari
Inainte de lansarea lucrarilor constructorul va prezenta proiectantului spre aprobare 3(trei) mostre din flecare tip si culoare de placi propuse spre a fi folosite.

Inainte de livrarea fiecarui tip de placi de faiania, constructorul va prezenta certificate in 3exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a placilor, calitate in conformitate cuaceste specificatii. Pentru incaperile cu obiecte sanitare furnizorul placilor de faianta va



prezenta mostre de seturi de obiecte sanitare asoftate la culoare la placile de faianta.

Produse si materiale
Produse
Placi de faianta vor fi dintr-o combinatie de caolin, argila, feldspat si stte materiale

similare, presate semi-uscate si incalzite la o temperatura mai riOicata decat temperaiura de
incadescenta.

Placile vor fi glazurate pe una din fete, de culoare alba, negru si, cealalta fata va fi
ampretata.

Contururile placilor vor fi la unghi drept cu exceptia ptacilor pentru pozarea la muchiilorperetilor, care vor avea conturile unei laturi rotunjite.
Placile vor avea urmatoarere caracteristici fizico-chimice:

- coeficientul de absorbtie al apei: 10;
- la incercarea de rezistenta chimica, glazura va ramane nedeteriorata.,,

Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa mai mari de 1,61mm diametru,
ingrosari ale glazurei sau zone insuficient glazurate, aspect de "inghet,, sau cristalin, zone
aspre, fisuri in glazura.

Abateri admisibile de la dimensiunile nominale:
- grosime medie + 0,5mm;
- lungime medie a laturii + !,00o/o,)

- curbura maxima 0,so/o din lungimea celei mai lungi taturi
b) Materiale
Ciment Pn 35 sau ciment M 30, nisip si apa pentru mortarul de poza, conform

STAS 1500-78, STAS 790-80, STAS L667-67.'
Ciment Portland (conform STAS 7055-80),

Ipsos pentru constructii (conform STAS 5451L-75) pentru fixat dibluri obiecte
sanitare.
Var hidratat in pulbere pentru realizarea grundului, pentru a-i conferi o mai buna

lucrabilitate.
Aluchit pentru etansari si racorduri ale peretilor cu obiecte sanitare.

Transport, man ipula re, depozita re
Placile ceramice (faianta) se vor transporta ambalate in cutii (conform srAS 233-gg, srAS

9405-80, STAS 7813-80) cu m'rjloace de transport acoperite, curate, uscate. Maniputarea se vaface cu grija pentru a nu deteriora placile si se vor fbri de conhctul cu materiale care le pot
pata.

Cutiile cu placi ceramice se vor depozita io incaperi curate si uscate, in stive de maxim
1,5m inaltime, pe platforme plane.

Nu se va aduce la punctul din santier decat cantitatea strict necesara pentru executiaplacajului si la momentul necesar asttel incat cutiile cu faianta sa nu fie depozitate i; locuri
neadecvate.

^ Moftare pentru pozarea placajelor de faianta.
Componentele mortarului vor fi bine amestecate. Se adauga o cantitate sufiecienta de apapentru a obtine consistenta dorita. Amestecul se va prepara cu atentie pentru umidificarea
completa si omogenizare. Din timp in timp amestecul' se agita pentru rnentinerea uneiconsistente adecvate, dar nu se vor adauga ingrediente. Mortaiul care a facut poza nu maipoate fi folosit. Moftarul pentru sprit va fi mortaide ciment, nisip (0,3mm) in porporti! de 1:2.
Mortarul pentru grund va fi moftar de ciment, nisip si var pasta in proportie Oe 1:3,5:0,05.
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Executia placajului de faianta
Operatiuni pregatitoa re.
Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianta se vor executa celetalte

lucrari de finisaj:
- montarea tocurilor de la ferestre si usi, in afara peruazurile care se vor executa dupa

executarea placajului;
- tencuirea tavanelor si a suprafetelor care nu se ptacheaza;
- montarea conductetor sanitare, electrice ingropate in placai;
- montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare;
- executarea pardoselilor cu placi de gresie;
- inainte.de inceperea placarii so vor face probele pentru conductele de scurgere si

alimentare ale obiectelor sanitare:
- dupa efectuarea probelor instalatiilor se vor executa lucrarile de mascare a btiturilor

verticale si orizontale;

) - se protejeaza pardoseala.

Pregatirea suprafetelor:
- se inspecteaza suprafetele ce urrneaza a fi placate si se vor rectifica eventualele

neregularitati;
- suprafetele pe care se aplica placajul de faianta trebuie sa fie uscate;
-trebuie indepartate eventualele pete de grasime.
- abaterile admisibile de planeitate trebuie sa fie cuprinse intre 3mm ta metru pe

vefticala si 2mm la metru pe orizontala; eventualele neregutaritati locale nu trebuie sa
depaseasca 10mm (adancituri sau umflaturi); in cazul existent6i unor astfel de abateri se vor
rectifica prin completare cu moftar sau chit; grosimea stratului de mortar nu trebuie sa
depaseasca 1-2cm grosime;

- se va realiza adancimea rosturilor de la zidarie pana la 10mm adancime;
- pe suprafetele de beton (statpi, diafragme) se va aplica un sprit pentru

obtinerea unei mai bune rugozitati necesara aderentei mortarului pe grund.

') Generalitati:
- nu se vor executa placaje in zona in care temperatura este sub 10 grdC;
- se va evita evaporarea rapida a apei din podul de mortar;
- nu se va aptica podul de mortar mult inainte de asezarea placilor;
- se va evita taierea placilor mai mici de L/2;
- se vor poliza marginile placilor taiate cu piatra de carbrund (nu se vor aplica placi

nefi nisate corespunzator);
asezarea placilor se va face cu rosturi in continuare pe vefticala cat si pe orizontala de

2mm;
- abaterile admisibile pentru suprafetele finisate vor fi de r3mm fata de dreptarul de 2m

lungime.

Executia placarii propriu-zise:
Dupa executarea spritului de mortar ciment cu consistenta fluida (10-12cm) in grosime

de 3-5mrn, se executa grundul (dupa 24 de ore) dintr-un moftar ciment-var cu consistenta mai
mare (Bcm).

Suprafata grundului se va zgaria pentru a obtine aderenta necesara fixarii
placajului. Se verifica planeitatea suprafetei grunduite cu dreptarul de 2m.

Se executa trasarea atat pe orizontala cat si pe vefticaia astfel:
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- se aseaza pe cant un dreptar (2m lungime sicu inaltimea egala cu plinta 10- 15crn) siva rezema pe doua repere alaturate care sa fie de-a lungul aceluiasi perete; orizontalitatea va
fi verificata cu nivele cu bula de aer.

- verticalitatea se obtine crl ajutorul unor repere vefticale alcatuite din placi fixateprovizoriu cu moftar de ipsos la cca. 1 distanta intre ele, in imediata vecinatate a suprafetei
care se placheaza;

- firul de plumb lasat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafetetor placajului
de faianta, care urmeaza sa se execute.

Aplicarea placilor de faianta
Placile se vor curata de praf prin periere pe dos si vor fi tinute in apa cel putin o orainainte de montare, ca sa se umezeasca suficinet pentru a nu trage apa de i-ridratare a

cimentului din mortar si a micsora astfel aderenta moltarului fata de piaci. inainte Oe ifticare
pe pereti, placile de faianta vor fi lasate sa se scurga 2-3 min.
. Asezarea placilor se va face in randuri orizontale incapand de fa colt, de la stanga la

dreapta si de la plinta sau scafa in sus. In cazul in care lipseste plinta sau scaia, racordarea cupardoseala se face in unghj drept, avand grija ca pe linia d'e racordare sa se execute g
etansare satisfacatoare astfel ca apa sa nu se poata infiltra.

Yontarea placilor se face prin aplicarea pe dosul fiecarei placi, cu mistria, a mortarului
in asa fel incat sa acopere 213 din suprafata, apoi se fixeaza placa pe perete prin presare cu
mana si printr-o usoara ciocnire cu minerul mistriei astfel incat suiplusul de'moftar sa iasa
deasupra placii; se recomanda ca manerul mistriei sa fie imbracat cu striurile de pe Oo,
orizontale.

Paftea de sus a placajului de va termina in mod curent cu
sau smaltuita.

placi cu marginea rotunjita

La placarea suprafetelor orizontale cu placi de faianta (glafuri, margini de cazi etc.) se
va prevedea o panta de2o/o spre interior.

Dupa 5-6 ore de la montare, rosturile de mortar de pe suprafata placajului se vor curataprin frecare cu o carpa umeda. Eventualele pete de grasime se vor spata cu derivati de petrol
si apoi cu apa.

Umplerea rosturilor vefticale si orizontale se va face cu ciment alb folosindu-se opensula cu peri moi si un spaclu din material plastic. Aceasta operatie se va executa la 6-8 ore
de la terminarea executarii placajului.

Dupa o ora de la rostuire se va sterge suprafata placajului cu o carpa umezita in apa.
!!13r9a intre peretele placat si rebordul iazii de baie se vi face cu pasta de ciment-aracet
DF 25 dozaj 5:1 sau cu chit aluchit.

Protejarea lucrarilor.
Spatiile in care s-au executat placajele de faianta vor fi inchise si nu se va accede la elepana ce lucrarea nu este perfect uscata. Se va proteja placajul de deteriorari pana la receptia

lucrarii. In timpul sezonului calduros suprafeteie expuse la soare vor fi acoperite cu foi depanza de sac in fasii sau foi care vor fi in permanenta umezite timp de doua zile.

Verificarea la receptia lucrarilor,
Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2m. Golul de sub dreptar va fi de

maximum 3mm indiferent in ce directie. NU se admit diferente de nuanta la culoarea placilor.
Se considera defectiuni care necesita remediere locala sau totala:
- pozitionarea defectuoasa a placilor cu abateri fata de verticala si orizontala;
- nerespectarea continuitatii rosturilor pe vefticala si orizontala;
- aplicarea la muchii a unor placi de camp si nu a celor speciale cu muchiie glazurata

sau rotunjita;



Nr. Ord., Beg, Com. J
c.u.I. 225{611O; Te1/Fax: $234338340; tro}:i1: O7,32e!f40;

- nivelul finisajului nu este conform cu cel indicat in proiect; deteriorarea placajului
rezultata din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor (flsuri si desprinderi ate placiloi.

Amploarea remedierilor sau inlocuirilor va fi hotarata de proiectant, Aceste 1ucrjri nu vor
antrena costuri suplimentare fiind supoftate integral de constructor.

Masuratori si decontare.
Lucrarile de la acest capitol se vor deconta la

pretului unitar al articolului de deviz.
1mp de placaj, conform anselor, pe baza

V. SPECIFICATII TEHNICE
PERETI DESPARTITORI DE GIPS - CARTON

CONSTRUCNA PERETILOR - MONTAJUL

operatia de montaj incepe cu masurarea si trasarea pe planseu portant a axelorperetilor, a scheletelor autopottante, a usilor si a altor deschideri. Dupa i."urtu,
operatiunea se continua pe pereti si tavane. Apoi se fixeaza de suprafata -supori profilele decontur. La planseul de rezistenta si la tavan se utilizeara prohle de contur UW, iui lu
racordurile laterale ale peretilor se folosesc profile de schelet CW. Inaintea inceferii
montarii, pe aceste profile se lipesc benzi de etansare sau se ataseaza alte materiale de
etansare adecvate.

In continuare, se introduc profilele CW in profilele de contur. Profilele vefticale ale
scheletului trebuie sa patrunda cel putin 15 mm silrebuie sa prezinte la paftea superioara otoleranta de circa 1 cm. Se incepe montarea placilor de ipsos-carton pe una din feteleperetelui. Prima placa de ipsos- cafton se pozeaza partial pe schelet si se hxeaza cuajutorul
nivelei cu bula de aer. In continuare, placa este fixata Oe scheletul supoft cu ajutorut
suruburilor cu montaj rapid, in asa fel incat sa nu existe tensionari.

Urmatoarele placi se monteaza in acelasi mod. Distanta de la scheletul de sustinere la
elementete de completare din zona de capat a peretelui nu trebuie sa depaseasca 62,5 cm,
iar in cazul realizarii izolatiei acustice, aceasta distanta nu trebuie sa fie mai mica de 50 cm.
. .In cazul placarii duble, al doilea rand de ptaci va fi insurubat dupa primul rand, prin

decalarea imbinarilor. In cazul unor exigente marite, la protectie contra incendiifor sau
contra zgomotului, imbinarite primului rand de placi trebuie spacluite.

La racordurile glisante la tavane, la profilele de contur UW de ta partea superioara,placile nu vor fi insurubate. Dupa montarea eventualelor instalatii, in spatiul gol din perete
se va aseza, indesa si asigura contra alunecarii, stratul de vata minerali neceiar. Grosimea
normala a izolatiei nu trebuie sa fie mai mare ca spatiul gol din perete si nu trebuie
micsorata sub dimensiunea necesara din conditiile de fizici constructiitor, prin instalatii
suplimentare. In continuare se placheaza a doua fata a peretelui. Imbinarile placilor sunt
deplasate fata de pozitia irnbinarilor placilor de pe paftea opusa. Se recomanda evitarea
imbinarilor libere, prin intermediul montarii de'profile. Daca se monteaza cadre, este
necesara montarea de profile suplimentare pe ambele laturi ale acestor cadre.

Rezistenta acestor profile se orienteaza, pe de o parte, dupa constructia peretelui, pe
de alta parte dupa inaltimea peretelui, dupa marimea si greutatea canatului de usa. Acesteprofile de usi se monteaza pe intreaga inaltirne a peretelui si se fixeaza foarte strans deprofilut de contur UW inferior si superior.

Spacluirea placilor din ipsos-carton poate demara numai dupa consumarea tuturortensiunilor semnificative, cum ar fi, de exemplu, cele din actiunea umiditatii sau a
temperaturii. se presupune o temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel putin
5 grade Celsius. Umiditatii exagerate ale aerului ( in comparJtie cu conditiile ulterioare de
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utilizare) in timpul spacluirii, precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in scopul uscarii
pot duce la formarea de fisuri.

Rosturile placilor de ipsos-cafton au, in mod obisnuit, muchii semirotunde (HRK) sau
(SKF) si se spacluiesc fara strafuri, de acoperire a rosturitor. In cazul introducerii unor benzi
de acoperire a rosturilor din hartie sau din impaslitura din fibra de sticla, este posibila si
spacluirea cu umplutura pentru rosturi. In cazul racordarilor la alte elemente de constructie,
se vor introduce benzi de separatie. Rosturile de dilatatie in suport se vor executa prin
constructia completa a peretelui cu schelet.

PERETI CU SCHELET DIN IPSOS. CARTON IN INCAPERI UMEDE

1. Se folosesc in principiu placi ipsos-cafton impregnate
2. Distanta minima de la muchiile de taiere la suprafetele umezite, de exemplu treceri de
conducte prin plansee, suporturi etc. circa 10mm.
3. Toate suprafetele taiate trebuie sa fie izolate inaintea montajutui cu grundul de adancime.
4. Straturile ceramice presupun supofturi stabile, de aceea se va utiliza permanent o placare
dubfa sau se va reduce distanta dintre profile.
5. Sub straturile ceramice, finisarea rosturilor se realizeaza numai in zona santurilor adanci cu
umplutura pentru rosturi.
6. Intreaga suprafata a peretelui se utilizeaza cu grund de adancime.
7. Traversarile prin perete trebuie etansate perfect cu ajutorul pastei de etansare fata de
placutele ceramice. Acelasi Iucru este valabil si pentru colturi (de exemplu intre pereti, intre
perete si pardoseala).
B. Straturile ceramice se dispun prin deptasare pe distanta de lipit placuta (pe baza de
dispersoizi) sau suprafata de lipit pentru constructii( pe baza de ciment).

ZONELE UMEDE DIN INCAPERI CARE NECESITA MASURI SPECIALE

9. Este necesara o totala separatie a suprafetelor placilor, de exemplu cu substanta
pentru etansarea suprafetelor o emusie elastica din cauciuc-bitum.

10. Dupa aplicarea chitului de etansare, urmeaza lipirea ptacutelor (ceramice, faianta,
gresie) cu adeziv. Mistria zimtata va fi orientata numai pe orizontata.

La colturile cu placi ceramice, de exemplu la racordut intre perete si ptanseu, intre
perete si marginea cazii etc., rostuirea se executa cu material de etansare elastic de lunga
durata, de exemplu pasta de etansare Knauf.

PI.ACI DE POLICARBONAT CELULARE SAU COMPACTE

Prezentul capitol se refera la un material nou, placi de policarbonat celulare sau compacte
cu protectie impotriva razelor UV, material agrementat in Romania conform H.G. 7ZB/g4,
garantate 10 ani pentru transparenta si rezistenta ta spargere.

Datorita exceptionalelor proprietati fizice, mecanice si de izolatie termica ate
policarbonatului, este posibila utilizarea acestor placi in multiple scopuri:
- acoperaminte de ateliere (hale) industriale, stadioane, piete agroalimentare, edificii sociale
(scoli, sedii firme ), sere.
- lurninatoare si panouri solare, tavane faise si pereti despartitori.
- standuri expozitionale, cabine telefonice si pentru dus.

Placile de policarbonat sunt ideale pentru orice aplicare interioara sau exterioara unde



r)

este necesara o mare rezistenta la impact si intemperii, o buna transparenta, tuminozitate si
izolatie termica, greutate scazuta precum si posibilitatea curbarii la rece.

PROPRIETATILE POLICARBONATU LUI

SARCINA DATORTTA G REUTATI I ZAPEZ\I

In cazul instalarii orizontale (foarte putin inctinata, o placa trebvie sa supoite sarcina
datorata greutatii zapezii. Panta minima trebuie sa fie de'5 (9cm/m), cu neryurile paralele cu
muchia acoperisului.

Un acoperis confectionat din aceste placi, (datorita izolarii lor perfecte) nu permite
topirea imediata a zapezii (ceea ce nu se intimpta la serele acoperite cu sticlai Oeci sarcina
datorata zapezii nu trebuie neglijata.

Coeficientul de dilatare termica la placile de policarbonat este mult mai ridicat decat la
orice alt material traditional (de 8 ori mai mare decat la sticla). Daca acest lucru nu este luat in
considerare, de-a lungul verii, se vor forma "umflaturi" urate in placile care au fost instalate cu
mare precizie iarna, iar placile instalate vara, iarna ar putea sa se desprinda din cadru.

Pentru a preveni aceste lucruri, este recomandat a se estima cu grija masura acestor
transformari, produse de cresterea brusca a dimensiunilor, datorita dilatarii (ta si cum placa ar
fi fost taiata vara la maxim, iar iarna la minim) si de coeficientul CD de dilatare termica.

INSTALAREA

Fiecare vibratie sau sarcina scurteaza viata placilor de policarbonat.. Acestea schimba
rezistenta mecanica si chimica a policarbonatului si deci tiebuie evitate. placile care au
condens in interior, trebuie instalate cu neruurile de structura pe verticala pentru a permite

PROPRIETA
TI TIPUL DE TEST UNITATI STANDARD VALORI

Proprietati
mecanice

Rezistenta de rupere la tractiune N/mm' DIN 53455 >60
Rezistenta de rupere la
compresiune

N/mm'
DrN 53455

>70

Alungire la tractiune o/o DrN 53455 6

Compresibilitate o/o DIN 53455 >100
Modul de elasticitate N/mm2 DrN 53457 2300
Rezistenta la impact Jlm ASTMD256 >700

Proprietati
fizice

Greutate specifica glcm' DIN 53479 L,20
Indicele refractar Ilo DrN 53491 1,58
Absoftia de apa o/o DIN 53495 0,36
Permeabilitatea la vapori de apa 9lm'd DIN 53122 -15

Proprietati
termice

Temperatura de rezistenta la
caldura

oc
DrN 53460 145-150

Dilatarea liniara termica K 10b vDE 0304/1 60-70
Conductibi litatea termica ffmuc DrN 52612 0,2L

(, u. r.
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drenarea prin gravitatie. Chiar etansate, partile superioare ale neruurilor trebuie intotdeauna
sa fie sigilate inaintea instalarii placii in panou (prin folosirea unei placi adezive dinaluminiu). Nu se folosesc adezivi din siticon sau ahituri care contin catalizatori acetici,
aminici, benzaminici sau garnituri din PVC, deoarece unele din componentele acestora pot
deteriora placa,

Se va folosi etansator din silicon monocomponent, care a dat cele mai bune rezultate
in comparatie cu alte materiale de etansare. Placile trebuie fixate in rame, astfet incat sapermita miscarea datorata schimbaritor bruste de ternperatura.

Nu se recomanda fixarea placilor in lacasuri cu suruburi, cuie sau piroane, deoarece
schimbarile in marime vor cauza largirea gaurilor suruburilor si posibile infiltratii'de pLaie.
Daca totusi se foloseste aceasta tehnica, se vor face de la incepul gaurile cu diarnetrele mai
mari decat este necesar, apoi se fixeaza o banda intre placuta dehetal si suprafiia'ftacii,
pentru a o proteja de ploaie. In orice caz, se vor folosi butonii din potiamida diipSnibili
pentru placi de diferite grosimi, cu inele de etansare facute din materiaiexpansibil, p'oirivite
pentru policarbonat.

COMPORTAREA I.A FOC

Policarbonatul, ca materiat, este prin natura un produs greu inflamabil care nu propaga
flacarile si este definit de toate normele internationale privitoare la comportimentul
materiatelor fata de foc, ca fiind unul dintre materialele care se sting singure (clasa 1).

La placile cu mgi multi pereti, datorita structurii lor geometri-ce, acest comportament sementine doar paftial datorita efectului de "semineu" formlt in celulele neruurilor. De aceea,
dispozitivul de etansare pentru aceste neruuri, necesar evitarii intrarii prafului, reduce de
asemenea propagarea focului.

Densitatea fumului emis in caz de combustie fortata
nivel toxicologic minim).

este foarte mica (in orice caz, de

ACCESORII

Taierea si fixarea nu necesita un echipament special sau grija foarte mare deoarecepolicarbonatul este foafte rezistent. Pot fi folosite orice scule din fieisiu lemn.
Pelicula detasabila trebuie scoasa cand panoul este gata instalat sau cel mai bine ar fi

sa. fie scoasa dupa cateva ore sau chiar zile; in acest fel incalcarile electrostatice acumulate de-
a lungul operatiei de instalare vor disparea.

Pe de alta parte, daca dupa instalare peticula nu este scoasa, dupa mai multe zile de
expunere la soare, pelicula se va degrada, iar detasarea ei de ptaca va deveni problematica.

INTRETINEREA

In conditii normale, ploaia e.suficienta pentru a pastra placile de policarbonat, curate.
Cand murdaria persista poate fi utitizata o soiutie de apa cu sapun, numai daca sapunul nu
contine abrazivi sau solventi. Este indicata stergerea prealabili cu apa calduta, dupa carepoate fi folosit un sapun alcalin sau detergent, dizolvat in apa Rerbinte impreuna cu carpemoi si curate. Se repeta operatia de mai muite ori, fara a zgaria suprafata cu materiale
abrazive sau substante.

Petele de ulei se pot indepafta utilizand alcool sau solutie de curatire, dupa care se
spala cu apa calduta sau detergent.

Paletii de placi stivuite nu trebuie lasati la soare, chiar daca este inca in ambalaj,
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deoarece structura speciala a placii poate provoca o ridicare a temperaturii ambalajului. la
un punct in care pelicula mobila se poate inmuia. Acest lucru va cauza lipirea placitoiunele
de altele sau imposibilitatea de a fixa pelicule pe placa.

Stivele de placi nu trebuie lasate in ploaie, chiar daca sunt impachetate bine
deoarece, vaporizarea permite intrarea vaporilor de apa in neryurile de stiuctura ceea ca
cauzeaza formarea condensului in interiorul placii.

Stivele de 2 m nu trebuie ridicate cu o macara cu bifurcatii scufte, deoarece
greutatea inegala va cauza desprindere ambalajului de pe grinzile platformei si ca urmare,
cand placile vor fi reasezate, capetele cuielor iesite vor intra In placi si !e vor distruge.

Placile taiate nu pot fi depozitate afara mai mult de cateva zile deoarece iraful dina9r ( care este pemanent prezent ) favorizeaza aparitia unor pete murdare in'interiorul
placii, pete care sunt greu de curatat

Placile nu trebuie prea mult frecate unele de altele (chiar daca pelicula mobilaprotejeaza suprafata impotriva zgirieturilor), deoarece aceasta provoaca o electrizare aplacii, ceea ce favorizeaza adunarea prafului. Pentru a curata panourile prafuite se foloseste
o carpa moale uda cu care nu se freaca prea tare. Energia statica se descarca (in aer) Oupa
cateva ore.

Cand placile sunt taiate cu fierastraul, aschiite ramase in interiorul placii pot fieliminate prin folosirea aerului comprimat ( fara ulei sau condens) sau cel mai bine cu
aspiratorul. Daca sunt luate precautii impotriva accidentelor este mii rapida si mai curata
taierea cu un cutit ( scurt, lama subtire), mai ales pentru placile subtiri si cele de grosime
medie.

W. SPECIFICATIITEHNICE

EXECUTAREA LUCRARILOR I.,q CONSTRUCTII DIN LEMN

Continutul caietului de sarcini este:
Cap,1 - Generalitati
Cap.2 - Lucrari cu elemente structurale din lemn
2.1. Elemente structurale produse in unitati specializate
2.2. Pregatirea subansambletor din lemn
2.3. Prezeruarea lemnului
2,4. Control si calitate

9up.S - Masuri specifice de igiena si protectia muncii si stingerea incendiilor
Cap.4 - Dispozitii finale
Cap.5 - Anexa 1 - Lista normativelor specifice constructiilor din lemn

CAP.2. GENERALITATI
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aptica la executarea lucraritor de constructii din

lemn la cladiri din cadrul investitiei care face obiectul prezentului proiect.
La executarea lucrarilor, atat pentru confectionarea in unitati specializate cat si pentru

activitatile de santier, indiferent de specificul lor, se vor respecta in totalitate prevederile
Normativului C56-85 "Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente" in mod special pentru structura de rezistenta.

CAP. 2. LUCMRI CU ELEMENTE STRUCTUMLE DIN LEMN

2.l.Elemente structurale produse in unitati specializate
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a, Date generale:
Unitatile specializate prin sistemul intern de asigurare a calitatii raspund de respectarea

stricta a proiectuluide executie, avand obligatia cerfificarii calitatii produseior livrate.
Verificarea documentatiei se face cu privire la planurile si detaliile de executie si

extrasele de materiale, eventualele neconcordante, omisiuni sau deficiente urmand a R
semnalate proiectantului in timp util pentru luarea unor decizii privind corectarea lor. Aceste
unitati vor elabora prin atelierul propriu de proiectare tehnotogica documentatia tehnica privind
operatiile de uzinare (tehnologie de debitare, fasonare, asamblare, protejare, accesorii
metalice si protectie anticoroziva etc.), precum si cu privire ia verificarile'de calitite peoperatii
si finale pentru toate elementele livrate, inclusiv pentru conditiile de transport-depozitare.

Receptia, .marcarea, depozitarea si livrarea elementetor structuiale se face conform
reglementarilor din unitatea furnizoare care trebuie sa faca mentiuni speciale in ceftificatul de
calitate in legatura cu restrictiile penrtru lucrarile din santier. Pentru confectiile metalice de
asamblare a elementelor din lemn vor fi respectate caietele de sarcini specifice pentru
constructii metalice.

Pentru situatiile in care din diferite motive executantut utilizeaza elemente din lemn care
nu au ceftificat de calitate sau procedeaza ta prelucrarea lemnului brut in conditii de santier,precum si in situatia refolosirii din materiale recuperate etc., este obligatorie atestarea
acestora cu precizarea caracteristicilor fizico-mecanice de catre un laborator specializat. Aceste
situatii speciale vor fi mentionate dupa caz in tema de proiectare sau se va soiicita proiectantul
pentru stabilirea conditiilor in care se pot face modificari ale proiectului prin redimensionarea
elementelor din lemn.

b, Materiale de baza
Unitatea specializata va utiliza lemnul ale carui caracteristici fizico-mecanice, de

umiditate si anomalii caracteristice unui produs natural se inscrie in limitele avute in vedere la
proiectarea acestora. Specia de lemn utilizata, calitatea prescrisa si configuratia geometrica nu
vor putea fi modificate decat cu acordul scris prealabil ai proeiectantutui. In cazia exista dubii
asupra calitatii materialelor sau a certificatelor insotitoare la nivel de materiat brut sau
semifabricat, se va cere receftificarea care trebuie sa accepte sau sa rebuteze si sa
refoloseasca produsul in alte domenii. Materialele de baza sunt urmaroarele:
a. Lemn ecarisat si semicarisat - in conditiile sTAS 942-86 (rasinoase) si sIAS g6g9-g6

(foioase). Pentru celelalte esente si calitati de lemn se ubr face piecizari speciale in
memoriile tehnice si caietele de sarcini specifice (cu precizia duratelor d; seruiciu
garantate, a conditiilor de calitate si altor masuri privind executia si exploatarea acestora).b. Elementele de asamblare din cuie metalice, dornuri, buloane, saibe, piulite, scoabe, ancore
la zidarie si structura etc. vor respecta conditiile din proiect, iar unitatea furnizoare va alege
otelul ca semifabricat si va asigura nivelul prescris pentiu produsul finit. Materialele de
imbinare vor respecta conditiile din caieteie de sarcini pentru constructii metalice si
standardele de produs specifice, principalele fiind:- cuie, din sarma de otel STAS 2111-gO- suruburi pentru lemn STAS LTSS-7L- piulite STAS 926-90- saibe SIAS 7565-80

- scoabe, juguri, ancoraje - conform normativelor interne ale furnizorului

2.2.Pregatirea subansamblelor din lemn
Inainte de debitare lemnul brut se verifica bucata cu bucata in ce priveste aspectul

exterior, dimensiunile si forma, precum si eventuala prezenta a atacului biologic
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Elementele care perezinta abateri peste cele reglementate prin standardul de produs
(deformari, noduri, fibra torsionata, crapaturi, atac biologic etc.) vor fi eliminate de ta debitare.

Debitarea se face in general prin taierea mecanicl cu pinza circulara sau tit..gater,, !a
dimensiunile prescrise si care se asigura prin reglarea ghidajelor.

Dupa debitare se procedeaza la operatiuni de ttntaturare a rumegusului si eventualelor
fibre ramase la muchii si capete.

Se procedeaza la o noua verificare a subansamblelor fasonate ategand din extrasul de
lemn (rotunjite la 50cm) sau la dimensiuni fixe cu capetele gata preluc[te (cnertiril cepuri
etc.) daca acest lucru este prevazut din proiectul tehnic si solicitat de beneficiar.

a, Asamblari de santier
Aceste lucrari trebuiesc reduse ca pondere la minim si, daca este posibil, in santier sa se

efectueze numai lucrari de montaj a subansamblelor gata confectionate in unitati speciatizate,
inclusiv protectiile de prezernare.

Inainte de montaj se va proceda la masurarea exacta a elementelor constructive care
urmeaza sa rezeme subansamblele din lemn, efectuand corectiile necesare pentru asigurarea
lungimii minime de rezemare (20 cm daca proiectul nu prevede detalii) si ceiei maximJ in asafel incat sa nu fie necesare modificari locale sau de ansamblu, cu incadrarea in limitele de
toleranta la montaj.

Pentru ca zonele de rezemare a elementelor din lemn sunt cele mai vutnerabile la
degradare, acestea trebuiesc tratate speciat prin asigurarea protectiilor hidrofuge, antiseptice,
ignifuge concomitent cu termoizolarea si asigurarea ventilarii si ancorajului l5 structura. Lamontaj, unitatea montatoare va elabora doiumentatia specifica (fisa [ehnologica) care va
cuprinde cel putin:

- tehnologia de montaj cu ordinea de asamblare;- masurile de asigurare a stabilitatii elementelor in timpul montajului;- masurile de protectie si securitatea muncii, cete P.S.I., de protectia mediului si cete
de executie pe timp friguros;- asigurarea asistentei tehnice, a foftei de munca calificate si a sculelor, accesoriilor,
uti lajelor, echi pamentelor adecvate.

Executia sarpantelor incepe cu amplasarea popilor pe zidurile portante interioare ale
cladirii respectand distantele din proiect. ilezemarea ior pe planseu se face prin intermediul
talpilor de repartitie din lemn ancorate in placa sau centura de betobn armat cu buloane sau
mustati din otel OB 37. Apoi se fixeaza panete orizontate pe capul popilor si panele inclinate
dispuse la intersectia apelor. Imbinarea panelor de streasina se iace'cap ta cai , iar a fanelorde camp si coama , prin cheftare si buloane in dreptul reazemelor.rpopil. pe zidurile exterioare
se fixeaza cosoroabele ancorate cu mustati o6x5dcm ,din otel og"37 existente in centura din
beton armat. Capriorii se dispun dupa linia de panta, perpendicular pe coama. Ei pot fi
confectionati dintr-o singura bucata, sau din bucati, atunii cand imbinarea se face prin
cheftare in dreptul panelor. Daca pentru unii capriori ar rezulta o pozitie care conduce la
rezemarea lor pe un cos de fun sau de ventilatie, capriorii respectivi se intrerup si se descarca
pe 

-cei 
alaturati prin intermediul unui jug. Distanta jugului fati de un cos de ventilatie trebuie

sa fie mai mare de Scm,iar fata de un co! de fum m-ai mare de 12,5cm.
Pentru asigurarea rigiditatii spatiale a sarpantei sub actiunea incarcarilor, se prevad

contrafise (transversale si longitudinale) si clesti prin intermediul carora se realizeaza
imbinarea intre capriori, pane, contrafise si popi.

Imbinarea intre capriori, pane, popi si clesti se realizeaza prin intermediul cuielor , iar
intre popi, talpa si contrafise, prin cheftare si scoabe.

Pentru a mari suprafata de strivire dintre piulita si lemn, la capatul elementelor metalice
se aseaza cate o saiba. In cazul jugurilor de sustinere executate din otel rotund se impune
utilizarea unor saibe de otel lat sau cornier, pentru marirea ariei de strivire.
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Se va acorda o atentie deosebita la ancorarea sarpantei de structura de beton
armat a constructiei.

b, Tolerante admise lA forma si dimensiuni
Pana la definitivarea si unificarea actelor normative ce reglementeaza lucrarile de

constructie cu elemente din lemn, inclusiv a sistemului de tolerante, se pot aplica valorile la
dimensiuni libere, clasa a II-a de precizie din industria lemnului echivalente cu tolerantele din
constructii, clasa a IV-a de precizie (cp4) - conform srAS 9600-79.

Tolerante la constructii din lemn:

Clasa de precizie Marimi dimensionale (mm)
CP4 1,2 1,6 3 (4) (s)

- valorile din paranteza nu au corespondent in sistemul de tolerante din industria temnului si
vor fi respectate daca nu exista alte indicatii;- pentru confectiile metalice de asamblare vor fi respectate tolerantele admisibile din caietele
de sarcini pentru constructii metalice daca nu sunt alte prevederi exprese in proiect.

c, Sudarea confectiilor metalice
Aceste operatiuni sunt interzise daca piesele metatice au fost deja fixate pe elementele

din lemn. Pentru celelalte situatii, tehnologiile de executie vor respecta STAS 11400-80 si
normativul C150-99 impreuna cu celelalte norme conexe. Aceste operatiuni sunt inteaise in
general la constructii din lemn, inclusiv la alte elemente constructive din imediata apropriere,
cunoscut fiind riscul producerii unor incendii sau degradari specifice.

d, Remedierea defectelor
Remedierea defectelor constatate prin controtul efectuat pe parcursul lucrarilor se poate

face numai cu acordul scris al proiectantului care va stabili una din situatiile:- elementul de rebuteaza dandu-i-se o alta destinatie;- elementul se accepta in urma verificarii notelor de calcul;- elementul se consolideaza pe baza unor detalii adecvate fiecarui caz in pafte;- elementul se monteaza intr-o alta zona cu incarcari reduse.
Remedierile de genul "refacerea continuitatii" si cele "cu imbinari frontale" trebuiesc

evitate pentru ca sunt dificil de executat atat ca si tehnologie cat si ca pret de cost, necesitand
incercari "in situ" pentru confirmarea calitatii. Toate aceste situatii vor fi consemnate in
procese verbale de atestare calitativa, cu indicarea pozitiei, detaliilor modificatoare si a
numarului de astfel de elemene. In orice situatie nu se admite mai mutt de o consolidare pe
element, respectiv din trei in trei elemente consecutive.

2.3. Prezetvarea lemnului
Lemnul ca material organic vegetal nu poate fi utitizat in constructii fara aplicarea unor

tratamente specifice de prezervare a caracteristicilor fizico-mecanice. prezeruarea lemnului
consta in totalitatea masurilor care se aptica impotriva degradarii lui, cauzata de actiunea
agentilor biologici, climatici sau a focului, masurile fiind de pievenire si de combatere. Aceste
tratamente nu pot fi aplicate decat in unitati specializate care dispun de dotare tehnica,
tehnologie, materiale si le pot atesta calitativ in conditiile impuse de normativele si standardele
specifice si prezentate in anexa la prezentul caiet de sarcini.

Operatiunile de prevenire si combatere a degradarii lemnului sunt activitati comptexe
care combina conditiile impuse de normativete specifice din domeniul constructiilor cu cele de



la departamentele din industria lemnului si a mobilei, pana la unificarea acestora si alinierea la
EUROCOD.

Aceste masuri trebuie sa protejeze lemnul atat fata de factorii climatici cat si de atacul
agentilor biologici, actiunea umiditatii si respectiv a focului prin alegerea materiatului lemnos,
solutii constructive si tratamente chimice adecvate fiecaiui caz 

-in 
pafte, cu respectarea

urmatoarelor normative si standarde:- C46-86 Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casa la materiale
lemnoase folosite in constructii;- STAS 014-96 Specificatie tehnica privind conditiite de calitate a lemnului pentru constructii;- C5B-96 Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor combustibile din
lemn utilizate in constructii;- SIAS 2925-86 Protectia lemnului din constructii impotriva atacului ciupercilor si insectetor
xiloface;

- STAS 7045-9L Protectia chimica a cherestelei de fag aburite impotriva instalarii ciupercilor
xilofage

- STAS 9302/1-88 Protectia lemnului. Prescriptii tehnice generale de protectie chimica;- SIAS 930214'88 Protectia lemnului. Tratamente de suprafata. prescriptii tehnice;- STAS l0975lL-77 Climatizarea produselor din lemn impotriva factorilor climatici. prescriptii
generale;

- STAS 10975-89 Uscarea lemnului. Depozite deschise de uscare la aer a cherestetei.
Vor fi respectate cu strictete normele de igiena si protectie sanitara, cele de prevenirea
incendiilor si protectia muncii, specifice acestor categorii de lucrari.

b. Protectia anticoroziva a accesoriilor metalice
Protectia antico.roziva se aplica conform normativului C139-87 si consta in apticarea a

minim doua straturi de grund de minim anticoroziv G351-4 (daca nu se indica alt nivel de
agresivitate in proiect), suprafetele fiind pregatite conform STAS LOt66lL-77. Masura este
obligatorie pentru toate piesele metalice aparente sau in contact cu lemnul sau alte materiale
cu exceptia cuielor, ghearelor, scoabelor si a tijelor suruburilor pentru lemn. Aceste lucrari vorfi receptionate calitativ atat in unitatea specializata cat si la santier prin incheierea proceselor
verbale specifice. Vor fi respectate toate masurile de prevenire a incendiilor si protectia muncii
specifice acestui gen de lucrari.

2.4.Controlul de calitate
Subansamblele uzinate vor fi supuse controlului calitatii ln conformitate cu normele

proprii si cele specifice din industria lemnului, incepand cu lemnul brut si terminand cu
produsul fasonat

Operatiunile de asamblare in santier vor R supuse controlului C,T.C. a firmei
montatoare, pe baza fiselor tehnologice si a planului de control intocmit pe baza proiectului de
execusie si a normativelor conexe.

Principalele directii in care trebuie indreptata activitatea de control se refera la:- verificarea aspectului si dimensiunilor geometrice asupra tuturor elementelor pentru
incadrarea in abateriel admisibile, clasa de calitate prevazuta in proiect si standardului de
produs

- verificarea elementelor de asamblare din metal ca dimensiuni, pozitie, catitatea susurilor si
a strangerii lacuplu, calitatea protectiei anticorozive, respectand caietul de sarcini pentru
constructii metalice si prevederile din proiect- controlul existentei si a starii protectiei insectofungicide, ignifuge si hidrofuge- respectarea calitatii prescrise prin proiect prin verificarei incidrarii in lim'itele prevazute
pentru defectele specifice lemnului (noduri, fibre neuniforme, schimbari de culoare, atac
biologic etc.)
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Constructorul si beneficiarul prin dirigintele de santier vor proceda la receptionarea
produselor livrate pe santier pentru atestarea catitativa si inlaturarea de la montaj a pioOuselor
necorespunzatoare. Toate constatarile vor fi specificate in Condica de montaj a subansamblelor
din lemn.

b, fmbinari cu suruburi
Executarea operatiilor de gaurire in lemn se face prin utilizarea burghielor pentru lemn

si, dupa caz, ctJ capete alezoare. Trasarea pozitiei acestora se face conform desenului tehnic,
prin marcare cu creta colorata (forestiera), iar pentru tolerante reduse cu creionul de tamplar.

Cand se imbina elemente in pachet eset preferabil executarea gaurii prin toate acestea
la o singura trecere..Daca lungimea burghiului nu permite acest lucru gauriie se dau element
cu element, dar trebuie asigurata preCizia executiei pentru realizarei coliniaritatii liurilorpentru a permite trecerea surubului (tUei) metalic.

Este obligatorie intercalarea saibelor Iate pentru lemn si strangerea piulitelor cu chei
mecanice (fara prelungitor) sau a celor dinamometrice cand proiJctul indica efortul de
strangere.

Nu se admit piulite sudate de tUa (blocarea acestora trebuie facuta numai cu
contrapiulite) sau fortarea strangerii la filetul '.calcat,, sau decalibrat.

Ansamblul surub-saiba-piulita trebuie sa asigure strangerea pieselor in conditiile
rezemarii pe toata suprafata, partea filetata trebuind sa depaseaica piuiita cu min 5 mm, iar
pozitia tijei trebuie sa fie perpendiculara pe pachetul strans.

Toate elementele vor fi marcate cu vopsea in contrast, rezistenta la intemperii, intr-un
sistem unitar care sa individualizeze fiecare produs incepand de la lemnut brut pana la unitatea
specializata si cea de montaj (santier).

Livrarea se face conform ordinii de montaj prevazuta in graficul de montaj intocmit de
unitatea montatoare.

Predarea si preluarea elementelor de la o unitate la alta se face pe baza de proces
verbal care sa ateste cantitatea, calitatea si natura produselor Iivrate. Daca intre acestea
trebuie sa interuina transportul auto sau C.F. procesul verbal va fi intocmit conform intelegerii
intre unitati, la plecare sau la sosire.

Vor fi reglementate toate situatiile in care apar materiale necorespunzatoare sau care
au suferit degradari la transport sau din conditii de manipulare si defiozitare, eventualele
cheltuieli fiind suportate de cai care nu a respectat conditiile presiabilite.

Transpottul elementelor din lemn se poate face atat auto cat si pe c.F. (pentru cantitati
mai mari) cu restrictia utilizarii echipamentelor speciale care sa asigure siguranta si
transpottului si protejarea materialelor. Va fi respectata documentatia de tianspoli intocmita
de tehnologul furnizorului in colaborare cu seruiciul specializat al transportului si respectiv al
unitatii montatoare.

Manipularea elementelor din lemn se face pe baza flsetor tehnologice, a normativetor
specifice si a prevederilor din sectiunea de tehnologie din organizarea de sintier si proiectul de
executie. Depozitarea se face pe tipodimensiuni pentru a fbcilita ordinea de monfuaj, in stive
ridicate deasupra terenului, asigutare la rasturnaie in pozitii care sa nu duca la de-formarea,
ruperea sau degradarea lemnului si sa evite totodata alterarea protectiilor chimice. Locul de
depozitare va respecta pozitionarea din organizarea de santier care trebuie sa fie in raza de
actiune a macaralei utilizata la montaj. Se interzice depozitarea in stiva direct pe elementele
structurale, acestea trebuind aduse la locul de montaj bucata cu bucata. Macaraua va fl
echipata cu accesorii speciale pentru lemn, transportul trebuind facut in pozitie orizontala, fiind
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d.

inteaise pozitiile vefticale sau inclinate prin legarea in "pachet" care pot produce accidente
prin lunecarea pieselor.

La executarea operatiunilor de receptionare, livrare, transport, manipulare si depozitare
(atat uzinal cat si la santier) se vor respecta normele speciflce de protectia muncii, riispeaiv
prevederile fiselor tehnologice. Factorii implicati in aceste faze au obligatia pastrarii cititatii
elementelor din lemn, in conditiile in care le-am receptionat pe fieca ri faza,' si nu se ;dmit
dobandiri de degradari pe fluxul tehnologic pana la punerea in opera.

Toate operatiunile de verificare si control se vor efectua in conformitate cu prevederile
C56-85 si a tuturor reglementarilor tehnice si legale in vigoare la data executiei. Daca
semifabricatele sunt insotite de documente in legatura cu conditiile de montaj, depozitare,
tehnologie si alte restrictii, acestea vor fi respectate fiind obligatorie introducerei tor'in fisete
tehnologice privind executia in santier, iar daca nu, acestea vor fi stabilite de constructor pe
baza proiectului in normativele specifice.

Inaintedeinceperealucrarilordemontaiunitatejffiocmiiproiectul
tehnologic de montaj , pe baza proiectului de executie si a caietutui de sarcini, cu respectarea
prevederilor legale si. a normelor specifice in vigoare. La efectuarea montajuiui se vor utiliza
numai tehnologii, utilaje, dispozitive si scule, echipamente de protectia muncii, omologate si
acceptate de factorii de raspundere conform legilor in vigoare la data executiei. proiectul de
montaj va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele:
1. masuri privind depozitarea si transpoftul (pe orizontala si verticala) pe santier a elementelor

de constructie necesare
2. organizarea tehnologiei concrete de asambtare pe santier a elementelor din lemn cu

indicarea m'rjloacelor de transport pe orizontala si vefticala (ridicarea la punctul de
executie)

3. indicarea dimensiunilor de montaj a caror verificare este necesara pentru asigurarea
incadrarii in tolerantele de montaj prevazute in proiect si prescriptiite tehnice

4. materialele marunte, metoda de prelucrare a capetelor de imbinare, procedeul de imbinare,
succesiunea operatiunilor, masuri de protectie, ancoraje etc., defoimatii si eforturi admise
etc.

I. masuri specifice pentru imbinarile cu piese metalice, suruburi, cuie si scoabe
6. verificarea cotelor de montaj si a geometriei ansambtutui
7. marcarea elementelor si ordinea de montaj
8. asigurarea stabilitatii elementelor pana la efectuarea imbinarilor definitive
9. planul operatiilor de control in conformitate cu proiectul si normele specifice
10. metodele si frecventa verificarilor pe parcursut executiei pana la terminarea montajului
11.masuri suplimentare specifice obiectivului, masurile de protectie pe timp froguros, masuri

de conseruare la intreruperea lucrarilor, rosturi de lucru, conlucrarea cu alte elemente
structurale sau cuplari etc.

CAP. 3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrarilor de constructii aferente structurii de rezistenta se vor respecta
masurile de protectia muncii prevazute in actele normative, normele si ordinele specifice in
vigoare la data executiei, reglementate pana in prezent din prevederile Legii nr.SitgOS,
Decretul nr.49ltg69, HGR nr.448/L994 si Avizul CTE nr.200/9 n6iembrie 1995 a M.M.p.S. in



legatura cu normele. specifice de protectia muncii pe activitati specifice, lista nelimitativa fiindprezentata in anexa la prezentul caiet de sarcini.
Pentru situatia concreta a constructiilor cu elemente din

specificul lor, principalele caracteristici fiind:
lemn trebuie avut in vedere

La unitatea specializata se vor respecta masurile de protectia muncii specifice acesteia siprin echivalare cu cele din industria lemnului si a mobilei.
Organizarea activitatii de protectia muncii se face atat la nivelul unitatilor specializate catsi la unitatea de executie si montaj pe santier, pe baza actelor normative in vigoare tu outuexecutiei, stabilindu-se modul clar a responsabilitatilor factorilor implicati (conduiereu unitutil,sefii de santier sau punctelor de lucru, sefii formatiunilor de lucru ii intregul plrsonat

executant si cel desemnat special pentru protectia muncii, precum si proiectantii care executa
documentatia tehnologica pentru aceste tucrari.

In toate situatiile cand apar noi reglementari, legi, regulamante sau completari de norme
de protectia muncii, unitatile executantsvor lua masuri imediate de introducere in practica prin
instructaje, masuri concrete la punctele de lucru, dotari specifice etc., astfel ca activitatea deprotectia si igiena muncii sa se desfasoare pe baza actelor normative ahate in vigoare.

In continuare se amintesc cateva din masurile de protectia muncii in scopul atentionarii
asupra lor, insa executantul nu se va.limita la acestea, fiind obligatorie respectarea si aplicareatuturor prevederilor legale in vigoare la data executiei:
a.

normative, ca de exemplu:
instructaj de protectia si igiena muncii si controlul medical al personalului
propaganda de protectie si igiena muncii si acordarea primului ajutor in caz de accidenteinstruirea personalului executant si de conducere asupra riscurilor profesionale inconstructii, precum si mijloacele individuale de protectie
asigurarea cu mijloace individuate de protectie, echipament, scule, dispozitive de siguranta
si securitate
masuri speciale de protectie adecvate situatiei concrete (lucrari speciale, pe timp friguros
sau in conditii speciale etc.) r '- --'-'

b.

:

se asigura locuri special amenajate si nepericuloase pentru muncitori
la operatiunile manuale de incarcare-descarcare-transport se folosi angajati care intocmesc
condltllle prevazute de lege
se utilizeaza utilaje, dispozitive si echipamente corespunzatoare pentru asigurarea unei
depline securitati a muncii
se vor respecta prevederile legale cu privire la igiena muncii (greutati maxime manevrabile
manual, echipament de protectie etc.)
se interzice stationarea sau circulatia sun materialete transportate la inaltime, precum si inzona de actiune a utilajelor care executa manevrarea materialelor
in depozite, statii C.F., rampe de incarcare-descarcare (proprii sau nu) sau in cazu!materialelor speciale (acizi, butelii cu gaze, substante toiice. inflamabile sau exploivealr \

instalatii electrice de santier
se vor respecta masuri specifice de protectie prin protejarea corecta a conductorilorelectrici, pozarea la locuri fixe si. sigure (in scopul evitarii atingerilor intamplatoare),
utilizarea de accesorii fara defectiuni (lampi, prize, mufe etc.) si fara riscui atingerii
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intamplatoare a partilor de protectie, separarea de protectie a utilajelor, fotosirea
echipamentului de protectie la electrocutare, legarea la priza de pamant sau ..nui,, 

etc.- toate utilajele cu actiune electrica vor fi atestate inainte de inceperea lucrului, verifrcandu-
se legarea la pamant si la pozitia de nul- conductorii electrici, mufele, prizele, dispozitivele de comanda etc. se vor verifica zilnic si
de cate ori au interuenit diferite deranjamente sau deteriorari accidentale

d. montarea constructilor din lemn- montajul se face pe baza fiselor tehnologice care trebuie sa cuprinda pe langa utilaje,
dispozitive, echipamente si succesiunea operatiunilor si masurile de protectla muncii
specifice si speciale pentru fiecare element- seful punctului de lucru va prelucra cu intreg personalul continutul fisei tehnologice cu
privire la operatiunile de executat si protectia muncii, raspunzand de punerea in prJ.ti.u u
masurilor, incsusiv distribuirea echipamentului de protectie, verificarea bunei functionari a
utilajelor si dispozitivelor si starea sculetor de mana- se vor folosi dispozitive omologate pentru prinderea la carligul macaratei care trebuie sa
asigure manipularea sigura si respectiv prindere-desprindere usoara (fara sa fie necesara
de exemplu urcarea pe carlig sau pozitii periculoase d'e lucru a muncitorilor)- se vor monta piese speciale care sa asigure fixarea sigura a carabinierelor centurilor de
siguranta ale montatorilor, pentru prevenirea caderii de la inaltime- pentru operatiunile de montaj la inaltime se vor utiliza schele, podine sau nacele
suspendate conform fisei tehnologice fiind inteais lucrul in pozitii periculoase pe
elementele constructive

- se interzice lasarea in stare a suspendata a elementelor in curs de ridicare, iar
desprinderea din carlig se face numai dupa verificarea stabilitatii si detensionarea carligului
macaralei, iar in cazul prevederilor exprese de mensinere in carlig pana la efectuarea
prinderilor si sprijinirilor de siguranta indicate in proiect- este interzisa circulatia sau catararea pe grinzile de lemn sau talpile fermelor in afara
podinelor de lucru special montate- la montaj muncitorii, pe langa centura de siguranta (ancorata sigur ta structura), vor avea
franghii de siguranta si respectiv incaltaminte nealunecoasa, i5r sculele de mana vor fi
asigurate impotriva caderii- este interzisab stationarea sub piesele ce se monteaza si se inteaice efectuarea tucrarilor
de sudura, a focului sau fumaturui ranga elementele din temn' lucrarile se intrerup pe timp nefavorabil (furtuna, ploaie, vant, chiciura, zapada, inghet,
insolatie puternica etc.), conducatorul formatiei de lucru avand obligatia'verihcarii in
fiecare zi aconditiilor de lucru, luand masuri de protectie a muncii adecvite situatiei- ordinele si dispozitiile de seruiciu transmise direct muncitorilor se vor da cu tot calmul si
fara semne stridente sau alte reactii care pot distrage atentia de la mentinerea echilibrului

e. lucrari de sudura
' lucrarile de sudura la piesele metalice atasate de elementele din lemn sunt interzise, iar

cele aferente confectionarii pieselor metalice vor respecta caietut de sarcini specific
lucrarilor de constructii metalice

f. lucrari de protectie la lemn
Protectiile aplicate la lemn fiind de o mare diversitate si complexitate, vor fi aplicate in

unitati specializate sau la furnizor, masurile de protectia muncii fiind stabiiite intern pe baza
proiectului tehnologic si a celui de executie cu incadrarea in prevederile specifice legale.
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-C56-86 - Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii (BC 1,2,8,6)
-C46-86 - Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casa la materiale
lemnoase folosite in constructii (BC7l86)
-NP005-96 - Codul pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din lemn (BCLZlg6)
-NP019-97 - Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn (ACalgZ)
-GP023-96 - Ghid p-rivind tehnologia realizarii constructiitor din lemn (in curs de editare)
-5T014-96 - Specificatie tehnica privind conditiile de calitate a lemnului pentru constiuctii (in
curs de editare)
-C150-99 - Calitatea imbinarilor sudate la constructii civile, industriate, agricole (BC7tB4)
-NE005-97 Postutilizarea ansamblelor, subansamblelor si element?lor cdrpon.ntu ale
constructiilor - Interuentii la acoperisuri si sarpante- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii (8C5,6 ,7,glg3)- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea

constructiilor si i nstalatii lor (BCLI| 97)
-Pl18-99 - Normativ de siguranta ra foc a constructiilor (Bc7-99)
-C300-94 - Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii tucrarilor de constructii si
instalatii aferente (BCg lg4)
-CE1-1995 - Proiectarea privind cerintele de siguranta in exploatare (BClUg5)
-C5B-96 - Siguranta la foc. Norme tehnice pentru igniiugarea materialelbr si produselor
combustibile din lemn si textile utilizate in constructii (BC1o/96)
-IM006-96 - Norme specifice de protectia muncii pentru tucrari de zidarie, montaj prefabricate
si finisaje in constructii (8C10/96)
-IM004-96 - Idem, pentru cofraje, schele, cintre si esafodaje.
-Proceduri, instructiuni de aplicare a prevederilor HG conex-e la Legea nr.10/1gg5 (8c2,3,4196)
-Metodologie privind formele si metodete de lucru pentru etJborarea procedurilor pentru
sistemul calitatii in constructii (BC4l96)
-C139-87 - Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii
metalice (BCG|97)
-GE030-97 - Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materiatelor de constructii
aparente (in curs de editare)
-C16-84 - Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii (BC6/85 ,BC7lg6)-CL67-77 - Cartea tehnica a constructiilor
-P130-86 - Urmarirea in timp a constructiilor- Norme generale de protectia muncii- Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate

si finisaje in constructii (prin asimilare pana la aparitia normelor rpu.iR." pentru
lucrari din lemn)- Norme seTflc; 

ff,;ffyJ,jtea 
muncii pentru:

. ,1'J:[5",,'|JH5; ff:,'nffisafodaje
vopsitorii si alte protectii

, [{?#il3J:l[#ffir;fffimanuarasi mecanica

- dotarea cu echipament de protectie
-srAS 1040-85 - Lemn rotund de rasinoase peniru constructii
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-SIAS 992-86 - Lemn ecarisat si semiecarisat pentru constructii - rasinoase
-SIAS 8689-86 - Lemn ecarisat si semiecarisat pentru constructii - foioase
-STAS 2111-65 - Cuie din sarma de otel
-STAS t755-7L - Suruburi cu filet pentru lemn
-STAS L26-90 - Piulite
-STAS 7565-80 - Saibe plate pentru lemn
-srAS 1455-80 - Suruburi cu filet pentru lemn. surub cu cap patrat
-STAS 926-90 - Piulite patrate
-STAS 1949-86 - Cherestea de rasinoase. Clase de calitate
-srAS 942-86 - cherestea de rasinoase. Dimensiuni nominale.
-srAS 1040-85 - Lemn rotund de rasinoase pentru constructii
-SR1294-1993 - Lemn rotund pentru constructii
-SREN336-L997 - Lemn pentru constructii. Dimensiuni si abateri admisibile.
-SIAS 9302/1-BB - Protectia lemnului. Prescriptii tehnice de protectie chimica
-STAS 2925-86 - Protectia lemnului
-srAS 856-71 - constructii din lemn. prescriptii de proiectare.
-SIAS 857-83 - Piese si elemente din lemn pentru constructii. Clasificare si conditii tehnice de
calitate.
-SREN 338-1997 - Lemn pentru constructii. crase de rezistenta.
-srAS 435-84 - Masa lemnoasa si softimente din exptoatari forestiere.
-srAS 5125-89 - Lemn. structura si proprietati fizice si mecanice.
-STAS 500/1-89 - Oteluri de uz general in constructii. Conditii tehnice de calitate.
-SIAS 3375-BB - Echipamente de protectie. Centura de siguranta pentru constructori.
-SIAS 3159-81 - Casti de protectie
-SIAS 6687-81 - Ochelari de protectie

Intocmit,
Ing. Farcas Lucian
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Cao. A LUCRARI DE TEMSAMENTE

Se va executa conform Normativului privind executarea lucrarilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor civile si industriale - Indicativ C169-88, care constau in:
a) lucrari pregatitoare - constau in dezafectarea amplasamentului de cladiri vechi, precum si
amenajarea terenului si a platformei de lucru;
b) evacuarea stratului vegetal, pamantul rezultat fiind depozitat in afara perimetrului construit;
c) trasarea pe teren a constructiei, conform proiectului, dupa ce in preatabil a fost curatat si
nivelat;

La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aibe in vedere urmatoarele:
a) mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie, astfet incat sa nu se
perturbe echilibrul hidrologic din zona;
b) daca executarea lucrarilor de sapatura, se va efectua in timp friguros se va respecta
,,Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii" indicativ C tO/t9b5;
d) sapatura se va executa in taluz drept;
e) masuri de tehnica securitatii muncii, la lucrarile de sapatura cu resl
republicane de protectia muncii" aprobate de Ministerul Muncii cu nr. 34
a normelor de proiectare MC Ind. cu nr. t233lDl19g0.

CAP. B LUCRARI DE FUNDATII

se vor executa conform Np lLz-L4 - Normativ privind
fundare directa

Fundatiile se vor executa sub forma de fundatii continue (bloc din beton simplu +
cuzinet din beton armat monolit) sub peretele propus din zidarie si fundatii izolate (bloc de
beton simplu+cuzinet din beton armat monolit sub stalpii cadrelor din beton armat.

Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea fundatiilor trebuie sa fie terminate
lucrarile pregatitoare si anume:

a.Trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturitor
b. Protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant
c. Coborarea nivelului apelor subterane,pentru a permite executarea fundatiilor in

uscat,atunci cand procedeele de executie adoptate nu permit betonarea sub apa
d. Asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normata a

utilajului de lucru,a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii
fundatiilor

e. Verificarea axelor fundatiilor
f. Verificarea corespunzatoare dintre situatia rela si proiect(din punct de vedere at

calitatii terenului,dimensiunilor si pozitiilor) in limitele tolerantelbr prestrise
Daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la proiectare,

masurile ce urmeaza a se lua se stabilesc impreuna cu proiectantut si se transmit prin
dispozitie de santier.

In cazul fundatiilor in apa cu sau fara epuismente,se verifica in mod special ca nu s-au
produs afuieri,ebulmente,prabusiri etc. sau ca efectete acestora au fost inlaturate in asa fel
incat fundatiile sa poata fi executate corect conform proiectului.

Trasarea lucrarilor de fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detatiu.
La pozitia in plan orizontal a axetor fundatiilor de beton si beton armat, abaterea

admisibila este de maximum 10mm.
Abaterea admisa pe vefticala la pozitionarea fundatiilor fata de cota de nivel, se admite

de maximum 10mm.
La executarea fundatiilor trebuie avute in vedere urmatoarele:

sr n

,s
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a. Materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor
din standardele si normele de fabricatie in vigoare; se atrage atentia asupra cazurilor in care
proiectele prevad ca masuri de protectie anticoroziva utitizarea de cimenturi speciale si
anumite grade de impermeabilitate a betonului.

b. Fundatia se executa fara intrerupere pe distanta dintre doua rosturi de tasare;in cazul
cand aceasta conditie nu poate fi respectata se procedeaza conform Normativului Cf+0-g6.

c. Executarea rostului de tasare se face intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei, iar
latimea sa , pentru constructiiloe fundate pe terenuri obisnuite este de minim 3 cm. pentru
constructii fundate pe pamanturi dificile (loessuri,contractile , etc.), latimea rostului se ia
potrivit prescriptiilor pentru fundarea pe astfel de terenuri.

Executarea rostului se trateaza ca o lucrare ascunsa si se va
reprezentantul beneficiarului, in timpul executiei sale.

receptiona de catre

Masurile de tehnica securitatii in procesul de executie a tucrarilor de fundatie, trebuie sa
respecte prevederile in vigoare:

.Norme republicane pentru protectia muncii in activitatile de constructii -
montaj, aplicate de MC Ind. cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993;

oNorme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si
Ministerul Sanatatii, Ordinul nr.341L975 si nr. 60lt97g;

.Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
executarea construciilor si instalatiilor;

.Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului, - Indicativ p. III/1983.

CAP. C LUCRARI DE HIDROTZOLATIE

Lucrarile de hidroizolatie la elevatiile constructiei propuse se executa conform
,,Normativului pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la
lucrarile de constructie" indicativ Np O4O-OZ si Np 064-02 .

De-a lungul marginilor gropilor pentru fundatii si santuri se va lasa o fasie libera pe o
latime de minimum 0,50 m.

La exteriorul constructiei propuse, pe inaltimea elevatiei se va realiza un strat de
hidroizolatie contra umiditatii terenului si a apelor fara presiune, format din: un carton bitumat
tip CA 400 si o panza bitumata tip A 45 lipite cu 3 straturi de mastic de bitum.

Verificarea lucrarilor de hidroizolatii si intretinerea hidroizolatiilor (masurl de lntretinere
a hidroizolatiiloQ se vor efectua conform ,,Normativului pentru proiectarea si executarea
hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii" - indicativ: Np 064-02.

CAP. D LUCRARI DE BETOANE

Se vor executa conform ,,Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton
armat si beton precomprimat", indicativ NE 012-1/2010 , normativ ce se refera la executarea
elementelor sau structurilor din beton armat pentru constructii de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale.

PREGATIREA TURNARII BETNULUI
Executarea lucrarilor de betoane poate sa inceapa daca sunt indeplinite urmatoarele

conditii:
a) Sa existe fisa tehnologica

constructor, care sa cuprind:
pentru betonarea obiectului in cauza, intocmit de
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- precizarea obiectului fisei;
- lucrarile pregatitoare ce se impun;
- utilajele necesare, rezeryele acestora, materialele necesare;
- fazele, ordinea si ritmul de executie;
- detalii tehnologice necesare asigurarii calitatii lucrarii;
- organizarea tehnologica a punctului de lucru;
- masuri tehnico-organizatorice suplimentare impuse in cazul unor conditii climatice deosebite;- formatiile de lucru, numarur de echipe si de muncitori de schimb;
- programul de control al calitatii lucrarilor pe faze;
- locul de dirijare a eventuareror transpofturi de beton refuzate;
- masuri P.C.I. si N.T.S.M.

Fisele tehnologice vor fi in prealabil transmise
dupa caz-va putea solicita si acordul proiectantului.

beneficiarului pentru acceptare, care

Personalul insarcinat direct cu organizarea si executia lucrarii, va instrui echipele delucru cu prevederile fisei tehnologice si armaturi, dupa cum urmeaza:
1. La terminarea executarii sapaturilor pentru fundatii se va verifica, in rapoft cuprevederile proiectului :

- pozitia in plan;
- dimensiunile fundatiilor;
- cota de fundare;
- natura terenului.

Se va intocmi un proces verbal distinct de constatare, in prezenta proiectantutui geo, in
yrma caruia se poate da acceptul (sau nu) constructorului, de turnarea betonului in fundltii.
2. La terminarea lucrarilor de cofrare se va verifica:
- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;
- incheierea corecta a elementelor cofr{elor si asigurarea etanseitatii acestora;- dimensiunile interioare ale cofr{etoi in raport- cu cele ale elementelor ce urmeaza a se
betona;
- pozitia cofrajelor in rapoft cu cea a elementelor corespunzatoare, situate la nivelele
inferioare;
- pozitia golurilor.
3. La terminarea armaturilor, se va verifica:
- numarul, diametrul si pozitia armaturilor, in diferite sectiuni transversale ale elementelor
structurii;
- distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modut 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;
- numarul si calitatea legaturilor dintre bare;
- dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;M
- modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia;- pozitia, modul de fixare, dimensiunile pieselor inglobate.

b) Suprafetele de beton turnat anterior si intarit, care vor veni in contact cu betonu!proaspat, sunt curatate de pojghita de lapte de ciment, de betonul necompactat sau segregat,
asigurandu-se rugozitatea necesara unei bune legaturi intre cele doua betoane.

c) Sunt stabilite dupa ca si pregatite misurile ce vor fi adoptate pentru continuarea
betonarii in cazul aparitiei unor situaiii aicidentale (statie de betoane, mijloace de transport O"rezerva, sursa de energie, materiale pentru protejaiea betonului, conditii-de creare a unui post
de lucru, etc.).

d) Nu se intrevede posibilitatea
abundente, fuftuna).

aparitiei unor conditii atmosferice deosebite (ger, ploi
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e) In cazul verificarii indeplinirii conditiilor de mai sus se vor consemna aprobarea
inceperii betonarii- de catre proiectant, reprezentantul beneficiarului si Inspectoratul pentru
Constructii, in conformitate cu prevederile programului de control al calitatii lucrarilor.

Aprobarea inceperii betonarii, trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi verificari in
cazurile in care:
- au interuenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata ta data aprobarii;
- betonarea nu a inceput in interval de 10 zile de ta data aprobarii.

Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru
transpoft local si pentru compactarea betonului.

Se interzice inceperea betonarii inainte de efectuarea verificarilor si masurilor indicate
mai sus.

ARMAREA BETONULUI
otelul beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in sTAS 4381t,2,3-gB.
Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare insotita de'ceftihcatul

de calitate.
Fasonarea armaturilor, confectionarea si montarea armaturii se va face strict in

conformitate cu prevederile proiectului tinand seama de posibilitatile practice de montare si
flxare a barelor.

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte, astfel se vor indeparta
petele de rugina cu perii de sarma. Dupa indepaftarea ruginei nu este permisa reducerea
dimensiunilor sectiunii barelor.

Otelul beton livrat in colaci se va
profilul.

indepafta inainte de a se fasona, fara a se deteriora

Barele curate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate pentru evitarea
confundarii lor,

In cazul armaturilor profilate ciocul se indoaie la 90o cu raza interioara minima de 2 mm
si portiunea dreapta de capat de minimum 7 mm.

Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa fara
indoire fiind minim 2 d (d - diametru etrier).

se interzice fasonarea armaturiror ra temperaturi sub - 10o
diametrul de peste 25 mm se vor fasona la cald.

Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa:
- receptionarea calitativa a cofrajelor;
- acceptarea de catre proiectant a fisei tehnologice de betonare in cazu! elementelor sau

paftilor de structura al caror volum depaseste r00 mcli este necesara prevederea rosturilor de
betonare.

La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a
turnarii si compactarii betonului prin:

- crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului (min. 2,5 x F vibrator) la interual de
max. 5 ori grosimea elementului.

In acest scop dupa caz:
- se va solicita reexaminarea dispozitiilor de armare prevazute in proiect;
- armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri sa se

asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capre, etc.).
Se vor prevedea:
- cel putin 2 distantieri la fiecare mp. de placa sau perete;
- cel putin un distantier la fiecare liniar de grinda (buiandrug).
Praznurile si piesele metalice inglobate vorfi fixate prin puiite de sudura sl vor fi fixate

de cofraj cu sarme pentru mentinerea pozitiei lor in tot timpul turnarii betonului.

socuri, raza cercului de

C. Barele cu profil cu
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LEGAREA ARMATURILOR
La incrucisari, barele armate trebuie sa fie legate intre ete prin legaturi de sarma neagra(S[AS 889-80) de 1,5 mm.
Retelele de armatura din placi si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu douaranduri de incruci-sal marginale pe intreg conturul, restul incrutisarilor din mUldcui iut.l"lo,.

vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri (in sah).

. 
La grinzi (buiandrugi) vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii, cu colturile

etrierilor sau cu ciocurile agrafelor.

Betonarea unei constructii va fi condusa nem'rjlocit de seful punctului de lucru, care va fiprezent permanent la locul de turnare si va respecta cu strictete prevederile acestui normativ.
Betonul trebuie_ pus in opera in maximum 15 minute d'e la aducerea lui la locul deturnare (sau maxim 30 minute, numai in cazul in care durata transportului este mai mica de oora).
La turnarea betonului trebuiesc respectate urmatoarele reguli generale:
- cofrajele de lemn care vor veni in contact cu betonut p6asfiat vor fi udate cu apa cu2-3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, iar'upu *usa in denivelari va fiinlaturata;

din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face in bene, pompe, benzi
transportoarea, jgheaburi sau direct in lucrare;- daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele delucrabilitate admise sau prezinta segregari, va fi refuzat fiind inteaisa punerea lui in tucrare;- inaltimea de cadere libera a betonului, nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m;- betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizareaunor straturi orizontale de maximum 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte deinceperea prizei betonului din stratul turnat anterior;

- se vor lua masuri pentru a evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia
prevazuta; daca se vor produce 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 co,-nformitate cu prevederile proiectului;

- nu este permisa ciocnirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezareape armaturi a vibratorului;
- in zonele de armaturi dese, se va

sectiunii prin indesarea laterala a betonului
vlbrarea lui;

154, {om. Caiuti, jud. BacJa.u
Email : temaproJ-ectrlyahoo, com

urmari cu toata atentia, umplerea completa a
cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu

- in cazul ca aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de acces tateral atbetonului prin spatii care sa permita si patrunderea vibratorului;- se va urmari compoftatea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerea
acestora, luandu-se rnasuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau
cedari;

- circulatia muncitorilor si a utilajului de transport in timpul betonarii se va face pepodine astfel rezemate incat sa nu modifrce pozitia armaturii;
- este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele de beton proaspat;
- betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru previiute in proiect;- durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara

luarea unor masuri speciale, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului;- in cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnariibetonului este admisa numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform punctelor
enuntate mai sus;

- instalarea podinelor pentru circulatia lucratorilor si a mijloacelor de ransport pe
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planseele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje, armaturi, este
permisa numai dupa 24-48 ore in functie de temperatura mediutui si tipului de ciment utilizat.

In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca:
- datele inscrise in bonurile de transpoft ale betonuli corespund comenzii si nu s-a

depasit durata admisa de transport;
- lucrabilitatea betonului corespunde celui prevazut;
- conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;
- se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe;
- sunt corespunzatoare metodele, masurile adoptate de mentinerea pozitiei armaturilor,

dimensiunilor si formei cofrajelor;
- se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetei libere a betonului proaspat.
In condica de betonare se va consemna:
- bonurile de transpoft corespunzatoare betonului pus in opera;
- locul unde a fost pus in opera;
- probe de beton prelevate;
- masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat;
- even imente neprevazute (i ntemperii, i ntreruperea tu rna ri i betonul ui);
- temperatura mediului;
- personalul care a supravegheat betonarea.
In cazul in care conducatorul punctului de lucru raspunde direct si de prepararea

betonului, acesta este obligat sa verifice si calitatea cimentutui, agregatelor, conform
prevederilor cap. 4 din Normativul C 140-86, precum si modul de amestecare si tiansport al
betonului. constatarile se inscriu in condica de betonare.

Toate materialele care intra in componenta elementelor structurale de beton armat nu
pot fi introduse decat daca in prealabil:

s-a verificat de catre conducatorul tehnic at tucrarii ca au fost livrate cu certificate de
calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective (srAS L667-76 si 17gg-
81)

-s-au efectuat la locul de executie incercarile prevazute in prescriptiite tehnice respective
- betonul prevazut de la statii sau centrate de beton poate fi pus in opera numai daca

este insotit de fisa de transport din datele careia sa rezulte ca betonul este corespunzator
calitatii prescrise prin proiect si in prescriptiile tehnic

Toate armaturile de orice fel,vor fi verificate inaintea inceperii betonarii din punct de
vedere al numarului de bare,al pozitiei,al formei,diametrului,lungimii,distantelor,marcii otelului
etc., si a existentei si calitatii legaturilor si dispozitivelor de mentinere a pozitiilor in tot cursul
betonarii si compactarii.

BETONAREA ELEM ENTELOR VERTICALE
In cazul in care se intrevad dificultati la compactarea betonului, precum si in cazul

elementelor cu inaltimea mai mare de 3 m se va adopta una din solutiile:
- cofrarea unei fete de max. 1 m inaltime si completarea cofrajului pe masura betonarii

elementului;
- betonarea conform pct. 6.13., compactarea facandu-se prin ferestrele laterale sau din

interiorul elementului;
- primul strat de beton va avea o lucrabilitate situata la limita maxima admisa prin fisa

tehnologica si nu va depasi inaltimea de 30 cm.

BETONAREA GRINZILOR SI PLACILOR
Turnarea betonului in grinzi si placi va incepe dupa 1

stalpilor sau a peretilor pe care reazema,daca fisa tehnologica
Grinzile si placile se vor turna de regula in acelasi timp.

-2 ore de la terminarea turnarii
nu contine alte precizari.
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In cazul unor lungimi,respectiv suprafete mari,se admite crearea unor rosturi de
lucru la t15......L/3 din deschidere.

Inainte de turnarea grinzlor,se va verifica pozitia distantelor (dispusi la max.2m distante
intre ei) care asigura respectarea latimii elementului prevazut in proiect.

COMPACTAREA BETONULUI
Compactarea mecanica a betonului se va face prin vibrare. Se admite compactarea

manuala (cu maiul, vergele sau sipci in paralel cu ciocnirea cofrajelor), atunci cand:
- introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii

sau desimii armaturilor si nu se poate aplica eficient vibrarea exterioara;
- intreruperea functionarii vibratorului (intreruperea curentului electric).
Pentru compactarea mecanica abetonului se va utitiza procedeu! de vibrare interna.
Alegerea tipului de vibrator se va face functie de dimensiunile etementelor si de

posibilitatile de introducere a capului (butelie) vibratorului intre armaturi.
Durata de vibrare optima se situeaza intre minimum 5 sec. si 30 sec. in functie de

lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator utilizat.
Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat, sunt urmatoarele:
- betonul nu se mai taseaza;
- suprafata blocului devine orizontala si lucioasa.
- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.
Distanata intre doua puncte succesive de introducere se stabileste in functie de

caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor.
Grosimea stratului de beton supus vibrarii nu trebuie

capului vibrator.
sa depaseasca 314 din lungimea

La compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda 5 - 15 cm in stratut
compactat anterior.

ROSTURT DE LUCRU (pE BETONARE)
In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia

astfel incat betonarea sa se faca fara intreruperi pe nivetul respectiv.
Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele reguli:- suprafata rosturilor de lucru la grinzi (buiandrugi) va fi perp6ndiculara pe axa

acestora; iar la placi si pereti perpendiculara pesuprafata lor;
- suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a fost

bine compactat si pojghita de lapte de ciment, reatizandu-se astfel o suprafata rugoasa ce
asigura legatura mai buna cu betonul ce urmeaza a se turna;

- inainte de turnarea betonului proaspat, suprafata rosturilor va fi spatata cu apa.

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE
Pentru a asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile de contractie,

se va asigura mentinerea umiditatii betonului numai 7 zile dupa turnare, protejand suprafetele
libere prin:

- acoperirea cu materiale de protectie;
- stropirea periodica cu apa;
- aplicarea de pelicule de protectie.

-SeVarealizacuprelate,rogojini,stratdenisip,
aceasta operatie se va face de indata ce betonul a capatat suficienta reiistenta pentru ca
materialul sa nu adere la suprafata acoperita.

stropirea cu apa va incepe dupa 2-L2 ore de la turnarea betonului, in functie de tipul de
ciment utilizat si temperatura mediului, dar imediat dupa ce betonut este suficient de intarit
pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment.



S.C. T E RRAP RO I E C T S.R"L Proiectare in censtruetii
I{r. ord. Begi. cor. .t0it/l?E1/10.10.2U0?; r,oe, ropen:. nr^ 15!, rom. rSaluti, jr.rd, Bac)an
s. tt. l . 225467LO ; T€]-,/Fax : 0234338340 ; Mobil : 07232811rf 0 ; Email : terraproiecti?yahoo. com

Stropirea se va repeta la intervale de 2 - 6 ore in asa fel incat suprafata betonului sa se
mentina permanent umeda.

In cazul in care temperatura mediului este mai mica de +5"C nu se va
stropirea cu apa, ci se vor aplica materiale si pelicule de protectie.

proceda la

Pe timpul ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de
polietilena.

DECOFRAREA
Paftile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de

minim 2,5 N/mp astFel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.
Cofrajele fetelor interioare la grinzi (buiandrugi), se vor indeparta numai atunci cand

rezistenta betonului a atins 70o/o din marca (se vor mentine totusi popi de siguranta care se
vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins 95 din marca).

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns elementele de constructii in vederea decofrarii,
se va face prin incercarea epruvetelor de control pe faze, confectionate in acest scop si
pastrate in conditii similare elementelor in cauza, conform STAS L2751SL sau prin incercari
nedistructive.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli:
- desfasurarea operatiei se va face in prezenta conducatorului punctutui de lucru;- sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii

elementului si continuand simetric catre reazeme;
- decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre

elementele ce se decofreaza;
- sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii
elementului si continuand simetric catre reazeme;
Dupa decofrarea elementelor de beton se va proceda la efectuarea urmatoaretor
verificari:
-pe baza de masuratori a dimensiunilor si pozitiilor elementelor
Rezultatele acestor veriflcari se inscriu in procesele verbale de lucrari ascunse,in care se

vor consemna si cazurile de abateri ce depasesc pe cele admise.
In cazul in care abaterile constatate depasesc pe cele admise in sens defavorabit

rezistentei,stabilitatii sau durabilitatii si functionalitatii obiectului,se inte;7ice acoperirea
elementelor decofrate cu orice fel de alte lucrari (tencuieli,umpluturi,aplicare locala cu mortar
etc.) care ar impiedica reexaminarea sau accesut la el. In aceste cazuri nici o lucrare de
remediere nu se va putea executa fara acordul scris si pe baza de detalii date de
proiectant.Corecta remediere trebuie consemnata intr-un nou proces verbal de lucrari ascunse.

Suplimentar se vor verifica:
- ceftificatele de garantie pentru calitatea materialelor livrate;- existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajele,
armarea, aspectul elementelor dupa decofrare, aprecierea catitatii betonului pus in
opera, precum si existenta proceselor verbale pentru fazele determinante.
Abateri admisibile la lucrari de beton simplu si armat:

Abateri limita la dimensiunile elementelor executate monolit:
Lungimi (deschideri,l umi ni) ale gri nzi lor,placi lor,pereti lor

-pana la 3,0m
Dimensiunea secti unii transversa le

- grosimea peretilor si placilor
- pana la 10,0cm

+16,0mm

+3,0mm
- peste 10,0cm +5,0mm

Abateri limita la forma data a muchiilor si suprafetelor si suprafetelor
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- pentru 1,0m lungime muchie,respectiv 1,0mp de suprafata 4,0mm- pentru lungimea totala a muchiilor (L) respectiv suprafata totata, cu latura cea mai
mare L (indiferent de tipul elementului)

- L, pana la 3,0m -10,0mm
Obseruatie: Conform SIAS 7384 - 66,prin abatere de la forma data se intelege distanta

maxima dintre profilul efectiv si profilul adiacent de forma data (proiectata) 'in lirit"tu
lungimii,respectiv a suprafetei de referinta.

Pentru inclinarea suprafetelor de rezemare si paraletismul fetelor de contact,fata deproiectului (pe cele doua directii ortogonale principale) - z,oyo
Abateri limita la armaturi pentru beton armat
La lungimea segmentelor barei formale si la lungimea totala din proiect:
sub 1,0m +5,0mm
intre 1,0m si 10,0m +20,0mm
Lungimea de petrecere a barelor la innadire prin suprapunere (fata de prevederile

proiectului sau ale prescriptiilor tehnice) t3,0mm
La pozitia innadirilor (fata de proiect) 50,0mm
Distanta intre axele barelor (fata de proiect si de prescriptiite tehnice)
la placi si pereti +5,0mm
La grosimea stratului de beton de protectie (fata de proiect si prescriptiile tehnice)- la grinzi,stalpi,pereti +3,0mm
Observatie: Defectele admise conform Cod de practica NE 012-99 se vor remedia p1n

inchidere cu mortar de ciment,eventual adaos de rasini sintetice.In cazul unor defecte mai
mari,solutia se va stabili de catre proiectant si numai in scris.

E. LUCMRI DE ZIDARIE

se vor executa conform sR EN 77L-t si a codului de proiectare cR 6 - cod deproiectare pentru structuri din zidarie.
Zidaria se alcatuieste din caramizi sau blocuri asezate pe lat sau pe cant (cu exceptia

celor cu goluri vefticale care se.aseaza numai pe lat),in randuri orizontale si paralete.La
alcatuirea zidariilor. din caramizi pline si cu goluri vertiiale pe langa caramizile intregi se
folosesc si fractiunile necesare realizarii teserii-legaturitor,ramihcatiiloi si colturilor.La ziduri cugrosimea de 1/z caramida si de o caramida se admite folosirea caramizilor sparte (lumatiti sau
mai mari) in proportie de cel mult 15%.

Se recomanda ca inaltimile zidurilor sa fie multlplu inaltimii blocurilor.In cazul in care !a
zidaria din blocuri ceramice rezulta la ultima asiza dimensiuni mai mici decat inaltimea unei
asize,completarile se vor face fie cu caramizi nesparte de inattime corespunzatoare,fie p1n
marirea inaltimii centurii din beton.

Rosturile vefticale vor fl tesute astfel ca suprapunerea caramizilor din doua randuri
succesive pe inaltime,atat in camp cat si la interseciii,ramificatii si colturi sa se faca pe minim
tl4caramida in lungul zidului si pe rh caramida pe grosimea acestuia. Teserea se va face
obligatoriu la fiecare rand.

Grosimea rosturilor orizontale va fi de 12mm iar a celor vefticale va fi de 10mm.
Zidurile poftante se vor alcatui din caramizi sau blocuri cu aceeasi inaltime ;in cazul in

care acest lucru nu este posibil,legatura intre zidurile respective se va reatiza fle prin tesere la
doua randuri,fie prin intercalarea unui stalpisor de beton armat.

Peretii poftanti si de contravantuire trebuie sa fie legati intre ei la colturi,ramificatii si
intersectii.De regula ,se utilizeaza caramizi sau btocuri de alelasi fet ,cu aceeasi inaltime,carepermit teserea la fiecare rand.In cazul peretilor portanti interiorl si erterioridin caramizi siblocuri cu inaltimi de asize diferite,legarea peretilor se asigura prin :tesere la mai multe
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randuri,armaturi in rosturi orizontale,intercalarea unor stalpisori de beton armat si armaturi delegatura intre acestia si zidurile adiacente.
Alegerea tipului de legatura se face in functie de importanta constructiei ,gradul deprotectie antiseismica, inaltimea cladirii,(numarul de niveluri),natura terenului Oe funOir{ etc.
La cladiri avand inaltimea de 

_cel 
mult gm,respectiv 2.....3 niveluri si gradul O" prit.ai"

antiseismica 6 se admite teserea la 3 su 4 randuri.
Dimensiunile ,marca si calitatea caramizilor,precum si marca moftarului de zidarie vor fi

obligatoriu cele prevazute in proiect compozitia mottarutui va fi cea aratata in STAS 1030-85 si
in Instructiuni tehnice CL7-82.

Consistenta moftarului determinata cu conul etalon pentru zidaria din caramizi pline vafl de 7...8 cm.
Caramizile inainte de punerea lor in lucrare

udarea trebuie facuta mai abundent.
,se vor uda bine cu apa.pe timp de arsita

La zidaria din caramizi pline si cu goluri verticale, rosturile orizontale si vefticale vor fibine umplute cu mortar,dar lasandu-se neumplute pe o adancime de 1...1,5cm de ia fata
exterioara a zidului.

Orizontalitatea randurilor de caramizi sau blocuri se obtine utilizand rigle de temn sau
metal gradate la interuale egale cu inaltimea randurilor de zidarie.Rigtele se fiieaza la colturile
zidariei.Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bindintinsa intre aceste rigle.

Intreruperea executiei zidariei se face in trepte,fiind inteaisa intreruperea cu strepi.
Legaturile intre ziduri la colturi,intersectii si'ramificatii se fac alternativ functie de tipulde caramizi si blocuri ceramice utilizate si anume: primul rand se face continuu la unul dinziduri si se intrerupe la cel de al doitea in dreptul intersectiei.Randul al doilea de la cel de aldoilea zid se face continuu, intrerupand pe cel de la primul zid s.a.m.d.
Ultimul rand al zidariei, peste care urmeaza sa se monteze elemente prefabricate ,se va

executa cu caramizi asezate in lung.

Goluri in peretii de zidarie
Se va urmari. ca lungimea poftiunilor pline de zidarie intre goluri sa fie astfel aleasa

incat sa permita realzarea ror din caramizi sau blocuri intregi.
La golurile pentru ferestre ,pe laturile verticale se pot prevede urechi de zidarie pentru

flxarea tamplariei I r-

Golurile de usi,prevazute in peretii in care golurile alterneaza des cu plinurile dezidarie,se pot incadra cu stalpisori de beton armat legati monolit cu buiandrugut de deasupragolului.
Fixarea tamp.lariei se face prin intermediul ghermeletor,a diblurilor din materila plastic

sau a pieselor metalice de prindere prevazute pe laturile verticale ale golurilor,la usi minimum
cate teri ,iar la ferestre minimum cate doua pe fiecare tatura.

Dimensiunile ghermelelor vor fl astfei alese ,incat sa nu slabeasca prea mult sectiuneaplinurilor de zidarie si sa se poata incastra cu usurinta in zidarie.

Abateri limita ale elementelor de zidarie
1.La dimensiunile peretilor
La grosimea de executie a peretilor din caramida si blocuri ceramice

-pereti cu grosime de <63 mm
-pereti cu grosimea de 115 mm
-pereti cu grosimea de 240 mm
-pereti cu grosime >240 mm

La dimensiunile in plan ale incaperilor:
-cu latura incaperii <300 cm
-cu latura incaperii >300cm

+3/'s
+41-o
+6/-8
+10/-10

+15/-15
+201-20



La dimensiunile partiale in plan (nise,spaleti,etc.)
La dimensiunile in plan ale intregii cladiri

La dimensiuni vefticale:
pentru pereti din caramida,blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare;

-pentru un etaj +20120
-pentru intreaga cladire (cu max. 5 niveluri) +50/-50
Verificarea orizontalitatii suprafetelor superioare ale randurilor de caramizi sau blocuri

se face cu ajutorul nivelei si a dreptarului; la cladiri cu lungimea mai mare de 50 m,verificarea
se face cu aparate de nivel.

Verificarea planeitatii suprafetelor si a rectilinitatii muchiilor se face prin aplicarea pe
suprafata peretelu.i sau in lungul muchiilor ,a unui dreptar de minimum 2m lungime si piin
masurarea interualului dintre acest dreptar si suprafata peretelui sau a muchiei, iu o precizie
de 1 mm.

Verificarea verticalitatii suprafetetor si muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate in
mm cu o lungime de minimum 2m si a firului cu plumb cu lungimea corespunzatoaie inaltimii
nivelului.

Verificarea dimensiunilor incaperilor ,a cldirii in ansamblu si a marimii goturilor pentru
usi,ferestre,nise, etc., se face prin masuratori directe efectuate cu metrul sau ruteta

Verificarea:
- coaxialitatii stalpilor si peretilor
- legaturilor peretilor prin intermediul planseelor,centurilor,ancorelor de otel etc.
- rezemarile grinzilor si placilor
- stabilitatii corniselor
-rosturilor de tasare ,de dilatare si a celor antiseismice

Se va efectua pe intreaga constructie sau
prevederile programului privind controlul de calitate
cu beneficiarul si constructorul.

Suplimentar se vor verifica:
-ceftificate de garantie pentru calitatea materialelor tivrate
-existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind
cofrajul,armarea,receptia calitativa,aspectul elementelor dupa decofrare,aprecierea calitatii
betonului pus in opera,precum si existenta proceselor verbale pentru fazele determinante.

Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se
consemneaza printr-un proces verbal incheiat intre beneficiar, proiectant si constructor
precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se accepta sau se iespinge.

In cazul in care se constata deficiente de executarea structurii, se voi stabili masurile de
remediere, iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua receptie.

G. LUCRARI PENTRU EXECUTAREA SARPANTELOR

Pozitionarea popilor se va face pe etemente de rezistenta ale constructilei prin
intermediul talpilor.

Talpile vor fi prinse cu ajutorul mustatilor din otet beton.
Popii se vor rigidiza cu ajutorul grinzilor de lemn dispuse pe directia longitudinala

conform plansei detalii parte desenata.
Invelitorea se vor executa din tabla otel culoare maro.
Respectarea pantelor, scurgeritor, planeitatii si aliniamentului panelor si capriorilor asa
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incat abaterile admisibile de la planeitate masurate cu dreptarul de 3 m lungime,trebuie sa fie5 mm,in lungul liniei de cea mai mare panta.
Materialul lemnos folosit la realizarea sarpantei se va trata cu produse ignifuge.
Lemnul care se utilizeaza in constructii se incadreaza in clasa de calitate I.
Ignifugarea lemnului este obligatorie si se va executa conform indicatorilor din Normativ

c58-86.
Ignifugarea se va face cu DIASIL A+DIASIL B.
Operatia de ignifugare a materialului lemnos este obligatia beneficiarului.
Receptia definitiva a lucraritor de ignifugare se va fale pe baza rezultatelor cuprinse in

buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.
La executia invelitorilor se vor respecta:

- Norme generale de protectie contra incendiilor aprobate prin DecretZg)ltglT.- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
Pl1B-83.
-- forye republicane de protectia muncii aprobate de M.M. si M.S. cu ordinu I 34lLg75 si
6011979.
- Norme republicane de protectia muncii in activitatea de constructii - montaj aprobate de
MLPAT cu ordinul nr. 9 lMl 15.03. 1993.

In timp de ceata deasa,vant cu intensitate mai mare de gradul 6,ploaie torentiala sau
ninsoare,indiferent de temperatura aerului,executia lucrarilor se vi intrerupe.

Legarea cu ce.nturi de siguranta a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea
elementelor de invelitoare este obligatorie. Cand acest tucru nu ofera destuia siguranta se vaprevedea o plasa generala din franghie rezistenta la caderea unui om.

Controlul calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din normativ C56 -
85 verificarea calitatii si receptia lucrarilor.

Receptia lucrailor de invelitori se va face la completa terminare a executiei,inclusiv
tinichigeria figheaburi,burlane,pazii) si va consta in calitatea suportului,pe narj'oe proces
verbal de lucrari ascunse:

- calitatea materialelor puse in opera pe baza de certificate de calitate si eventual
buletine de incercari si analize

- completa terminare a lucrarilor de invetitori
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate pe parcursut lucrarii

Intocmit, Sef proiect,
Ing. Farcas LucianIng. Cretu
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CAIET DE SARCINI
INSTALATII EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA

Transportul, manipularea gi depozitarea tuburilor din polietileni de inalti
densitate (PEHD).

Tuburile din polietilena nu trebuie se suporte sarcini de impact fiind coborAte flri a

se ldsa si cadi. Manipularea tuburilor trebuie realizatd astfel incAt acestea si nu fie
rostogolite sau tarate pe teren dur sau cu pietre care pot produce deterioriri.

Tuburile standard din polietilena sunt livrate colac. Tipul de ambalare depinde de
mijlocul de transport (rutier, ferorviar sau naval). Tuburile din polietilena sunt de obicei
ambalate astfel ca si mentind tuburile intr-o pozilie care si asigure sprijinirea pe
generatoare 9i sd le protejeze impotriva sarcinilor exterioare.

Descircarea tuburilor pe gantier (scoaterea unora din celelalte) trebuie
astfel incAt sd se evite orice deterioare a suprafelelor atAt ale tuburilor cu dia
cAt gi a celor cu diametrul mai mare. inainte de descircarea tuburilor, treb
personalul necesar gi echipamentul mecanic corespunzitor.

TRASAREA LUCRARTLOR $r EXECUTAREA SApArUnrrOR

Trasarea pe teren a conductelor se face conform prevederilor
Execulia trangeelor pentru pozarea conductelor se face cu respectarea

proiectului, a normelor de proteclie a muncii in construcfii, a condi;iilor locale
precum gi a datelor producltorilor,

Sdpdtura la trangee se constituie patul de pozare (definit conform SR 4163-3) se

executd exclusiv manual gi cu pulin timp inainte de montarea tuburilor, pentru a evita
inmuierea terenului prin apa de ploaie sau de infiltrare.

Patul de pozare, precum gi gradul de compactare al acestuia se stabilesc pe baza
datelor producltorilor.

Pentru pozareatuburilor, in vederea respectirii pantei longitudinale, se poate adopta
una din urmdtoarele metode:

- jaloane de nivel [teuri);
- nivele cu luneta;
- aparate cu laser
Trangeele se execute pe traseul, lilimea panta gi adAncimea indicate in proiect.
Sprijinirea perelilor trangeei se face conform prevederilor din proiect cu

recomandarea ca elementele de sprijinire sI fie astfel fixate incAt si permitl montarea
elementelor de conductS, firl pcricol dc prdbugire a malurilor.

Fundul trangeei trebuie sd respecte panta gi adAncimea indicatl in proiect. in caz de
teren instabil, prin proiect se specificl lucririle suplimentare pentru realizarea unei fundalii
stabile.

La fundul trangeei se realizeazi un pat de pozare cu o grosime conform datelor
producitorului. in solul nisipos, se poate profila fondul trangeii fird a mai fi nevoie
realizeze un pat de pozare. Se recomandi ca circa 2 cm din patul de pozare sI
necompactafi, astfel incAt tubul sd se a$eze pe pat.
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Materialul pentru patul de pozare se selecteazl cu grij5, astfel incAt si rdspundd
cerintrelor din proiect, recomandAndu-se folosirea numai de material granular. Nu se folosesc
materiale din soluri organice sau soluri cu granulalie fin5, cu plasticitate de la medie la mare.

Suprafala patului de pozare trebuie si fie continu5, netedi gi sd nu conlini particule
mari care pot produce incdrclri punctiforme asupra tubului.

Respectarea unghiului de rezemare a conductei pe patul de pozare gi realizarea
umpluturiiin zona special5 sunt obligatorii Ia conductele din PEHD.

Se asigurd rezemarea conductei pe toati lungimea acesteia, respectAndu-se panta de
montaj proiectatd gi iau mdsuri impotriva aluneciriiin cazul pantelor pronunfate.

Executarea patului de pozare gi montarea conductelor se vor face numai in absenla
apei.

Se evitd inundarea accidentali a trangeelor cAnd conducta este montati gi
neacoperitS, situafie care poate conduce la flotarea conductei.

PAni la efectuarea probei de presiune, se face o umpluturi parlialS lSsAnd imbinlrile
libere pentru a se controla etangeitatea acestora.

Schimbirile de direclie se executi in funclie de materialul conductei
imbinare, prin:

- montarea curbelor prevlzute in proiect;
- montarea tuburilor inclinate in mufe pAnd la unghiul maxim ad
- folosirea capacit5fii de curbare a levilor din PEHD.
Pentru adAncimea ganlului pAni la 5,00 m, in care se pozeazl tu

beton armat, se recomandd urmitoarele ligimi de gang:

- la sipituri cu taluz,ldlimea funduluiva fi: D"*lerior + 50 cm;

- la sipdturi verticale, ldgimea fundului va fi: D"*lerior + B0 cm, excl

sprijinilor.
Pentru tuburile din alte materiale, l5;imea ganturilor se stabilegte pe baza datelor

producdtorilor.
Pentru adAncimea ganlului maimare de 5,00 m,ligimea ganlului se determinl pe baza

tehnologiei adoptate pentru execufie,
in dreptul mufelor se adAncegte sipitura, realizAndu-se groapa cu lungimea gi

adAncimea calculatd in funclie de dimensiunile mufei.
In terenuri stAncoase sau cu portan!5 redusS, la montarea tuburilor, se prevede

executarea unei slpdturi mai adAnci, sub cota de pozare 9i se umple cu nisip sau balast
compact, respectAndu-se condiliile de pozare previzute de SR 4L63-3.

Ultimul strat de sipituri a trangeii, de aproximativ 25 cm in cazul terenurilor
argiloase, se executd cu pulin timp inainte de montarea tuburilor, pentru a evita inmuierea
acestuia prin apa de ploaie sau de infiltralii.

in cazul terenurilor cu apI subterand, ultimul strat de sdpdturd se executd obligatoriu
concomitent cu epuizarea apelor sub cota de pozare a tuburilor.

Pe durata execufiei, conductele trebuie protejate impotriva pitrunderii corpurilor
strline, prin dopuri, panouri, flange oarbe.

Armdturile grele se vor sprijini, de regulS, pe masive de rezemare, iar montarea
acestora se face fdri a supune conductele la eforturi.

LANSAREA TUBURILOR

Verificarea dimensiunilor gi caracteristicilor tuburilor se face atAt la primirea

producdtor;

*
k)

sistemul de
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acestora pe tantier, cat ti la depozitarea pe marginea tanlului. Verificarea are ca obiect:
aspectul, dimensiunile tuburilor, eventualele degraddri din transport sau manevriri
anterioare.

Verificlrile pe tantier se efectueaze ar gabloane speciale gi se referd in special la
extremitefile tubului, in scopul realizdrii corecte a imbinirii. Verificarea pe gantier nu
scutegte producitorii de obligalia verificirii tuburilor.

Lansarea in trangee a tuburilor se face astfel incAt sd se evite orice ciocnire a acestora.

iMsrr{eRrA TUBURTLoR

Montarea conductelor din polietileni de inalti densitate (PEHD)

Pozarea tuburilor in trangee se realizeazd in ondulafii, cu scopul de a compensa
dilatarea acestora.

imbinarea tuburilor gi racordurilor din polietileni se face uzual prin suduri sau cu
flange,

Sudura se poate executa in doud moduri:
- cap la cap cu disc [oglindl) cu rezisten]i, o sudurd prin fuziunea capetelor;
- cu termoelemente pentru sudura pieselor electrosudabile (man;oane, coliere de

prizd);
Sudura cap la cap cu disc, cu rezisten!5 electricl constl din pregitirea gi apoi

incdlzirea pieselor de asamblat (tub/tub, tub/racord, racord/racord) cu ajutorul unui disc
cu rezistenli in zona de sudurI, la temperatura necesard gi din aplicarea asupra acestora a

unei presiuni (presare) necesare, sudura realizAndu-se omogeni, firi aport suplimentar de
material.

Sudura cu termoelemente a pieselor (mangoane, coliere de prizd) constl in pregltirea
gi apoi electrosudarea pieselor (mangoane, coliere de prizl) pe tub cu ajutorul rezistenlelor
incorporate in piese.

Realizarea sudurii cap la cap sau cu termoelemente, condifiile in care se executd gi
aparatura utilizatl trebuie sI corespundi datelor producltorilor.

imbiniri cu flange se utilizeazd pentru intercalarea armdturilor la conductele de
PEHD (frecvent robinete), in care caz se sudeazd la conductd o piesl cu flange. Se recomandl
folosirea mangonului electrosudabil, pentru sudarea piesei cu flange,

EsLe obligatorie corelarea flangelor metalice adigionale cu cele ale armdturilor, in
funclie de presiunea de calcul a condu ctei.

INAINTE DE I
PROIECTANTUL IN
CU SITUATIA DE PE N.

E VA CONSULTA IN MOD
,TIMELOR CORELARI ALEGU

OBLIGATORIU
PROIECTULUI

(.)$;r\_-/

Ing. Gorba
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CAIET DE SARCINI
INSTALATII DE CANALIZARE EXTERIOARE DIN TUBURI PVC

I.TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA TUBURILOR SI FITINGURILOR
Transportul
La transport tuburile trebuie sustinute pe toata lungimea lor, pentru evitarea

deteriorarii la extremitati di n cavza vibratiil or.
Trebuie evitate loviturile, indoirile, iesirile excesive in afara, contactele cu corpuri

taioase si ascutite. Curelele pentru fixarea incarcaturii pot fi confectionate din funii sau benzi
de canepa, nylon sau altceva similar; daca se folosesc cabluri de otel, tuburile trebuie sa fie
protejate in zonele de contact. Urmariti ca tuburile, in general cele prevazute cu mufa la unul
din capete, sa fie asezate in asa fel ca mufa sa nu provoace deteriorarea lor si, daca este
necesar, intre tuburi se pot pune distantiere speciale.

Este bine ca la incarcarea in mijloace de transport, la inceput sa
grele, pentru evitarea deformariicelor usoare.

De fiecare data cand efectuati transport cu autocamioane, este bi
iasa in afara platformei de incarcare cu mai mult de un metru. In timpu
santier si mai ales in timpul asezarii de-a lungul sapaturilor, trebuie evi
pe teren.

Acest lucru poate sa provoace daune ireparabile din cauza santu
a altor obiecte,

Incarcarea si descarcarea
Aceste operatiuni trebuie efectuate cu mare grija pentru toate materialele

La incarcarea si descarcarea tuburilor, acestea nu trebuie sa fie nici aruncate, nici
la marginile autovehicolelor, ridicate si sustinute cu grija.

Daca aceste recomandari nu se respecta, este posibil ca, mai ales iarna la temperaturi
joase sa provocati rupturi sau fisuri.

Depozitarea
Tuburile trebuie sa fie depozitate pe suprafete netede, lipsite de parti taioase si

substante care ar putea ataca tuburile.
Tuburile cu mufa, in afara de avertizarile de mai sus, trebuie sa fie stivuite pe traverse

de lemn, astfel incat sa nu provoace deformarea mufelor din seria orizontala de jos; in afara
de aceasta insasi mufele trebuiesc aranjate alternativ pe de o parte si pe cealalta a paletului
astfel incat sa iasa in afara. Astfel mufele nu vor suporta sarcini, iar tuburile vor fi sprijinite
de-a lungul intregii lungimi.

Tuburile nu trebuie sa fie depozitate la o inaltime mai mare de L,50 m (oricare ar fi
diametrul lor), pentru evitarea posibilelor deformari in timp.

Daca tuburile nu sunt folosite o perioada lunga, trebuie sa fie protejate de razele
solare directe cu ajutorul unor ecrane opace care nu impiedica aerisirea.
Atunci cand tuburile sunt expediate in pachete legate cu rame, este bine ca pentru stivuirea
lor sa fie urmate instructiunile producatorului, In santierele, unde temperatura mediului
poate depasi 25"C, si se poate mentine o perioada lunga, trebuie evitata depozitarea
tuburilor infiletate unul in altul. Acest lucru sigur ar provoca ovalizarea (datorita greutatii
excesive) a tuburilor situate in straturile de jos.

In sfarsit, trebuie tinut cont ca la temperaturi joase creste probabilitatea

e.

tuburilor din PVC. In aceste conditii climaterice operatiunile de transportare (

pana
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stivuire, instalarea etc.,) trebuie efectuate cu grija maxima.
Racorduri si accesorii
In general acestea sunt furnizate in ambalaje speciale. Daca nu sunt ambalate va

trebui evitat cainfaza de depozitare si transport ele sa fie depozitate dezordonat si va trebui
evitata deformarea si stricarea lor din cauza ciocnirilor intre ele sau cu alte materiale grele.

Efectuarea imbinarilor
Tubul la extremitatea lui neteda va fi taiat in mod normal pe axul sau cu ajutorul unui

ferestrau cu dinti fini sau cu o freza.
Extremitatea astfel obtinuta, pentru a fi introdusa in respectiva

efectuarea atat a unei jonctiuni rigide cat si a unei jonctiuni flexibile), treb
unghiului precizat de producator, (in mod normal 15") mentinand la
(crescanda odata cu diametrul) indicata de producator.

z.PUNEREA IN OPERA
In cele ce urmeaza sunt evidentiate principalele aspectele ale
tubulaturii din PVC pentru analizare,fara a intra in amanunte in
mutarile de teren si organizare santierului.

In acest capitol se precizeaza cerintele fundamentale ce trebuiesc
punerea in opera si importanta lor la stabilrea dimensiunilor tuburilor.

Clasificarea sapaturilor
ln faza de proiectare tipul sapaturii de realizat este strans legat de evaluarea

incarcarii, tipul terenului, echipa de muncitori care va lucra. In momentul punerii in opera
este esentiala relatia dintre proiect si realizarea efectiva.

Sontul ingust este cea mai buna asezare in care se pune in opera tubul tubul PVC,
deoarece este redusa sarcina la care este supus, reusind sa transmita o parte din incarcare
terenului din jur, in functie de deformarea din cavza tendintei de ovalizare la care este supus
produsul.

D = diametrul extern al tubului;
B = latimea santului la nivelul generatoarei tubului;
H = inaltimea umplerii incepand cu generatoarea superioara a tubului.

Tabelul 1.

Tipul santului
Sant inoust <3D < Hl2
Sant larg >3D

<10D
< Hl2

Sant infinit ji0 D >)1t2

Tuburile se monteaza in general la o adancime de minim 1,1 m. Latimea minima a

santului este B = D+0,5 m (pentru diametre mai mici sau egale cu 400 mm si B = 2D pentru
diametre ale tubului mai mari sau egale cu 500 mm.

Partea de ios a santului
Este alcatuita din nisip selectionat astfel incat sa se construiasca un suport continuu

pentru tubulatura. Nu se recomanda construirea partii de jos din resturi de ciment sau
altceva similar.

La distante prevazute, pregatiti degajari potrivite pentru asezarea mufelor, astfel
incat si acestea sa fie bine sprijinite. In timpul aceastei operatiuni trebuie controlata

ta conlorm
o grosime
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inclinarea tubulaturii.
Patul de asezare

Patul de asezare nu trebuie construit inainte de intarirea completa a partii de jos a santului.
Materialul potrivit pentru patul de asezare si pentru partile laterale este acela indicat

in graficul din figura si delimitat de zona hasurata. In practica, materialul cel mai potrivit
este compus din pietris cu diametrul 10-15 mm sau de nisip amestecat cu pietris cu
diametrul maxim de 20 mm. Materialul folosit trebuie compactat cu grija astfel incat sa se
obtina indicele Proctor prescris.lnaltimea minima a patului de asezare este
D/10

Asezarea tubului.
Inainte de a incepe lucrarea, tuburile trebuie sa fie verificate un

descoperirea eventualelor defecte de fabricatie. Capetele, mufele, garn
toate in stare buna. Tuburile si racordurile trebuie sa fie amplasate pe pa
incat sa fie in contact continuu cu patul de asezare.

Umplerea
Umplerea santului si in general a sapaturii este operatiunea funda

Intr-adevar, cand este vorba de tubulatura din PVC si deci despre cea flexibila, u
terenului din jur este fundamentala pentru realizarea corecta a unei structuri po,

timp cat terenul, deformat de tubulatura, reactioneaza pentru a contribui la
te, atata

suportarea
incarcaturii impuse.

Materialul deja folosit pentru construirea patului va fi asezat in jurul tubului si
compactat manual pentru formarea straturilor succesisve de 20 - 30 cm pana la linia
mediana a tubului, avand mare grija sa nu ramana zone goale sub tub si ca partea laterala
dintre tub si peretele sapaturii sa fie continuu si compact .Cel de-al doilea strat al partii
laterale va ajunge pana la generatoarea superioara a tubului. Compactarea va trebui la fel sa
fie efectuata cu maxima atentie. Stratul al treilea, va atinge o cota mai mare cu 15 cm decat
cota generatoarei celei mai inalte a tubului.Compactarea va trebui sa fie aplicata tubului doar
lateral, si niciodata vertical. Umplerea ulterioara se va efectua cu ajutorul materialului care
provine din sapatura, curatat de elemente de diametru mai mare de 10 cm si de fragmente
vegetale si animale.Elementele de diametru mai mare de 2 cm, prezente in cantitate peste
300/0, trebuie sa fie eliminate, cel putin pentru cota superioara, care depaseste aceasta limita.
Solurile greu comprimabile: cele bogate in turba, argila, cele inghetate, trebuiesc aruncate.
Umplerea este efectuata pentru straturile succesive de grosime egala cu 30 cm, care trebuie
sa fie cotttpacLale si everrLual udale la o grosime de 1 m [masurata de la generatorea cea mai
inalta a tubului)

Indicele Proctor rezultant trebuie sa fie mai mare decat nivelul prevazut de
proiectant. La final, se va lasa un spatiu liber pentru ultimul strat al terenului vegetal.

EFECTUAREA IONCTIUNILOR
-La extremitatea sa neteda, tubul va fi taiat in mod normal pe axa lui, cu ajutorul unui
fierestrau cu dinti fini sau freza.
-Extremitatea astfel obtinuta, pentru a fi introdusa in respectiva mufa (pentru efectuarea
atat a jonctiunii rigide, cat si a celei elastice), trebuie sa fie tesita dupa un unghi precizat de
catre producator (de regula 15o), mentinand la extremitate o grosime (care creste odata cu
diametrul), si ea indicata de catre producator.

Camine de scurgere (pentru canalizare)
Retelele moderne de canalizare, pentru satisfacerea necesitatii de evacuare a
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deseurilor si pentru a se supune normativelor de protectie a mediului, trebuie:
-sa fie etansate;
-sa permita efectuarea de verificari, introduceri, devieri, treceri bruste si curatiri.
Deoarece acest lucru se poate efectua cu ajutorul caminelor de inspectie, acestea fiind

etansate, constituie un element indispensabil si foarte important in constructia retelei de
canalizare.

Cele mai frecvent intalnite instalatii sunt:
-camin de linie pentru inspectie si curatire.
4.RECEPTIA
Din punct de vedere functional, in timpul procedurii de receptie se verifica:
1J deformarea diametrala;
2) etanseitatea hidraulica perfecta a conductei, in conformitate cu cele prevazute de

lege;
Etanseitatea hidraulica
Conducta va fi inchisa la cele doua extremitati ale sale, cu ajutorul unor dopuri cu

etanseitate mare si terminate fiecare cu un racord cu tub vertical, pentru a permite crearea
presiunii hidrostatice dorite.

Conducta trebuie sa fie ancorata cu grija, pentru evitarea oricarei miscari, cauzate de
presiunea hidrostatica.

Umplerea va trebui sa fie efectuata cu grija in asa fel ca sa favorizeze iesirea aerului
afara, avand grija sa nu se formeze perne de aer.

0 presiune minima de 0,3 m coloana de apa (masurata in punctul cel mai inalt al
tubului) va fi aplicata celei mai inalte parti ale canalizarii, iar o presiune maxima pana la 0,75
m coloana de apa, se va aplica celei maijoase parti terminale.

In cazul canalizarilor cu inclinari mari, poate fi necesara efectuarea probei pe sectiuni,
motiv pentru care vom evita presiuni excesiv de mari.

Sistemul va trebui lasat plin cu apa cel putin o ora inainte de a efectua masurarea.
Pierderea de apa, dupa trecerea perioadei de timp, va fi restabilita prin adaugarea de

apa, la intervale regulate de timp, cu ajutorul unui cilindru gradat, verificand cantitatea
necesara pentru mentinerea nivelului initial.

Pierderea de depaseasca 3 l/km pentru fiecare 25 mm de diametru
interior, pentru 3 in interval r ore.

INAINTE I SE VA CONSULTA IN MOD OBTIGATORIU
PROIICT I ULTIMELOR CORELARI ALE PROIECTULUI
CU SITUATIA D

ing. Gorba
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CAIET DE SARCINI INSTALATII TERMICE

1. DATEGENERALE

Instalaliile de incdlzire s-au dimensionat in conformitate cu Normativul 1L3-2015, avind
labazd necesarul termic pentru incllzire, determirat conform SR1907/1 /2074.

In funclie de sarcina termici a fiecdrei inclperi, s-au dimensionat corpurile de incilzire
in vederea asigurlrii temperaturilor interioare prevezute de SR 1907 - 2/2074.

Dimensionarea conductelor pentru transportul agentului termic s-a
vitezelor de circulalie a apei indicate de Normativul 113-2015.

Instalaliile termice sunt reprezentate in piesele desenate.
Toate lucririle ce se executl la instalaliile interioare aferente co

corespunde din punct de vedere al calitilii celor prevdzute prin Legea
constructii, in scopul satisfacerii exigenlelor de calitate pentru care au

Dupi terminarea lucririlor de instalafii, acestea vor fi supuse
probelor specifice inainte de punerea in funcfiune.

2. PLAN$ELE CARE COMPUN LUCRAREA
Materialele 9i aparatura necesari pentru punerea in operd a i laliilor termice

interioare sunt:
. Conductl din Pex-a pentru instalalii de incilzire;
. Fitinguri din Pex-a pentru imbiniri ramificafii si schimbiri

coturi, etc.);
de direclie (mufe, teuri,

. Armituri (robinete de trecere cu sferi, robinete de golire)
' Distribuitoare (colectoare) pentru alimentarea separata a radiatoarelor
. Radiatoare din otel

A fost utilizatl conducta din pex-a, deoarece ea comporti anumite avantaje:
- excelenti rezistentd chimicl
- comportare foarte buna la pozarea ingropata, cu protejarea in tuburi riflate sau cochilii din

spuma poliuretanica
- durata mare de viata
- rezistenli buni la temperaturi situate intr-o plaja foarte larga
- mare fiabilitate
- r'ugoziLaLe fuarle scizuti, ceea ce face ca aceste tuburi sI intre ln categoria tuburilor netede
- masi scizuti
- siguran!5 gi simplitatea sistemelor de imbinare
- inalti productivitate la montare, la imbinarea prin sertizare

Materialele gi produsele folosite de executant vor fi insolite de certificate de calitate in care
sI fie cuprinse toate rezultatele, verificlrile gi incercirile la care acestea se supun conform
standardelor in vigoare.

3. ALEGEREA, AMPLASAREA SI RACORDAREA CORPURILOR DE IIVCAIZINN
S-au determinat mdrimile corpurilor de incllzire !inAnd seama de caracteristicile tehnice ale

acestora (sarcina termicS, funclie de temperatura interioari a fiecdrei incdperi).
Se vor utiliza radiatoare din ofel tip Vogel & Noot - Austria, cu doui plici, cu ventil

montat, pentru a putea realiza legitura radiatorului cu levile. RadiatorulVogel & Noot
modern gi economic in sistemul de incdlzire cu api caldi, cu spaliul de apd mic ce face
reglarea mult mai elasticS. Transferul de cllduri radiant mai mare decAt a radiatoarel

baza
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asiguri sim! de cildurl mai bun gi utilizare mai economicd, adAncimea de montare ma
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ajuti ia utilizarea mai buni a spaliului incilzilsuprafelele mai simple fac posibili curdlirea mai
utoare. Amplasarea corpurilor de incilzire va asigura funclionarea lor cu eficienli termicd
maxime, gi va fi corelatA cu elementele de construclie si cu celelalte instalalii aferente clddirii,
astfel incAt soluliile de ansamblu si satisfacl cerinlele funclionale si cele estetice.

Instalaliile de incilzire utilizeazd ca agent termic apd caldi cu te

4. STANDARDE DE REFERINTA
Standardele de referinti folosite in elaborarea proiectului sun
L907 /L-2014 - Instalatii incdlzire. Calculul necesarului de cdl

calcul.
ii. 1,907 /2-2014 - Instalalii incilzire. Calculul necesarului de cI

interioare convenlionale de calcul.
4839 /80 - Instala;ii de incilzire. Numirul anual de grade-ziiii.

iv. 7t32-86 - Instalalii de incdlzire centrali. M5suri de siguran
, 

"..i..-\

nstalaliil
incdlzire centrald cu api avAnd temperatura maximd de

5. PRESCRIPTII TEHNICE
a. | 13 /LS - Normativ pentru proiectarea gi executarea instalafiilor de incilzire centrali
b. C 56/85 - Normativ pentru verificarea calit5fii gi receplia lucrSrilor de construclii gi

instalalii aferente

c. P 118 - Normativ de siguranla la foc a construcliilor
d. C 742/85 - Instrucliuni tehnice pentru executarea gi receplionarea termoizolaliilor la

elementele de instalalii
e. OG 60/L997 - privind apirarea impotriva incendiilor
f. NGPM - Norme generale de proteclia muncii

- Norme generale de proteclie impotriva incendiilor la proiectarea gi realizarea
construcliilor si instalaliilor

- Regulament privind proteclia gi igiena muncii in construcfii, voi. 5,6,7,8f '1.993

g. P 722-87 - Instrucliuni tehnice pentru proiectarea gi executarea mdsurilor de izolare
fonicl Ia clidirile civile, social-culturale si administrative

6. CONDTTTT pE CARE TREBUTE SA tE iruOrprtruEASCA MATERTALELE
Inaintea punerii in oper5, toate materialele pentru instalalii se vor supune unui control

cu ochiul liber pentru a constata dacl nu au suferit degradili de natur'5 sI le conrplurrriLi
tehnic gi calitativ (deformlri gi bloclri de aparataje, starea filetelor, flangelor, funclionarea
armdturilor, lipsa elementelor de radiator sau spargerea acestora etc.).

La execufia lucrdrilor de instalalii de incdlzire centrali se vor folosi numai materiale
de buni calitate gi cu respectarea strictl a STAS-urilor gi normelor in vigoare. In cazul in care
anumite porliuni de instalalii se executi cu alte materiale decdt cele prevdzute in proiect se
recomandl consultarea proiectantului de specialitate in vederea acceptirii acelor materiale.

Materialele pentru execulia lucr5rilor de instalalii vor fi plstrate in depozite amenajate
in gantier, Materialele de instalalii asupra cdrora condigiile atmosferice nu au influenli
nefavorabili pe durata depozitdrii in aer liber, vor sta in stive sau rastele, pe platforme
betonate sau balastate, special amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de
tehnica securit5lii muncii,

Materialele care pot fi deteriorate de agenlii climatici [radiatoare, armituri etc.) se vor
depozita sub goproane gi vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietileni, sau in magazii
inchise.

4tIfe$v 
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Manipularea armeturilor, radiatoarelor, se va face cu respectarea
securitelii muncii.

7. DESCRIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR
Criteriul principal pentru alegerea sistemului de incllzire intr-un

destinafia spaliului respectiv. Sistemul de incdlzire este cel folosind apa
in centrala termica, iar pentru cedarea cildurii in inciperi se utilizeazd
radiatoare din olel.

Parametrii de temperaturl ai agentului termic se vor corela cu
admise de normele sanitare pentru suprafelele corpurilor de incdlzire,
clidirilor gi inciperilor.

Aerisirea instalaliei se face cu ajutorul dezaeratoarelor de amplasa nctele
cele maiinalte ale instalatiei, pe distribuitoare [colectoare) gi aeratoa
corpurile de incdlzire.

le montate pe

Distribulia este astfel realizati pentru a crea posibilitatea unei exploatiri economice gi
eficiente, prin reglarea cu ajutorul armdturilor (robinete de inchidere, golire etc.).

Echilibrarea hidraulicl este asigurati prin dimensiunile conductelor gi alegerea
traseelor.

Legiturile la radiatoare vor fi montate si aparent si ingropat in pardoseli si/sau tencuieli.
in funcfie de rolul de proteclie la foc al elementelor de construclie se va alege ansamblul

trecerii, !inAnd seama obligatoriu de reglementirile de siguran!5la foc (trecere prin ziduri).
Corpurile de incllzire folosite Ia incllzirea incdperilor sunt radiatoare din olel cu o

inlllime de 60Omm in funclie de indllimea parapetului ferestrei gi condifiile impuse de arhitect.
Corpuri de incilzire se monte azd paralel cu perelii la ferestrele finisate, la distantele:

- 5 cm fafd de pereli;
- B-72 cm fa!5 de pardoseali.

8. PROBE $l VERTFTCAru rrnCruATE ASUPRA TNSTALATTTLOR DE INCALZTRE
Lucrlrile de instalalii de incilzire centralS vor fi verificate gi probate pe pirli din

instalalie, inainte de finisarea elementelor construcliei.
Aceste verificiri gi probe se executi conform prevederilor prescripliilor tehnice in

vigoare (LL3/20L5), cu participarea delegatului beneficiarului, iar rezultatele lor se
consemneazd,in registrul de procese verbale.

Se verificd Ia fala locului prescripliile tehnice, in ceea ce privegte amplasamentul, traseul,
caracteristici si dimensiuni ale instalaliei.

La corpurile de incllzire se fac urmdtoarele verificdri de cdtre reprezentantul
beneficiarului, un reprezentant al conducerii gantierului gi geful de echipS:

- tipul, mirimea gi cota de montaj;
- orizontalitatea gi planeitatea lor;
- rigiditatea fixlrii in elementele de contrucfie;
- vizibilitateaarmlturilor.

La conducte (distribulie, legituri etc.) se vor face urmitoarele verificiri:
- executarea corectd a imbinlrilor;
- rigiditatea fixdrii lor in elementele de contrucfie;
- existenla tevilor de proteclie la trecerea conductelor prin pereli gi realizarea corectl a

spafiului dintre levile de proteclie gi conducte;
- respectarea poziliei corecte a conductelor
- amplasarea corecti a dispozitivelor de golire gi a celor de aerisire;

In proiect s-au propus conducte din ppr pentru instalalii de incllzire, cu imbinare prin lipire sau
sertizare (tehnologie germana), impreuna cu fitingurile specifice fcoturi, teuri, reduc]ii, niple).
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Conductele se protejeazl cu cochilii din spuma poliuretanica, pe diametre. Fixarea conductelor
de elementele construcfiei, atat la montajul aparent cat si la montajul ingropat, se face prin
intermediul brlflrilor si diblurilor metalice.

Instalalia de incllzire centralS se verificd la etangeitate gi circulalia flu
rece gi la cald.

Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulicd la te
rezistentei si etangeitilii elementelor instalafiei. Proba la rece se executi

inainte de finisarea elementelor instalafiei, de inchiderea lor pardoseald,
inglobare in elemente de construclie.

inainte de proba la rece, intreaga instalalie de incilzire se va s

in vederea executlrii probei la rece, se va asigura deschiderea
armlturilor de inchidere $i reglaj, gi cu corpurile de incdlzire racordate

Presiunea de probi se va determina in funclie de presiunea modul
de execulie a instalaliei:

- o dati gijumltate presiunea maximi de regim, dar nu mai micl de 5 bar la instalatii montate
aparent;

- dublul presiunii de regim, dar nu mai micS de 5 bar,la instalalii mascate sub finisaje
deosebite;

- la presiunile prescrise de ISCIR.
MSsurarea presiunii de probd va incepe dupd cel pulin 3 ore de la punerea instalaliei sub

presiune gi se va face cu un manometru inregistrator sau cu un manometru indicator cu clasa de
precizie 1-6 prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore.

Rezultatele probei se vor considera corespunzltoare dacd pe toati durata probei
manometru! nu a indicat variafii de presiune gi dacd la instalatie nu se observi fisuri, cripdturi
sau scurgeri de apd la imbiniri gi presgarnituri.

in cazul constatdrii unor scideri de presiune sau a defecliunilor enumerate mai sus, se va
proceda Ia remedierea acestora gi se va repeta proba. DupI executarea probei este obligatorie
golirea instalaliei.

Proba la cald are drept scop verificarea etangeit5fii, a modului de comportare a
elementelor instalafiei la dilatare gi contractare gi a circulaliei agentului incllzitor.

Proba la cald se va efectua in prezenla conducerii tehnice a gantierului gi a delegatului
beneficiarului, rezultatele consemnAndu-se intr-un proces verbal.

Proba la cald se va efectua inaintea finislrii, masclrii sau inchiderii elementelor
instalaliilor in pardosealS, in gliguri in pereli sau plangee cu exceplia elementelor de construclie
dar numai dupi inchiderea completi a clSdirii gi dupd efectuarea probei la rece, precum gi dupi
racordarea corpurilor de incdlzire Ia sistemul de incdlzire.

Pentru efectuarea acestei probe, instalalia interioarl trebuie sI fie racordatd gi

alimentatl cu agent termic incllzitor, la gi de la sursa termicd definitivd. in cazul in care aceasti
sursi nu este pusi in functiune se folosegte o sursi provizorie.

0 dati cu proba la cald se va efectua gi reglajul instalafiei.
Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de inctrlzire vor fi pozilionali la treptele de

reglaj primar, reglajul secundar fiind deschis la maximum.
Proba la cald comporti doud faze:
Fazal:
Dupi ce apa a atins in instalalie nivelul corect, se ridicd temperatura ei Ia 50'C gi se

menline aceasta in limitele unei varialii de t 5'C. DupI 2 ore de funclionare (cu pompele in
funcliune unde existi circulalie forfatd) se va face un control atent la toate corpurile de incilzire,
constatAnd cu mAna sau cu termometrul de contact gradul de incilzire. Nu se admit diferenle de
temperaturl mai mari de +SoC. Acelagi control se va face si la conducte.

m
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Faza II:
Se ridici temperatura agentului termic la valoarea nominale gi se verifici:

daci nu apar pierderi de ape la imbiniri, corpuri de incdlzire $i armeturi;,
daci dilatirile se produc in sensul prevdzut in proiect dacl sunt prel

conditiuni;
- daci se poate face o bund aerisire a instalaliei.

Daci dupl aceste faze instalalia nu prezintd neetangeitd;i sau
funclioneazi in condilii normale, proba se consideri corespunzdtoare.

Verificiri de efectuat la receplia preliminarl
Componenta comisiei de receplie preliminard se stabilegte

efectuare a recepliei obiectivelor de investilii",
Receplia preliminarl a instalaliilor de incilzire centralS

o efectuarea verificlrilor scriptice;
. efectuareaverificdrilorfizice.

Verificarea fizicd constl in examinarea generalS a execuliei lucririlor.
Proba de eficacitate a instalaliei are drept scop verificarea gradului de incdlzire in

inclperi in conformitate cu prevederile prezentului proiect.
Aceastl probi se executd cu intreaga instalalie in funcliune gi numai dupi ce toatl

cl5direa a fost terminatS.
Pentru ca verificarea si fie cAt mai concludentl se va alege o perioadi rece, cAnd

solicitarea instalaliei se apropie cAt mai mult de capacitatea ei maximl (temperaturile exterioare
fiind sub 0'C).

in cazul cAnd aceastd condilie nu este indeplinit5, receplia instalaliei de incdlzire se face
flrd aceastl prob5, care se amAni in perioada de garanlie a instalafiei.

Proba de eficacitate a instalaliei de incdlzire centrali se face astfel:
'1 . se incilzegte clidirea cu cel pulin 3 zile inaintea probei, iar in ultimele 48 ore inaintea

acesteia, temperatura agentului termic se regleazd conform graficului de reglaj, in limita unor
abateri de I 2'C;

2. in timpul probei instalalia trebuie sI funclioneze continuu gi toate ugile 9i ferestrele si
fie inchise;

3. se citesc temperaturile interioare din incdperi cu ajutorul unor termometre montate in
mijlocul inclperii la o inlllime de 0,75 m de la pardoseali (dacd cl5direa este expusi insoririi, se
vor lua in considerare citirile ficute intre orele 7 Si LI);

4. pentru asigurarea preciziei mlsuritorilor se recomandi alegerea de termometre cu
grada}ii corespunzitoare gi anume:

- pentru temperaturi exterioare
- pentru temperaturi interioare

t/5"c
L/5"C

- pentru agent termic 7/2"C
I inciperile in care se va mlsura temperatura interioard, vor fi inclperile de coll.

Rezultatele probelor de eficacitate vor fi considerate satisfdcdtoare dacd temperaturile
aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de Ia -1'C pAnd la +2oC.

9. ruAsuru DE PR0TECTTA MUNCTT $l p.S.r.

in execulie gi exploatare se vor respecta urmitoarele norme: Norme specifice de
securitate a muncii elaborate de Ministerul Muncii gi Protecliei Sociale, capitolele:

. Cap. IV-Tehnica securitSfii muncii privind amplasarea utilajelor gi instalaliilor;
r Cap. V - Tehnica securitSlii muncii privind inclrcarea, descircarea, transportul,

manipularea, depozitarea materialelor
. Cap.VII - Tehnica securitilii muncii privind uneltele de mAnd

Ai'in$un& c,j:. :'....;i6ixir\{:

.T,ffi,*#

ahff
Y[gry*u$R'rt (

lamentulu



..q". !.G. Y[lue,!i ilIEAD !.n.tri.
Sediu social: str. Clopotari, nr 43, bl 605, sc B, lasi, judetul lasi

Mobil : 0746.397 .7 41 e-mail : vizual instal@gmai l.com
CUI: 39554834, J221172112018, Cod ]BAN RO88BTRLRONCRT0453747001- Banca Transilvania

r Cap. X - Microclimatul, ventilarea gi incllzirea
r Cap. XI - Norme de igiena muncii
. Cap.XII - Prevenirea imbolnlvirilor profesionale gi a accidentelor de mu

gaze,vapori gi pulberi
r Cap. XIII - Tehnica securitifii muncii privind prevenirea erupliilor de
. Cap.XIV - Norme de tehnica securitelii muncii privind prevenirea $i
r Cap. XV - Iluminat
r Cap. XVII - Mijloace individuale de proteclia muncii
r Cap. XVIII - Primul ajutor in caz de accidentare

10. DIVERSE
Fazele determinante la executia lucrarilor de instalatii de incalzi

- Probele de presiune Ia rece si cald
- Proba de eficacitate
- Verificari scriptice si fizice,

Norme PSI.

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea
focului PLIB/Z-20L3
- Norme pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzirelt3/L-201.5
- Norme pentru proiectarea si executarea instalatiilor de sanitare19 /20L5.

Masuri PSI
- Instructaul tuturor muncitorilor din santier
- Formarea unei echipe de pompieri civili, cu instructajul conform normelor
- Echiparea santierului cu mijloace de stingere incendiilor
- Asigurarea unui post telefnic pentru anuntarea pompierilor militari in caz de incendiu.

Mentionam ca masurile PSI si normele de protectia muncii indicate nu sunt limitative, ele
putand fi completate in timpul executiei cu masuri necesare conform specificului lucrarii.

Intocmit,
Ing. Gorr)
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CAIET DE SARCINI PENTRU

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE

1. GENERALITATI

Caietul de sarcini se refere la:

- cerintele de calitate in construclii ale Legii 70 /7995;
- prevederile nornativului I7-2011-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea

instalaliilor electrice aferente cladirilor;

- prevederile normativului NTE 007/2008 pentru proiectarea gi execulia relelelor de

cabluri electrice.

Caietul de sarcini are drept scop ca, prin respectarea condiliilor tehnice, instalalia electrici

executati, verificati gi receplionatd, sI indeplineascl cerinlele de calitate cu privire la:

- rezistenta mecanica si stabilitate;

- securitate la incendiu;

- igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului;

- siguranta in exploatare;

- protectia impotriva zgomotului;

- economia de energie, izolare termica si hidrofuga;

- utilizarea sustenabili a resurselor naturale.

in conformitate cu normativul 17-2077 este interzisl inceperea execuliei lucririlor de

instalalii electrice de cdtre constructor dacd pAni la atacarea Iucrdrilor beneficiarul [investitorul)

nu a asigurat:

- verificarea proiectului de verificatori de proiecte atestafi, (art. 3.0.1.2 gi3.O.l.4);

- oblinerea avizului tehnic de racordare la relelele electrice de alimentare (art.

3.0.1.3).

- echipamentele gi materiale principale;

- montajul gi execulia instalafiilor electrice pe gantier;

- probe gi verificdri pentru punerea in funcliune.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditriile tehnice de execufie,

instalafiei electrice. Are caracter de obligativitate deoarece respect5:

- prevederile Legii protecliei muncii 90/L996;
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iruarrurn DE irucnprnra ExEcuTrEr sE vA coNsuLTA iN MoD oBLIcAToRru

PROIECTANTUL iITI VTNTNNE ASIGURARII ULTIMELOR CORELARI ALE PROIECTULUI CU

SITUATIA DE PE TEREN.

Beneficiarul va confirma ultimele cerinle in echiparea cu instalalii funclionale

urmAnd ca proiectantul si ateste aceste solicitiri, dacl rispund

2. PREVEDERI GENERATE

La executarea Iucririlor prevlzute in prezentul caiet

normativelor gi standardelor in vigoare.

- Contractantul general este obligat sd asigure prin forle prop

entitdti specializate efectuarea tuturor incerclrilor, veri

respectarea prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

- in cazuri deosebite se pot accepta gi aproba derogdri de la prevederile prezentului caiet

de sarcini numai cu acordulscris al proiectantului gi beneficiarului.

- Contractantul general are obligalia sI tinl evidenla zilnicd a conditriilor de execulie a

lucririlor precum gi rezultatele oblinute in urmi incercdrilor gi verificdrilor.

- Atunci cAnd se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul are

obligafia sd dispunl intreruperea lucririlor.

- Contractantul general este rispunzltor de pagubele produse prin aceste intreruperi gi

de refacerea Iucririlor necorespunzdtoare.

Proiectantul are obligatia si opreascd lucrdrile in urmdtoarele cazuri:

- Constatarea utilizlrii unor materiale necorespunzdtoare (cabluri, aparataj electric altul

decAt cel prevdzut in documentalii, etc.);

- Abateri fati de Caietul de sarcini, PT sau DDE, Iucrlrile putAndu-se relua imediat ce se

remediazS de cdtre constructor a abaterile constatate,

- Proiectantul are obligalia sd aduci la cunogtinfa beneficiarului gi executantului orice

schimbare de solutie apirutd ca urmare a modificdrii proiectului la aparilia unor situaiii

noi, pe parcursul executiei.

Beneficiarul are urmdtoarele obligalii:

- Se anunre proiectantul in cazul apariliei unor lucrdri neprevdzute, a unor

neconcordante intre proiect gi situatia din teren sau a lipsei unor detalii ce impiedicd

desfdgurarea lucrdrilor;

- Se opreasci lucririle in situaliile previzute la obiectiile proiectantului;

- Se verifice permanent indeplinirea conditiilor prevdzute in proiect gi caietul de sarcini.
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3. DOCUMENTE CE SE CER EXECUTANTULUI

La inceperea gi pe timpul execuliei lucririlor de instalalii electrice interioare si exterioare,

executantul va pune la dispozilia organelor de control gi/sau beneficiarului urmltoarele

documente:

- capacitatea gi atestatele personalului calificat pentru executia, testarea lucrir
inc+al^+ii ^l^^+-i^^.instalalii electrice;

- lista cu dotdrile tehnice pentru executarea lucririlor, testarea lucrdril9r executate

echipamentele necesare pentru proteclia muncii, necesare pe timpul execufiei; ' L!
- certificate de calitate pentru materiale gi buletine de incercdri gi analize, daca este cazul;

- specificaliile tehnice ale aparatelor gi echipamentelor electrice utilizate;

- procese verbale pentru lucriri ascunse fcoloane gi racorduri exterioare, prize de protectie

impotriva electrocutirilor gi trisnetului, etc.);

- procesele verbale gi instructajele pe care executantul le-a intocmit, pentru respectarea

mdsurilor de proteclia muncii gi focului, in special cele aferente instalatiilor electrice.

La terminarea lucrdrilor executantul va preda beneficiarului:

- proiectul de execulie, cu modificSrile intervenite in cursul execuliei, necesar pentru

intocmirea de cdtre acesta a cirlii tehnice a construcfiei;

- buletinele de incercare ti verificare a instalafiilor gi in special a celor de proteclie

impotriva electrocutirilor gi trisnetului, inclusiv a circuitelor;

- rezultatul probei de 72 ore, pentru ansamblul instalaliei;

- observaiii gi constatiri pe parcursul lucririlor de execulie, care pot constitui repere in

activitatea de exploatare a beneficiarului;

- documentaliile tehnice (planuri, scheme, specificafii, etc. ale aparatelor, echipamentelor,

tablourilor electrice, etc.), care au fost montate, inclusiv instrucliunile de montaj gi utilizare, care au

fost primite de furnizorii acestora;

- certificate de garanlie ale materialelor gi echipamentelor introduse in instalaliile

executate.

4. CONDTTTT TEHNTCE DE EXECUTTE.

4.1. Condilii generale comune pentru materiale ti echipamente

Toate materialele gi echipamentele utilizate trebuie sd fie agrementate tehnic conform Legii

70/1995 9i certificate conform Legii protecliei muncii 90/7996.

Toate materialele gi echipamentele trebuie sd corespundd prescriptiilor tehnice ale

producitorului [intern sau extern).

Ele vor fi insolite de:
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- certificatul de calitate al producdtorului;

-cartea sau figa tehnicd care trebuie si conlind caracteristicile tehnice, durata de viati in
exploatare, desenul de ansamblu cu cotele de gabarit gi de montaj, schema electricd, instructiuni de

montare, verificare, intrelinere gi exploatare;

-certifi catul de garanlie;

-certificatul de atestare a performanlelor (agrementare tehnici) pentru materialele gi

aparatele utilizate;

-certificatul de atestare gi sigiliul Biroului RomAn de Metrologie Legali, pentru

echipamentele care trebuie omologate de acesta.

Toate materialele folosite pentru protectie (tuburi, plinte, canale [ecrane),

mascare fplici, capace, dale etc.) suporturi (console, poduri, bri si fie

incombustibile, clasa CA1 (C0) sau greu combustibile, clasele CA2a

La alegerea materialelor 9i echipamentelor se va line sea

- parametrii de funcfionare:

- tensiune: tensiunile nominale ale materialelor gi ech

izolatie trebuie sd corespundd tensiunii maxime din instalalia

- curent: materialele gi echipamentele se vor alege in funclie de natura curentului

(alternativ sau continuu) gi de valoarea maximl admisibiliS a intensitdtii acestuia care poate apdrea

in regim anormal de funclionare;

- alte caracterisitici: puterea, factorul de putere etc., vor fi in conformitate cu indicaliile

producdtorilor;

- categoria in care se incadreazi inciperile din punct de vedere al:

- mediului;

- pericolului de incendiu - conform normativului P11B/L999;

- pericolului de electrocutare;

- destinafia construcliei gi condifiile specifice de utilizare gi montare - conform I7-

2071.;

- caracterul specific instalaliei electrice.

Furnizorii produselor ili vor asuma toati responsabilitatea pentru respectarea

caracteristicilor tehnice gi funclionale pentru acestea, pentru execulia acestora in regim de

asigurare a calitdtrii gi pentru documentalia tehnicd livratd odati cu produsul.

Caracteristicile materialelor gi echipamentelor electrice montate, trebuie si nu provoace

efecte dlundtoare asupra altor echipamente electrice sau sI diuneze funcliondrii sursei de

alimentare.

\. r
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Aparatele 9i echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de proteciie impotriva

gocurilor electrice in funcfie de mijloacele de proteclie aplicate.

Toate produsele/echipamentele/elementele componente care fac obiectul proiectului vor fi

agrementate in RomAnia, in conformitate cu legislalia in vigoare.

4.2. Conditii de amplasare ti executie

La proiectarea gi execulia instalafiei electrice de utilizare se !ine cont de urmitoarele:

- Alegerea materialelor [conducte, tuburi, cabluri) gi a sistemului de montare se va face

finAndu-se seama de categoriile in care se incadreazl inclperea sau zona respectivi din punct de

vedere al caracteristicilor mediului, a pericolului de electrocutare sau a pericolului de incendiu;

- in cazulin care un loc sau o zoni dintr-o clddire pot fi incadrate in mai multe categorii, se

vor respecta prevederile pentru categoria cu acoperire globald a condiliilor;

- Se vor evita zonele in care este periclitatd integritatea instalatiilor;

- Se va asigura posibilitatea unui acces utor la instalalia electrici;

- Se vor alege traseele cele mai scurte; [,/\(
- Se interzice spargerea de ganfuri, de goluri in elementele de beton iil c$d acestea nr

fost prevlzute la proiectarea constructiei in vederea amplasdrii instalaliei electrice.

- Se interzice traversarea cogurilor gi canalelor de fum cu conducte, cabluri gi bare electrice,

tuburi de protecfie sau cu alte elemente ale instalatiilor electrice;

- Se interzice amplasarea instalaliei electrice in interiorul canalelor de ventilatie;

- Se interzice instalarea conductelor electrice in tuburi sau levi pozate in pimAnt;

- Nu se admite amplasarea instalaliei electrice sub conductele sau utilajele pe care poate sd

apard condens (cu exceptia celor in execulie inchisd - grad minim de proteclie IP33 realizate din

materiale rezistente la condiliile respective).

- Distantele minime obligatorii.

4.3. Distante minime

Instalalia electrici realizatl cu conductoare trase prin tuburi de protectie se va amplasa fatl

de alte instalatii respectAndu-se distanlele minime prevlzute in tabelul 3.L din normativul I

7 /2077.

Instalalia electricd realizati cu cabluri electrice se va amplasa fa!5 de alte instalagii

respectAndu-se distanlele minime previzute NTE 007/2008.

Instalalia electricd, (in tub sau cablu), dacd se realizeazd pe trasee comune cu alte instalatii,

se va monta astfel:

- la 5 cm deasupra instalaliilor de api gi canalizare (3 cm Ia intersectii);
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- la 10 cm deasupra conductelor cu gaze petrolifere lichefiate [5 cm la intersec]iiJ la 25 cm

deasupra instalatriilor de telecomunicalii la 100 cm sub instalatia de gaze naturale gi sub instalalia

de energie termicd cu temperatura de peste +40" C (50 cm la intersecfii).

Pe porliunile de traseu unde nu pot fi respectate distanlele minime, se iau mdsuri

constructive de protectie prin separlri, izolalii termice, fevi metalice ce vor depdgi cu cei purin 50

cm de o parte gi de alta porliunea de traseu protejatd.

Instalafia electricd realizati cu cabluri electrice rezistente la foc (conform NTE 007) cu

tuburi metalice sau materiale electroizolante greu combustibile de clasl CI (CA2aJ gi C2 [CAZb), cu

aparate gi echipamente electrice cu grad de proteclie minim IP 54, poate fi montati in contact

direct cu materialele combustibile.

Instalalia electricl realizatl cu cabluri electrice flri intArziere la propagarea fl5cdrii, cu

tuburi din material plastic ai echipamentele care au grad de protectie inferior lui IP 54, poate fi

montati pe materialele combustibile, dacl intre acestea se interpun materiale incombustibile sau

elemente de distanfare gi anume:

- straturi de tencuialS de minim 1 cm grosime sau pl5ci din materiale electroizolante

incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm gi cu o ldlime care depSgegte cel pulin 3 cm pe toate

laturile, elementul de instalalie electrici;

-elemente de susfinere din materiale incombustibile (console metalice) care distanleazd

elementele de instalalie electricd cu cel pulin 3 cm fa!5 de elementele combustibile.

Aceste mdsuri se vor aplica atAt la montarea aparenti cAt gi la montarea ingropatl a

elementelor de instalatrie electricS,

La montarea aparentd a cablurilor electrice, se vor respecta distanlele;,maxime de rezemare

gi fixare conform normativului NTE OO7 /2OOB gi anume: ,l \11-.

- pentru cabluri electrice nearmate:

- 50 cm pentru montaj orizontal;

- 100 cm pentru montajvertical;

- pentru cabluri electrice armate:

- B0 cm pentru montaj orizontal;

- 150 cm pentru montaj vertical.

Pe traseele verticale se recomandl o distanfl de 30 cm intre circuitele de forfl gi cele de

curenli slabi iar pe traseele orizontale se recomandi o distanfl de minimum 5 cm.

Pentru evita perturbaliile cauzate de aparate care produc cAmpuri electromagnetice fde ex.

balasturi pentru limpile fluorescenteJ se recomandl o distanli de minim 30 cm intre aceste

aparate gi traseul circuitelor de curenli slabi.
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Traseele orizontale ale instalatiei electrice realizatd cu conductoare protejate in tuburi de

protectie, se vor monta la 0,3 m de la plafon.

4.4. Tehnologia de executie a lucririlor
Instructiunile tehnice privind execulia instalaliilor electrice cuprinde 2 categorii:

Cateooria I - lucrdri oreodtitoare

inainte de inceperea lucrdrilor executantul trebuie sd parcurgd urmitoarele etape:

- Verifi carea documentatiei tehnice;

- Verificarea calitetii materialelor aprovizionate [buletine de incerciri, certificat de garantie

gi declaratii de conformitate);

- Efecuarea instructajului de proteclia muncii, PSI gi reimprospitarea cuno$tinfelor tehnice

necesare.

inainte de montaj se va verifica:

- Continuitatea electrici a conductoarelor;

- Verificarea calitetii tuburilor;

- Verificarea aparatajului electric. Materialele gasite cu defectiuni vor fi inlSturate gi ate

astfel incAt si nu fie posibilS utilizarea neintenlionati a acestora.

Categoria a II-a - executarea lucrdrilor

Ordinea de executare a lucrdrilor va fi urmdtoarea:

Instalalii interioare

- fixarea poziliei tablourilor electrice;

- trasarea circuitelor;

- montarea tuburilor de proteclie gi a dozelor de tragere 9i derivatie;

- montarea dozelor de aparate;

- montarea conductelor electrice (conductoare gi cabluri);

- trasarea instalatiei interioare de protecgie impotriva electrocutdrilor;

- fixarea corpurilor de iluminat pe pozilia final5;

- montarea aparatelor locale [intrerupdtoare, prize, etc.);

- racordarea aparatelor, inclusiv corpurilor de iluminat la circuite;

- montarea tablourilor electrice pe amplasament;

- racordarea circuitelor electrice la tablouri cu verificareafazelor;

- racordarea restului receptoarelor cu verificarea fazelor;

- verificarea continuitilii circuitelor gi rezistentei de izolafie;

- punerea parliald gi egalonat sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de probe fird
sarcinS;

f
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- efectuarea de probe gi mlsuritori la instalaliile de legare la pimAnt gi a continuitilii

electrice a ansamblului instalatiei, pAni la piesele de separatie amplasate in exteriorul clidirii;

- efectuarea de probe in sarcina, pentru fiecare circuit in parte, progresiv, pAni la

goluri in elementele de structuri ale construcliei.

4,4,2, Pozarea tuburilor fi dozelor

Tuburile se vor monta ingropat in tencuiala perefilor incepAnd de la tavan spre pardoseald.

Se interzice montarea ingropati in beton a tuburilor defecte [fisuri, crdpdturi, perefi

subtriri).

Tuburile din PVC se vor monta pe trasee orizontale sau verticale [se admit trasee oblice in

cazul celor pozate ingropat in plangee). Tuburile din PVC montate sub pardoseald trebuie protejate

impotriva pericolului de deteriorare mecanicd prin acoperire cu un strat de mortar de ciment cu

grosimea minimi de 1 cm.

Tuburile se vor fixa cu copci de ipsos la o distanld de 0,9 + 1,1m gi la 10 cm de la capetele

tuburilor gi curbelor fald de dozele de aparat gi derivalie.

Se interzice montarea tuburilor gi levilor in lungul monolitizdrilor dar se pot face traversiri

pe drumul cel mai scurt.

Nu se admite instalarea tuburilor gi tevilor in care sunt introduse conducte electrice cu

izolafie obignuiti, pe suprafata cogurilor gi a panourilor radiante sau pe alte suprafele similare, in

spatele sobelor sau al corpurilor de incilzire.

Se interzice imbinarea tuburilor la treceri prin elemente de construclie.

Curbarea tuburilor se executi cu raza interioard egalS cu minim de 5-6 ori din diametrul

exterior al tubului la montaj aparent gi egali cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului la

montajingropat.

Dupd montarea tuburilor se vor ldsa in acestea sArme de tragere pentru tragerea

conductelor electrice.

Doze

Legituri sau derivalii la conductele electrice montate in tuburi trebuie si se facd in doze sau

cutii de derivatii.

Se vor marca pe ziduri gi plangee traseele circuitelor electrice ;

(tuburi, intrerupdtoare, prize, doze, corpuri de iluminat) conform de

fost l5sate
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Dozele gi cutiile de derivatie se instaleazi cu prioritate pe suprafelele verticale ale

elementelor de construclii.

Doze de tragere a conductelor electrice in tuburi, se previd pe trasee drepte, la distanli de

maxim 25 m gi pe traseele cu cel mult 3 curbe,la distanle de cel mult 15 m.

Dozele de derivalie instalate sub tencuiali sau ingropate in beton se ata

incAt capacul lor si se gdseasci la nivelul suprafefei finite a elementului de

Ramificarea din traseul principal al unui tub se va face previzAndu-se o dozi in punctul

ramificatie.

Se interzice montarea dozelor in incdperi pentru bdi, duguri gi grupuri sanifare in volum

0,1, SiZ. ' U\
Accesoriile plintelor, inclusiv capacele dozelor, cu excepfia elementelor de adaptare pentru

aparate, se monteazl dupi tragerea sau pozarea conductelor electrice gi verificare circuitelor.

4,4,3. Montarea conductelor electrice fi a cablurilor

Conductoarele electrice se instaleazdin tuburi de proteclie cu diametre ales corespunzdtor

tipului secfiunii gi numirului de conductoare.

Tragerea conductoarelor electrice in tuburi de protecfie se va executa dupl montarea

tuburilor gi dupd uscarea tencuielii, dacl acestea au fost montate ingropat.

Montarea conductelor electrice in tuburi se va face folosindu-se sArmele de tragere ldsate in

tuburi la capitul cirora se atageazi minunchiul conductei electrice. Tragerea se va face cu atenfie

evitAndu-se migcdrile brugte pentru a nu afecta integritatea precum gi rdsucirea acestora. in doze se

va l5sa lungimea necesard executdrii legiturilor electrice care se executd astfel incAt si se asigure

realizarea unor contacte electrice cu rezistenla de trecere comparabild cu rezistenta ohmici a

conductoarelor imbinate, sigure in timp gi ugor de verificat.

Conductele electrice se marcheazi prin culori pentru identificarea funcliunii pe care o

indeplinesc in circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolaliei gi se vor folosi

urmdtoarele culori de marcare:

- verde/galben, pentru conducte de protectie (PE);

- albastru deschis, pentru conducte neutre (N);

- verde/galben pe toatd lungimea gi in plus marcate albastru deschis la capete, pentru PEN

dacd sunt izolate;

- alte culori decAt cele de mai sus fde ex. rogu, albastru, maro) pentru conductoare de fazd

sau pol (L1,L2, L3 sau R, S, T).

Se interzice folosirea conductoarelor cu izolalie de culoare verde sau galbend in circuite de

conducte PE sau PEN.
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intrcaga instalalie electrici din clidire trebuie si menlini aceeagi culoare de marcarc

pentru conductele electrice ce aparlin aceleeagi faze.

Caracteristicile principale ale cablurile electrice care urmeazd a fi respectate la instalare:

- tensiunea de lucru: 1000V;

- temperatura de lucru: -15"C ,., +7loC;

- flexibilitate tolerabild (raza de curbura 10D);

- rezistenfd la umiditate;

- rezistenfd la gocurile mecanice;

- rezistenfi la agenfi chimici;

- rezistenli la foc.

Legdturile electrice intre conductoare izolate pentru imbindri sa{,deriva[ii se vor face
Oli

numai in doze.

Se interzice executarea legiturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor.

Se interzice supunerea legdturilor electrice la eforturi de tracliune.

Dupi executarea legiturilor, intre conductoarele electrice, acestea se vor izola cu material

electroizolant (tub izolant, bandd izolanti, etc.) care trebuie sd asigure leglturilor acelagi nivel de

izolatie ca al conductoarelor.

Legiturile pentru imbiniri sau derivalii intre conductoarele de cupru se vor face prin

rdsucire gi matisare gi trebuie si aibl minim 10 spire, o lungime a legiturii egalS cu de 10 ori

diametrul conductorului dar cel pulin 2 cm gi se cositoresc.

Legdturile conductoarelor electrice din aluminiu, intre ele, se executi: prin cleme speciale

(cu suprafele de strAngere striate gi elemente elasticeJ prin presare cu scule adecvate gi elemente

de racord speciale, prin metalizare asociati cu lipire sau prin sudurS. in toate cazurile, capetele

conductoarelor se curitl de oxizi.

Se interzice executarea leglturilor electrice numai prin simpld rdsucire. Se interzice

executarea legdturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau levilor de proteclie,

plintelor, golurilor din elementele de constructie gi trecerilor prin elemente de constructie.

4.4.4. Montarea aparatelor de comuta[ie pentru instalaiii electrice de lumind ri prize

Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, receptoare, elemente metalice se face prin

strAngere mecanicd cu guruburi, acoperite galvanic, in cazul conductoarelor cu sectiuni mai mici

sau egale cu 10 mmz gi prin intermediul papucilor sau clemelor speciale, acoperite galvanic, in cazul

conductoarelor cu secliuni egale sau mai mari de 16 mmz. La conductoarele care se leagd la

elemente mobile,legiturile se prevdd cu elemente elastice cu suprafele striate, acoperite galvanic.

imbindri

A,

,;
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La lcgdturilc exccutate prin strdngere mecanici, suprafelele de contact ale conductoarelor

se curi15 pAnd la luciu metalic. La conductoarele din aluminiu curilirea se face sub vaselini neutri.

La conductoarele multifilare din cupru, suprafelele se protejeazd prin cositorire.

intrerupitoarele gi comutatoarele se vor monta la o indllime cuprinsd intre 0,6 + l-,5 m

mlsuratd de la axa aparatului pAnd la nivelul pardoselei finite,

intrerupitoarele gi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea limpilor

fluorescente se aleg pentru un curent nominal de minim 10A gi grad de proteclie lP 2L. Acestea se

vor monta ingropat in doze de aparat.

Prizele trebuie montate pe pereli Ia urmltoarele indllimi mdsurate de la axul aparatului

pAni la nivelul pardoselii finite:

- peste 0,1 m, in alte incdperi decAt grupuri sanitare, duguri, bdi, spdldtorii gi bucitirii,

indiferent de natura pardoselii.

Este obligatorie folosirea prizelor cu contact

conductoare electric (mozaic, ciment, gresie, etc.) gi in

calcul,

de protecti cu pardoseal5

inciperi raturd de

de susLa montarea aparatelor de comutafie verticald unele

in jos va fi:

- intrerupitor [comutator) ;

- prize de curenti tari;

- prize de curenti slabi.

Butonul de sonerie din locuinle se monteazi direct pe conductorul de fazl a circuitului de

sonerie sau pe primarul transformatorului de sonerie, iar butonul de sonerie va fi de tip

corespunzitor tensiunii de 230 V.

Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 230 V se face dintr-un circuit de

iluminat normal, dintr-un circuit de prize sau direct din tabloul de distribulie.

Se interzice amplasarea aparatelor, echipamentelor gi receptoarelor electrice in locuri in

care ar putea fi expuse direct la apd, ulei, substanle corozive, clldurd, aburi sau gocuri mecanice,

daci aceasti amplasare poate fi evitatd prin montare la distanfi.

4.4.5. Montarea corpurilor de iluminat.

Corpurile de iluminat se vor monta aparent cu ajutorul holdguruburilor gi a diblurilor din

PVC. Acestea vor avea grad de proteciie de minim IP 21 in funclie de destinalia incdperii.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de siguranld care fac parte din iluminatul

normal, trebuie marcate sau vor fi echipate cu l5mpi de altd culoare pentru a se deosebi de limpile

iluminatului normal. Se admite prevederea de corpuri de iluminat gi cu sursi proprie de alimentare

incorporati.
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il

Secliunile vor fi in conformitate cu prevederile proiectului, cu respectarea condiliilor dc

verificare la cdderea de tensiune gi incircarea termic5. (pentru iluminat secliunea miniml va fi de

1-,5 mmz iar pentru prize 2,5 mmz).

Conductorul NEUTRU, va avea aceiagi secliune cu cel de fazd, in circuitele monofazate gi in

circuitele trifazate cu secliuni ale celor de fazd pAnd la 16 mm2 cupru gi 25 mmz aluminiu.

Conductorul de fazl se Ieagd in dulia l5mpii la borna din interior, iar conductorul neutru la

borna conectatd la partea filetatl a duliei.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cArlige de tavan, bolluri, dibluri

etc,) se aleg astfel incAt sd poatd suporta firl deformiri o greutate egald cu de 5 ori greutatea

corpului de iluminat respectiv, dar nu mai pulin de 10 kg.

Corpurile de iluminat se vor lega Ia circuitul de alimentare numai prin cleme de legdtur5.

Corpurile de iluminat cu elemente metalice se vor lega la conductorul de nul de proteclie,

sau la instalatia de legare la pdmAnt din imediata apropiere.

Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe materiale combustibile, dacd nu sunt

agrementate pentru aceasta.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct, prin conductoarele de alimentare.

ile minimale

Tablourile vor fi realizate in construclii inchise [tip cutie metalicl) gi realizate din materiale

incombustibile din clasa CA 1 (C0) gi nehigroscopice, in conformitate cu prevederile standardului

SREN - 60.439.1numai de citre firme atestate.

Se interzice utilizarea in tablouri a elementelor de racord sau a conectorilor din materiale

combustibile clasa CAZa + CA2d [C1 + C4).

Construclia tablourilor va permite racordarea cablurilor gi tuburilor de protectie in zonele

de acces (panoul superior gi/sau inferior), prin asigurarea de presetupe corespunzitoare gi spaliu

suficient in interior pentru desfdgurarea conductoarelor.

Conductoarele interioare nu trebuie sd fie supuse la solicitiri in exploatare (deschidere ugi

acces, desfacere panouri proteclie).

Tablourile electrice trebuie sd fie astfel construite incAt sa respecte schema electricd gi

gradul de proteclie al instalafiei.

- acces frontal.
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Tablourilc vor fi prcvdzutc cu ugi frontali, asigurati cu sistem special de incuiere, care si
permiti numai accesul personalului specializat.

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru.

Borna de racordare a conductorului NEUTRU trebuie sd fie montati lAngd bornele fazelor

asociate ale circuitului respectiv gi marcatd prin semnul de protectie.

Tablourile electrice vor fi previzute cu intrerupdtoare generale a ciror pozitie de conectare

- deconectare va fi vizibili.

Echipamentul electric introdus in tablouri trebuie si fie de tipul cu legituri fatri. in

interiorul tabloului, aparatele cu funcfiuni sau tensiuni diferite, se vor grupa vizibil gi marca in

consecin!i.

Aparatele, conectorii gi conductoarele din interiorul tablourilor vor fi astfel instalate gi

etichetate incAt sI fie ugor accesibile gi de identificat, pentru manevre, verificdri gi i4!ervgn[ii.f-:*x
Tablourile electrice vor fi insolite in mod obligatoriu de:

- dispozitive auxiliare de manevrd;

- elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transportl separat, pe

montate la fala locului.; ) tL.-
- piese de rezervd a cdror frecven!5 de inlocuire reclamd

- date tehnice despre aparatajul de misurd, comandd gi

tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora;

- cartea tehnica a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare gi desfigurate,

buletinele de incercare, certificatele de calitate gi elementele de identificare a tabloului (denumire,

furnizor, data fabricatiei, etc.).

Tablourile electrice se vor monta intr-o ghend ziditd./aparent astfel incAt inillimea laturii de

sus a tablourilor fatd de pardoseala finitd sd nu depigeascd 2,3 m gi lateral minim 7,4 m de orice

conducti metalicd. Fac exceptie tablourile din locuintele pentru care se admite o inillime de cel

mult 2,5 m.

Tablourile de distribuiie trebuie montate vertical gi fixate sigur pentru evitarea vibrafiilor.

Tabloul electric va avea grad de proteclie minim IP 30.

Carcasele tablourilor electrice gi elementele lor de suslinere se proteieazf impotriva

coroziunii gi se vor racorda in mod obligatoriu Ia priza de pimflnt.

Nulul de protecfie se vor lega la priza de pimdnt respectiv centura de impdmflntare

printr-o piesd de separare gi cu platbandi OL-Zn 25x4 mm.

Aparatele de protectie, de comandS, de separare, elementele de conectare etc., cat $i

circuitele de intrare gi de iegire din tablourile de distribulie, se eticheteazd clar gi vizibil astfel incAt
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si fic uqor de identificat pentru manevre, reparatii gi verificiri. Pe etichetele siguranfclor fuzibile se

menlioneazd gi curentii nominali ai acestora.

4.4.7. Instalalia de legare la pdmdnt

Instalatia de legare la pimAnt este compusi din:

- priza exterioard [artificiali);
- conductoarele principale de legare Ia pdmAnt;- LvrruuLruqr Erg Pr rtrLrPqrg ug rg6,ar g ta PqrrrqrrL, ..

- conductoarele de ramificafie.

Priza artificialS va fi constituitd din: 
u,

- levi de ofel zincate cu diametrul2 r/z",lungimea 3 m gi grosimea mat6trlhutui de minim 3,5

mm. Jevile se vor planta vertical in p5mAnt cu partea superioara la minim 0,5 m;

- elementele de legdturl intre electrozi gi intre celelalte elemente de artificiali,

constituite din platbandd de olel zincat 40x4 mm.

Conductoarele de ramificalie de la priza exterioari la echipamente sau alte pdrti metalice ce

pot fi puse accidental sub tensiune prin defect de izolalie se va face cu conductoare din platbandd

Ol-Zn25x4 mm sau conductor de cupru cu secliunea de 16 mm2.

Protectia impotriva trisnetului se va asigura printr-o instalalie cuprinzAnd elemente de

captare tip tije de captare de circa 30..50 cm inilfime, elemente de coborAre gi priza de pimint,

La executarea prizei se traseazd conturul pe care se vor dispune electrozii, contur care

trebuie sI fie Ia minimum 1 m distanld de orice laturi a cl5dirii la care se monteaza priza. $anful

trebuie sa aibd adAncimea de minimum 0,6 m gi o lilime de 0,4-0,5 m. Dupi executia ganlului se

trece la baterea electrozilor verticali. Pentru protectia capului tevilor se va utiliza un capac metalic

de protecfie. Legdtura dintre electrozii verticali gi cei orizontali se va face prin sudurS.

4.5. Protectia instalatiilor electrice

Se vor monta dispozitive de protectie cu caracteristicile tehnice previzute in proiect.

Utilizarea altor dispozitive de protectie decAt cele previzrrte tn proiect, se va face numai cu avizul

proiectantului.

4. 5. 7 P r o tec bia tmp o tr iv a $ o curilo r el e ctr ic e

La execulia instalatiilor electrice interioare se vor aplica mdsuri pentru protectia

utilizatorilor (persoane gi animale) impotriva gocurilor electrice datorate atingerii directe sau

indirecte.

Toate materialele gi echipamentele electrice, vor avea asiguratd proteclia impotriva

atingerii directe a pdrtilor active.

Protectia impotriva atingerii directe se realizeazd prin una din urmitoarele misuri:

- izolarea plrtilor active (proteclie completl);
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- prevederea de bariere sau carcasc in intcriorul cirora sd se glseasci pdrtile active

[protec]ie completd);

- instalarea unor obstacole care sd impiedice atingerile intAmpl5toare cu pirlile active

(proteclie partiald);

-instalarea pirlilor active in afara zonei de accesibilitate [protecfie partiald).

Toate masele instalaliei electrice interioare trebuie sd fie previzute cu cel pulin o mdsuri

de proteclie impotriva atingerilor indirecte.

Protecfia impotriva atingerilor indirecte se poate realiza prin mdsuri de protec]ie "fari

intreruperea alimentdrii" gi se poate face cu urmltoarele mijloace:
a-l--i -- -l-I- - -: --l-i---------r^I^-- l^ -l^^: II ^^.^f^..* CD aEI til 1ta.- folosirea materialelor gi echipamentelor de clasi II, conform SR Cpl-60536;- folosirea materialelor $l echlpamentelor cle clasa Il, conform 5K Lbl-bu55b;

- izolarea amplasamentelor, conform SR CEI-603 64-4-47; 
g

- separarea de protecfie;

g

- amplasarea la distanfd sau intercalarea de obstacole;

- executarea legiturilor de echipotenlializare, nelegate de pdmAnt;

- legarea la p5mAnt a carcaselor care accidental pot fi puse sub tensiune,

Protecfia contra atingerilor indirecte se realizeazd gi cu mdsuri de protectrie prin

"intreruperea automati a alimentirii" gi cu dispozitive de proteclie alese in coordonare cu

schemele de legare Ie pdmAnt.

4.5.2 Protecl,ia mecanicd si etan$dri

Protecfia mecanicd

Cablurile electrice gi conductoarele montate in tuburi aparente, (din PVC), se vor proteja cu

levi din oiel, profile din olel laminat, jgheaburi metalice, in urmdtoarele locuri:

- in interiorul construcliei, pe inillimea de minim 1,5 m de la pardoseald;

- in exteriorul construcliei, pe indltimea de minim 1,5 m de la sol gi pAnd la 0,3 sub nivelul

solrr lui.

Etangiri

La trecerea prin elementele de construcfie, cablurile electrice se vor proteja in tuburi din

PVC sau in levi metalice, dupd care sa va etanga atAt spatiul intre elementele dintre construclie gi

tub, respectiv 1eava, cu ipsos gi ciment, cAt gi spaliul intre tub, respectiv teava gi cablu, cu mastic

siliconic 5". La utilajele gi aparatele unde existl presetupe de etangare se va corela diametrul

acestora cu diametrulcablului de alimentare.

5. CONDITII DE LIVRARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Transportul gi depozitarea materialelor se va efectua in conditrii care sa asigure

integritatea gi funclionalitatea lor, luAndu-se misuri pentru a nu se deteriora gi a pdtrunde apa in

ambalaje.



..q' !.G. YllIrAIl fiEA& !.R.D.
Sediu social: str. Clopotari, nr 43, bl 605, sc B, lasi, judetul lasi

Mobi I : 0746.3 97 .7 41 e-mail : vizualinsta!@gmail.com
CUI: 39554834, J221172112018, Cod IBAN RO88BTRLRONCRT0453747001- Banca Transilvania

Echipamentele gi tablourile electrice trebuie sa fic prcvlzute cu o pliculd indicatoare pc

care se marcheazd vizibil cel pu;in urmdtoarele date:

. marca de fabrica a intreprinderii producitoare;

o modul de identificare al tabloului (tip, denumire);

o seria gi data fabricatiei;

o tensiunea, frecvenla, curentul nominal;

de agenli corozivi, respectAnd instrucliunile de utilizare. Astfel depozitarea se va face in inciperi cu

atmosferd neutrd, la o temperaturd cuprinsi intre 0 gi +40oC gi umiditate relativl a aerului de max.

B0% la +20oC.

Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, inchigi la exterior, cu Iungimea pe cdt posibil

apropiate celor necesare la instalare. La transport gi manipulare se va evita deteriorarea cablurilor

pe tamburi.

6. VERIFICAREA INSTALATIEI ELECTRICE

6.1 Domeniul de aplicare

Instalaliile electrice se dau in exploatare numai dupi ce s-au executat lucrdrile principale de

organizare gi exploatare gi anume:

- incadrarea cu personal tehnic corespunzitor, instruit asupra atribuliilor ce-i revin gi dotat

cu cchipamcntul 9i aparatura ncccsari cxploatirii;

- intocmirea gi distribuirea sau afigarea instrucliunilor de exploatare la locurile de munci in

care complexitatea operaliilor de executat le pretind;

- asigurarea documentafiei tehnice a instalaliilor [schemele electrice de principiu gi de

montaj, jurnalele de cabluri) care si continl realitatea execufiei;

- asigurarea unui stoc de rezervl minimal de aparataj corespunzitor specificului gi

importanlei instalaliilor respective. Punerea in funcliune gi darea in exploatare a instalaliilor se

face in conformitate cu precizdrile din regulamentul de exploatare tehnicd a instalaliilor electrice

din intreprinderi industriale si similare.

Verificarea instalatiei electrice se va efectua de citre executant gi anume:

- in timpul execuliei se va face o verificare preliminard;

Ambalajele trebuie sd fie previzute cu etichete
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- dupi execulia instalatiei se va face o verificare definitivd.

inainte de inceperea fieclrei probe se vor verifica condiliile tehnice gi organizatorice, astfel

incAt sI fie exclusd posibilitatea defectirii instalaliilor sau accidentirii personalului de deservire,

6.2 Verificare preliminari

Se verificd calitatea tuburilor ce se monteazd in cofraje inainte de montaj se verificl

continuitatea electrici a conductoarelor gi cablurilor electrice.

Dupi montaj gi inaintea acoperirii cu tencuiald a tuburilor, se verificd continuitatea electrici

a fiecirui circuit aferent instalaliei.

Se verificd aparatele electrice.

6.3 Verificare definitivi

Cuprinde:

- verificarea prin examinare vizuali,

- verificarea prin incercdri.

6.3.7 Verificarea definitivd nrin examinareo vizuald

Se verificl dacd:
/

.t,

- au fost aplicate misurile pentru protectia impotriva

directi [ex. distantele prescrise, etc.) prevdzute in proiect;

- au fost executate etangiri contra propaglrii focului;

atingere

- montarea dispozitivelor de proteclie s-a executat conform proiectului;

- dispozitivele de separare gi comandi au fost prevdzute gi amplasate la locurile indicate de

proiectant;

- materialele, aparatele, echipamentele sunt agrementate tehnic ai dacd au fost

amplasate in conformitate cu condiliile impuse de influenlele externe;

- culorile de marcare a conductoarelor gi cablurilor electrice sunt cele impuse de caietul de

sarcini;

- materialele, aparatele, echipamentele au fost amplasate astfelincAt sI fie accesibile pentru

verificiri, reparalii gi daci este asigurati funclionarea fdrd pericole pentru persoane gi alte

instalatii.

6.3.2 Verificorea definitivd orin tncercdri

in mdsura in care sunt aplicabile se vor efectua in urmdtoarea ordine:

- incercarea continuitdlii conductoarelor de protectie gi a leglturilor de egalizare a

potentialelor cu o sursd de tensiune de 4 - 24 Y $n gol), in curent continuu sau alternativ gi un

curent de minimum 0,2 A;

/ -"{
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- misurarca rezistcnlci dc izolalic, cu instalalia deconcctati dc la alimentare, in curent

continuu cu tensiunea de incercare de 500 V gi un curent de 1 mA. Valoarea rezistenlei de izolafie

trebuie si fie cel pulin egalS cu 0,5 Mf), intre:

- conductoarele active luate doui cAte douS;

- fiecare conductor activ gi pimdnt.

Verificarea protectiei prin intreruperea automata a alimentarii se va face:

- verificAndu-se functionarea dispozitivelor de protectie prin simulSri de defecte;

- verificAndu-se continuitatea electricd a legiturii de proteclie;

- verificAndu-se valoarea rezislentei de dispersie a prizei de p5mAnt.

Verificarea rezistenlei de dispersie se face conform normelor in vigoare. Valorile mis

trebuie sI fie de cel mult:

- 1O dacl priza de pimAnt este comuni atAt pentru instalalia de legare la pimAnt cAt gi

pentru instalalia de paratrisnet;

- 4 O dacd priza de pdmAnt este numai pentru instalalia de legare la p5mAnt;

-10 O daci priza de pdmAnt este numai pentru instalalia de paratrdsnet.

La verificarea instalaliilor electrice ale constructiei se vor respecta gi prevederile din

"Normativ pentru verificarea calitilii lucrdrilor de construcfii gi a instalaliilor aferente", indicativ

C56 gi "Ghidul criteriilor de performanre pentru instalaliile electrice". La verificarea sistemelor de

proteclie impotriva gocurilor electrice, trebuie respectate gi prevederile din normativul PE 716.

Punerea sub tensiune a instalaliilor electrice la consumator se va face numai dupd

verificarea ei de cdtre furnizorul de energie electrici, conform prevederilor din regulamentul PE

932.

Verificarea lucrarilor ascunse se realizeazi pe parcursul executirii acestora prin: verificiri

prin examinare vizuald gi verificlri prin incercdri gi se intocmesc procese verbale care se atageazd

la procesele verbale de receptie.

6.4. Verificarea instalafiei de legare la pimflnt

inainte de darea in exploatare a instalaliei de legare la pdmAnt, se va executa verificarea

acesteia pebaza documentaliei de proiectare gi a procesului verbal de lucriri ascunse.

Operaliile ce se executi cu acest prilej sunt urmitoarele:

- verificarea localS prin dezgroparea prizei in zone caracteristice [imbinari, suduri,

coborAri) din pdmAnt;

- verificarea stdrii legdturilor intre elementele instalaliei de legare la pdmAnt [a continuitltii

legdturii electrice de la tabloul de distributie la prizd);

- mdsurarea rezistenlei de dispersie a instalaliei de legare la p5mAnt.
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Dczgroparca prizci in zonclc ci caractcristicc nu cstc obligatoric dacd existl proces verbal

de lucrlri ascunse intre executantul lucririi gi proiectant privind executarea prizei.

Rezultatele oblinute la mlsurltori precum gi constatlrile fdcute referitor la conectarea

tuturor aparatelor la pimAnt, se vor trece in buletine de verificare ce se intocmesc cu ocazia

mdsuritorilor prizei de pimAnt,

Dacd mdsurdtoarea este efectuati de executantul lucrdrii, beneficiarul este obligat sa facd

verificiri prin sondaj ale datelor cuprinse in buletin.

Receplia instalaliei electrice se va face in prezenfa investitorului gi se efectueazd in

conformitate cu:

Normativul pentru verificarea calitetii gi receptia

c56-02

Regulamentul de receplie a lucrdrilor de construclii gi a instalaliilor aferente acestora, nr.

273/t994.

La receplie se verificd dacl s-au respectat conditiile tehnice impuse de legile, normativele gi

standardele in vigoare, dacl s-a respectat proiectul precum gi prescripliile din memoriul tehnic gi

din prezentul caiet de sarcini. Dupi efectuarea verificirii definitive prin examinare vizuald se va

intocmi procesul verbal de receplie in prezenla investitorului, dacd instalalia corespunde in

totalitate proiectului.

La executia gi exploatarea instalatiilor se vor respecta prevederile:17-2071; SREN 60079-

74/2002; SREN 50014/7995, Norme Generale de Proteclia Muncii.

6.5. Verificiri. incercdri Fi probe in perioada de garanlie

Probele de garanfie constau din buna funclionare a instalaliei pe toatl perioada de garanlie.

DacI apar defectiuni gi neicadriri in parametri in perioada de garanlie beneficiarul are

dreptul si ceari remedierea defectiunilor, daune de la furnizor sau respingerea furniturii.

Dacd perioada de garanlie se termini thrS prohleme, se et'ectueazd recepfia contractualS a

instalatiei, incheindu-se un proces verbal prin care se confirmi ci furnizorii gi executanlii gi-au

indeplinit cantitativ gi calitativ obligaliile contractuale.

7. REGLEMENTARI PRIVIND CONDITIILE TEHNICE, TEHNOLOGICE 

'I 
DE VERIFICARE A

INSTALATIILOR ELECTRICE :

7.1. Reglementdri cu caracter republican:

- Legea nr.10/L995 privind calitatea in construclii;

- Regulamentului de verificare gi expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei

lucrdrilor ti a construcliilor aprobat prin HG 925 /95;
- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee gi echipamente noi

in construclii aprobat prin HG 392/9a;
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- Rcgulamentul de rcceplie a lucrdrilor de constructii gi instalalii aferente acestora aprobat

cu HG 273/94;

- Regulament privind stabilirea categoriei de importanli a constructiilor, aprobat cu

HG nr. 261/9a;

- Ordonanld de urgenti privind energia electricl gi termicd aprobatd cu HG 63/98;

- Catalogul privind clasificarea gi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat

cu HG nr.964/98.

7.2. Standarde

- STAS 3009- 90 - Limpi electrice cu incandescentd de format normal. Tensiuni $i puteri

nominale;

- STAS 6824-86 - Limpi fluorescente tubulare pentru

calitate;

- STAS R / 9327-93 - Prefabricate electrice de joasi tensiune;

- STAS 261.2-87 - Protectia impotriva electrocutlrii. Limite

- STAS 3784/3;4-BB - Prize, fige gi cuple pentru instalalii

pAnd la 25 A. Condilii tehnice generale de calitate;

- STAS EN 60598-1,2-94;98 - Corpuri de iluminat. Prescriplii generale gispeciale;

- SR CEI 600509(826) + AI-1995 - Vocabular electrotehnic internafional. Instalatii electrice

in construclii;

- SR CEI 60189 1- 7 /93-99 - Cabluri qi conducte pentru joasi frecvenli izolate in PVC gi

manta de PVC;

- SR CEI 60227 / 1-7 - Conductoare gi cabluri izolate cu policlorurd de vinil de tensiune

nominali pAni la 450/750 V, inclusiv;

- SR EN 60529-95 - Grade de proteclie asigurate prin carcase [cod IP);

- SR CEI 60255-3; 7-9;1.1.-'i.5;21-23/94-99 - Relee electrice;

- SR CEI 60757-93 - Cod pentru notarea culorilor;

- SR CEI 60898+4I-95 - intrerupdtoare automate pentru proteclia la supracurenli printru

instalatii casnice gi similare;

- SR CEI 60947 -2; 3; 4 - Aparataj de joasi tensiune. intrerupltoare, contactoare;

- STAS 871,4-4-9 - Aparate (corpuri) de iluminat. Condilii tehnice generale;

- STAS 9436/7-73 - Cabluri gi conducte electrice. Clasificare gi simbolizare;

- STAS 6990-90 - Tuburi pentru instalalii electrice, din PVC neplastifiate;

- STAS 551-80 - Piese de fixare a tuburilor pentru instalatiile electrice. Bride metalice.

Condilii generale;

nice dexr
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- STAS 1L360-89 - Tuburi pentru instalalii electrice. Clasificiri tehnologice. Condilii tehnicc

generale;

- STAS 298-80 - Cabluri gi indicatoare de securitate;

- STAS 1,0.955-77 - Cabluri electrice. Calculul curentului admisibil in cabluri, in regim

permanent. Prescriplii;

- STAS 6865-89 - Conducte cu

- STAS L2220/7-6 - Cabluri

izolatie de PVC pentru instalalii electri

gi cordoane cu izolafie din cauciu

Conditii tehnice;

- STAS 2612-1987. Protectia impotriva electrocutdrii - limite

- STAS 8275 -1987. Protectiaimpotriva electrocutlrii - terminologie;

- STAS 11054 -7978. Aparate electrice. Clase de proteclie contra electrocutdrii;

- STAS B77B/1,2 -1985. Cabluri de energie cu izolalie gi manta din PVC;

- CEl947 /7 - Aparataj de joasi tensiune;

- EN 60529 - Grade normale de proteclie asigurate prin carcasare;

- 5R6646/t,2,3 - Iluminat artificial;

- CEI 598-2-22 9i STAS 81.14/2-7 - Corpuri de ilumina!

- STAS 6990 - Tuburi de proteclie pentru instalatii electrice;

- STAS 6855 - Conductoare cu izolalie din PVC, pentru instalalii electrice fixe;

- STAS 7290 - Limpi electrice cu descdrclri in gaze;

- CEI 446 - Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice.

7.3. Norme si normative

- 17-201.1 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalaliilor electrice

aferente cladirilor;

- NTE 007-2008 - Normativ de proiectarea gi execulia relelelor de cabluri electrice;

- PLLB/I999 - Norme tehnice pentru proiectarea si realizarea constructiilor privind

protectia Ia foc;

- MMSS-2002 - Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul gi distribufia

energiei electrice [N-65);

- NP-061-2002 - Normativ de proiectarea gi executarea sistemelor de iluminat artificial din

clSdiri;

- PE 116/94 - Normativ de incerciri gi misurdtori la echipamentele si instalatiile electrice;

- C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitetii gi receptia lucririlor de construclii gi

instalalii aferente;

- C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada execuliei lucrdrilor;

- Legea l0/7995, privind calitatea in construcfii;
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- HG 925/7995, privind aprobarea Regulamentului de verificare gi expertizare tehnicd de

calitate a proiectelor, a execuliei lucrdrilor de construc!ii;

- HG 267/7994, privind aprobarea:

x Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitetii constructiilor;
x Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a cons

* Regulamentului privind urmlrirea comportdrii in exploatare,

lor;
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CAIET DE SARCINI
PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII SANITARE

INTERIOARE

1, MONTAREA CONDUCTELOR PENTRU APA
LA INTERIOR

RECE, APA CATDA SI CANALIZARE

Realizarea lucrarilor de instalatii sanitare se face din pex-a pe
apa calda, material plastic PVC pentru instalatia de canalizare interioara.

Inainte de a incepe lucrarile executantul va analiza locul de
conductelor celorlalte instalatii. Este necesar sa se fixeze prin
sanitar pozitia elementelor principale ale instalatiei de apa canal:
conducte de apa rece sl calda, tuburi de canalizare. Initial se reali
instalatiilor, transmitandu-se fiecare incapere linia de "vagris" cu aj
de nivel, apoi se fixeaza cote Ie de montare ale punctelor consumatoare d
golurilor In pereti.

Coloanele principale de distributie apa rece si apa calda de pe casa scarii vor fi
teava PP-R cu insertie, caracterizata prin proprietati deosebite de rezistenta si
functionalitate pe termen lung, stabilitate dimensionala, chiar si conditii de temperatura
ridicata, usurinta si rapiditate in procesul de montare.

Conductele de alimentare cu apa rece si calda, de la coloanele de distributie din
casa scarii pana la distribuitoarele amplasate in baile apartamentelor vor fi din teava
pex-a cat si cele de la distribuitoare la obiectele sanitare, si se vor monta ingropat in
sapa. Traseul conductelor de alimentare cu apa rece si calda, trebuie sa fie paralel cu
peretii sau cu linia stilpilor si sa urmeze drumul cel mai scurt spre obiectele sanitare.

Fixarea si sustinerea conductelor de pardoseala, de pereti, se va face cu bratari,
dispozitive de prindere sau console.

Bratarile pentru toate conductele verticale alaturate se vor monta la aceeasi
inaltime fata de pardoseala finita,

Distantele dintre punctele de sustinere se vor determina in functie de materialul
conductei si diametnrl ei.

Cand conductele se monteaza in plasa este necesar sa se asigure spatiu suficient
pentru a permite accesul in cazul operatiilor de intretinere si reparatii.

Daca conductele de apa, canalizare, gaze naturale si tuburi electrice au traseu
comun, montarea lor se recomanda a se executa in urmatoarea ordine de sus in jos:
conducta de gaze, tuburile electrice, conducta de apa si apoi conducta de canalizare.

Pozitia tuturor obiectelor sanitare si a conductelor se stabileste insemnind pe
perete cota de montare corecta, masurata deasupra sau dedesubtul liniei de nivel, dupa
cum este cazul. Pozitia in plan orizontal a elementelor instalatiei se fixeaza masurind
distantele de montaj fata de peretii incaperii.

Conductele de alimentare cu apa se traseaza insemnind pe peretii alaturati
pozitiei
de montaj, axul acestora in mai multe puncte.

r apa rece,
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La trasarea conductelor se vor avea in vedere pantele de montaj si se va insemna
pozitia ramificatiilor, a armaturilor si a dispozitivelor de fixare sau sustinere.

Pe traseul conductelor se indica dimensiunea acestora, precum si a tevior de
ramificatie.

Conductele orizontale de apa calda vor fi montate deasupra acelora de apa rece
cu B - LZ cm. Fac exceptie conductele din PVC la care conductele de apa rece se vor monta
deasupra celor de apa calda fconform normativului 1.1,).

Sistemul de tevi pex-a pentru instalatii sanitare interioare prin pardoseala, sunt
usor de instalat si conectat folosind fintinguri pentru infiletare. Conectarea este realizata
cu o scula manuala, electrica sau hidraulica. Sculele vor fi insotite de instructiuni de
utilizare.

Instructiuni pentru montarea tuburilor si a racordurilor
1. Se debiteaza teava la lungimea dorita.
2. Se exfoliaza stratul de aluminiu (daca este teava PP-R cu insertie de a
3. Se marcheaza tubul si se degreseaza fitingul si capatul de sudat al t
4. Avand reductiile montate, se conecteaza aparatul de sudura la retea.
5. Dupa incalzire, tubul si fitingul de pe reductii sunt scoase, fiind conecta
usoara.

2. Proba de presiune a instalatiei
Dupa montare, toate tuburile trebuie spalate. Inainte de zidirea definitiva a

instalatiei in perete sau pardoseala, aceasta trebuie supusa unei probe de presiune
conform normelor in vigoare.

Norma UNI 9182, "lnstalatii de alimentare si distributie apa calda si rece",
prevede
ca la verificarea instalatiei trebuie facute probe de etanseitate hidraulica.

2.1. Probe hidraulice la rece
Aceasta proba va fi efectuata pe intreaga distributie a apei reci si calde, inainte

de montarea robinetilor si de inchiderea golurilor, incaperilor, mentinand tuburile timp
de cel putin 4 ore Ia o presiune de 1,5 ori mai mare fata de presiunea maxima de lucru, cu
minim 600 kPa. Probele se considera trecute daca, la sfarsit, manometrul indica valoarea
initiala de presiune cu o toleranta de 30 kPa. Este permis sa efectuati aceste probe
pentru sectoare din instalatie.

2.2. Probe hidraulice la cald
Aceasta proba priveste exclusiv distributiile de apa calda. Proba va fi efectuata

dupa punerea in functiune a apei calde, la presiunea de lucru, timp de cel putin 2 ore,la o
valoare a temperaturii initiale mai mare cu cel putin 10'C fata de temperatura maxima
care poate fi atinsa in timpul functionarii, Proba are scopul de a verifica efectele dilatarii
termice a tuburilor. Relevarea directa a efectelor pe partile accesibile si indirecta pe
partile neaccesibile trebuie sa dovedeasca ca dilatarea termica a tuburilor nu are ca
efect
aparitia pierderilor de apa.

er,m
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Panta conductei de apa va fi de Zo/o,in sens contrar celei de curgere, iar a conductelor de
canalizare de 2o/o in sensul curgerii.

Trecerile prin pereti sau plansee vor fi protejate cu un tub de protectie din PVC

sau metal, cu 10-20mm mai mare ca diametrul exterior al tubului protejat, spatiul
ramas liber umplandu-se cu pasla minerala. Tubul de protectie va depasi peretele cu
10mm.

Incercarea de functionare a instalatiilor se va efectua verificandu-se d
punctele de consum asigura debitul prevazut in proiect:

- verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete d
corespunzator simultaneitatii sidebitului total

- temperatura apei la punctele de consum trebuie sa corespun
din proiect

Pentru instalatiile interioare de apa rece si apa calda, producato
PP, impune o presiune nominala de 10 bar.

deteavz
."+ \il ,

3.
Se executa cu aparat de sudura specializat cu polifuzoare.
Se taie teava din PPR cu un cleste de taiat, perpendicular pe axa tevii.Se foloseste

clestele la diametre mici < 75mm si fierastraul laolalta cu o matrita sub forma unei cutii
fara capac, pentru diametre> 75mm. Apoi se curata capetele de imbinat cu o carpa uscata
si curata, intrucat nu este indicat ca aceste capete de imbinat sa contina particule straine
de nisip, praf, care se pot include in cordonul de sudura, reducand calitatea si durabilitatea
sudurii. Se realizeaza sudura cu un aparat de sudura specializat la o temperatura de
fuziune de 255 ....270"C.

Aparatul de sudura se cupleaza la reteaua de curent alternativ 220V.
Aparatul este compus dintr-un suport debaza, pe care se pot prinde prin

inftletare, polifuzoarele-dornurile si filierele corespunzatoare dimensiunii fitingului,
respectiv tevii. Dornul si mufa, termostatate la temperatura de fuziune, realizeaza
controlat topirea suprafetei interioare a mufei fitingului si respectiv a suprafetei
exterioare a tevii.

Sudura se realizeaza in etapele urmatoare:
- se aleg dornul si mufa corespunzatoare dimensiunii fitingului si tevll, infiletandu-se
pe suportul aparatului de sudura.
- se regleaza temperatura de sudura si se cupleaza aparatul de sudura la sursa de curent
electric, moment cand incepe incalzirea polifuzoarelor la temperatura de sudura,
- pana la incalzlrea aparatului de sudura, se insemneaza pe capatul tevii pregatit
pentru sudura, lungimea de suprapunere. Lungimea de lipire (L) este functie de
diametrul tevil, timpul de incalzire (Ti), timpul de lucru [TI) sl timpul de racire (Tr).

ptr. De=ZOmm -+L=16mm-+ Ti=6s-+ TI=4s-+ Tr=2 min
De=25mm -+L=l8mm-+ Ti=7s-+ TI=4s-+ Tr=3 min
De=32mm -+L=20mm-+ Ti=Bs-+ TI=6s-+ Tr=4 min
De=40mm -+L=20,5mm-+ Ti=12s-+ TI=6s-+ Tr=4 min
De=50mm -+L=23,5mm -+ Ti=1Bs-+ TI=6s-+ Tr=Smin
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De=63mm -+L=27,Smm-+ Ti=25s-+ TI=Bs-+ Tr= 6 min
- dupa atingerea temperaturii de sudura fla stingerea becului indicator), se
introduc simultan teava si fitingul in polifuzoare (teava in mufa aparatului si mufa
fitingului in dornul aparatului) si se mentin o durata de timp egala cu timpul de incalzlre
precizat mai sus. Cronometrarea timpului de incalzire se incepe din momentul in care
fitingul sl teava sunt introduse in aparatul de sudura,
- in timpul perioadei de incalzlre se realizeaza topirea suprafetelor de imbinare
pe o adancime si la o temperatura optima de sudura. Aparatul asigura realizarea unei
suduri bune daca sunt respectate Temperaturile, Lungimea sudurii si Timpii de
- dupa trecerea timpului de incalzire se scot simultan capatul tevii si fitingul
aparatul de sudura si se introduce capatul tevii in mufa fitingului pana la
unghiulara limita este de 10'. Introducerea tevii in fiting se face pe cat p
Totusi este permisa o rotire de max. 30o
Scoaterea tevii si fitingului din aparatul de sudura si realizarea imbina
intr-un timp cel mult egal cu timpul de lucru precizat mai sus.
Dupa efectuarea imbinarii si corectiei, se mentine imbinarea nemiscata
egala cu timpul de racire precizat mai sus.
Dupa trecerea timpului de racire, se verlfica aspectul sudurii. Sudura nu
prezinte fisuri sau bule vizibile cu ochiul liber.

4. Montarea ingropata
Este posibila deoarece tubulatura nu este sensibila la actiunea agresiva a cimentului.
Adancimea de montaj trebuie sa fie mai mare sau egala cu l,Sxdiametrul exterior al
tubului. Nu se recomanda ingroparea racordurilor in beton.

5, Instalatia de canalizare interioara cu teava din PP, PVC de scurgere
Initial se realizeaza trasarea instalatiilor, transtitandu-se in fiecare incapere linia

de .vaqris" cu ajutorul furtunului de nivel, apoi se fixeaza cotele de montare ale punctelor
consumatoare de apa si ale golurilor prin pereti.

Panta conductelor de apa va fi de 2 la mie, in sens contrar celui de curgere, iar a

condtrctelor de canalizare de Z-4o/o, in sensul curgerii.
Dupa executarea incercarii de etanseitate a colectoarelor de canalizare, se

continua punerea la pozitie si imbinarea tuburilor si pieselor din PVC.

Imbinarea teviior din PVC se face cu personal calificat si instruit, respectandu-se
instructiunile de imbinare:
- se taie teava din PVC cu un dispozitiv de taiat. Taietura trebuie sa fie perpendiculara pe
axa tevii si sa nu prezinte bavuri. Dispozitivul de taiere care se foloseste la diametre mai
mici de fr 75mm, este un cleste special, iar pentru diametre mai mari de fr 75mm, este un
fierastrau si o matrita sub forma unei cutii.
- Se verlfica integritatea garniturilor, tevilor, fitingurilor, neadmitandu-se imbinarea
pieselor cu fisuri, crapaturi, ovalizari accentuate sl tevi cu cap nesanfrenat.
- Se traseaza pe capatul tevii, reperul ce marcheaza limita de imbinare; reperul
stabilindu-se introducand complet capatul tevii fara garnitura in mufa tevii/fitingului sau
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prin masurarea portiunii drepte de pe interiorul mufei; limita de imbinare se stabileste
plecand de la reperul trasat spre interiorul tevii prin masurarea unei distante egale cu
dilatarea termica liniara prevazuta de proiectant/1Omm in lipsa altor prevederi.
- Se curata partile de imbinat (garnitura, teava, fiting) de impuritati mecanice abrazive
cu o carpa uscata
- Se introduce inelul de cauciuc in mufa fitingului, in pozitia de montaj: mufa DIN cu
partea in forma de "V" spre interiorul tevii/fitingului
- Se lubrifiaza suprafata interioara a garniturii si suprafata exterioara a capatului tevii cu
pasta lubrifianta furnizata de firma producatoare de tuburi PVC de scurgere
- Seintroduce teavainmufapanacandcapatulmufei ajungeindreptul limitei d" o,- ..(i A. !,\!--

imbinare /;:r':,,|:"ri Liii ,,,l\\
Tevile din PVC mufate la un capat sunt fabricate cu lungimea utila de :Tevile din PVC mufate la un capat sunt fabricate cu lungimea utila de :

150,250,500, 7 50, 1000, 1500,2000,2500,300Omm.
Incarcarea si descarcarea tuburilor se va face cu atentie, acestea nu trebuie sa fie r,'

trantite, tarate, manipularea se face evitand contactultevilor si fitingurilor cu substante
Jd IIE

nte
agresive si cu materiale abrazive. Legaturile de fixare a tevilor sunt realizrth\&n lVnje ae:''tt ,/, \i.- *
canepa, nzlon, fir PVC sau metalice. \t? X.!,rtF:Y ,&6 \.s

La transport, paletii cu tevi/fitinguri din PVC nu se suprapun in timpul \.. r,.
transportului direct unii peste altii, ^ ri:.:: t,$ffif i''

Prinderea si sustinerea coloanelor de scurgere se face cu bratari( conformate
antiseismic) la cca, 3-4 cm. sub mufa cea mai apropiata de punctul de sustinere.

Coloanele de scurgere vor fi prelungite pana la 0,5m deasupra
acoperisului,pentru realizarea ventilarii primare a canalizarii si vor fi prevazute cu caciuli
de ventilare.

In cazul cand coloanele se executa concomitent cu conducta de colectare,
montarea fiecarei coloane se incepe de la subsol, de la ultima ramificatie, amplasata sub
planseul de deasupra subsolului.Labaza coloanelor terminale, in locul unui cot de 900,
se pot monta doua coturi de cate 450, pentru ca schimbarea directiei apei ce se
evacueaza sa nu aiba loc brusc,ci treptat.

Coloanele intermediare se racordeaza la conducta colectoare prin ramiflcatii la
450, montate pe condrrcta colectoare si cot de 45o.

Piesele de curatire montate pe coloane se amplaseaza la 800 mm deasupra
pardoselii finite a etajului respectiv sau la cel putin 150 mm deasupra nivelului la care
se afla marginea superioara a obiectului sanitar cel mai apropiat de la etajul respectiv:
astfel, in cazul desfundarii coloanei, apa uzata nu inunda etajul prin tubul de curatire si se
poate dirija in obiectul sanitare sau in ramificatia la coloana

La montarea conductei colectoare, se incepe de la iesirea ei din cladire, mergandu-
se catre coloana cea mai indepartata care trebuie racordata.

La montarea colectoarelor,se va tine in primul rand seama de respectarea pantei
de montaj prevazuta in proiect si de verificarea corespondentei dintre cota de iesire a

tubului de canalizare din cladire si cea a canalizarii exterioare la care se racordeaza.
Aceasta verificare se va face cu ajutorul unui tub din cauciuc prevazut la capete cu

tuburi din sticla gradate si umplut cu apa.

#
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Trecerile prin pereti si plansee vor fi protejate cu un tub de protectie din PVC sau
metal, cu 10-20 mm mai mare ca diametrul exterior al tubului protejat, spatiul ramas
liber umplandu-se cu pasta minerala.

Tubul de protectie va depasi peretele cu 1-0 mm.
Coloanele vor fi montate perfect verticale, initial fiind pozitionate cu sarrna de otel

legata de spituri batute in zid,apoi, dupa proba de etansare se trece la fixarea definitiva a

coloanei, cu bratari speciale din otel.

6. OBIECTE SANITARE DIN PORTELA N
Dimensiunile, masa si abaterile limita admisibile ale obiectelor sanitare din

portelan sanitar trebuie sa corespunda standardelor dimensionale respective, iar in lipsa
acestora, normelor interne.

Obiectele sanitare trebuie sa nu prezinte defecte functionale.
Suprafata obiectelor sanitare din portelan sanitar trebuie sa

posibilitatea de spalare completa a suprafetei utile.
Obiectele sanitare din portelan sanitar se sorteaza in functie

exterioare,in 4 calitati.
Numarul total de defecte admise nu trebuie sa depaseasca:

fie

* \ isll / *

eteda,asigurand

efectele

:

Fiecare lot va fi insotit de un certificat de calitate ce va cuprinde marca de
numarul si data eliberarii, denumirea, forma,calitatea, marimea si numarul de obiecte.
Obiectele sanitare se vor monta dupa ce s-au facut probele de etanseitate si de presiune a

instalatiei interioare de apa.

7. MONTAREA OBIECTELOR SANITARE SI LEGAREA ACESTORA LA
CONDUCTELE DEAPA
Obiectele sanitare se monteaza dupa ce au fost terminate zugravelile, s-a fixat

faianta si s-au finisat zugravelile. Prima operatie inainte de montare este verificarea
acestora vizuala - daca prezinta fisuri,defecte.

Pentru fiecare obiect sanitar flavoar,closet) sunt lucrari specifice, dar si lucrari
absolut necesare si obligatorii pentru functionalitatea instalatiei,precum:

- echiparea [montarea) propriuzisa cu baterii, robinete,ventil scurgere,
console,legaturi fl exibile, tevi spalare:

- fixarea obiectelor sanitare cu ajutorul suruburilor,a diblurilor, a console lor de
sustinere, mortar de ciment;

- legarea obiectelor sanitare la reteaua de apa prin conducte,racordarea acestora
prin armaturi, baterii;

- 2 pentru calitatea S

- 3 pentru calitatea I
- 5 pentru calitatea II
- 10 pentru calitatea III

..q".
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- racordarea obiectelor sanitare la reteaua de canalizare prin sifoane de
scurgere,legaturi din teava de Pb, PVC

sau legaturirigide din inox A3/8",41/2".
Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se poate face prin conducte montate

aparent sau ingropat.ln principiu obiectele sanitare prevazute cu armaturi de serviciu
montate pe obiect flavoar, bideu, etc) sunt alimentate prin conducte amplasate sub obiect,
iar cele deservite de armaturi montate pe perete [spalator, baie, chiuveta) sunt alimentate
prin conducte montate deasupra obiectului sanitar. Conductele vor avea panta de golire
spre obiect sau spre coloana.

Peretii de caramida avind grosimea mai mare de 20 cm permit montarea ingropata
a conductelor de legatura si a legaturilor la baterie. La peretii de zidarie de 12,5 cm
grosime ce permite racorduri ingropate la obiecte numai pe lungimi scurte. Peretii din
ipsos sau mastile de mascare nu permit montarea ingropata a conductelor.

Legatura dintre robinetele de serviciu sau baterii si conducte se poate realiza fie
direct, fie prin intermediul unei tevi din plumb sau PVC. Legaturile elastice se folosesc
atunci cand legatura directa poate provoca spargerea obiectului de faianta, ca
usor deplasat prin lovire sau rezemarea corpului (lavoar) sau cind se fac
legaturi in pozitii dificile, cum este cazul la bideu,cazan de baie sau rezervo

:);pentru closet.
O atentie deosebita trebuie acordata montarii sifoanelor de pard

de pardoseala se vor monta odata cu tuburile de scurgere la care se raco
hidrofuga in jurul sifoanelor trebuie facuta astfel incat pentru a nu permi
pe langa sifon;pardoseala va trebui sa aiba panta continua spre sifon.

nfi

B. INSTALATIA DE CANALIZARE INTERIOARA
Initial se realizeaza trasarea instalatiilor, transmitandu-se in fiecare incapere linia

de "vagris" cu ajutorul furtunului de nivel, apoi se fixeaza cotele de montare ale punctelor
consumatoare de apa si ale golurilor in pereti. Panta conductei de apa va fi de 2%oo,in sens
contrar celui de curgere, iar va conductelor de canalizare de 2o/o in sensul curgerii.

Trecerile prin pereti sau plansee vor fi protejate cu un tub de protectie din PVC sau
metal, cu 10-20mm mai mare ca diametrulexterior altubului protejat, spatiul ramas liber
umplandu-se cu pasla minerala. Tubul de protectie va depasi peretele cu l"0mm.

A fost utilizata tubulatura de polipropilena, deoarece ea comporta anumite
avantaje:

- extrem de usor de montat;
- nu sunt necesare echipamente sau scule speciale;
- permite o instalare rapida, de asemenea transportul si manipularea sunt usurate

datorita gabaritului si greutatii reduse;
- gama larga de articole speciale, toate cu montare prin mute, ce permit realizarea

oricarui tip de instalare;
- rezistenta excelenta la actiunea substantelor chimice ce pot aparea de obicei in

apele uzate;

;.:'." .-J - *a--. -C,/..
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- datorita suprafetei interioare netede, nu se dezvolta bacterii, murdaria nu se
acumuleaza si deci nu apar pierderi de debit

- rezistenta excelenta la actiunea substantelor
Se vor utiliza numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ,

prevederilor din normele si standardele nationale si europene in vigoare.
Pentru evacuarea apelor uzate menajere se vor utiliza tevi si fitinguri pentru

presiuni de 2,5 + 4bar, cu etansare cu garnitura de cauciuc, in functie de tipul instalatiei de
canalizare.

Tevile din PP sau PVC se pot monta aparent mascate, in slituri, in elemente de
constructii, ingropate in pamant si in canale vizitabile sau nevizitabile.

Temperatura mediului ambiant in care se monteaza tevile din PVC nu va trebui sa
depaseasca valoarea de +60'C sau sa scada sub -25'C fcu conditia ca fluidul transportat sa
nu inghete in conducta),

9. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITAREA MATERIALELOR
Depozitarea materialelor se face in magazii sau spatii de depozitare a

acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate depli
Materialele fine [armaturi, obiecte sanitare) se depoziteaza in

Materiale ca tevile de otel se pot depozita in aer liber sub soproane.
Tevile de scurgere si fitingurile din polipropilena au o elasticitate fo

ca la majoritatea sistemelor, un montaj lipsit de orice fel de probleme
acordand putina atentie pentru a asigura un transport,o depozitare si o mani
corecte. Pe cat posibil tevile trebuie transportate pe o suprafata plata iar cand
prevazute cu mufa ele trebuie sa fie distantate corespunzator. La manipularea tevilo
fitingurilor acestea nu trebuie aruncate, zgariate de suprafete dure sau tatate pe sol. De
asemenea trebuie asigurata protectia atunci cand se folosesc lanturi pentru ridicarea
incarcaturii de tevi. Se va acorda atentie pe santier si nu se vor aseza incarcaturi grele pe
tevi pentru a se evita deformarea acestora, patrunderea murdariei sau pietrisului la
interior si deteriorarea garniturilor de etansare din mufele tevilor. Tevile si fitingurile
trebuie asezate pe o suprafata plata pentru evitarea deformarilor de-a lungul unei perioade
mai indelungate de stocare. Inaltimea maxima de stivuire a tevilor ce se depoziteaza o
perioada mailunga de timp este de maximum I,7 m indiferent de diametru. Depozitarea
tevilor sub expunerea directa arazelor soarelui nu trebuie sa se faca pe perioade excesiv de
lungi (mai mari de L8 luni).

Oricare ar fi mediul de depozitare, materialele trebuie pastrate in ordine, pe
sortimente si dimensiuni astfel incat sa permita un control usor al cantitatii si calitatii lor.

Manipularea se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii astfel
incat sa se evite deteriorarea acestora.

10. INSPECTII, TESTE, VERIFICARI
Probele la care vor fi supuse instalatiile sanitare vor fi urmatoarele:

Pentru instalatia de apa rece:
- proba de etanseitate la presiune;

N{r?. s78$il
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- proba de functlonare.
Pentru instalatia de apa calda:

- proba de etanseitate la presiune la rece;
- proba de etanseitate la presiune dupa dilatare;
- proba de functionare,

Pentru instalatia de canalizare:
- proba de etanseitate:
- proba de functlonare.
lnstalatiile executate vor fi corespunzatoare daca sunt indeplinite prevederile

tehnice din Normativul 19-20L5, capitolul "Probe",
Succesiunea etapelor pentru probarea calitatii executiei instalatiilor sanitare sunt:
- probarea conductei pe tronsoane;

- inlaturarea defectiunilor si verificarea imbinarilor;
- proba generala a conductei;
- spalarea generala a conductei;
- dezinfectarea instalatiilor, pentru apa potabila;
- punerea in functiune la presiune de regim si verificarea capaci
- receptia finala a conductei.

La receptia lucrarilor de instalatii sanitare se vor verifica urm
- daca s-au respectat prescriptiile din proiect privind traseul,

amplasamentul conductelor si a obiectelor sanitare;
- rigiditatea fixarii conductelor si a obiectelor sanitare;
- asezarea corecta a robinetilor, bateriilor, a sifoanelor de pardoseala:
- posibiltatea de golire a instalatiei;
- panta de scurgere a conductelor de canalizare (pardoseala).

10.1. Proba de etanseitate la presiune
Se va umple instalatia cu apa prin deschiderea lenta a robinetului principal de

alimentare. In punctele cele mai inalte se vor lasa deschise robinetele de serviciu pentru
evacuarea aerului, pana la umplerea completa cu apa a retelei, dupa care aceste robinete se
vor inchide.

Prin actionarea pompei se va ridica presiunea in retea pana la 1,5 ori presiunea
de regim, insa minimum 6 atmosfere.

Durata incercarii va fi de 20 de minute, timp in care nu se admite nici o scadere a
presiunii.

Presiunea se va citi la un manometru fixat pe pompa aceasta fiind amplasata la
punctul cel mai de jos al instalatiei. Nu se admit scurgeri de apa din elementele instalatiei,
care trebuie sa fie perfect etanse. Presiunea de incercare se va mentine constanta pe toata
durata incercarii.

L0.2. Proba de etanseitate la presiune dupa dilatare

le transoort:ii de transport;

rE lsll / x
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Aceasta proba se efectueaza numai la instalatia de apa calda, inclusiv la
conductele de recirculatie. Instalatia completa este tinuta timp de minimum 6 ore in
functiune, apa avand temperatura de regim.

Dupa racirea completa a instalatiei, se repeta proba de etansare la presiune,
10.3. Proba de functionare

La instalatia de apa rece si calda se verifica daca toate punctele de alimentare cu
apa rece si calda dau debitul de apa conform proiectuluisi STAS L478.

In punctele de alimentare cu apa calda se va controla temperatura apei calde. Nu
este indicat ca temperatura sa fie sub 5 grade C fata de temperatura stabilita in proiect.

Pentru proba de etanseitate instalatiile de canalizare se umplu cu apa dupa cum
urmeaza:

- instalatia de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii;
- instalatia de canalizare menajera pana la nivelul de refulare prin obiectele

sanitare sau sifoanele de evacuare a apelor.
Incercarea de functionare a instalatiilor de canalizare se va face

in functiune a obiectelor sanitare in masura sa realizeze debitul de calcul al
obiecte ce vor fi desemnate de proiectant.

Probarea si darea in functiune a instalatiilor executate cu tevi d
face in conformitate cu prescriptiile din "Normativul privind proiectarea
instalatiilor tehnico-sanitare cu tevi din PVC rigid" L.1.

In timpul incercarii de functionare se verifica fiecare robinet atat
rece cat si cele de pe conducta de apa calda. La bateriile amestecatoare se face
apa rece, apa calda si apa amestecata.

Cu ocazia incercarilor de functionare se regleaza si robinetele pentru a se realiza presiunile
de serviciu normale. In acest scop se folosesc robinetele de inchidere si reglaj prevazute pe
conductele de alimentare a obiectelor respective.

Larezervoarele de spalare ale closetelor dupa ce se regleaza robinetul coltar, se
verifica si pozitia bratului plutitorului pentru a se realiza o umplere normala a
rezervorului.

La rezervorul de spalare clopotul trebuie sa inchida etans si in bune conditii pe
toata supra[aLa.

La incercarea de spalare se presara in interiorul vasului prafde carbune si un
ghemotoc de hirtie de ziar pe fundul vasului.

La o singura golire a rezervorului de spalare vasul trebuie golit complet si bine
spalat de praful de carbune.

La cazile de baie se verifica daca au pante spre ventilul de scurgere si daca
preaplinul permite scurgerea apei in aceleasi conditii ca si scurgerea principala,

La dusuri apa trebuie sa curga prin toata suprafata sitei, avand jetul dirijat uniform
in jos.

Sifoanele de pardoseala trebuie sa primeasca apa ce se scurge la suprafata
pardoselii, iar la cele combinate se va verifica daca se poate scurge toata apa evacuata din
baie fara a refula pe pardoseala. Verificarea se face umpland cada cu apa pana la preaplin si

:lerea
iei.
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deschizind apoi dopul de scurgere. Daca apa refuleaza din sifon, inseamna ca legatura
dintre ventilul de scurgere si sifon trebuie strangulata.

1,0.4. Proba generala. spalarea si dezinfectarea conductei
Dupa efectuarea probelor pe tronsoane, inlaturarea defectiunilor si legarea

tronsoanelor, se trece la proba generala.
Se vor deschide robinetele de dezaerisire si se va incepe umplerea conductei,

asigurandu-se evacuarea completa a aerului din conducta.
Spalarea conductei se va face pe tronsoane cu un debit care sa asigure o viteza de

min. 1,5m/s si nu mai mica de viteza de scurgere in regim permanent.
Evacuarea apei de spalare se va face prin conductele de golire.
Receptia conductelor este precedata de controlul riguros al acestora, care

cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- respectarea dimensiunilor si a cotelor din proiect;
- asigurarea etanseitatii conductei;
- asigurarea capacitatii de transport;
- respectarea masurilor de protectie si securitate a muncii.

11. INSPECTII, TESTE, VERIFICARI
Controlul in executie va avea in vedere verificarea calltatii mate

prefabricatelor si realizarea instalatiilor in conformitate cu standardele si
in vigoare. ^fr

..n:'c.,_ 'Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun co
vizual pentru a constata daca nu au suferit degradari in timpul transportului.

Dupa executarea instalatillor, se vor verifica conditiile estetice si de
functionalitate, urmand in special urmatoarele aspecte:

- obiectele sanitare sa fie intregi, necrapate, fara fisuri;
- pozitia de montaj a obiectelor sanitare sa permita utilizarea lor in bune conditii,

respectandu-se cotele din standardele si normele de montaj, iar distantele de montare sa
fie cele indicate in STAS 1504 - B5 ;

- armaturile sa se inchida perfect, sa fie etanse, usor accesibile, usor de demontat
in caz de reparatie, fara a fi nevoie de spargerea zidurilor ;

- la traversarea cottducLelor de apa prin plansee si ziduri, sa fie prevazute tuburi
de protectie din metal, spatiul liber fiind umplut cu material izolant, care sa permita
dilatarea conductelor.

- functionarea normala a armaturilor de serviciu si de siguranta;
- posibilitatea de golire a instalatiei,

12. PROTECTIA MUNCII
La executie vor fi respectate "Prevederile normelor republicane de protectla

muncii"
precum si "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii" voL.5/L993,
cap.34
- lnstalatii tehnico-sanitare si de gaz.

,/dr.
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13, NORME SPECIFICE
19-201,5 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;
L9 /1, - 201,5 - Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare;
STAS 1343/1 Alimentari cu apa- Determinarea cantitatilor de apa de alimentare

pentru centre populate;
STAS 1504-85 Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si

accesoriilor lor;
STAS 1795 /87 Canalizare Interioara;
PL1,B/20L3 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind

protectia la actiunea focului;
IG 101/3.04.1997 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de

protectie sanitara;
NP 02-98 - Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei;
CE 1-95- Buletinul Constructillor nr. LL/95 Normativ privind proiectarea cladirilor

civile din punct de vedere al cerintei de siguranta si exploatare;
GE 048 - 2002 - Ghid privind intretinerea si exploatarea in siguranta a constructiilor

si instalatiilor de la prizele de apa;
GP 043 - L999 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistem

alimentare cu apa si canalizare, utllizand conducte din PVC, polietilena si po
GP 062 - 2000 - Ghid de proiectare si executie pentru constructiile

pentru Iocalitati mici si obiective izolate, in vederea asigurarii sanatatii
protectiei mediului;

GP 071 - 2002 - Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii
apei;

GT 018 - 1997 - Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de fi
comportarii in exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipienti

NP 003 - 1996 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena;

NP 091 - 2003 - Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de
dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectia mediului;

intocmit,
ing. Gorba
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Construirs Cenlru comunira. htegrtt F,t Parlncea, Comuna Padnc€a, Judetul Bac.u

Proieciane Sc TERRAPROIECT SRL

Fl - CENTRALIZATORUL cheltuielifor pe obiectiv

Denumi|ca capltolelor de cheltulell

pentru protectia m€dlulul 3l aducerea tenan

penlru relocar€a.iprotecta utllltaulor

izar€a utiliElilor noc€arc obiectivului

iu de tezablllbte/documentatie de avizaae a lucra loa de
interventll si deviz gensral

Documontatllle tehnlce necesaE in vederca obtlnerii

teh ca d€ calitite a Drolectulul tehnic ai a

tehnlc Bl detalli ds oxocutie

Construire Centru Comunrtar Int€gmt

de con8tr ctii si in3tal.tll aierente organizaril

holtuieli consxe organizadl santlerulul

TERMPROIECT S

IIRRIPROI



4.1.3



4.1.3





Construlre Cenhu Com0nltar

Asigu.area ulilihlilor
COi'IUI{A PARINCEA

SC TERRAPROIECT SRL

F2 - CENT
cheltuielilor pe obiectsi

Obiectul Asigurarea

Parlncea, Comuna Parlncea, Judetul Bacau

Nr
cap./aubcaP.
deviz genelal

l. Luclarl de constructll sl I

Cheltuieli pe categoda

CAPITOL 2
Chelluieli pentru asigurarea utiliElilor nec€sarc

[0046.4.1] Alimentare cu apa

[0(X6.a.31 Instalalii eloctnc€ extado€rc

ll. Montai utilaje si echlpament€ te
Montaj utila,o, echipamsnt€ tehnologic€ si

Ulilaje, €chipamente tehnologice si tunctionale

10046.41 LisE schipamenie

Utilaie, echipament€ bhnologice si tunctionale
echioamente de aansoort

lV. Probe tehnoloqlce al

TERRAPROIECT SRL TERRIIROIECI

Beneficiar

Raporl g€n€rat ar ISDP , {w.dd-@.b, e{all ofrc€@ld€r3oft.o, lel.: 0236



ll. Montal utllaje si ochipamente



Sat Parincea, Comuna Parincea, Judetul Bacau

rat

categorii de lucrari

OBIECTIV: Construi.o centru com

OBIECTUL: Colrttrulre Centru Comunibl
sTADluL FIZIC: Infrastructura
Boneffciar: COMUT{A PARINCEA

Proi.ctant SC TERRAPROIECT aRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucriri
- lei-

SECTIUNEA FINAI,ICIARA

caDitolul da luclarl

5=3x4
I SapatuE mecanics cu excavator p€ pneun de

0.21-0.39 mc,cu comanda
hid€ulica.iecoDerlare

Sapatura mecanic€ cu excavalor pe pneuri d€
0.21-0.39 mc,cu comanda hidtaUlica,-fundatjj

Sapatum manualade pamant in spatii
limitate.avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executah hra spfijini,cri laluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,lr8pte de
infralire etc....in psmant coeziv mijlociu sau
foarle coeziv adancime <1.5 m tercn tare

Bl Tumarea betonuluisimplu ln tundatii

20019273 Beton mafa ClZ15 T4 ll/A S 32,5 R 31 (

)
Tramportul rutier al betonului{nofhrului cu
autobelonie€ de...5,5mcdist, =20km

Illonhrea armatudlor din otelbeton in lundatii
conlinue siEdiere (placi), distantief din mase
plaslice

I Contuctionarea arnaturilor din olelbeton
Dentru beton armat tn fundatii fasonarea
bar€lor Dontu flndatii izolate (inclusiv tundalii
pahaf) contrnui si radie€, in ateliere
cenlralizate OB 37, D= &8 mm

El Confeclionaroaamalurilordinotelbeton
p€ntru beton amat Tn fundatii fusonarea
barclor oentru fundalii izolate {inclusivtundatii
pahar) continuisi €diee, tn atali€rc
centralizale PC 52. D: 10-16 mm:



5=3x4
pentru belon in fundalii conlinu6

Tumarea betonului armat in lundatii continue

2001 9263 Beton marta C20l25 (Bc 25) 8350 , (pompa)

Transportul rutier al betonululmortarului cu
autobetonierade...5,5mcdist. =20km

81 lmprastierea cu lopaE a pamant. afinat,stral
uniform 10€0cm. gfos cu Efarim. bulg.
tercn...teren miilociu

Comoactaea cu maiul de mana a umDluturilor
executab jn sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4,'nclusiv udaEa fscarui shal de pamant jn
parle,avand r,,,10 cm grcsime pamant coeziv

Slrat de repaditie din balast cu granulalie de
0.7 mm,prevazut sub pfisma de balastare c.f,
comoactat cur,.,olaca vibraloarc de 0.7 t cu
motor cu arderc inlema < 10 CP

ElgBl Asimilai.Pmteiarea betonului. cu hirlie kafr

0B Strat bmoizolator cu polistircn enrudat 5 cm

26028/'2 Placa austrolherm 30xp€{/035 50 mm cant

Monhrea plase sudale in placa padoseala

8000184 Plasa sudata o 6/100/100 mm

Tumarea betonuluiamal in Dlaca Dardoseala

20019263 Bebn mada C2Cll25 (Bc 25) 8350 , (pompa)





Sat Pailncea, Comuna Parincer, Judebl BacauOBIECTM Gonstrulre Centtu

OBIEGTUL: Corlstruirc Ccrtru Comu

STADIULFIZe Suprastructura
Beneflciar: COIIUNA PARINCEA

Prblechnt SC TERRAPROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lu

SECTIUNEA FINANCIARASECTIUNEA TEHNICA

5=3x4
C* Cofraje penlru beton amat ln stalpi-

2904042 Dulap molid-btad cl.a liv G = 28-58mm L =
33,50m lT = 7-15

5886942 Cuie cu c€p conic tip A pentru constructii 3x70
OL 34 s 2111

29m830 Scjndura rasjn lunga liv cls C gR :
L=3,00ms942

2900668 Lemn rot cons rur necftg lmin 1m D sub
minlScm s4342

Montarea amaturilor din otel-b€ton in shlpi-

Confectionarca afinaturibf din otel beton
p€nlru beton armal ln elemente de conshrclii
turnate in cofraje, exclusiv cele executate ln
cofraje glisante fasonarea barelor pentru
pereti, grinzi, $alpi si dialragme la construclii
obisnuib. in atelierc cenlralizate. OB 37 D =
6-8 mm

Confeclionarea armaturilor din ot€l belon
pentru beton armat ln elemente de constructii
tumate in cofraie. exclusiv cele o€cuiate in
cofraj€ glisante fusonarca barelor p€nlru
percti, grinzi, stalpi si diafragme la comtructii
obisnuite.ln ateliere cenkalizale. PC 52 D =
10-16mm

Tuma€a belonuluiamal in stalDi

20019263 Belon marra C20l25 (Bc 25) 8350 , (pompa)

3312 AuloDomDa hidraulica de beton 4G60mcJh

Transportul rulier al b€tonului-mortarului cu
autobetonierade..,5,5mcdist. =20km



TADIUL FIZIC: SuPr$ttuctura
5=3x4

c* Colraje pentru beton armat in gdnzj si centud

2904042 Dulap molid$rad cl.ativ G = 28-58mm L=
33,50m lT= 715

5886942 Cuie cu cep conictipApentru constflctii3xT0
OL 34 s 2111

2903830 Scindu|s |asin lunga liv c.ls C gR =
L= 3.00m s 942

2900€68 Lemn rol cons rur necfag lminlmDsub
minlSdn s4342

I\ront€rea armatufilor din ot€l+eton ln grinzi,
centuri, buiandrugi

Conf€ctionarea armatuilor din otel b€ton
penlru beton amat ln element€ de constudii
tumate ln cofraje, exclusiv c€le e)(eculale in
colraje glisante fasonarea baralor pentru
pereti, grinzi, {alpi si diafragme 13 conslructri
obisnuita, in aieliee centralizate, OB 37 D =
6-8 mm

Contuclionarca armaturilot din otel beton
pentru beton armat ln elemenle de construclii
tumate ln coftaje, excluEiv c6l€ execltate in
cohaje glisante tusonarea barclor peniru
pefeti, g nzi, stalpisidbfEgme la construdii
obisnuite, ln steliere cent€lizate, PC 52 D =
10-16mm

Tumerca betonului armal in g nzi. canturi

20019261 Beton marfa C1620 (Bc 20) 8250 ) (pompa)

3312 Autopomp. hidraulica de beton 4o-60mc/h

Transportul rutier al beionululmonarului cu
autobetonieE de...5,5mcdist. =20km

Colraje penfu beton armal in planseu

2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv G = 28-58mm L =
3-3,50m lT= 7-15

5886942 Cuie cu cap conic lip A p€ntru conslructii 3x70
OL34 s 2111

2903830 Scindu6 rasin lunga liv cls C gR =
L=3,00ms942

2921674 Placa PAL ct c€lC 3 nomale
4100x1830x12mm s6438

6775 Adomacara 'l2,5tf



Flzlc: Supr.sfuclura
5=3x4

I Sustineri din qrinzi metalice extensibile la
construct'i avand lnaltimea Dana la 20 m
inctusiv gdnzile r€zemand direct pe pereti sau
pe panourile de cofraj ale perelilofi

Sustineri cu popi metalici extensibiljlip PE
3100 R

Armatud din olelbeton OB 37 fasonate in
atelier€ d6 santief si montat€ in elemente
structurale la inanimi h maimicisau egal€ cu
35 m, exclusiv conslructiile executate cu
cofiajo glisante,..hsonare armatun cu
diametrul peste 8 mm inclusiv pentru placi

Confeclionarea amatudlof din olel beton
pentru beton amat ln elemente de constructti
turnate ln cofraje, exclusiv cale oxeoulaG ln
cofraje glisante fasonarea bafelor penlru placi
(inclusiv sca si podeste) la constructii
obisnuite, ln €teliere centralizaie, oB 37 D =
6-Emm

confectionar€a armaturilor din otsl beton
pentru beton armst ln elemente de constructii
tumate ln cof€ie. exclusiv c€ls ox€culate rn
cofraje glisante fasonarca barelor pentru placi
(inclusiv scari si podesle) la constructii
obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D =
6-Emm

Confectionarea amatutilof din oiel beton
pentru b€ton armat ln elemente d€ conslruclii
tumale ln coffaje. exclusiv cele executat€ ln
cof€je glisante fasonarca barelor pentru placi
(inclusiv scarisi podeste) la construdii
obisnuile. tn ateliere centralizele, PC 52 D =
10-12mm

Beton turnat in placi, pompa,beton clasa...1)

2&19261 B€ton marh C16/20 (8c20) 8250 ) (pompa)

3312 Autopompa hidraulica d€ b€ton 4o60mc/h

TEnsportul rutier al belonuluFmorhrului cu
autobetoniera de...5,5mcdist. :20km

sarpanta p€ scaune lemn ecarbat,contur
rcgulat 1...4 pant€ la acopefisuti grcle

2960€32 Lemn eca sat de msinoase

5886928 Cuiecu c€p conic tipA 3,0x60

5a212o3 surub c€p hexagonal grosolan M 1a(200
gr 4.8s 920
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Conshulre Centu comunila. lntegrat Sat Parincea, comuna Pa'incet' Judetul Bacau

OBIECTUL: Construi.e Centru Comunitar Integrat

.STADIULFIZIC: Arhitectura
lBeneficiar: COMUNAPARINCEA

Proiectant SC TERRAPROIECT SRL

I F3 - LlSTAcu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

maslic de bitum 1io * aDlicai cu cadon bitumat

- tei- l

l

-----i"l
I sEcrluNEA TEHNIGA I sEcrluNEA FINANGIARA l

. ---: ''- '' ---:- 1-' :-- - l-''-' 
-;tl

.Nr. Capitolul de luc€ri U.tl. 9antitatea I I

0o'' -i .2 z 4 i,-l+,r. l

' r2rore - srdi i'i;roizrjrint exticutar la calciu terasa -!"r a ;;eO - .' 
' ,.- ,. acoperisuri sau la fundatiisi |adierc, in tercnun material: I l

fara ape freatice. inclusv scafele sidoliile din
hidroizolata curenta pe suprafete onzonlale
sau inclinate pana b 40% plane sau cu|be, cu , tslaj.. ..,.,,: . . ., , .1. ,.

tip ' lipil pe toata suplafala cu mastic de

I bitumtip'
:

I L 2600036 B um penlru marcnale s' lucrai pent-u
hidroizolatii tip h 68/75 s7064 I I :

Cadon bitumat fa€ strat acop (blanc) ci300
100cmx20m s 138

zidane drn caramida cu golud verticaletip

Malaxor pentru mortar, actionai eleciric, 200 |

Zidarie din caEmida cu goluriveriicale tip
GVP. execulata cu moftar marca M 25-2, l

preparat pe santier cu malaxorul...la
construcliicu Inaltime pana la 35 m inclusiv, cu
caramizi forinal 240 x 115 x88 mm

:2.L
I 3817

pbdiAr

liidre* Zidariedin caramida cu golui veriicale lip
GVB executata cu mortaf marca M 25-2,
pfepeEtpe saniier cu malaxorul...la
constructiicu inaltime pana la 35 m inclusiv, c!
cammiziformat 290 x 140 x88 mm

Tencuieli inte.ioare discuite la pereti si sialpi I

perciisistelpi, executale manual, pe suprafete
de zidaie de caEmida, cu mortar de
vaFcimeni marca [,410-T in g.osim€ medie de
2 cm, inclusiv schela pe caprci

I\,loi€r de var - ciment pentru tencuieli marca
Nl 'l 00-T DreDa€t cu ciment ltl 30 in insialaiii
necentralizate, fara adaos de vat

ll
1z 

-piirar

.,

.l
,,. .l __

i

:

GVe executala cu modar merca [,] 25-2,
prcparal pesantier cu malaxorul...b l
conslructiicu inallime pana la 35 m inclusiv, cul
caEmizifonnat 290 x 240 x138 mm 

l
i

Tencu'eli 
'nierioarc 

drisouile la tavane plane, tmp
din beton monolitsau din elemente i tnale al:



5=3x4
Mortd de var - crment pentru tencuiela marca
M 10GT oreDarat cu ciment M 30ln instalatii
n€cenllalizate, fara adaos d€ vac

tCJl3C'l-Asl Asimilal-Tencuieli intedoare. ln jurul tocurilor si
ilat peruazuril€ la usi si erestrc, de 2 cm grosime,

driscuite. executate cu mortar de var-ciment
marca '10-T, avend spaletri...drepli lntre 2fF35

A1-tll Pardoselidln pladdin gresie ceramic€
300x300 mm liDite cu adeziv

49900412 G€sie antiderapanta fomat 30,0x30, 0 cm

l8A# Plinle si scafe - din gresie ceramica fxate cu
morlar de cimeni M 1 00-T, inclusiv curatarca si
spalarea cu apa, in inc€peri cu supraEte mai
msi de 16 mo...Dlinie onzontale cu inaltimea
maima de I 5 cm la Dsr€ti

49900412 G€sieantiderapanb fomat 30,0x30, 0 cm

PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET
LAMINATPENTRU TRAFIC CASNIC SI
PIETONAL

..-pe suportud elastrce (folie polimerica cu bule
de aer), panou 16 din parchet laminat fiind
fixate inlre ele cu adeziv (atacet);

Placaj faianta 30x30cm fixate cll adeziv pe
supralplano >10mp - penttu placaj cu rostul
fug pe tug

2402147 Faianta 30x30

% Strat de fnisai aplicai manual de 3 mm
grosime - glet de ipsos

Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de
polivinil pe tencuieli existente,,,,p€nltu inEflor

6104353 Vopsea vinarom alba v108-210 stas 7359-E0

autonivelania 3 mm, ol. nivelarca
suportuluipadoseli inl. (consum '1 ,5
(q/st|at/lmm)

D25AI-III Proteclie muchie cu comiff cu plasa



TADIULFIZIC: ArhitectuE

5=3x,1
# Padoseli din malsrial€ plastrce montale pe

supo.t existent, curalat\e, inclusiv p€rvazunle
din PVC, in incaped cu sup€iec mai mari d€
16 mp...cu covor pvc lipit cu prcnadez penlru
supraGte maimid sau egale cu 16 mp

6716340 Covor PVC lip Tarkett inclusiv adeziv, sudu€ ,

plinla

C+ Fe€slredin PVC, cu un singur canatto,
avand suprafata loculujpana la 1mp inclu8iv,
izolarea rosturilor cu spume poliurcbnice,
etansarea cu sDume silicodce.,,.montata la
pedidin cammida cu golui sau BCA

20010093 Fareastra PVC culoare maro

Usidin PVC, cu un singur c€nat, montate
diblu din plastc, etansarea rcstrfilor or
spuma po'iu€lanica si codon desilicon,
avand suprafala toculuir...peste 2,5 np.

20010076 Diblud expandabile L: 105 mm

2OD126U SILICONUNIVERSAL

20010080 SDumaDoliuretanica

6720308 Usa din proile PVC culoarc maro, pronle 5
camerc, de exte or

Usa metalica plina

20010076 Dibluri expandabile L:105 mm

20012684 S|L|CONUNIVERSqL

Usi din lemn--.simple,interioare,un canat,pe
c€ptu8eli cu lalim€ <= 19 cm,b conslructii cll
h<=35 m

20027939 Cuie zncale 18 mm linia clasica

2933304 usa inte oare MDF

Proteclia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte,
rampe cu cornise din otel si la canale si
camine cu cornissdin otslsimma din olellat
ziduri de caramida cu cornier otel

2501452 Prcfil de treoere oardoseala 0.93m

Strat temoizolator la acooedsufi cu vala

Invelitoaae din tabla tip tigla-inclusiv accesorii

3600025 Tabla tip tigla culoare marc



5E3x4
El0xD-Aslm GlaiJri din bbla vopsita in c€mp eloclrostatic ,

Pazii Ei€tre8ini din scandui de lemn pazii la
steasina sau frontoan€ din scinduai geluite

2903830 ScinduE m8in lunga tiv cls C gR =
L=3,00ms942
Pazii sislr€sini din scandud de lemn stleasina
simla capfio aparenti asleriala falluib geluila

2903830 Scindura rasin lunga liv cls C gR =
L= 3,00m s 942

I Vopsnoriipe lemn cu email alchidic ln doua
straturi;

6108347 Emailmafo rcsc€tuic e.73t8
170380

6100759 Grund incolorp€nlru mobila 9.005-2
slas 519-79

3Al+ Jgheabud din tabla vopsih semirotunde, cu
dbmetrulde 150 mm

7 110001 Jgheab labla vopsiia in c€mp electrcstalic DN
125 . gri

14A1# Buriane din tabla vop5ita in camp electroslatic
de 0.5mm inadit€ p n pelrecere pe circa 6 cm
si lipile, lb6te in zid pdn bEtari din ote| nncat
indusiv cotud rolunde, cu D= 78 mm

7110018 Burian tabla voosih in camD el€ctrostatic DN
loGculoare gd

Tencui€li €xtedoare obisnuiie execlfaie
manual, driscuiE, p3ziduridin caramida, din
blocuri mici de belon sau din blocuri de belon
celular autoclavizat, cu modar d6 var-ciment
marca M25-T, in grosime medie de 2,5 crn;

Morhr de var - ciment p€nlru tencuiala marca
M 10GT oreoarat cu ciment M 30ln imtalatii
necenlralizate. cu adaos de var oasta

1-fl41 lzolaliitemice la soclu cu polistiren exlrudat
10 dn grosime,icnl,adeziv si plasa fibra Bticla













IoBECTUL:
:STAD|UL F|z|C:

iBen€nciar:
I

l
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oBtEcTtv:

1.L

Construire Centu Comunibr Integlat Sat Parincea, Comuna Parincea, Judetul Bacau

lnstalatii interioarc
In6talatii Banitare
COMUNAPARINGEA

SC TERRAPROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECT|U EA FINANCIARA

Capitolulde lucradf-
,0
r'

i

!l

1.L

5=3x4
Lavosrdin portelan sanitar,monlat pe console
,pe constxpe pefete zid caram,bca, cu dibluri

2438304 Lavoaf poielan lspahr l8-550mm bicolor
2 al5r''O

4203478 Consola cu un brat emailata 420mm cel-1
s 3343

4203337 Ventilscurcerelavoar,spalatofl
Ecord s9610

6700224 Teava din PVC rigid tip U 20x1,1 stas
667512

4202773 Sifon alama peniru lavoar 1 1/4
s 9611

Balerie amestecaloare ot lavoar sau sDaltof
avand diametrul 1/2" lip siativa

4241299 Bale e stativa monocom lavoar cromala par
sal cod 11001

1341 Vas penlru closel din portelan sanihr cu sifon
interior.,s tip, , ,

2442740 Vas closet omideea alb cod 79se6802
13Al Vas penlru closei din portelan sanitar cu sifon

interior..s tip . . .

2442741 Vss closel oentru Dersoane c! dizabililati
l6Dl RezeNor..pentruspala€vaswqdinportelan

tip 2 [4onhr€ la s€miinaliime,cu dibld€ lemn
pe zid de caram

t8A4 Rama penlru vasde closetdin,,.pbcajcul'

:



Venlil de scurgere-..

TADIUL Flzlc: lffitalatii sanitare

5=3x4

4203337 Ventilscuruerc lavoar,spalator 1 cu
Ecord sS610

Ponprosop din...bachelih montai pe perete cu
2 Vaie

Etsiera din...podeian sanitar lip

LL 2,151485 Etaje€ podelan lipe2.30 alb c.

Oglinda sanit. semicrEt. margini- slel cu
dimens.-..500x600mm

I Sapuni€Edin...poftelansanibr,lip
sa2-1 5,aparenla,simpla

1 Supo.t.-.pentru hidie c€lilatea 1 (porlhirtie) din
poftlan sanitat hal ni 5:15/63

Cada oentru dus.dimensiuni 90x90 cm

Batede baie smestec.cu dus flex sau fix.'ndif
inchid, inci pentru hend,Monlare pe
pereti,,,c€€m sau bca

42O13O1 Bale e per mcda dus +furt+para crom par sal
cod 11002

Spalator...cu picur,l comp vase,bnh em,lb
em,inox,scurg tevi pvc,pe cons lix pe per

420351S Consola brat dublu emailata 35omm cal.'l
s 3343

4203337 Ventilscurgerelavoar,spalatorl
racord s9610

6700262 Teava din p.vc.rigid lip U 50x1,8 stas
ffi75t2

4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4
s 9611



5=3x4
42003/'7 Spalator vase tonh dublu 1100mm

c€l.2 s2759
Balerie amestecatoarc,slativa,pentru...lavoar

4201303 Baterie stativa monocom spalalof paf sal cod
11007

C03A01> l,lontarc conducta pe-X

00014182 Conduc-ta De-X izolata lOC
00014183 ConductaPE-X-AI26x3

000141831 conductaPex-Al32x3
00014186 Teu oress oex 26-26-26

00014187 Teu Dress Dex 32-32-32
Coleclor (distibuitor) pentruAC-AR

000141851 Dist buitorAR{C complet echipat ou 4 cai
AxG 7 cai AR

000141853 Distribuilor AR{C comolet echiDat cu 6 cai
AXG 8 cai AR

3Al Robinet...trco. cu ventil si mufe,pentru tevi otel
cu d= 112 sau d= 3/8 toli

4201664' Robrnet retinerc ventrl 12 pn 5 mula
ni522

73362U Racord nexibil, avand diamelrulde 1/2

241 Robinet...de €glajde colt,din alama
nichelata,avand d=38 sau d=12toli

4201937 Robinet rczerv. wc am colt 3/8 semiinaltime
3 s2377

741 Coluri...pvc-u,pentrucanalizarc,eimbinare
prin lipie la 45'67 112187 112 gEde,avand d=
32 mm

6712223 Coi PVC-u 45 gr DN 32 cod kab032x45

7C1 Coluri...pvc-u,pentrucsnalizsrc,crimbinsre
pdn lipne|a 45-,67 112187 112 gEde,avand d=

6712244 Cot PVGU 45 gr DN 50 cod keb050x45



STADIUL FlZlCi Insblatii sanibre

0: 1

Cotui...pvc-u,pentru canalizarc,cu imbinarc
pfln lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand

'-'i': g , -J ---: 
s=s*+

.23.L 6712259 Coi PVC-u 45 gr DN 1'10 cod kab1l0x45

,24 sBtgAt Ramiiicatii simple pvc-u peniru €analiz. cu
imbinarc p n lipire la 45:67 ll2:87 112Tade

,24.L 6712413

r ---. ',__l
.:.,...1

lbuc

nii 2167

25 sijiecl 
.' 

RamiJicatiiii;ib ivc-u peniru canariz. cu
imbinarc pin lipire la 45:67 12:47 lPgtade
si...d=110 mm

Ramilicatie simpla PVC-u 45 gfti. 50- 50

RamiJicatie simpla PVC-U 45 g|d. 1'10110

lr26 sBrici

'l
27 SB14B1

Piesa de cuEtare...pvcu,pentru canalizare,cu
imbinarc p.jn lipire avand d=110 mm

nii 2167

Teava pvc-u neplaslifiala...peniru
canalizare,l\Ionhre aparent in hisa,ingrcp
pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm

28 sFo8Al

zi6er6i{i

:30 sB16Cl

4.00

Inatenar: i

!tral:

ltt

,32

Teava pv+u neplasiifi aia...pentru
canalizare,lvlonlare aparcnt in hisa,ingrop
pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm

SB16E| Teavapvc-uneplastiJiata...pentru
canalizare,lvloniare aparcnt in nisa,ingfop.
pamant,suspend. planseu,cu d:110 mm

!A44Fl Braiara pentru fixarea conduclelor olel+ovc de
allm. cu apa+gaze,l\Ionlare prin
irnpuscarc,cond. avand...d=1 1/4loli

,,,,,,,,t-, ,--l
Sifon de padoseala din fonta emailaia
avand...d= 50mm,simplu

lJsiia melalica de acces la robinele sau piese
de Cu€larc avand dimensiuni...300x200mm



STADIULFIZI9: Insblatiisanitare.

or 'l ,2 3 | 40l 1 ,2 3

,$ SA44H1 BEia€ pentru iixarca conduclelor olel+pv;d;:buc : 4sI aLim. cu apa+gaze,l\lon1are pfln I fi;G""t,I imDuscarc.cond. avand...d=2 toli I -::-

'34 SA/I4K1 Bratarapentrufixareaconductelorotel+pvcdetbuc : 4.0Q
ahm. cu apa I gaze.lvlonErc prin mate at:
impusca.e.cond. avand...d. 4 loli

r I I Inanopem: .-

5BstAl

*;i-
5=3x4 l

t35

36

SuDorti si bratai oentru suslinerca conductelor
din fonta sau pvc pentru
canalizarc,avand...pina la 2 kg

sB52Al

38 .Sib4A1

Pfocurare supodi sau brala peniru susline€a tkg
conductelor..din fonta sau ovc oentru :

spatarea iGarea h functiune -a,cono 
fm

apa,executate cu ievidin pv

sF04a1

sF62Al

,39

41 SF02AI

l

spirarea sioarea in ru'nctiLrne a-cono. * l; 
-

apa,executaie cu tevidin pvc 
l
l

Efecluare prcba de etans. la pfes. a
Instalatie...inter de apa,execulate cu

Incarcarea materialelor, grupa a-g.ele
sj...marunie,prin tran.pina la 10m fampa sau

al...malerialelor,semifab catelor cu
autobasculanta pedist.= 20 km.

TRAOIA2O

utilaj:

I li""til ,





ioBrEcrul:
jsnotur rzc,
iBeneficiat:

aProieclant:

oBtEcTtv:

12.41

1000456 d€ iluminat LED PANEL 361^.i

Construi.E con&u Comunitrr Integrat Sat Parincsa, Comuna Pa.incaa, Judetul Eacau

ltr3talati interioare
lm|ahrii ebcrrico
COMUNA PARINCEA

SC TERRAPROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEATEHNICA

Corp de iluminat, per ru lampi fluorescente
tubularc...neolans. monlat oe dibluride lemn

SECTIUNEA FINANCIARA

Caoitolul de lucrarl

5=3x4

1000458 Com de iluminal liD LED PANEL 24W

1000149 Com de iluminat liD LED APL 30W

100459 Aplica oglinda baie LED 12W

01 ^ Kit emergenia pentru led, de tp LEDCO

Kl emergenta pentru led LEDCO Max 25w

0B# Corp d6 iluminatde siguranh monobloccu
baterii ssu acumulatof montat pe...dibluri din
mateial Dlastic

5105805 Corp iluminal incandes siguEnta CISALED
02 5W eticheta ExlT

t Intreruptof manual unipolar, constuc-tie
nomala sau impemeabila (flans), monlat
ingropat

5500720 Inherupator cumpana sl.simbol 0170 250v
10a

D0341 Comutator unipolar seie, constructie normala,
sau constructie impermeabila (flans) montat
lngropat

5500689 comuEtor cumoana cao€ulat simbol 076 10a
250 V

1 Senzorde misc€€



IUL flzlc: lnstalatii electrice

5=3x4

5500331 Pdza monotuzata . simDla ST

17Bl l\,lonbt doz€ aparal

1741 Doza de ramifcatie 3i tfagefe, de tip folund
sau palral, pentru instalatiile de aniena
colectiva R +rysi ramificalis circl]itelof
instalatiilor €leclrice, inglobate in beton tip
rclund, RIPS, ma mea 13,5

Cablu peniru eneruie electdca, Fas p ntub de
protectie, penlru racorda.e la motoare tablou ,

aparale etc, cabld avand oonducle cu
secliunea oina la 16 mmo

4807869 Cablu CYYF 3x1,5

Tub izolant, de proteclie, otans, lPE, din
poliolorura de vinil neplastifiala, IPEY monht
lngropat sau aparent, avand diametrul exlerior
de 20 mm, montat lngrcpat

Hl Tub tolant le djn policlorum d€ vinil
neplastiliata, IPY montat ingrcpat sau aparcnt,
avand diametrulexteior de 25 mm, monlat pe
dibluri(boltu )metalice

Incarcarea materialelor, grupa a-lsoare
si...marunte,pin transport pina la 10m
€mpa,teren-auto categ

2F2 Descarc€ro materiale greutate cu
ambalaje,sub...10(q deplas.pdn purtare pina la
1 0m,tuag..auto-rampa,tercn clg

Transporlul ruiier
al...materialelor,semifab catelorcu
autobasculanta pedist.= 20 km.

Tobl Cheltuieli dirocte:

I'o

I

114

I

i



Alte cheltuiell dlrecte:

I Contdbulie

i a:sisuratode p€ntru
munca (cAM)

Tohl lrclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

5=3x4

Tobl Inclusiv Cheltuieli indirccte:

Total lnclusiv Benefl clu:

i$r*.),i,,n,d
7".sn1 ."-'"

Rspod g6n6El cu ISDP . ww.d6viz€ ro, einallr o6ce@lnrelsofr.m, tel. 0?36 12.007

iectant,
TERRAPROIECT

Beneficiar



.OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

'- lei-

Construirc Centlu comunitar Integrat Sat Parincea, comuna Parincea, JudetulBacau

lnstalatii interioare
P.izr de pamant
COMUNAPARINCEA

SC TERRAPROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

--:-

.Nr rCapitolul de lucrari U.M.

0 1 2 3 4 5=3x4
1 W1R07A1 Banda otel40x6mm nezincala,penku priza de .m 50.00 l

legare la pamant lea rraha tensJne In materia..
teren...normalrl

kanspon:

EG07B| Conducla de coborire, monlata pe zidu si
I cosuride belon sau €€mida, @nducia flind

din banda de otelzineaia, de 25x4 mm, - :t::t::-a''

lnalenal:
inanopeta:, I i::eo"f' ..,__,,,. I l!r ra).Milaj:

I iiransport: , -.'-** --- : l.1 wlpoiB tncercarea, verllicar6i lniialiiie aetesareta i;uc : 1.0q ----
' I pamani a izolatiei,t€seului si elem. lea...110kv n1.t-iri"i 

-l'buc I 1.0q l

manope.a: l

. utilai: 
'i- -- --'I--- .'l

,,,,,.. . ..t -,-,-,-,rtl9l:!9d, _,. ,,___.,,. ,. ,,...1

.5 EG09Bi Proieclie pentru conducla de coborrc, pe lbuc I '1.00 I l

I lungime de 1,80 m, execuiata din otelcomier l
cu anDr eoale. avend oiTensiur .e 30 X 30 X 4

manopera:

ltilaj:
ranspon

6 El01A'1 DibLu metaliccu dlametrul nominal de 6-E mm rbuc , -,1 ,'- , l

din banoa de otelzrneala. de 25x4 mm

'rontaia aoa€nl pe zdL 
j ranope'a

, I uirtai, :- -'' - '' ---
r r transport l

3 EG10Ar cuiie cu eclisa de leqatura p"nt,, 
"""i,,iiiiju" I .'i.oi- 

l

moami.tare materal



a\

a)

Pag 2

0 1 2 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fala T A):
TVA:

TOTAL GENERAL:

)rciocta
JC TER

rt,
iAPROTECT SRL/

ilJ

Benefiaiar

F{aporl gene€t c! ISDP , lw, aN..qf. ofic@inleFon.ro, bl.: 0236 477.007



oBtEcTtv:

OBIECTUL:

, STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

-lei-

Construire Centru Comunibr Integ|at Sat Pa.incea

Monlare ltilaje
Montare utilaje
COMUNAPARINCEA
SC TERRAPROIECT SRL

. Comuna Panncea. Judetul Bacau

5=3x4

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

I lA14A1# I\,tontare centrala lenn,ca pentru incalzire

rl
rl
I i ... -,-_..2 lA22B1 Boiler oizonial cu seryentina,capacilate de:

' 2001

t :__,,13 
FFo2c#asim lvlontare rcsulator electronic

l

rl.:rl
:.r-'iiotior!11 - . 

n9sur9t9l9l99!l"t(

14 tA05D0l> Senzorde temperatura
tl
,]

Senzofde temperatuE pentru apa calda

Pompa centrituga, monoetajaia de uzgeneral
(tip cris,cema,lolru,similarc)...50 mm.

,7 tD Blll llonta€ clapet de sens si vane cu 3 cai, cu
diametrulde 40 mm

ltl
7.1 100014890 Vana cu 3 cai motoizata
zr toOOiqggz Clapetoe sers DN 12

7 L 100014893 Clapel de sels DN 50

8 NMB9999|l D f€renta pret manooera lei

$lei. . .



Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Tobl Incluslv Cheltuieli dirocte:

Total Inclu6iv Cheltulell Indirccb:

TERMPROIECT SRL

ni€tEoft.m, iel.: 0236 477.007



Pag I
oBtEcTtv:

OBIECTULI

STADIUL FIZIC:

Beneliciarl

-lei-

Construi.e Centru Comunita. IntegEt Sat Panncea, Comuna Parincea, Judetut Bacau

Asigurarea utilitallor
Alimentare cu apa

COMUNAPARINCEA

SC TERRAPROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii d€r lucrari

Nr Capitolulde lucrari

0
i --AcDii4Al

6 tsDo4al

7 TSFolCl

8 YCol

!.14. lantitatea ,

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
''''-':

t------_'
l

-''1

5=3x41 .2
Camrn vizta€ STAS 2,148-73 cJ carera luc.J bucCamin vizitare STAS 2,148-73 cu camera luc.u lbuc
hc=2m din lub belon cu ceD si buza la canale

i.:L
i1.r
'2

cu dn 200

Tub <safekit> pehd d.32x3,0mm

Utita;: l
i;;;$;, "':- '

.'9oEA#

:

Montareteava peHO, pe liiO pNto, o=gz rrln

l

3.i 2obr 9506

4 TSA01G1

,5 TSDndi'

Sapatura manuala de pamant in spaliiinchise mc
la deblee,in canale deschise,in grcpi de :

imprumut la indepadarea stratu uivegetalde l
10-30 cm grcsime eic....in pamani cu umiditalel
nalulala aruncarea in vehiculla H de 0.61-2 m l

lmprastierea cu lopata a pamant. afnat,slrai
unlfom 10-30cm. gros cu sfadm. bulg.
rcren...pamam coez v

Compactarca cu maiulde mana a umpluiurilof
executate in sapaturi orizoniale sau inclnate la
1/4,inclusiv udarca fiecaruist|at de pamant in
parle,avand :...10 cm grosime pamanl

Sprijiniraa; malui,cu dulapid; fas asezati
oizontal,la sapaturi executale in spaiii
limilale,avand laiimea de pana la 1.50 m inrre
maiuri..-adancimea sapaiurii de 2.01-4 m,intrc
du api0.21-20 m

''- - j;Procurare fitingur PEHD



0l
9 JRA01A20 Transporlul rutier

: i al...matedalelor,semifab c€lelor cu

: i aulobasculanta p€ dist.= 20 km.

li
tl
I I procenti material
iLtat iteituieti oirecte:
Alte cheltuieli directe:

r!,.' '1\
"- s.c. \
IRRIPROITCT
.i- S.RL. r,r

ISIADIUL FIZC: Alimentare cu apa

5=3x4

Conlributie

I asiguratorie pentru

, T!"rJgly) ..
i Tohl Inclusiv Cheltuiell dlrecto:

Total Inclusiv Cheltulell Indirocte:

Total Inclusiv Beneficlu:

TOTAL GENERAL

I I-9-r-4! -G_EI!FB !

edanI,
C TERMPROIECT SRL

Rapori sercral @ lsoP. ,y1!@-; offce@inlelson.rc, rel.i 0236 477.007

Beneficiar



'OBIECTULi

STADIULFIZIC:

Beneficiar

-lei-

Asigurarea utililatilor
canalizare
COMUNA PARINCEA

SC TERRAPROIECTSRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

10 30 cm grosime etc....in pamani cu
naturala aruncare in vehiculla H de 0 61-2 m

Umplulum in sant. la cond. de alm. cu apa si

SECTIUNEA FINANCIARA

-l

-ll--l
---l

4 5=3x4

1.1 600006463

2 
lsEdsal

Conducta Valplast Basicline din PVC-U
multistrat Denlru canalizare exterioara. cu
diametrulde 110-125 mm, cu lungime de 1-2 l

''l
Pregalkea platfoffnei de pamanl pentru;tai 11oo
zolalo- si lepadilie d l balasl sau n.srp-in mp ndrenat:
pamant necoez v

3

7.L

TSAOI F l Sapatufa manuala de pamant in spatiiinchise
la deblee,in canale deschise,ln grcpide
imprumut la indepartarea stratului vesetal de

- 
AeEd8a1

aj:

nspofii:5 ACE'l6Ai l\Iontarca parapetelor sipodetelor metatice de
invenlar la santuri pentru conducie

YC01

z 4ctt'iiitd*

350.00Procurare titingui lei

I manopera' f 
--I !ir"i'-i- -I !,"'i"p.;, i --
.-- ---------f- --lrE,,, i: ---':_ '-

,l
camin de inap;A; de tp piperire,iir-iiimetiiftiii'' i ' e.oo -- ] '--
de 800/1000 mm si in6llime de 1 3 m cu rama
tonta avand capacul inclus

ltilaj:

cipac ae ronti"iu terescorj p o" ' -' " 
it'"rtq* 

- ---
diam,315 mm cu €zisienta de 12,5tone

Baza de carir 'nleclat Pipelfe FP P.o cu bJc 6.00
D-1000/315. cu |esir'e ra unglrde 0 sr 180'315, cu iesiiie la unghi de O si 180 l

u mufa. cu inaltinea 500 mmgrade, cu mufa, cu inallinea 500 mm

600001332

7.1 600001366



l . Pag2
]STADIUL FIZIC: Canalizare

5=3x4

i

7 L 600001418 Coloana pentiu baza Prpetife Pro, cu D=1000
mm cu suport scara avand inaltimea de500

.7.1 gooooli20

r7.i''!joboo1a21

..,4-. --,.
7.1 600001377

Gamitura pentru coloana PipelifePrc cu
D=1000 mm

Garnitula pl baza camin Pipelife Prc cu
D=l000 mm

Con cu dinii Pipelife Pro Dn.630de
diam.1000/630 mm si =470mm

al...materialeloisemifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

manope€ transport

. Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Prolil

Total Inclusiv Benef iciu:

l

I

-- .-a

I

Alte cheltuieli directe:
: coriiri6iiti;-- -'-:
' i.lUilililli"p"*' l

munca (CAM) 
:

, Total Inclusiv Cheltuieli directe:

TtRR.\ Pl{itlf Is8L. . *
sipu,'1

Benetciar



t-
Construhe Centru Comunitar Inlegrat Sat Parincea, Comuna Parincea, Judetut BacauoBlEcriv:

OBIECTULT
.STAO|UL FtZtC:

-lei-

Asigu.area utilitatilor
Instalaiii electrice exterioare
COMUNA PARINCEA

SC TERRAPROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

,Nr Capitolulde lucrad

:0, 1

,U.M.

2

,2 rsAiilFi Sai;tuE;;;uat; de p;manr in sparii --6;-:- iI limlate,avand sub I m iaiime simaxmom a.501 marinai
m adancime,executata cu spdjinni,cu evacuarcl :::,
manLala, a fJndatii cana e drurJrielc in ,,,c ,uPc,.
parnani cu umiditaie natu€a adancimea utilai: l

. sapaiurii 1,5-3 m teren lare. : t;;;;i -:
l
l

3 AcE0sAl - urnptutira insariiiacono. oeitim. cu api si mc ---i.60.-urnprlLura trr sanl ra cono. oe a[m. cu apa s ,mc r.cu
canaiizarc cu: nisip , iriaieriar: r-

, lnanoDera: l

a:
11 L 4401749 Cablu enercie cyy 0,6/'l KV 1x 50

lmprastierca cu opala a pamant. alinat,sirai
uniform 'lG.30cm gros cu siarim. bulg.

Compaclarea cu .naiul de rnana a umoluturilor mc
executate in sapalu orizontale sau inclinaie lal
1/4,inclusiv udarea fiecarui slratde pamanl ln i

pade,avand :...10 cm grosime pamant

'1 EC05A1 Cablu oerku energie e,ecrca tras prin lub de, prctectie, penlru rEcordarc a moioarciabtouri,
apa€ie etc, cablulavand conducie cu
sectionea pina la 16 mmp

- --i.--

'-'':-''- a-- '

lrSDolAl
l

a6

TSDO4AI

TRAOlA2O
al...malerialelor,semifabicatelor cu
aulobasculanla pe dist.= 20 km.

_,--a-._ --_
Total Cheltuieli directe:

. Alte cheltuieli directe:''' Conlributie -_ l'
I asiguratorie pentru

.rn* (cAM) ... ..1
Total Incluslv Chelruieli directe:
. Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

' Total lnclusiv 8enefi ciu:





Pasi'
:oBtEcTtv:

, OBIECTUL:
.STADIUL FIZIC:

iBeneficiar:

-lei-

Construire Centu Comunitar IntegmtSat Parincea, Comuna Parincea, JudetulBacau

Org.niza.e de santier
Organizare de santier
COMUNA PARINCEA

SC TERRAPROIECTSRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr.

"r"t'u*rot::ll"o .

Capitoluldo lucrari

i, o: -.
1 RPCS|6AI As milai-lmprcjmuife cu panourl plasa

SECTIUNEA FINANCIARA

4 5=3x4-l ": ".

U.M. bantilatea

2 :rsDt6Bl

l

l

ir --izldsodsos

Strai de rcpariiliedin balasl cu granulatie de
0.7 mm,prcvazut sub prisma de balaslare c.f,
compaclat cu:...placa vibratoare de 0.7 tcu
motor cu adere interna < 10 CP-platfoma

Chi e baraca muncilori

,4 7749900549

o -lisa6rcr- Sapaiura manuala de pamani in spatii
rnchise -evacuare balasi

_.,1,,,..:6 lsEolcl

ulilaj:

Nivelarea manuala a ierenudlor si
platrormelof,cu denivelari de 10-20

7

i,-,..:--,.
.8 TRA01A01

TRIlAAO2F2 Incarcarea malerialelor, grupa...a€rcle in
bulgari,p.in l€n.pina la 10m |ampa sau

tutilaj:



, Alie cheltuieli dlrecte:

Total Inclusiv Chsltuieli Indhecle:

Tolal lnclu8iv Beneflclu:

TOTALGENERAL

I ivA;
TOTAL GENERAL:

Proiectanl,

PC 
TERRAPROTECT SRL

ii_

5=3x4

TERR \PROIICT

, sw.d€vt€,ro, e{nait: ofi@@intelBoft.m, tet.: 0236 42.007



'oBtEcTtv:

]OBIECTUL:
rsTADtuL Ftztc:

i- Iei -

Construire Centru Comunibr Integrat Sat Parinc€a, Comuna Parincea, Judelul Bacau

Oaganizarc de santor
Ch€ltuiell conexe
COMUNA PARINCEA

SC TERRAPROIECTSRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

t'' '--
t_-

lNr lCapltolulde lucra.i U.M.gantitatea

SECTIUNEA TEHNICA

az IC01 Racord eleclico€anizarc de santier

il

. Alte cheltuieli directe:

,3 YC01

Procent material
Total cheltulell dlfecte:

SECTIUNEA FINANCIARA

5=3x4

l

manopera

asigu€torie pentru
: munca (CAM) 

l

. 
Total lnclusiv_Cheltuieli dir€cte:

r Cheltuieli indirecte

, Total Inclusiv Cheltuieli indirecle:

Ll"gul"jlBjl,9 f i9iy,
TOTAL GENERAL (fara wA):

L 
r_o.I4! g,.El{FR4!

tr*'*
,f s.c.
TERR \PRUIEC

inie6on.o, tel.: 0236 477.007

Beneliciar



. , -P"si
ntegrat Sat Parincea, Comuna Parinceaj JudetutBacau:OBIECTIV:

OBIECTUL:

Beneficiar:

i.e Cenku Comunitar I

Consrruire Cent.u comunita. Integ.at
COMUNAPARINCEA

SC TERRAPROIECTSRL

C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect

Denumirea resursei materiale , U.M..

2 20013092

7.97

--- ''-r-- -- - ..4.-,
0.0.371

o cii

093

9 6202818 Apa irdusriata peltru 5j 0b
mortare si oetoare de 'a rei

. 1o22003e3, _Barasr nesp.r"i 
-l ;c - 

1e.ai]f 
'' -l l I ur.ni

oe |u 0-70 mmoe |u 0-70 nm
11.63o57Ci BarustEda si mi;; 0.:rj i - I 

" ""cuGnta dEapla din ieava pat|ala ( I I l

I inclusiv suportii ) ' : I l
:

I inclusiv suportii ) .. I l.-''''''.
12.3700390 Banda d/n ote am catd h9 18.69 -l 

^^;s908 3 \30 OL37-1n
t{liiniir. e-;i-,--;:-.^ 

",^ 
i:i- --l-- - -'-...----. .l

,s908 3 x30 OL37-1n I l

tijiozoss eaioa r,.in"i" oi" Gif rs 232. ' - - --- ---- 
0.ool

'i,fzorirszz: eeron miria c tzhstq i; 6o.ta , pa36]I/AS 32,5 R 31 ( 8200 ) .

,'tri'^r.q ;";;;";cr6/20 , rnc ,01r-- -a,Bc 201 4250 I roomod)(8c20) 8250 ) (pompa) I l:- 
r o, zoor Oo: leton m'aii ciotzi .,i- rr.or.

{Bc 25) 8350 tponpa)
17 20019263 Beton mada C20l25 mc 77.95

, (8c25)8350, (pompa) I I I -l

o: --.
1 20012531

18 2600036 AilJn pen umatenaes hg 9750
'lucrari pentru hidrozolatiiiip h 68/75 ,

I r ' o',0,

r:l,uclaripentrL .rdroizola rp h 68//srucran pentru nrdropotat np h 66/75 , l, s 7064 I I I

rs s,e33irs . eorilomado -- I o*-, ' 
r:rl2.to ' --l - '- '''f-- 

o.o

.penlru buflane (semirciunde sau

rs si]9336s eotilomado -- l b*-: t iaz1o ' --: - -- '''f-- 
o.orl.fix.asambl.panou - - 

l

zolsag:agz d;t iomado, caftus si I tr,; -- 
os.o! 

- 

-- I 
- - 

: 
-- ,iti

:-r,:!L':;..:***,:*:-: t"1'- zso+"" -i-- - ,- -- b;

Nr,
crt.

5 7800048 Aoeziv pt polisrrer {g
6 5904770 Arajde lipit stanru-ptumb kg

tp30

/ 5904768 Atrat de prt sraniu otJnb 19
:1p37

,s.1o1g+s- aoeziv ripit r'6ristire1.1 t9...
' 4,7800045 Adeztv pt. gfesie, faianla,t kg

s 6202{06 Apa induslriat"p*iru -l'"
lucrdmmuri-terasamente in cisi€rne l,l

24 20010075 Cale poriante si



2s 2301484 e;i;izi eip 2ao i 1is': 6uc
lx 88 mm, IV 50 c€litateaA, balot stas I :

15185 I I

3 4 I it=3x4 6
1,023.51

I 
x 88 mm, IV 50 c€litatea A, balot stas I : I l

15185 lt 'ttl
zolz:dioio, c-.-i'icVpiso i- -l 0," i 8,s72.6q :'' - -- I 12o.zs.. Duc, a,e/2.riq I I 120.24

1240 x 136 mm lvl 50, calitateaA, l
lstas 51s5 l.r.-.:..-.irli' 27:2301551 ca€mizicvp2gox14orbuc: 753.64 --- i 33I' 27:2301551 ca€mizicvp2gox 140, buc I 753.64 I :
x 88 mm,l'/ 50 calitalea 1, stas 5185 I I I I

', :-- I ---:-. 2A 6311231 Carlio din otelzincale buc I 1144a?86311231 Carlig orn orelzinc€te buc 1'445 0.penlrujgheaburi l ']I 2912601535 Carton-biiumat fara stral I mp 71.50 ar zvtzourcrc uanon Drumar rara srr tmp /1.5q I , 0041
acop (bJanc) ci300 100cmx20m s l
t:e

30 2600933 Carlon birumat stlat acop mp 15.31 O.O3
nis p ca 400 100cm20m s 138 , i l

l,:l,---,4.- ....- ...-- -..r- --- .-,1 ..-.. 1

31 6102024 Chitcolorpenuu rostu- kg i3558 O.t4
lat crete 1500

-:LtlJ"rsoo---''- I , I *'l
Oorozrgi cnir o! curir cuptn c '-ig -i r+.eg ''-' --f' -- I o.orl

, laticrcte 1500 :rar crere rsuu : . ,,,.,...,,:',. .__. : ,, l, - '
326102197 Chil de cut I cuptor C kSl 14.39 I I I 0.011, 895-7 l

33 2100385 Cimenl de furnal c! K9 48090 O.4B

. 395866942 Cuie cu cap conic iip A kg i 68.55
penlru coistruclii 3,(70 OL 34 s 2111

: a0loss7s93 cuiecucapitittipeaot i<g I o.sl 
----- 

l'' 1x30s2111 lll

42173'15789 Decor.ol I ks

43 7317191 Diasrl(prod ignifug pe lg
baza silic:i sodiu) solulia a

166.0q

ood

:l.-..'.'.'.'a'.'.'."..'.'
l

r 5016719093 Distantierdin m.Dlasli.oi tbuc

0.01i

o.oll
l

-.-:o.oz

qdf-

, 46:6719252 Diblu plaslic baumit
I lpenlru termoizolatiiL= 110 mm.

. +z,zootooza diOii,ri expanOaOite r=
I 105 mm. -,-.t---- , -

48120010078 Diblui expandabile L=

baloiatrlunG=18 5m cla



Pag3,

I LrD r,{cupnnzano consumu te oe resulse mateiate
0 1 2 ._ 3 1,,,_,,j| ...,it.= 3,:.4 6 I z's: 

zsoaaoo brrip ri"ino" iiuit.tisa o.o7. AgR =4Emm lun G = 3,50m s 942 I l.t- 
-, 

,, l
5415900700 Etectrcd sud.ot.neatiat sl kg 0.39 0 00

ll25l2 e44c 2 --"
, ss otciaat emailmaro roscai uic ks l-- 15.21i 

- 

l 002, .e.735€ nr 1703-80 I :

56 62O2Zr--..Ene€|e eleclrica ta twf 0.63 O O0
conrcfpemru rucran de I I llconstruciie-montai I I l

stl:z+aztqz ru',^n ^zdAo l;- .12s 02 : ..'' -,'-- l- ,;,,

, L|STAcuprinzand consumurile de resurse matedale

. st,.z+aitcz raianta erixjo i 6 '-' 125.02 : : .1.62:

. 6e zcirrroosr rereisrra cvc curoare , mo 15.37. :' 
' 

,.,u1

ssfiiooaeo Filer de carcar tip il;ci,:- ks '--''td.so l-''-' , , nn'59 21oo88o F ler de calcar lrp 1 .sacr, , ks '--''ri:.so :-''-' i i OO2
s 539

60 7800774 Tolie antEoldens 37a.44 O 04
61 20012530 Folre po meriiacuoute mp i- 55.19 : 

-' ',- 
--, n,il

' :d:::'.,,. ._62 2e48o5o Gheme/e caror,nzate-,-buc ..._-iifll : ...:"''n.1-6
63 3549026 Gla'o 1 alunrn J penru n 12.00 0 01

6,ro7183s2 ctar din mase ptastice , m 12.0d I -- l- | o.oo'
penlru refestrc I l

65 7600781 
. 

Gtaf rabta lopsila in m 11 60 o.oo
carp eleclroslal|c, culoaremaro

.'66lzaooeoz oret oe iflos f-rs i.8ozad :-'' - " t'lld;
'' ai'zczassz cresie aetrancinte"i ' rp | - -- ro.eo 0.541

si exleior anliderapanra

-:lT--""' I I l

6s1610075s Grund incororpentru I ts --l*t- 'l-- ' - --- - n;
. tmobila 9.005-2 stas l', 'stsz.zg I , r I l.-ib 

ieoosoo cr"iJpdntru ar;orsarea 
-is sdai-- r'' ..--- l-''---. bitI rsupEretei llr l

71 20029148 crund rapid ae 
---. 

r<s .'..'- ,6 -l--- o.oo
aoerenG, pu sapa aulonivelanta

sr c{cIU, arnroerapanra

' eeiissoo,itz oresie aniioerapanta i mp . s2.i1: I - ''' 
0.01: rormat 30,0x30, 0 cm I l

aiaroi;a o*"or*"r;p;",,n-; -; l-- ' - -'- n;o9lbluu/5g Grund Incolorpentru I kg 10.53
mobra 1005-2 sr,as

'. 5192-79 l

,aoerenra, pn sapa auronrveama l

. 72 20419446 Grundtencuiata I | 27.30 : 10.0t
r:.u:l+soz 

- 
Hirlie r;i$enia de 

- mp 17050 ---,-- 

-l- 
o.rz,/3. /3249ti2 HLrrre rezistenia de mp I 170.5q I , , 
0.17:

l..lb?.ll[utt tipt 160shp-suturi 
]

7a 6001630 Hrnie sletusc.st|ca foi buc 43.8t 0.OO
23{30 gr 10 s'581

-------------f- 
-. -:I 7516200341 Huila de foia I kS . 5.99 0.01:

-^ -,,;;^, --t:i::f. , ir-_:_:r':, _ _:- -_____a-- --- ---a.' .

t 76711A001 Jgheab tabla vopsita in i m 76.30 --- ''-' 
O.O6

camD elecirosLa cDN 125 gri

, 77, 295899ii 
- 

Lenrn cie fo"-toioase iaii t , t g 6s 00 -:- - --i o.di
l1m 

lifiabil-din depozit ._ . : I 
l,i. rt"'"uirai" lip"iii-- -** * l * I : I ""'l

^i*:ait., 
,.." """'nn;" I '" 

---'rz.sd --a-- ' s.so,rasinoase I : l.,_ ":191:: l,_ , :

. 7s 2so1o52 Lemn io6 rcslnoase tona I 001 - 0d
I deseui , l

80 2900668 Lemn rct cons rur nec 6:.4
tag I min lm D sub minlscm s4342 

I I I l

81'2sai67 nrinjii o=z-troii-r: m" ' 
-'-- 014 : ''-- :---''- -l '' 

o.rtd, =2-6m rasinoase s.1040 , : , 
l

82.17000753832 rvaidiiaimarunt pt tei s87 46 -' 0 061

--::T'::"' .
83 2200575 Nisip soriat spatatde mc 24.9e 33.701

riu sj lacui 0 0-3,0 mm I , I l*a



Pal 4

0. 1 2 3 4 : rt=3x4 6'u 1 2 3 4 : lt=3x4 6 7
, s412200ae6 irisip ioiiai i,liparat oi mc z.it' "' ------l- --' -I '. 

2.0d
rau s. lacu o,Gl 0 rrm--: --_' -- ' :

85 2200513 N srp sodat nespalaide _-lr\rsrp sonar nespatar oeI 
l€usilacri-0,0-3,0 mm :

861 2200525 Nisip sortat nespatat de , mc

2

'z{a1
rrau si lacuri0,0-7,0 mm I I I l

ez:zooiios) oter6iton piirn ieed l iil ''--- s,r+.:ij - -- - l - 
s.ral

OB37s438D=8mm
aelzoooo3o ot"ruut- iiori, n","0 | ''id , 17.55 i *a2OUU030 Otel beton pront neted I k9 I 17.55 , 

o.oz
OB 37 sl,as 438 D = 6 rm9b J/, Sras 4Jd u = ti mm l

de zuuus/r ureroelon protrtoei odrc kg 6.963.23 6.96
PC52s438 D-16mm.PC 52 s438 D = 16mm

soli0004ib otel beton profil periodrc ks1,508.79-:'i6t
I .,,
' 1.08191'2000509 Otelbeton prolil periodic , k9 I 1 075.50

Yrlzuolr5zu Fanoun parcher tamrnatr mp

94 20412529 PeNaz 'ml
I I 0.06

-.-.i-- r.,Ijlo'ot

, LISTA cupdnzand consumurile de resurse materiale

104:8000184 Plasa sudata o 6 kg

. PC52s438,D-10m I l: s2:2s2836t Pandu corr4 asi;rc;r; I .p e.011 - - l- -. o ra,
lscind. |as.scurte subscurie I l

ssliboiisza euno*i n","i'.ii ri,iinur, 'p *.i!.'- '----: 
o.ou'rtl

1...... -..1.'. -.---I looluoiiie+i- eracaiustrotnerm mp j56.bq I :-- 
-- 

I 
.- 

o2t
l30xps-s/035 50 mm canl neied I I I l

1012921674._ P-aca PAL 
_ct 

ca'C 3 mp 2t tO 0.21
nomale 4100x1830x.?mm
s6438

94.20A12529 PeNaz i mt , 54.66

sjs'zsa6iiea pi*"' liiir',jt" pinn l- ''l- 15i.6d, 95 2946096 Peruaz baghete pentni I m . 152.60 O 31l
Lsi cl'er rasin. 32119 mm

so zzooicz iiiiiiis ciuruiispiilr oe mc I - 0.j1 -l '-- :''- | 'O.lu.

|auTl5mm I l

9/ 5841465 Pruirc le\agonala bJc i.09600 O.O8
prccisa lvl20 9r.5 s 4071-,!5"5" -tut 

zo sr 5 s-..4071 l-,,
9815841045 Piulita pai€ia l\,112 grt buc98 58410456 Pruhta pair€ia [,t 12 sr buc 1,7s1.0-q ] - '-:-- 

-- 
: orj;

I

; 99 5841021 Piullla patrata Nl '10 gr 6, blc I 63.00I s S25
rJi.l---"0:oo l-- :--- I -u1

:roz:il1lrz,^"pr"*ii^r-;;""t"gi,01';;l ao2 I I ;.1
I calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986 ' 

l rl
10317800027 Plasa dn libra de sticla , mp l ,,ooi:-r- -:]
104:8000184 Plasasudarao6 Irs 72261 , -'. ''----':-,3d

/100/100 mm I : I l

105,7500210 Polis;en eipanoai ---f mp 27s73 -l-'. ---:- *l
-,- qnrrusar I ,.., .. - . ,,,1 ,,- r 

l-tbo gzzdogg 
^i;risiiren : 'p i9.90 -''.. 

l- n.ool10b 32l0u39 Porrsttren I mp j9.90
expandal Polis rer 20lghc2 cT

I 1071750-008s Polistircn exlnrdat 10 cm ' mp 42.84grcslme l

lmet M20 OL34 I I l

112 5882192 Saiba prec.plata pentru k9 46.58
merA M 12 OL34

. 113 5883007 Saiba uzuale pentru I kS 1.09 l



, L|STAcupfinzand consumurilede aesurce materiale
Pas 5

0r 1 :2, 3
l'5 3E03233 Sama moa,e obisnuita D kg 45.24

,5=3 :7
0 051

l

6.561

'':
0.00

3x4 ,.

' = 2,5 mm, O132, s889
- lto zsdseeo Siinaura rasin runsi 

'

tiv cls C gR = 24mm L = 3.00m s
942

Scindura rasin lunga mc

13.12

117:2903983 Scindura rasin lunoa 0.01

Itiv2cls 
o sR = 24mm L = 3,50m s 

.

118 2904995 scindir asin tunsa
tiv cls D gR = 24mm L -4,00m s

. 942 
1

, 119 6311528 Scoaba oteJpentru kg' construciiidin emn, tatime= l
:65-90mm, 1.200-300 mm :..,,-

. 120 20012684 S|L|CON UNTVERSAL I

''. ---a_

0.4s1

obq

l

0.001

1.95121t2906648 Sipca lemn 38x58 mm

tzzlsaostie sma moare oursiiiiii o
r= 1.12 OL 32 s 889

125 5821203 Surub cap hexagonal
grcsolan [1 12x2009r48s 920

12615ti29126 surub cap ine;t;;;i;t
lsprcc.m 

6x 30 sr 4.8 s 2571

l' t? sazso6r surr,6 
"ap 

patrat M .i ii x

.. .: -.,.. 492

L, 154

oiii--

. _t,..
123:2oo-1O0SO Spuma potiureianica

. 124.2OO1OOA1 Spma siliconica

0.131

2 09,

3.26

e1.i5 '



Valoare directa

TERRAPROIECTSRL

LISTA cuprinzand consumudle de aesu|1se materlale
0i 't i 2 | 3 it=3x4

TXRRIPROII]CT

e{ail: ofiic6@inteBon.o, t6t. 0236 477.007



Ord It_**_-
OBIECTIVT Construire Centru Comunitar Integrat Sat Parincea, Comuna Parincea, JudetutBacau 

l

OBIECTUL: Instatatii interioare
Beneflciafi COMUNA PARINCEA
.Proiectant Sc TERRAPROIECTSRL

C6co - LISTA cupdnzand consumurile de resurse materiale
cumulat De obiect

Nr. -:'. 
Corisumut : prei-unitar , vatdirrei , creu-Nr. -:'. 
Corisumut : prei-unitar , va6irrei creu-l.crt, Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in l(exclusivTvA). {exdusiv TvA), Fumizorul tatea l

oferta Jei- I -lel-o , o':* 
:- ,,='l'-o u 

-t?"-

1.1oool41a9 Adaptor press 32r 1 buc -__l-- 
iJOOl

lr.

3 6110510 Adezrv or. pit p vc hg 3.oo o oo
415904770 Aliaj de tipil staniu-ptumb . kg . 0.43 O.0Olp30 l,:,1

- i 56202818 
'iVa 

rnousr'i'ara pinrru -mc:- 00f--- '- --- ':-- 
o.oo,' 

.morlare sibeloane de ta relea

6 6202820 Apa poEblla mc 0.14

7 '00459 Ao.ca09.dabaeLED buc 600

8.3701265 Banda din otel lam cald I kg 4 0q
s908 , ,25 OL37 1r

rjl's6zilii aanaa izijiiioare oin l;-' 7.00 -l---- f--noo]
prrza caLc rp pc 0mr20mn s
3658

10 4201301 Baterle per mcda dus buc 1.00 0_00
+ilrt+para crcm par salcod 11002

ll
l-rr,+zorzirs-aareriesr"i',nioi,ocoml ouc ,ri ..-a- - a-- - I ,;

llavoar 
cromaia par salcod 1100'1 I , 

l

1214201303 Baterie stativa monocom I buc 1.00' I ciod
sDalaior oar sa coo lloo7

.. a ... .. l: ,.....11'36200535 . Benzina de en?cle | 0.60 OOOtip 80/120 s 45 :
ll
lr.l

coh 75 rotna a s 176

15 6200573 Benzira auto reet ala tip | 6 00 0 Ol
co/r 75 norrdla s 176

16i2600294 Bitum pentru proi I- tS 0.50 l- .. - : O.OOi
. 

I 
conductelor metal ing rcpate spp 70 s l' '2484 I l

. 17 5893438 Bolt constrgenolix inel buo 624.00
venlb OLC45 D=20'50

93.00 ,

4.00 I r

I 
-18.5893464 -Bo[ 

de impuscat -,, . bLc ] 93 00 . .l
: 1e:1?0^f,8-2^-^8,*:?, teviinsratatii blc 40q 

lapa si gaze 1114

zol,Dd+ros'lraiira tevi insiaiatii -louc +d.of '' '-f- --'- 
0.01

apa sigaze 2 l

4v uLl u ull
apasigaze 2 I I l

21:4204135 Btatal tevirnsialatii I buc 40Oo ----l- .'- 
-- ] ,.rl

22 7306661 Burbac de srers rg 1.60 o oo
23 6832352 Burshiu cu cap widia D = buc O 7q I I O Oq

' 24 7344A25 Burghiu pentru metaldS buc 0 7tl I 0.00tl

tip 80/120 s 45
'4 6200585 Be.zrna aulo neet latd np 4q

, .-:'i:1"'T' "1'u :

,:1i-. ... ,....' - 'I 25 4807_869 
-Cabru 

CYYF 3x1 ,5 m I !!!gs_',..



. 0 1 2 3 I 4 ,: s=3x4 I 6 z'-zo,+eozazs 
ca6ii cr,;F 3xai -:; erjo.od ---- 'l-- r- ';;n

27 4mA775 Cada penltL ous 90x90 buc 1 00 ;;;

,--ai;.r^* cararatdin cirtiae 
- 

6 
':' ;- ---t 

" 
*l

cinepa, alb mru-nii 16463-65 - ''
2e12300870 caramda prinem1oo , buc ,:d- ---l - --- -l 

-zcal.a c2 240,115t63
gofio&% carce de s6'{li" '- ks 2.25 , n nn'

:.., .. 
-. 

I ..'35 2100385 C.mert de fuma cu kq 8 30
adaosLn f25 saci s 1500

.:i6,zaioze ciir.nt r sz,s (e roy sac: 1 r<s i o.5o I : o.dq

uri'.^doooo cimenirA32,sipa35) Iks "-05! '' :* , -'. : ,.;
..,r"""i : I i r l

' ;;i-- - -' ^* ""1 i I o':
, ii ztao+oz cim;nt rr ri s2,5 (M 30) : kg I 230 -: o.ool

:*i _

/rue.rzrj uarpe de sters. din hg 2.25 I I O.OO
oumoacoe once curoarc l

'r"ii,ljiip 
p i'liiiii,iiiii'iq"r'( "'p l 0

z zsoastri carron ondiipznin iii,t tg-: 0.60 - --- i--;32 7308310 Canon ond np2 din hirt k9 0.60
ambaltio p 32og/mp.sJtJri j

| :r,ieoerss 
- C** pi"roi i.piiiitit '' : ou" 717 og ) : o.o2' 'bolluricalibru 6,3 rnm umc :

w.lLu! prstur tr p rEt I ouc t1t.uu I I : 0.02' 'bolluricalibru 6.3 rnm umc lr.,,..11
34 6101349 Chit de cutil gn 1522C ko 0.25

891-1 stas 6592 6?- 
ss ztdoeas c'menl de fumal-;-' , ks B3q :- - 

I 0,i,.

LISTA cupdnzand consumurile de resurse materiale

39 6110467 Codez 100 adeziv nii kg
4721-76

40 5500689 Com utator cumpana blc

I 0 00,

-', -- 
i, -l. 0.001

,,- f,- - l
icapsulal simbol 076 10a 250 V :

tt.tcoit+laz- co"Aucta p*x i'or-ati :

43 100014183 conducta pE x Ar zs.ocl --f : -l- *i.
, ::::.'.. .,-. ' ,,,,,,,,',

4411000141a31 Conducta PeX-At m I 8.00
32x3

0.02

. 4bt42u3519 Uonsota brat dubtu buc I 2.00
: emailah 350mm cal.l ---l

r r i2rilaze consora cr un urar buc i6.oo
emailata 420rm ca .l s

18 3500166 Corr er cu a.ip eSate tg 3.3e 0 00
laminat la clad, sias 424 3Ox3Ox4 I I : l

.,,lmm'. 
oL_3-7-1n , I ltmm, ulr/-rn I I ,

, 49,1oool49 Cory de ilumrnat trp LED , buc li6--- -:-- r---;;
API 3OW

50 '0004584WCo? de rrLminar p LED br,c i9 00 O O0

. :: . ..-,:::,i,r ... , . -,,..t-.,.. .-,,,,,t-...
51 1000456 CoD de ilumrnar trp I ED buc O Oti

PANEL 36W

52 5105805 Co? ilu1r.nat Incanoes buc ,3 00
sgu€nra clsA LFD 02 5Wetc.era
EX|T 

l,,,,:_ , l

5314117801 cor panrzef fonr" rrei--l uuc . 

-zso.iirJ- 

- --:-- * , i-- rjoi
oenlrJ tub ipe dn 21 mm

,-*:r".+19_"9ji'Vcu.lls'DNiro: bui - roq - 0.001lcodkabl1ox4s I , --!
s6ioTiz:z cot pvc,u rsor o :z I r,,"-i- Inii - -a '-- -- --- -f 

- ;;.1



Pao 3l

: .penl.u constructij3xT0 OL34 s 21.11 
.

I'sa oztsz:t curia pVctip 6ergmdi uu"' ,909r DN 25 nii5795

59 7312440 Cutie cu ecl,sa de bLc
,''''''']
I 0.01,

5e 7312aao Cuiie cu tti;a de ouc 1 1.00orc I 1.0u a I 0.01
sepaElle simbol ces. i a I --,

..... --.4-,. .l6016313332 Diblu cu expandare , buc 30.00 i ''' -: 0.ool
tmanmea b I l

LISTA cuprinzand consumurile de rcsurse maleriale

6i'o:1tt4 Dibtu;Li;xpa;a,e : buc 
- "'- 

2t

150.

;;il;;;; ;il;";,,:., ;:: ';;; ::;
aulolrezare pe1tru surLb M 8 -'-

64131t232 Diclotetai ca fln3 tg 5.11 nnr
I os.rooorltdsl'' orsmuuiioren-Ac I luc '- 1"0i- --:- oooI complel echipat cu 4 cai Axc Tcai I I l

br-rr344 
^Drbru 

cu expandare buc 28.00 I 0.00,
manmea 6 I :

:::::9119 ?lor 
o"..n buc .19100 

--,.. , -. l''. - "'''r 
n.o.i,

, tAR -l I I l

|oo1rooriilresi'.'oisrrio.,iro.an-Ac'i'6i]i.-'1.o;-.1...
conoler ecnipar cu 6 carAXC- 8 c.I ,o* ---. r lr;-,-, ..^:... .,,-: . .. .,., ..:67:100014184 Distibuitor coteclor lbuc 1.00 noo,lcomplei echipat cu locircuite I I;,,-:^,.;^;_-_-::i., r. l---:- .----

l ,::-t::"P*"",'-:'*l:,.. 11:
6917319307 Doza apaEt buc 169.0d : -- 

^ ^.1I fiiuwaz oo,i ianr'"' oin ro*a I tui-- -1so0d- ----: '. "'. ;;;lrnlel specialiub.ipe d.21mm : I l

/1 7319280 Doza pe1iru aparare bLc 42.0A 0.00: rpent.u tuburiizolante usor'oroteiate-aiD r I l
: rpenl.u tuburijzolante usor u u0

727319321 
-Daza 

rcmilcar|e buc 30.00 0.00

I z:,ssirirz r z 
, ^rectroa 

suo.or near;r s is . otl -I '-- : 'l'--d.oq'''il;;;';.""**" o'q : 00q

/4 2a51485^,traera oorletan tip e2 30 buc 800 0.01alo ctnZtO
75 7322940 Fuot cnepa kq - '':

. 266100034 Grundminiu anricoro.v. k; ';:; - ---, -.' :- t :::'

' it Alq6ss Hirtie d;ija.50s/mt' I id- r.68 i- ooir
stas 260 70 In sJlurif zal6ooii;to ii,rii"r"r"r.,!"*tiii! r"i , 6,", 113.0q ''- ' -f- o.oa
23x30 Sr 6 s1581

79 5500720 IntrcrLpalor cumpara buc 9 00
st.srnoolOlTO 250 V 1Oa

I ao zroos:0. lpi;i;iu;;itruiii : lg-.'-- - oz.od -l -- - 0 0;
rpA, sac, s sa),llipA, saci, s 545/1 i

8' 600000230 Kn eTergerta penrru buc I 00
leo LEDCO lvb\ 25w

:&'zqeazot rio-ar pinainisiarar b,;--.- ''lnt - - --l--
', - ll&5s-omm 

bjcolorc.2 s1540 | : l
8.] 6713582 l,lufa PVC buc 80.00 0.00

. neplast imbrn.pfin hp pf 10 DN 25 I I I ,

s7176
:-. dabtoszs-' niJip sortiinespari ae I 

-m" : "- 0.02 I --- l- --1 AOe

120 00 o.ol

4 . rt=3x4 I 6 7 :i;.09.-- --:-- -'', '. - --, *l
. 
"o: 

-- 
l - i-- -l 006l

:,

, a4 2200525 Nisip sodat nespatat de rmc 0.02 I 003
€u si,acun 0.0-7 0 mr

85 2506694 Oglrnda geam t€s seruit buc 8 08
500{600 mn s 9042.--- .,.-.1
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LISTA cuprinzand consumurile de resulse materiale
0 1 2 3 : 4 6=314 6 , ? l

OL37-1N lT= 40x 4 tl
0.02aiiqjoozsi ota rcjiuno raminai6--: ks l 

- 
20 00amtnar ta I Kg , 2lJ 00 : 0.021

card s 333 OL 37-1N D - 10

88 6Ti5504 Piesa cuiatire din pvc -b;- s.00''--- I -- -'-'. 
0.0j,

cu c€pac D ='l0mm nii2167
es odtils6i-einza pentru- , buc 50 oo ' 0.00

:::-r:::_-_, - " ,:,:.,. ,

89 6001965 Pinza pentru , buc 50.00 ' 0.00
sleiusc.carsil.nea.23x30 ar40 foi

90 5840.05 Pruhta heragonala buc 93 O0 O.OO

6001965 Pinza pentru , buc 50.0q
sleiusc.carsil.nea.23x30 gr40 foi
s1582 i

5840405 Piulita hexagonala buc . 93.00
drds.lan2 AM 6 ^rq. 

qr, , lgrosoana A lvl 6 g.1 s 922
gr seadioo piuriia ri;xas6;ia buc 10.00 - : -- - o.oo

grosolana BM 8 gr5 s 922 , I I l3 9'.:.,,".. e22. 
.1.- .. I l

s2t5842s72 Piulita hexasonata r buc 6trtl--- - -0.0i
rspeciala s 6218O137 [/l 6 'l

93 s843067 Prulila helasonala buc --- - iz.oo -:----- -''l-.'- 
.' --l-..oo,

soeciala s62la OL3z M 12
rJ Jo+ouo' riunu rExagonara , : 0.0O

,speciala s6218 OL37 M12 I i l
-,...194'6621844 Placa maGit i,l : kS 0.25 o 00,

5 25011.5 nT s 3498

95 6621650 Placa teh caucrucga.f ^9 003 0.00
ins.tex. Ez.pet tip. na 5 mm l

96,6621703 P aca teh. cauciuc gar f kg 0.08 i nnd
Ins len rez.pet trp.pa. mm

s/ 245rlbu Hon- l|nre poneal buc 5 0097:2453768 Port- hirtie portetan ltuc 500
' hal alb c1

l-'se qzatzqa port - p.!or;incnaG i or" 
- 

-' 
a oott- sa trlotua port +.lor;incnaG I ouc 

- 

-' 
a.oo l--*!

I 2brale vinidur

. 99,5500331 Ptzamonofazata, buc z+.ti'-- i --- :--nd
s mDla ST' ',*lllo-o-.:, 

",n" '*"-",", 
"l ;* ' t0! : 

o.ool

"l-"": 101:4501129 Racod alama tumala I blc 2.OO o no: 101:4501129 Racod alama tumala I blc . 2.OO I 0.0q: ;fileiext.d 1/2 loli (am. nefer) I : .

Itoz+zdiooii-nacorcioeirairi, touc t6.od---- "'' , 0.oo. dn=1n" I i

, 1o2 4tu4vev Racord de atama, r buc 16.00 I 0.001. dn=1t2" 
l

. fi3:73362cr' Racod flexibii, a;;nd - , buc 2o.oq : --- : dIj4

.^.:::a:'l'"^"'" .. 1.... .,. I l
104 5709078 Radiatordin oletltp buc 3.00 : I O.dt

parou 22- H .600 sr 1 1000parou 22- H .600 sr 1 1000

105 57090.9 Radrato.o.n oletl|p .00 
O.Ol: ,panou 22-H=600siL=1100 : I :

,ou;;;;;u;;".;;.;;;;; buc 2ao o,I , 003.
panoJ 22- H = 600 si | = '4d0

rc7 57AgO72^- R€dEto-r drn orer I p buc 8.oo o.12
.panou 22-H=600siL=400 : '. :

i'iiie 6zogoi+ 
' 

naoraroi oin orer tip .ouc-: 2.oo '--- -''-l ' d.iji' panou 22-H=600siL=600 I I ' l

.-,,:panou 22-H=600-siL=1400 r .-.. .- -,,,-,1, - _.. .-..''1vlitffii 
naoaroioin oteirip ' ouc i e.ocj : 0.12

t1{id5/u9u/4 Radraiordrn ofettip buc I 2.OO I 0.03' panou 22- H = 600 siL= 600

: log:szriiois -nioiatoroin otertip I buc t 0q 
- - ------:r.'- 

0.01:
,panou 22-H=600siL=700 L : l

110 2949482 Rama vas closet placaj lbuc ----- 5n0' 0.g2.. lfag tip B c.2 c! capac s 3489 I l

: ti attiatz Ra;ificati;impta 
- a b;-: - - a.oo ---- - -- --l-;it

PVC-u4sgd. 50-50 nii : I lPvo-u45gfd. 50-50 nii : I l

: 2167 t,,. n2::6712863 R€mincaue simpta , buc 5.0q O.OO
PVC-L 45 qrd. 110- 10 nii

113 2452958 Rezeruorwc 12 buc I '--- 5 05 --t - 
O.OS,. .semilnallime alb c.l s 9441 :

. -,.-i'--,.- ..-,i-.. ...
114.4201913 Robinet aerisirc cu cheie buc 17.0d I -'" 

0.0d1.1t4 I l

::4,_ ::: .,,,,,,,,,t---.,.. . ,,, ,,. ..1

.115:4202735 Robinei cu dubtu regtaj , buc 17.oA I O.O1l

i pentru rcdialoare 1/2 ioli fc l



0 | 23 4,ri=3x4: 6:Z:.
1164201662 Roonel rethere ventit bLc 2000 oo1'/2 pn 6 mufa ni522

'rtimtgzs- aoi,inei rezerv. wc Id* --5.00 ----- l-- --r'- --- --'I oodalama 3/8sem"naltine 2 s2377-na cz6iset noornet r!'i'.v. wc ;m ;u;-:- rii.iiq - o.oo
cok 3/8 seniinahine 3 s2377

l19 4202724 Robinet temostatK drept ouc .7AO
DN l/2 pert.u reava cu cod
40290411 I l'' iio aaztztt Sai6a oe ciuciuc mrr I o* . 

-.io.oo 
o.0o

I . tl. .__. _. ._ nf,2o2-70
' 121'2453536 Sapuniera sa 2-15 , buc _- 8.00 ''- 1 :- 

-_ 
n n,l

(aparcnre) alb c.1 ni 5.4
1223803t42 Sarma moate obisnuira D k9 2.23 O.OO

= 1,25 mn. OL 32 s889

l)r,ooobooz:r s#o.de mis;arc .- bu; - 7.00 --- ---a-.. 
o.bq]

'2a 42027-73 
..Srfon 

a ama oe.t.L ouc 9 OO ; ;;taraa- 1 't4

rzS iiO2stz siicr tonta paroosea a buc b.00 0.03simpru €s.ved.d 50 c.i s3690

126 ,/905955 Sipca rasrroase ctasa t/ mc O.0l
llgtos1At2a-24ta8mnL

: 11,50 - 2,75 m I l

, D|aaostzz 
- 

sirma nioare .i"*ii ol r.g 200 i- 
- 

ond

. Pag 5

. L|STAcuprinzand consumurile de resurse matedale

': ,=2 OL32 s88S : I

''tm azoozql spa,rator vase ronta I buc' 1 o0 ''-- 
d.ot,!ll9_,-. 1100mm-car.2 s275e, 

l
oJb'J 1100rm cal2 s2759

rzg i:+ozoz -siearini ---- --, nn 0.1? , I - - l dnd;;^:-",;,"; ;:'--:-:,rr_;:-:-:::,, -',,'lfl1r,lg9^ ."-,r_9li:",il,"s*", I ;i -;:i-- ''- --- r- - -,--;nq
pamint 40x4 sinbol s-.d7b

131 5820259 SurLb cao hexagonat bLc j0 00 0 00
grosolan M Er 50gr 48s 920

,t,il76j"y.*:lh":C"l:l- I 6* 12oo 0001
sernrplec|s I\,1 12x 40 gr 5 8 s 6220

,,10.00t,:
' 0.001
tlsE,,nP,EU'! 

'vr 
rzx

l

133 5836492 Su.ub cu cap bonoal bL. 70 00c€stal l5 \ 60tl s1451
t:O SerOagZ SuruO ju cip oomlat ' oic I 70.00 o.oo,

..1:f."9t 15 x 60r1,sr4,51. , I 
l

134 5836935 SJrub cu cap inecat buc t0 0O O.O0creslal l4 Y 30'ls 1452
r,<,<a??lal c.....r'^.^^*,-^--.'' , ;::__-- ^^:;1 

... l..-__ _ ... l

. r35 5837161 :,,yb*Tll*9!-- , t,"--- or.,iil " l 0.oolcrcstat 5 x50f1 s1452
136 4201107 Surub fixare (bulon) buc 32.00 : d.oo

perlru oglirda
. s:qionfi. - 

swul nxire'lportranr lui s 0d - o.o0lpenlru baie simb.485 I : l

, 138.42d10E0 suruo rrxare lporiiiiri ; ouc ' r.oo' - l 0.00, 138.42d10E0 suruo rrxare lporiiiiri ; ouc ' r.oo' - l 0.00
: pentru baie ,s.i:111911 .. . ., .l_, l

r:s:oe6lze raoiioin pru.l i +sii tg j.00
pb99,96 3 x500

raijtzo,iz+e 
'i** 

oin p.*i.;!iJtip u l ,,i it--- I r -d;,. r32x1,6 sias 6675/2 . I I l

141 6700262 Teava drn p v.c rigid trp U m 51.07 OO?50x13 sl..s 66752
" 

r +zloioosoa 
-reava 

oirip.ic,igdiip u m- 41.20 -:- ---f--o.oi
r10)c'2 sras 6675/2 I ,,,_ .,, _ I I l

143133555ri ieava oin pturno oe , m 4.sq --a--- ----a'';.Oi
lprcsiune2'lx4mm I l

tr ouoor:q telG-iiipvc rijiii trp ul ni . 4 80 r'--- -- -0.d
, r20x1,1 shs 6675/2I rzuxr,l s@so6/5/2 : i :

. t6l3o:oses r** pr""ib ma,"i I ks-- 2.6ti-- '-- ":-- --1- 
o.;o

, ,;9tt,*t""',"" 18xa sl I I i I 
l,: :671 lr:.1t 

.. -.-.' : .' -----'- I : 
- -l



L|STAcuprinzand consumurile de resurse matedale
0 1 2 3 4 ti=3x4 6 7
146 3336395 TeaE p,Jmb-marc€ rg 1 2d O 0O

.pb99,96 presiune 21x 4 s l1671 :ll
1471100014188 Teu prcss 32 lbuc 2.Oa 0.0O
148110d01i1s6 

-%u pres; p* -: b,r; I - 2.00- 

-'. 
r ---", 

- -- 'llnt
26-2&26

149 100014187 Teu press pex buc 2.00 I o ooI 149 1000'14187 Teu press pex buc

,_ :3:2 .3..?. . -1,,. -: 150 6719392 llla PVC (cabloprot) tip I buc

o.do:

6719392 llla PVC (cabloprot)tip I buc a0.0q

'." ,, .,. .,,,,:_,._.
6704684 Tub izolat tip i.p. I m . ' 

S12 dit

I lpersoane cu dizabililati

I r 6ol +zos337 - Vi;itir scuis,;d

'- 'Pasi

::l

152:6704490 rub- izorar iip I m . 1,025.00 , 
-'- 

-l- 
o.rcl. i.p.e.(pantzer) 20 sras 0990 I l

153 735i541 Usa metalrca pentru cJ i kg 24AO 0.02
I cablurisi |ame de 300x200 mm i : l: , l, -_:, , :-.- _ i ,i

154 2442740 Vas closet orhdeea alb 4 O0 0.05
I lcod 7sse6802 I I l

'55 244?741 Vas crosetpenru buc j 00 O 01

0.01
Ilavoaf,spalator 1

s9610

tlZ 4:OIVS Vent., scurqere bLc 1.00
I lavoar.spalalor 1 1/4 cu tacod I ,

' s9610 I l

i lavoar.spalalor 1 1/4 cu tacod I I :.ss61o ' I lrise .izqi72 -,wntiiirsefe fez;or 0," , 
- - -- lo{---' I 

.'--l-..
wc 1 1/2 alama s9610

a 15916103294 Vopsea minium de plumbr kgI lV 351-3 ntr90-80
159 6103294 Vopsea mrnrum de plu.nb kg 'l 99 0.00

V 351-3 nlr90-80

16017358286 zjncarca la cald I dmp 35.0q i I I o.od

lotel-bel.benzibare,pfofile,hble ond. I I : :

%

16at7801062 iia;rid m;rur'ti DibrLr

I lemn, ipsos, holtzsu.uburi,sol
v"- '-..

l!''rojTi""li'i L
'16517801063 ilatedal marunl ( Djblu

I 

lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,etc.

: Valoare directa

:jsPi!!retr"- -
: TOTAL

nt,
RAPROIECT SRL

-'''
PC TER

nol

f""*\
TIRR \IR(,IEI

, Rapongenerat cu ISDP , ww. tel.: 0236 477.007

Beneficiar
:



oBtEcTtv:
I -- P;s i

Construire Centru Comunitar Integat Sat Pari ncea, Comuna parincea, Judetut Bacau l

OBIECTUL:
Beneticlar:

Proiectanti

Montare utilaje
COMUNAPARINCEA

SC TERRAPROIECT SRL

C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect

: Nt I , consumut , i+eiunitar-' l'atoaiii- creu-
I crt.I Denumirea resuGei materiale I U.M. cuprins in I (exclusiv ryA), (exclusfu ryA) Furnizorul I tateaI r oterta ' lei" lei- -tone_,

0 1 2 3 4 5=3x4 , 6 : 7
1 7306659 Bulon cu cap nichetat buc ''- 

4 oo --- ':-- :-nod
13x350 penlru tablou distrib.elech , i I :'l
7306661 BLmbac de srers ^g 0.28 0 002 7306661 BLmbac de srers ^g 0.28 0 00

3 /344t131 BurghiL cr cap w|o a dl4 buc O 04 o.o0.:".... .r-...... i i l

417308164 ca lra catciu tehnica I kg +.ad
l(carbid) sias 102 63(ca.bd) slas 102 63

5100014892 CapeloesensDN32 bLc 400 O.OO

I o.rooiiraaso ctapei de s;ns DN s0 buc' 1.00 : ooq
:. ,i-.- I I l,---, -,-. I l

7163133s6 Dibtu cu expandare r buc 8 0q o.iiol
narimea 10

. 10:4405A20 Flansa plata pn 16 buc Zt OO : 0.02.
I 125- 30 oLc'25 etpu s8014r , I :: :,25' 30 oLc'25 etpu,s 80Lf,. _,,,,,,1__-_..... .. l.- . . -,_

11:7322940 Fuiat cinepa ks 0.04 I 
- 

o.od:
1i6200468 Grantconcenr€t {tolal) kg O 1. o.oor '-l:::'::; "' l, rps pr€1 I l

. ,. 
i;r^1r"."r" J!"ff,r-ri, "i,n"t,,"iir I r.g' t.2o i - -f- 

obo

:rr ssoasif oirsTr;hnic g;os i":- 1.72 '':- i- o.o2
imbuteliat st.s 2031 clasa A

,,;;;;;;;'";.;;;;;; .,,,, , 040 000

-ir:"!lg 
-:- 

.,_., 1 _: ,:ro$iosro eiurita trexagonira Ouc, 4.00 ' 0.ool
lgrosolana AIV|14 gr5 s 922 l

17 5840479 Piulta hexagona a buc 16.00 O.O0
grcso.anaA [4 12gt 5.s 922

, ts ssad6ot errLrta r,exigoniri - ' il, 4 00 'i- ''''. --ool
qrosolanaA N,|20 q' 5 s 922grosoranaAM2u gr.5,s 922 I r :

19 5822776 PiJrita lexaqonata hg 8 0O 0.01
seriprccise N{ 16 g. 5 s4071. .:,_.:._,,.. - :,,,._,,.4-., t.,. .,,,_,,,,,:'_-,. ,--,

20 6622159 Placa marcit t I *n 0.34 0.OOl
100-500x3.0 nr s 3498

21 6621959 Pla@ matsil lvl kS 0 32 O.OO

110-300x2,0 mm s 3498 I ,

' zzaazzuio 
-pi; .;rsi \r 

- ----:ig atd -d.oo:

I 2t450x3,0 mm s 3498 I , :

23 4122260 Raco d olan.ei.pla fil rnl buc 2.00 0.00
en u2 s482 DN 4011/2/r. ext u2 s482 DN 40 11/2 zn

: 24.1A0014A91 Reg!aiorelectronic buc

] . U,UU

.- 0.0024 100014891 Reg! ator electron c buc 1.00 i O.OO

255881291 Sarba g'os platd pentru kg 002 0.00met l\,1 14 OL34 I l.. ,,,,:',--...-.-.
. 26 5881344 Saiba grcs.plala penlru buc 8.OO ' I I O.OO' rmet [418 OL34 s : ]..-,r-^-,..--



28 600000232 Senzorde buc
rempeErura l

291600000233 Senzorde ' buc

llemperatura apa calda menajera din I

6sii6to sirma pri-a peniru suo.il
inc.subiux s10 2,5 l

etissoo+ss sirma siirra otilnuit Is11 s10 colaci D=3,25 :

32 590050a Sirma sudura obisnurta ig I
sl126 sl0 colacr D = 4.00

3i58i-0s69 Surub cap he'agonar buc tj6.
grcsolan i]| 12x 50 g. 4.8 s 920

4 , ai=3x4 6 I 7 i
0.001

I I :--noci

:

I

I

I

kg

5621667 Surub cap hexagonal

38 100014890 Vana cu 3 cai

rcsolan M 16x 50 gr 4.8 s 920

5827776 Surub penlru tundatii
grcsolan C [I20x250 gr.4.8 s
2350

36,6108945 Uleide in sicativat

1u.001-13 slas 16-80

ii6roi5r7 -ij; moio;6--
:apnnd.scinteie nead. tip M 50 s
:751

8.

4.dq

Pag2 j

0.49

0.05

0.

: rmotorizala

| :s ot-tiizs+ vopseiminiiriir oe prum6
r V 351-3 nh 9G80

T[RR.\PROIECT

Gief
R.porlgsnsral cu ISDP ww.devr/e -o e-mail: oflice@ml€Gol ro let 0736 477 007

Benefciar



OBIECTIV:

I

]OBIECTUL:
Beneflclar:

Prclechnt:

200 stas 3622

5 295s953 Bib;;nele lmin = O;j

l

60q

Pag 1

construire Centru Comunitar Integrat Sat Parlncea, Comuna Pa.iucea, Judetul Bacau

Asigurarea utilitatilor
COMUNAPARINCEA

SC TERRAPROIECT SRL

C6co - LISTA cuprinzand consumuril€ de resurse materiale
cumulat pe obiect

GleU-
tatea
{one-

'o.dsil

I o.oo,

,supori sca.a avand inaliimea de 500

. Pro 0n.630 de diam.1000/630 mm si

'rrl6ooc6646:] 
conducra vattasr

lBasicline din PVC-U multistrat pentru

lcanalizarc exterioara, cu diameirul

, .de 110125 mm, cu lungime de 1-2 l

:r'l
a 13 5886928 Cuie cu cap conic , kg

11 600001377 Con cu dinti Pipelife buc

. ,. ..,..,... ..1,...,

6.00-

20.0d 0.00

o.2

---:-

I tlipA 3,0 r 60 s2111

l--rllaarj0s+ -cut" c, cap conic --l r<g

llDal 3 x80 OL34 s2111 l

1812917685 Dulap hg lLrng livit
lcls C gR - 50mm lun G = 2.50m s

0.00,

0.20;:



' Pag 2
iLISTA cuprlnzand consumurile de resurse materiale

0 1 : 2 3 ' 4 ti=3x4 6 I 7| 1 : 2 3 ' 4 ti=3x4 , 6 : 7 ,

20 290441s- Dulap raajnoitvii crasa I mc 0.011 0.00AgR=48mmlunc=4,00ms942 I I , lrll
zr,zoors+oa e;,;itu. oe cjiiciuc-. uuc *d- I .'--: 

- --l 
0n0l,D:600mm I I lru:boumm I I ' 

I l

22.6oodo142o carnitiuia penrrLi ---f ouc 6.00 rn6l
coloana Ppe[feP.o cu D=1000 nmt;lcoloana PipelifeP.o cu D=1000 mm ' l

:1.,:l
23 oooiiotzt, .-6imrtura 

pt 6aza , buc 6.00 , - I ,i.oOearntru€ pr Daza I ouc 6.00 I 0, camin pipetiie pro cu D=1000 mm i I l

' ' 
:4 zdbdaae remri r,ji cont rur cq rag r' mc oorf'--' -l-- ooi

:l min 1m D sub minlscm s4342 I l:l min 1m D sub minlscm s4342 I :

. 25',2sa\167 ft,lanere D=7-11cm L]-;;-- 0.0d --. 
-I l=2-6m rasinoase s.1040 I I li :=2-6m rasinoase s.1040 I l

26 2101171 lvonaroe zidarie M 50 0.04 I 009

,ni
u.u4 . : 0.cr..1039.,--,....-,,' : I i l

2/ 2200525 N sF sodar nespa ai de
I lrau silacui 0,0-7,0 mm- ziDgz$35 Pinou oe ;oiraj rip triis I mp .. iiiri -- - l --

ls 8 mm peniru percii I l

zs s8r tboz e.rtira parrata lvr 8 qr buc r gci

6s926
30 5883005 Saiba plata pentru leml kg 0.01

I A l\,1 9 OL34 s7565 I ' 
li sr.is1a22e SiinoJii- o.oq '''' -' l-' '--''

ras.lunsr.neab.cta€R = 40mm L= I I lr 11.8-4m 
lT = 6 s18689 ,--:_-

32 d311;2s scoaba otetpentru l- is 0.14 --.-l--'
lconstruciiidin lemn, latime= I I l

165-s0mm, 1.200-300 mm I i

33 6827395 Sp€it I buc 015 : , 0.01,
llmettdescop.0,smm(8t0pi.sprij.lung.,il:

0.60-1 50n $

i4 5824176 SL "b cap bombat git bLc I 60 O 00I patrat lvl 8x 809r4.8s 925 l

1r.0.01

:s oiisisz r rra evc icaoroproijr
33

35 6iisas2 nn 
"ue 

i;o"";iiio oii"'; 2.0o - - -' -----f-
33 ltl

36 630632/ lrcapta din ote' rctJnd kg 12.32
diam 14- 20 rnm I : l'li 
zooigsrio rub :iarekid ;ed; ;. .; , ,02t-

r:32x3,0mmltl
ae zeoeito ruo oer s crrc.tara ratpa buc 2.02

, 39t2804955 Tub lronconic pentru , buc

:

'ol

066

mufa imb usc. 1000\1000 s816

I i o.ool

r:l:
Valoarc directa

' Recapitulatie

TOTAL

Proiectant,
SC TERRAPROIECT SRL

/aa.\$ et F)

"- l.fr.
Enfl.tP'{{rltel

S.R.i, J *

tet.: 0236 477.407

Benefciar



Pao t
:OBIECTIV: Construire Centru Comunitar Int€grat Sat pari rcea, Comuna panncea, JudetutBacau

OBIECTUL: O.ganlzare de santie.
, Beneflciar COMUNA PARTNCEA
PToiechnl SC TERRAPRoIECT sRL

CGco - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiecturrrurdr Pe qureur

NrY-' nii:;ilii..r , b.-1.; ;- iil'^-;rL:'----: c6nsumut I pret ui.i6i- Vatorld r IGieu-"
irseimale.iale lU.M., cuprins in (exclusiv TVA) 

I 
(exclusi\' rvA), Furnkorut 

I 
tatea 

l

Nr. c6nsumut I pret ui.i6i- Vatorld t I Gieu__.'":-": . :':':1-. ':'":'-cn. Denumirea resursei materiate U.M. cuprins in (exclusiv TVA) (exclush,TVA) Furnizorul tatea
' I oferta : lei- I lel. . -tone-,

,,:i:'.r!,0
1 6202805 Apa indust ata pentru O3a

lucrdrumun-lerasamente in cisteme

2,220-03s3 
^ -B€last nesparai mc . ' - -" i.zo I '.- .'r-- - ---: .*l

de riLr 0-70 mm
rEspaE, 544

de riLr 0-70 mm

, : z:oeto4 catura catcu tehnica ks I- 0."i''''- -- l ' -- 1''- , o.ool
(carbrdl stas 102 63

, I zz+sgoosog Cnre ba,aca buc -- 
1 0q 

-f 

. oOI lmuncitoriI -,-.--. .-,... ... . , i t-,.
517749900549 Chirie bafaca scub I buc: 1.0d

I 61 774ixi00!08 
-di,irie tai;;todic si I l;:-- '-- 

i n0' '' ,"p";i;;''' - - '-----"--l --- I '".:

,' lf:-.j'lrg:T'l,g1'-'"11. -'.41--- --,,-:-,
i I 3437010 otel lat lam.cald s 3s5 k;'' 4.ii .'- ---'.- 

:

OL 37-1N lT = 55 x 10

' d5s0,i6ir. oiisen tetrntc sazos 
-''';ic 1.25 :-, timbuteliat stas 2031 clasa A I I l

, llmbuterlat stas 2031 crasa A I I : :, 'ioi?336513 
Aa'a c, pr-r"a iuoita--a 'i'': 

-----eiii -- r---- '':- ----:-
i1 5e03130 6irma- prina piniru s,u.si rij'] 1.25 -l- ''--f --- 

-1,,,,,,,rI 0.35i' '''--l' 
o.ool

:

: 012:

. .incsubflux s10 25 - I : ---l
l-iz:aojoaz reiijlirjita ,i:n!ii i,mn r m' i,r.rj - --: -' l- '- I o:|

51 x3.2lot 321 s 7657

l'^,rl---:--l' Valoare directa lei l

Recapitulatie !9i -...._.., . I ,_: .. ,:

Proiectant,
SC TERRAPROIECT SRL

r Rapod gon€ral cu ISDP , ww-devize.ro,

y'od' "!\
:l s.c. 1i

IT*Jii,,tr

otice@inle6off.ro, lel.: 0236 477.007

Beneficiaf



I 
-- 

-----: pa;il
-:..,,,tI OBIECTIV: Construire Centru Comunihr tntegrat Sat pariLrcea, Comuna parincea, Judetut Bacau :

OBIECTUL:

.Beneficlar:

, Proiectant:

14.22:

10 12340 lzolator tem|c4

0.00

Construir€ Centru Comunthr Integrat
COMUNA PARINCEA

SC TERRAPROIECT SRL

CTco - LISTA cup nzand consumurile cu mana cle lucru
cumulat pe obiect

, ro!9l99jt-atqpgq:
Valoare directa

8 156.43

. .-- llei

vroreclanl,
SC TERRAPROIECT

a Nr. 
- 

:-consumut;u : rttifut;ediu : varoarea :

lcn. Denumirea meseriei I manopen I -leiiora- : (excrusiv wA) p.o".nr,r i

. Nr. : Consumut;u : ijrifut rieaiu : varoari
lcn. Denumirea meseriei manopera - tei/ora - (exctusiv' 'lom/ore,- -lei-

0 1 2 3 4=2,
1 10251 Beton st 2s625
2 to75t Dutsner consr,ucri , rii u'
3 10130 Dugherconsrruct 3 29.30
410900 Faiantar 327.44
511141 Fierarbeion _l-

-., ,,,_.,......1

@s'"
f s,c.

ERP. \PROIT,T'

i.-"'"'. .4i
. Rapoftgenerat cu ISDP , www,devre.ro, e-majt: oftce@inteBon.ro, tet.: 0236 477.007

Beneficiar



Construhe Centru Comunitar Integrat Sat Parincea, Comuna partncea, Judetut Bacau l
toBtEcTtv:
:

IoBTEGTUL:
'tseneflclar:
'Proiecbnt:

hstatatii intedoare
COMUNAPARINCEA

SC TERRAPROIECT SRL

CTco - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat De obiect

Nr. l
cn. lDonumirea meseriei

54.78

I Recapitu

l, -'-%i-
:

latie lei

Proiectant,
SC TERRAPROIECT S

i 2111551 Instalator eledlcil,, .,,._ .. - ,,,,%C,la
3 11741 Inshlator incalzire 3rc.56:
4 11719 Instalator incatzre sigsze 10 50

:-- sJio+r ' ii."Lrii-la"ia.- --' ----l-- zzi.tz,. "' - '

'- o z,in:r --rac.otu:*n"truaiimiifl@!_ _-'S!:: " _,-:. 7:UA21 Lacatus mec€nic jntrelinerc-rcpaElii : 2.2d
: eftsszr rvrun"rrorG"-"rvir"ioisiruati"*nrat -f------rs;- 

-
l'-o.itsz:t wuiciior'i"*A;esca".*'r;,,tat":-'- ti;:

10 3'19721 lvluncitor 'ncarcaredesc€re malenirc I A.l

l1 19621 Sapalor 6j.80
12 22721 Sudor elect c 2.20

rol.|r ore manope€: 1,677.35

Valoare directa lei

z"*'""\a' r.c. 1i
R.\PROIEC

olfice@inteEon ro Gl.0236 477.007

Beneficiar



Construlre Centru Comunttar Intsgrat Sat Panmea, Comuna partnc€a, Judetut Bacau

Montar utitaje
COMUNA PARINCEA
SC TERRAPROIECTSRL

CTco - LISTA cuprinzand consumurile cu mana cle lucru
cumulat De obiect

Nr.

Denumirca meseriei

4=2x3

(excluslv TvA)
-lei-

Diferenta pfet manopera lei

Inslalator electfician

Instalaior incalzire si

3.51

10.

21851 Lacalus mecanic iniretinere-reparatii I
22721 Sudor electric

Total ore manopera: 40.8

Valoare directa
Recapftulatie

TOTAL

TERRAPROIECT S

ERR.\PIOIT

grv s1ts

I Raport scnerat cu ISDP , rr1{wdeviz€.ro, e{nalt: ofii@@inr€coft.m, !et.: 0236 477.007

Beneficiar



,OBIECTUL: AsiguraEa uti r.titor
Beneflciar: COii|UNAPAR|NCEA

, Proiectant SC TERRAPROTECT SRL

I CTco - LISTA cuprinzand consumurile cu mana lle lucru
, cumulat pe obiect
:-v|||g|q.Pgvv|Ev1

ij ._ -tct,nifinicu I -rarirur ,,,ediu 
. l-- |oana.---: ,-,e'! uenumrea meseriei I ff#lff. : .roi/ora_ i GxcrusrvrvA) procentul

; ni - ;-"-- -l- '1-' . .'' -i---, 
oi.,o ;;'"r-1 ---. 

- - i---- i--" --i'
:?lffl'",fr;t-+ml',- , 

'- j- -:#,,_-,,
4:.1:9!1 .-ll!l!9!o.r 4ryr,Fre 9re 1 .32

,10119621 Sapator i tagj
!i,r'ai:r'. za;; 

-- I'.::':
rolar ore manop€ra:

5 12051 Insiataror ahmenrarc; aoa ,t;;;
611541 Insrataror eteclrician -i;
i t:r,zt hstataror saniral;;;;;;,.,ffi;;*ffi," 9*

l,':r*aad*Gf. r,]--:,,:q:1,,-

4=2xn

"". 
.;

T[RIi \IJli)IECT

Beneficiar



oBtEcTtv:

:OBIECTUL:
Beneficiar:

Proiechnt:

2,221421 Lacatus constr metalb
221431 Lacatusconstructiimeialice-b

4t29931 Muncitor deseruirc constructii masini

i Valoare directa
Recapitulatie

9,9,0i.-^
0.00:

, 519931 lrruncitor deservire constructii montai : 0.32: I

6 319721 iluncilor incarc€re-descare materi.le 2 t2
7 t2821 Pavaror '1.44

TOTAL

Beneficia.

.' ,,,_,:- '',,,:_"-,,.--. . . ,_,- j,_ pas rl
Construire Centru Comunitar Integrat Sat Parlncea, Comuna Parincea, Judetut Bacau :

o.ganizare de sanfler
COMUNAPARINCEA

SC TERRAPROIECTSRL

CTco - LISTA cuprinzand consumurile cu mana
cumulat pe obiect

dE lucru

[*6;"; - 

--'': 

donsuiruiiu

1111321 Finisorte.asamente
4=2x3

d s.(. ?
ITIR.\I'R(]]I]CT

rc let : 0236 477 OO7



OBIEGTIV:

OBIECTUL:

Beneficiar:

construire centru comunitar rnresrat sat carinci, c*ii"" rifi""". j"oiur e""* l

Conshuire Centru Comunitar Inteoral
COMUNA PARINCEA
SC TERRAPROIECT SRL

- LISTA cupfinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe obiect

CSco

. 
!!'-1,o.rc-41!ej_e:

,lj - -
acn. Denumirea utilajuluide constructii I funcflonare lerctusivTvA) I te*i"iivmf I

i..o 

-.- 
.i- - - t. u l--"'i'" ' o=',i*,: t.6775 n"r..acara rzsti'-- - 

- 
-a :-:: - '-l

izztz AJropompa nidrautrca de oeton 40-60mc/h .;;,.
l3.zg01 - eob eievaior.obilcu ei;d'n-oiiia. n s r.* ;;.;. 

- 
i- 

-- 
--ali.zgo1 - r"r;m.;1",+d;;.*.r* ;;,i 

- 
l- --. --a

4135z Ex,^av;iorfpneuri,noror termic luuraoexcavaro4 ;;, -- -J- 
-' 

- '' - i

, I 0,21{,39mc l

'--u,lfi- l;iur"' 
'i;;r"ti; o";;,i,-ia pinu r, z,o-:,s 0.8tr - -:- - 

----l
' 6l67oi wiiira oe tereastia d.tsti ",.,,t -- I '-. I

,,*41 ,;";.*;*s,-4fu__ "il.:, t- l,;;;; ffi;:J,::.#'," :"'.
' sla6rz -n,|ui""oa"ntriirnorrar acrionar erectnc. zoo r ,;; 

- 
:-- --.. -l

. tditot ii,i*i"";,,6;"i" d" r 
"',*,;r"t.0"t"".". o*-r., ];;; l|6'24:,. 5-ro 

:

11 4205 t\,tasrna de tasonat ote|-beton d=pina la 40mm 2.2kw
rz!6is- praca vioratoa; * '"t";",0". i"",* ""u 

roi" ';;; 
- t -- - -:650-700ksf I i

I :ir1+zm -sa^t";i;,"t,i"i-;r"-r"iatot!r-ii*on,oimpinari4o; 

:-- ,.ef-- --- --a 
- 

-l'A!rcri- roi,iro.rieiii,intracratG"iiiGd".r)p""" 
"500f l .-.__.;a:.., - 

'. - l, rs,&66 r,ori,ir""t,iii-iiti- otl, - 
''l--' 

-- Iqaq) l'- 
r6izoooooo urit";a",iJicat 

- ;^;
, rizasi utiru;c",iii".r o. ru"ii'ioe r,i""1 ,;; -" -a- '- -------:uoraloe nocar pl tucran oe tintsa

18J7'6 Vtrato.oe Inre io-penrru beron ac-ionar ete.hc09-1 5 Uiuu
l

I ror[-

I

6'"-\k- .\.c, %.

ol*Jii,i11

lsrR9
a RaportgeneBt cu |SDP , wwwdevize.ro, : 0236 477.407

Benefiiiar



-l-"9
Construirc Centru Comunibr Integrqt Sat parincea, Comuira parincea, Judetut Bacau 

l

Insblalii lnterioare
COMUiIA PARINCEA
SC TERRAPROIECT SRL

oElEcTuL:

. Total ore uiilaie-: -. -.,-.,
Valoare directa

Denumirea otilajului de constructii

4AO2 Aulolabofator mobit pt incerc etectr. pt. tinji de in ana
renstune pe auto 31

5702 Autotelescop (ptatfoma tetescopic€) auro pe 5 t

CSco - LISTA cuprinzand consumudle de ore de fungtionare a utilajelor de constructii
cumulat pe obiect

l-- Oib.a" -
I runcuona'€

-lei-

4=2x3

7609 i,lasma de gaurit electic€ rotopercutanta d:35mm

'19.5t1
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UATC COMUNA PARINCEA ______________________________ 

NR. ____ DIN ______________ NR. ____ DIN ______________ 

 

 

 

CONTRACT 

DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI 

 

 

 

1. Părţile contractante 

 

ÎntemeiulLegii 98/2016 privindachizițiilepublice, s-a încheiatprezentulcontract de lucrări,  

între 

 

Autoritateacontractanta, COMUNA PARINCEA, cusediul in Strada Principala, județul Bacău, 

Localitate: PARINCEA, Cod postal: 607400 telefon: 0234226530 e,mail: 

primaria.parincea@yahoo.com codfiscal: 4352905 , cont: RO09TREZ24A510103200130X, 

Trezoreria BACAU, reprezentataprin d-ulPrimar, ROSU SORINîncalitate de achizitor, pe de o parte, 

şi 

_______________________________denumireaoperatoruluieconomicadresă 

_______________________________ telefon/fax ___________________ număr de înmatriculare 

_______________________________- cod fiscal ____________________- cont (trezorerie, bancă) 

_______________________ reprezentatăprin _________________________________ 

(denumireaconducătorului), funcţia _______________________________ încalitate de 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. zi- zi calendaristică; an- 365 zile. 

3. Interpretare 

3.1Înprezentulcontract, cuexcepţiauneiprevedericontrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural şi vice versa, acoloundeacestlucrueste permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sauoricereferire la zilereprezintăzilecalendaristicedacă nu se specificăîn 

mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4.Obiectul şipreţul contractului 

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările de  CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR 

INTEGRAT, SAT PARINCEA,COM. PARINCEA, JUD. BACAU”, SMIS 142663, în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plăteascăexecutantuluipreţulconvenit pentru îndeplinireacontractului de 

lucrăriCONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, SAT PARINCEA,COM. 

PARINCEA, JUD. BACAU”, SMIS 142663. 

4.3. - Preţulconvenitpentruîndeplinireacontractului, respectivpreţullucrărilorexecutate, 

plătibilexecutantului de cătreachizitorconformgraficului de plăţi, este de _____________________ lei, 

la care se adauga TVA 19% in suma de __________________________ lei.Platileaferentecontractului 

se vor face multianual.  

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de 5 luni. Prezentul  contract  intra  in  vigoare  la  semnarea  de  

catre  ambele  parti  si  isi  produce  efecte  pana  la  incheierea  procesului  verbal  de  receptie  finala  

a  lucrarilor  contractate  si  eliberarea  garantiei  de  buna  executie. 

 

6. Documentelecontractului 

6.1 - Documentelecontractuluisunt( celpuţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunereatehnicăşipropunereafinanciară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) graficul de plăţi; 



e) garanţia de bunăexecuţie; 

f) Asigurarealucrarilor 

g) Insusireaclauzei suspensive. 

 

7. Executareacontractului 

7.1 - Executareacontractuluiîncepedupăsemnareacontractului de catreambele parti si constituirea  in   

termen  de  maxim  5  zilecalendaristice  a  garanţiei de bunăexecuţie. Se  va  emiteordin  de  incepere  

in  termen  de  maxim  5  zile  de  la  constituireagarantiei  de  buna  executie  si  se  va  

predaamplasamentul.  

 

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: 

 orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

 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 poliţieşi comisia monumentelor 

istorice. 

 

9. Obligaţiile principale ale executantului 

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţinăCONSTRUIRE CENTRU 

COMUNITAR INTEGRAT, SAT PARINCEA,COM. PARINCEA, JUD. BACAU”, SMIS 

142663, 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 atenţiaşi 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 şisiguranţa 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 executareadispoziţiilorprevăzute la alin.(1) determinădificultăţi în 

execuţie care genereazăcosturisuplimentare, atunci acestecosturi vor fi acoperite pe 

cheltuialaachizitorului. 

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 excepţiasituaţiei 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: 

 de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror 

prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţineşantierul (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; 

 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;  



 de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe 

şi în afara şantieruluişi 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 şiinstalaţiilor 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 şantieruluişi 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 .... (se precizează numărul de 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) reclamaţiişiacţiuni 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 excepţiasituaţiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de 

către achizitor. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea 

şiîntreţinereaCONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, SAT PARINCEA,COM. 

PARINCEA, JUD. BACAU”, SMIS 142663. 

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiileşi 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 

circulaţieşi 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 dispoziţiileşi livrările sale. 

 

11.Sancţiunipentruneîndeplinireaculpabilă a obligaţiilor 



11.1-Încazulîn care, din vina sa exclusivă, executantul nu 

îşiîndeplineşteobligaţiileasumateprincontractîntr-o perioadă de 30 zile, atunciachizitorul este 

îndreptăţit de a deducedinpreţulcontractului, ca penalităţi, o sumăechivalentăcu o cotăprocentuală de 

0,01% dinpreţulcontractului.Achizitorul va notificaexecutantul in scriscuprivire la 

neindeplinireaobligatii 

 

 

11.2 -Încazulîn care achizitorul nu onoreazăfacturileîntermen de 60 de zile de la 

expirareaperioadeiconvenite, atunciacesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumăechivalentăcu o 

cotăprocentuală de 0,01% dinplataneefectuată. 

11.3 - Nerespectareaobligaţiilorasumateprinprezentulcontract de cătreunadintrepărţi, în mod culpabil, 

dădreptulpărţiilezate de a consideracontractulreziliat de drept / de a cerereziliereacontractuluişi de a 

pretindeplata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorulîşirezervădreptul de a denunţaunilateralcontractul, printr-o 

notificarescrisăadresatăexecutantului, fărănici o compensaţie, dacăacestadinurmădăfaliment, 

cucondiţia ca aceastădenunţaresă nu prejudiciezesausăafectezedreptul la 

acţiunesaudespăgubirepentruexecutant. Înacestcaz, executantul are dreptulde 

apretindenumaiplatacorespunzătoarepentruparteadincontractîndeplinităpână la data 

denunţăriiunilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

Executantul se obligăsăconstituiegaranţia de bunăexecuţie a contractuluiîncuantum de 5% 

,respectivsuma de ___________________pentruperioada de executie a contractuluişi, oricumînainte 

de începereaexecuţieicontractului.  

Garanția de bunăexecuție se constituieprinreținerisuccesivedinsumeledatoratepentrufacturiparțiale. 

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispozițiaautorității contractante, la 

TrezoreriaStatului. Sumainițială care se depune de către contractant încontul de 

disponibilastfeldeschis nu trebuiesă fie mai mică de 0,5% dinprețulcontractului de achizițiepublică, 

fără TVA. 

12.2 - Achizitorul se obligăsăeliberezegaranţiapentruparticipareşisăemităordinul de începere a 

contractuluinumaidupă ce executantul a făcutdovadaconstituiriigaranţiei de 

bunăexecuţie.Neconstituireagarantiei  de  buna  executie  in  termen  de  5  zilecalendaristice  de  la  

semnareacontractului  de  catreambele parti  conduce  la  rezilierea  de  drept  a  contractului. 

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emitepretenţiiasupragaranţiei de bunăexecuţie, în limita 

prejudiciuluicreat, dacăexecutantul nu îşiexecută, 

executăcuîntârzieresauexecutănecorespunzătorobligaţiileasumateprinprezentulcontract. 



Anterioremiteriiuneipretenţiiasupragaranţiei de bunăexecuţie, achizitorul are obligaţia de a 

notificaacestlucruexecutantului, precizândtotodatăobligaţiile care nu au fostrespectate.  

12.4 - Achizitorul se obligăsărestituiegaranţia de bunăexecuţieastfel : 

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe 

baza procesului-verbal de recepție finală. 

12.5 - Garanţialucrărilor este distinctă de garanţia de bunăexecuţie a contractului 

 

13.Începerea şiexecuţia lucrărilor 

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 

ordinului în acest sens din partea achizitorului. 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şiInspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 -(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţieşi 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 

îşiîndeplineşte 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 desfăşurareaexecuţiei 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 îşidesfăşoarăactivităţile 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 şicondiţiile 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:  

 volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

 condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

 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: 

orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

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 şideficienţelor, 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 execuţieşi 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 şifuncţional.  

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

16.1 - Perioada de garanţie este de 60  luni și decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 

până la recepţia finală. 

16.2 - (1) Înperioada de garanţie, executantul are obligaţia, înurmadispoziţiei date de achizitor, de a 

executatoatelucrările de modificare, reconstrucţieşiremediere a viciilorşialtordefecte a cărorcauză este 

nerespectareaclauzelorcontractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, 

în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

◦ utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere 

neconforme cu prevederile contractului; sau 

◦ unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil 

de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau 

◦ neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia 

dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza 

contractului. 

(3) Încazulîn care defecţiunile nu se datoreazăexecutantului, lucrărilefiindexecutate de 

cătreacestaconformprevederilorcontractului, costulremedierilor va fi evaluatşiplătit ca 

lucrărisuplimentare. 

16.3 - În cazul în care executantul nu executălucrările 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 

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit tinand cont de 

prevederile clauzei suspensive, de alocarile bugetare si de semnarea contractului de finantare. Plăţile în 

valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei convenite, 

atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. 

Imediat ce achizitorulîşionoreazărestanţa, executantul va reluaexecutarealucrărilorîncel mai 

scurttimpposibil. 

17.3 –Nu se acordaavans.  



17.4 - (1) Plăţileparţiale 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. 

(3) Plăţileparţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea 

şigaranţia 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 contractului1 

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 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 

echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şireprezentanţiiîmputerniciţi să verifice, să 

testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane 

fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 

suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

                                                           

1  Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului poate fi actualizat, 

cu condiția ca documentația de atribuire să precizeze acest lucru, precum și să conțină 

formula de ajustare ce urmează a fi utilizată, indicii care vor fi utilizați și sursa 

informațiilor cu privire la evoluția acestora. 



(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele 

de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele 

de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a 

agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 

20. Subcontractanţi 

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţiidesemnaţi, în aceleaşicondiţii 

în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul are obligaţiade aprezenta la 

încheiereacontractuluitoatecontracteleîncheiatecusubcontractanţiidesemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cudatele de recunoaştere ale acestora, câtşicontracteleîncheiatecuaceştia se 

constituieînanexe la contract. 

20.3 - (1) Executantul este pedeplinrăspunzătorfaţă de achizitor de modulîn care 

îndeplineştecontractul. 

(2) Subcontractantul este pedeplinrăspunzătorfaţă de executant de modulîn care îşiîndeplineştepartea 

sa dincontract. 

(3)Executantulare dreptul de a pretindedaune-interesesubcontractanţilor, dacăaceştia nu 

îşiîndeplinescpartealordincontract. 

20.4 - Executantulpoateschimbaoricaresubcontractantnumaidacăacesta nu şi-a îndeplinitpartea sa 

dincontract.Schimbareasubcontractantului nu va modificapreţulcontractuluişi se va face 

numaicuacordulachizitorului. 

 

21. Forţa majoră 

21.1 - Forţamajoră este constatată de o autoritatecompetentă. 

21.2 - Forţamajorăexonereazăpărţile contractante de 

îndeplinireaobligaţiilorasumateprinprezentulcontract, petoatăperioadaîn care aceastaacţionează. 

21.3 - Îndeplinireacontractului va fi suspendatăînperioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

prejudiciadrepturile ce li se cuveneaupărţilorpână la apariţiaacesteia. 

21.4 - Parteacontractantă care invocăforţamajoră are obligaţia de a notificaceleilaltepărţi, imediatşiîn 

mod complet, producereaacesteiaşisăiaoricemăsuri care îistau la 

dispoziţieînvederealimităriiconsecinţelor. 



21.5 - Parteacontractantă care invocăforţamajoră are obligaţiade 

anotificaceleilaltepărţiîncetareacauzeiacesteiaîn maximum 15 zile de la încetare. 

21.6 - Dacăforţamajorăacţioneazăsau se estimeazăcă va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va aveadreptulsănotificeceleilaltepărţiîncetarea de drept a prezentuluicontract, fără ca 

vreunadinpărţisăpoatăpretindeceleilaltedaune-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 Comerţşi Industrie a României, fie de către instanţelejudecătoreşti din 

România.  

 

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 înţelessăîncheieazi ___________ prezentulcontractîndouăexemplare, 

câteunulpentrufiecare parte.  

 

 

 

Pentru Achizitor, Pentru Contractant, 



COMUNA PARINCEA ___________________________ 

ROSU SORIN [numele și prenumelereprezentantului legal al 

Contractantului] 

PRIMAR [funcțiareprezentantului legal al Contractantului] 

_____________________________ [semnăturareprezentantuluilegal al 

Contractantului] 

Data: [___________________] Data: [___________________] 
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XXX MEMORIU DE PREZENTARE GENERAL/A xxx

1. DATE GENERALE

,)
1.1 Denumirea lucrarii:

Amplasament:

Beneficiar:

Prifilul lucrarii:

Proiectant

Faza de proiectare:

Ceftificat de urbanism:

Capacitati:

Valoare C+M:
Categoria de importanta :

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGMT, SAT
PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUD. BACAU

Sat Parincea, com. Parincea, jud. Bacau, nr. cad.6LZ4Z

COMUNA PARINCEA

CONSTRUCTII

S.C. TERMPROIECT S.R.L.

P.TH.

Nr. 18 din 04.tL.2020 emis de primaria p

L.2

1.3

L,4

1.5

1.6

t.7

1.8

1.9
1.9

Ac = 206,70 m2; Ad = 206,

465,682.00 lei
\\C"

m2

2. OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii 50/1gg1
modificata si completata cu OUG nr.2L412008 si Legea nr. 26LlZOOg. privind
autorizarea lucrarilor de constructii, faza de proiectare p.TH.

Motivele care au stat la demararea acestei investitii sunt considerente de ordin
social - economic, avand in vedere necesitatea asigurarii continutului de servicii
medicale, sociale, dar si acordarii de sanse egale persoanelor cu dizabilitati.

Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei decurge si din tendintele de
integrare pe piata nationala si internationala, cum ar fi:. Finantarea investitiilor in infrastructura;. Contextul social-economic al zonei;
o Crearea de conditii de munca care sa atraga medicii de familie sa-si desfasoare

activitatea in mediu! rural;



3. DATE TEHNICE

S.C. T E RRAP RO I E C T S.R.L.
Nr^ Ord, Regi. Com, J04/1?it@
c.U.I. 22546110: Tel,/rax: 0234338340; Hobil: 0?t32811d0,

Proiectare in constructii
.164, corn^ 0aiuti, jud, EacaI'
Email : terraproieettyahoo. com

Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentei documentatii sunt:- Construirea unui centru comunitar integrat in satut Parincea, com. parincea,
jud. Bacau, ce corespunde cerintelor de igiena si de sanatate actuale in ceea cepriveste desfasurarea activitatii medicale, precum si asigurarea cerintetor de
desfasurare a activitatilor de consiliere sociata si educationali, conform planului de
situatie, anexat.

3,1 REGIMIJL JIJRIDIC AL TERENIJLILI- Terenul cu suprafata de 7363,00 mp (nr. cadastral 6L242) reprezinta proprietatea
Com. PARINCEA conform Inventarului Domeniului Public ai Com. ehruwCfn iuO.Bacau, cuprinde o constructie in suprafata de 168 ffip, identificata CfiCorp A
Primarie), o constructie de !72 mp, identificata C2 (Corp B'primarie) si o constructiede 109 mp identificata C3 (magazie), conforrn Extrasului de carte funciara,
amplasamentul fiind in intravilanul localitatii Parincea conform planului Urbanistic
General (proiect nr. L5912017 aprobat prin H.C.L. Parincea nr. 1L I 27.05.2010i.pOT
existent = 6,090/o, CUT existeflt = 0,06.- Terenul este situat in intravilanul Com. PARINCEA, jud. Bacau, si nu se afla in zone
cu interdictii de construire.

- Nu sunt servituti care sa greveze asupra terenului.- Terenul nu se afla in zona protejata sau zona de interdictie p.U.G..

3.2 REGIMUL ECONOMIC
- se solicita autorizarea lucrarilor de construire pentru CENTRU coMUNITAR

INTEGRAT, SAT PARINCEA, COM. PARINCEA, JUD. BACAU.- zona in care se afla amplasamentul - rang IV, zona A.- Destinatie stabilita prin P.U.G. zoni pentru institutii si seruicii, si functiuni
complementare.

3.3 REGIMUL TEHNIC
- FUNCTIUNEA DOMINANTA: institutii publice si servicii si este caracteristica pentru

fi ecare subzona functionala;
- FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE IN ZONA: institutii publice, comeft si

servicii, spatii yglli amenajate, accese pietonale, carosabile, parcaje;- FUNCTIUNI PERMISE: orice obiectiv de interes public cu functiune administrativa,
culturala, comerciala, de cult, invatamant, financiar-bancar, locuinte cu finisaje
pretentioase, de cea mai buna calitate, care sa confere centrului civic o tinuta
deosebita; amenajari de zone verzi publice, accese pietonale, carosabile si parcaje
autoturisme;
Obiectivele de utilitate publica ce se vor construi (respectiv sediul Consiliului Local)
vor fi prevazute cu rampe de acces pentru persoane cu handicap cu deficienta
locomotorie; se recomanda si pentru dotarile existente gasirea unor solutii in acest
SENS;

Utilitati existente: retele de electricitate, retele de telefonie.
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Suprafata teren - 7363,00 mp
Front la strada in paftea de est - 59,70 m
Front la strada in partea de vest = 6,25 m
Suprafata construita existenta = g80,00 mp
Suprafata desfasurata existenta = 880,00 mp
Suprafata construita proiectata - 206,70 mp
Suprafata desfasurata proiectata = 206,70 mp
Suprafata utila proiectata - !54,12 mp
Suprafata alei pietonale = 78,50 mp
Suprafata alei carosabile = 154,60 mp
Suprafata parcaje = 50,00 mp
Suprafata spatii verzi = 736,50 mp
Inaltime la streasina = +4,30 m
Inaltime la coama = *8,95 m
:Distanta locuinta proiectata fata de vecinatati
la drum (vest) 23,73 m
la est
la sud
la nord

4,00 m
4,00 m

62,83 m
P.O.T. exist. = 6,090/o p.O.T. propus = g,g0o/o

C.U.T. exist. = 0,060 C.U.T. propus = 0,090

Sunt necesare lucrari de amenajare exterioara, astfe! incat constructia sa fie amplasata
pe un teren plan. Se vor amenaja trotuare din beton cu panta de 3 o/o.

3,4 CONSIDEMTII GEOMORFOLOGICE GEOLOGICE SI LITOLOGICE
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este situat in unitatea

geomorfologica Podisul Moldovenesc. Relieful acestei depresiuni este alcatuit din deaturi
domoale cu pante line si vai largi. Cursul de apa care dreneaza zona este paraul
Parincea.

Zona se inscrie intr-un climat continental moderat cu veri moderate si ierni
racoroase. Astfel, temperatura medie anuala este in jurul valorii de 90C.

Adancimea maxima de inghet in zona este de b,90 m de la c.T.N.
Incarcari din zapada conform cod de proiectare indicativ cR 1-1-2005, vatoarea

caracteristica a inarcarii pe sol k = 2,5 kN/m2.
Incarcari date de vant conform cod de proiectare indicativ Np 082-0 4, viteza

caracteristica Iv : 35 m/s si presiunea de referinta a vantului gv = 0,5 kpa.
Perimetrul studiat este cvasiorizontal, fiind situat in zona centrala a satului.

3,5, ARACTERISTICI GEOFIZTCE ALE TERENIJLIJI- nu au fost interceptate prin lucrarile de prospectiune executate conuri de dejectie,
alunecari de tere_n, decrosari, fenomene de soiifluxiune, hrube sau alte deranjamente
naturale sau artificiale;

- Nivelul apei freatice se afla situat la cca. 5 m in locul sondajului, la data efectuarii.- succesiunea stratelor: 0,00-0,30 m_ sol vegetal cu radacini; O,SO pana la 6,00 m.
adancime, complex argilos - prafos, galben cafeniu, ; zL,sci - 6,00 m pieiris cu
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bolovanis, 6,00 m marna cenusie.
- fundarea se face in stratut 2 ta adancime de cel putin 1,10 m. C.T.N., adancime lacare normativul P 70 considera ca nu se mai resimt variatiile sezoniere sau

accidentale de. umiditate, respectandu-se in felul acesta si prevederile STAS OOS+-
L977 privind adancimea de inghet care in zona este de 0,90 m. c.T.N.;- Compozitia granulometrica:

27%o nisip; 48o/o praf;2io/o argita;- Presiunea conventionala de catcul pentru dimensionarea fundatiilor, pconv.= 250
KPa., conform NP 074120L4;

- Adancimea minima de fundare va fi de 1,10 m de la cota terenului natural.- In conformitate cu prevederile normativului P hOO-L11OL3, zona studiata se
incadreaza in urmatoarele conditii seismice:* perioada de control (colt) Tc - 0,7 sec.;,.( valoarea acceleratiei de proiectare a terenului ag = 0,35 g

4. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROIECTATE

Lucrarea a fost elaborata pe baza temei de proiectare stabilita impreuna cu
beneficiarul, pentru realizarea urmatorului obiectiv: GoNSTRUIRE CENTRU CoMUNITAR
INTEGRAI SAT PARINCEA, COM. PARINCEA, JUD. BACAU.

Lucrarile de construire nu presupun modificari functionale ale unor cladiri
existente si nici nu se executa in apropierea altora.
- Fundatii: continue sub ziduri;
- Structura de rezistenta pafter: zidarie confinata din caramida, cu statpisori, buiandrugi
si grinzi din beton armat cu ptanseu din beton armat peste parter; tencuieli ri gl.i ta
interior, termosistem la exterior;
- stratul suport al pardoselilor este realizat din beton slab armat.
- Acoperisul va fi tip sarpanta in patru ape, realizata din lemn constructii rasinoase
ignifugat, cu invelitoare din tabla profilata tip tigla.

In jurul cladirii se vor realiza trotuare etanse din beton simplu cu panta de 3 o/o

spre exterior. Dimensionarea fundatiilor s-a facut considerand terenul de fundare cu opersiune conventionala de 250 kpa.

Functionalu! constructiei propuse are o alcatuire coerenta, fluxurile fiind
directe, fara sa se intersecteze.

Forma in plan a constructiei propuse este dreptunghiulara. Spatiul interior are
deschideri medii.

Alcatuirea relativ simpla a constructiei propuse prezinta avantajul unei mai
facile si mai economice executii.
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)

CA RA CTERISTICI FUN CTIO NA LE
Spatiile functionale propuse sunt aferente activitatilor medicale, distribuite astfel:

CENTRU COMUNTTAR |NTEGRAT - Spatiitunctionale1 Hol distributie 1 gresie portetanata 1g,72 mp
! Qa,Oingt 

penfu permanenta lresie bortaEilta 7,50 ,[
I :?lp, 

d.. asteptare gresie irortelanata +,gS mb4 Cabinet medical pvc ettirogen 14',1T ib5 Sala tratamente irvc eterofien iO,ib ,66 Sterilizare bresie pofietanata i:gg ,;7 Spatiu penfu asigurarea tandutui de frig dresie bortetiniii 1:r3 m5u urrou oersonar parchet fafic B,g2 mb9 Oficiu ,ie[nata ,:80 il5iq V;il,. personar fl!?lf.?i*c 5,oo mb
)1 Grup sanitar personal gresie portelanata 3;30 mb
)l Grup sanitar perso_ane.cu handicap locomotor gresie portelanata 4;s0 mb
lq urup. santrar oenetciari gresie portelanata 5,59 mb14 Hol distributie 2 ^-^-'^ --r6Eilh gi6i ,[1s iinin6iid,iiiriere sociara fl:t:'f;.??* c 12,45 mp16 cabinet consitiere individuata bircneitini ii,+i'i617 cabinet consitiere scorara - activ itati educativebircnei tini i5:ri ,;
19 Grup sanitar cabinet consiliere scorara gresie portelanata ,,6d ,[19 Boxa materiale de curatenie [resie ilortelanata o,go mb20 spatiu.tehnig sreiie borteiiniii 6;00 ,[

Suprafata utila v r- 
1S3;6i m[

Inaltimea spatiilor interioare este de 2,g0 m.

SUPRAFETE, INALTIMI, VOLUM

SUPRAFATA CONSTRUTTA 206,70 mp
SUPRAFATA DESFASURATA 206,70 mp
SUPRAFATA UTILA 153,67 mp
INALTIME LA STREASINA +4,30 m
INALTIME LA COAMA +8,95 m
VOLUMUL CONSTRUCT|E| 1991,08 mc

Prin pozitionare si dimensiuni, cladirea proiectata nu afecteaza obiectivele
invecinate.
Valoarea lucrarilor de C+M este: 465,6g2.00 lei

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni catendaristice (avand in vedere
posibilitatile de finantare a investitiei).

categoria de importanta a constructiei este "c" normala.

4JALCATUIREA CONSTRUCTIVA A CLADI RII

Caracteristicile constructiei, ale amplasamentutui si solicitarile beneficiarului au
condus la adoptarea urmatoarelor solutii constructive:
- fundatii continue sub ziduri, alcal,uite din etevatle din beton armat si talpa din beton
simplu si beton armat;
- structura pe zidarie portanta confinata din caramida cu goluri verticale, cu centuri,
stalpi si grinzi din b.a. monolit, termoizolate ta exterior cu polistiren expandat de 10 cm
pe fatada si polistiren extrudat de 5 cm la soclu;
- planseu peste parter din b.a. turnat monolit;
Inchideri exterioare:
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Compaftimentari interioare :

- la incaperile mari din zidarie portanta din caramida cu goluri vefticate 25 cm grosime;
- la grupurile sanitare si vestiare din caramida cu goluri vefticale 15 cm grosim"e;- la compaftimentarea intre sterilizare si boxa materiale curatenie Jin BCA 10 cm
grosime;
- la grupurile sanitare pentru beneficiari din hp!.
Inchiderile exterioare pentru zonele vitrate ta toata cladirea:

Golurile din peretii exteriori vor fi inchise cu tamplarie din pvc, cu geam clar
termoizolant cu doua foi de sticla;
Finisaje la pardoseli si plinte:
- pvc eterogen in cabinetul medical si sala de tratamente;- parchet laminat trafic intens in cabinetul pentru permanenta si in cabinetele de
consiliere, biroul personal si vestiar ]
- placari ceramlce - gresie antiderapanta in celelalte spatii interioare;
- gresie de exterior antiderapanta pe terasele de acces;
Tamplaria interioara
- usi din lemn masiv, placat cu MDF infoliat in furnir sintetic, culoare MARO;
- usi din hpl la compartimentarile grupurilor sanitare;
Finisaje:
- placari ceramice cu faianta in spatiile umede (grupuri sanitare) - inaltime 2,10 m,
culoare CREM;
- placari ceramice cu faianta 0,60x0,60 m in zona chiuvetelor din cabinetul medical si
sala de tratamente, boxa pentru materiale de curatenie si spatiul tehnic, culoare ALB;- zugraveala cu var lavabil, culoare alb;.

Finisajele exterioare
- La soclu: tencuiala decorativa siliconata, culoare MARo;
- La peretii si stalpii exteriori:

- tencuiala decorativa in strat subtire, gata preparata, p€ baza de rasina
siliconica, aplicabila ca strat finat, culoare ALB;

- ornament din caramida, culoare MARO;
- Firide ornamentale;
- capitel stil Brancovenesc, prefabricat, culoare ALB;
- baza coloana, rotunda, prefabricata, culoare ALB;
Pardoseli la rampele si platformele de acces: gresie de exterior, antiderapanta,

culoare MARO.
- Tamplaria din profile PVC cu geam termoizolant, culoare MARO; usa metalica de
exterior cu grile de ventilatie, culoare MARO;- Balustrada metalica la rampa pentru persoane cu handicap locomotor, culoare
NEGRU.

Acoperisul si invelitoarea
Acoperisul va fi tip sarpanta din lemn, in 4 ape;
Pazii si stresini din lemn rasinoase, vopsit, culoare MARO;
Invelitoarea va fi din tabla tip tigla, culoare MARO; Sistemul pluvial va fi din

tabla, culoare MARO.



()

Cosul de fum pentru centrala termica
Cosul de fum, amplasat la exterior, va fi de tip inox-inox termoizotat, cu izolatie

din vata minerala bazattica 50 mm.

Amenajari exterioare
Se va realiza sistematizarea terenutui cu scopul de a indeparta apele meteorice

de constructia noua, prin pante date terenului amenajat. Deasemenea se vor construiperimetral cladirii, trotuare etanse din beton dispuse pe un strat de pamant compactat,
cu latime de 1.00m si panta de3o/o spre exterioi.

5. AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA
INITIALA

In zona lucrarilor exterioare de constructii si instalatii, respectiv zonacentratei
termice si pe langa aleea propusa se vor amenaja spatii verzi, pe o suprafata de 313,50
mp.

Lucrarile vor cuprinde;
Terasamente: sapaturi mecanizate si manuale pentru corectare diferente de nivel,
imprastiere pamant din santuri pentru realizare umptuturi, compactarea si udarea
umpluturilor, fi nisaje.

6. UTILTTATI

Alimentarea cu apa: de ta retea de distributie apa potabila existenta in zona;
Colectarea apelor uzate: la retea de canalizare ape menajere existenta in zona;
Colectarea resturilor menajere: Deseurile menajere vor fi colectate si stocate
temporar in in europubele - recipiente omologite ,conforme normelor europene,
selectiv - haftie, ambalaje tip PET si pentru gunoi menajer divers . pubelele se vor
amplasa pe o platforma betonata prevazuta Cu o imprejmuire de plasa sudata pe
schelet metalic . Acestea deseuri se vor ridica periodic RinO preluate de societatii
autorizate in acest sens.
Energia electrica: instalatia electrica de iluminat si prize este realizata cu
conductoare de cupru izolate, racordata la reteaua stradala de 0,4 kv.
Energia termica: Centrala termica proprie cu functionare pe combustibil solid (lemn)
si tiraj foftat pentru incalzire. Emisiile provenite de la arderea combustibilului vor fi
dispersate in atmosfera prin cosul de ium dimensionat corespunzator si cu o
inaltime de 5 m.

7. URBANISM

r)

Pozitionarea noului obiectiv s-a facut dupa consideratii economice si estetice.
Distantele fata de obiectivele invecinate asigura respectarea conditiilor de

amplasare a constructiei. Regimul de asezare fa6 de cladirile vecine este de
independent. Accesul in centrala termica se realizeaza prin fatada laterata nord-vestica.

? E R R A p R o r E C T S.R.L proiectare in constructii,
22546L1o ; ge1,/Eex: 023{338340; Mobil: oriseerrao.. Email: temaproi*ctByahoo,666
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Aspectul cladirii, prin inaltime, forma si materiale utilizate pentru finisaje, se incad reaza
in linia generala a arhitecturli.

Terenul din jurul constructiei proiectate va fi protejat cu ocazia executarii
lucrarilor de rezistenta si evacuarea molozului. Cladirea este firevazuta cu trotuare din
beton, astfel incat apele meteorice sa fie indepaftate de fundatiile cladirii. panta
terenului amenajat va fi de L - 2 o/o.

B, MASURI DE PROTECTIE SANITARA

Distantele de amplasare fata de constructiile invecinate, functionalul si instalatiile
se incadreaza in prevederile normelor sanitare.

9. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII, PSI SI PROTECTIA MEDIULUI

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de prevederile normativelor in vigoare
privind protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului
ambiant.

Din punct de vedere al rezistentei la foc, constructia se incadreaza in gradul II,
iar categoria pericolului de incendiu este D. Distantele fata de constructiile vecine se
incadreaza in limitele prescriptiilor tehnice in vigoare.

Intocmit,
Ing. Farcas Lucian

Sef proiect,
Ing. Faicas lutian
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