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A. PIESE SCRISE 
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 

     1.1 Denumirea obiectivului de investitii 
      “CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU TEREN SINTETIC” 
 

1.2 Amplasamentul 
 Localitatea Padureni se afla în județul Timiș, România, la o distanta de aproximativ 20 km de 

municipiul Timisoara. 

 Proprietarul terenului care face obiectul proiectului este comuna Padureni – domeniu public. 

 Nu exista servituti. 

 Folosinta actuala este teren – curti constructii, cu suprafata de 1918 mp. 

 Se vor respecta prevederile HCJ Timis nr. 87 / 2004 si HCJ Timis 115 / 2008, precum si RLU 
aferent documentatiei 43077/020 faza PUG pentru Padureni – zona centrala (UTR 26 – zona 
de institutii publice si servicii) 

 POT maxim admis – 50% si regim de inaltime maxim P+2E.  

 
1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, proiectul de S.F. sau 

D.A.L.I. 
HCL nr. 51/11.10.2018 
  

1.4 Ordonatorul principal de credite 

           Ordonatorul principal de credite este PRIMARIA PADURENI 

1.5 Investitorul 

           Ordonatorul principal de credite este PRIMARIA PADURENI 

1.6 Beneficiarul investitiei 

           Beneficiarul investiției este COMUNA PADURENI 

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie 

Lucrările sunt proiectate de S.C. VERONA INGEGNERIA & GEOLOGIA S.R.L., cu sediul în 

Timișoara, str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 37, înregistrată în Registrul Comerțului J35/2941/2016, 

Cod Unic de Înregistrare RO 36685916. 

 
2. Prezentarea scenariului / optiunii aprobat(e) in cadrul S.F. / D.A.L.I. 

2.1 Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand: 

a. Descrierea amplasamentului 

Localitatea Padureni se afla în județul Timiș, România, si se afla la o distanta de aproximativ 

20 km de municipiul Timisoara. Cele mai apropiate comune sunt Sag, Parta si Jebel. 

Comuna Padureni a fost infiintata prin desprindere de comuna Jebel. Accesul la 

amplasament prin intermediul unei strazi secundare, care comunica cu strada principala, 

adiacenta primariei, CF nr. 402043, nr. CAD 402043. 
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b. Topografia 

Terenul nu prezinta particularitati topografice sau alte constructii, cu exceptia unui 

teren sintetic de sport. 

 

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei 

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat – continental moderat, cu influente 

mediteraneene si oceanice, specific zonelor de campie din Campia Banatului. 

Conditiile climatice din zona se pot sintetiza astfel: 

 Media lunara minima    -1,2 C (ianuarie) 

 Media lunara maxima    +21,5 C (iulie, august) 

 Temperatura minima absoluta   -35,53 C 

 Temperatura maxima absoluta   +42,5 C 

 Temperatura medie anuala   +10,7 C 

Regimul eolian – mase de aer temperate, de provenienta oceanica, aducand cu sine 

precipitatii insemnate. Vanturile de nord-vest si de vest sunt cele mai frecvente, principalele 

vanturi care bat fiind Vantul de Vest si Austrul. 

d. Geologia, seismicitatea 

Seismicitatea 
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Regimul Conform codului de proiectare seismica P100 / 1-2013, acceleratia seismica pentru 
proiectare (componenta orizontala a miscarii terenului) este 0,20 g, iar perioada de colt este 
Tc 0,70 sec., conform figurilor de mai sus (a se vedea studiu geotehnic atasat). 

 

Geologia 
Din punct de vedere geo-morfologic, amplasamentul cercetat se gaseste intr-o zona de 
campie joasa de tip aluviala de subsidenta recenta, formata in perioada cuaternara din 
depozite fluvio – lacustre, avand suprafata relative plana. 
Din punct de vedere geologic, zona apartine Bazinului Panonic, coloana litologica a acestui 
areal cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura post – tectonica. 
Stratificatia terenului de amplasament este urmatoarea: 

 +/- 0.00…-0.30 m – Sol vegetal 

 -0.30….- 1.50 m  – Praf nisipos, argilos, gri – galbui, consistent vartos    

 -1.50….-5.00 m    – Nisip fin, mijlociu si mare, gri – galbui 
Cota de fundare minima recomandata este -0.90 m de la altitudinea actual a terenului 
natural. 
Apa subterana a fost interceptata la cota de -2.40 m. 
 

e. Devierile si protejarile de utilitati afectate 

Nu este cazul 

 

f. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea, pentru lucrari 

definitive si provizorii 

Imobilul care face obiectul proiectului va fi racordat la reteaua locala de apa si canalizare, 

precum si la cea de curent electric si telefonie. 
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g. Cai de acces permanente, cai de comunicatii si alte asemenea 

Cele mai apropiate comune sunt Sag, Parta si Jebel. Comuna Padureni a fost infiintata prin 
desprindere de comuna Jebel. 
Accesul la amplasament se realizeaza prin intermediul unei strazi secundare, care comunica 
cu strada principala, adiacenta primariei, CF nr. 402043, nr. CAD 402043. 

 

h. Cai de acces provizorii 

Nu este cazul 

 

i. Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Nu este cazul 

 

2.2  Solutia tehnica, cuprinzand: 

a. Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii 

Cladirea propusa a fi construita are urmatoarele caracteristici: 

 Se propune construirea unei cladiri care sa adaposteasca, la parter, zona de 
vestiare, cu grupurile sanitare si cabinele de dus aferente, precum si o zona de 
depozitare, iar la etaj o sala de conferinte, dotata cu grup sanitar si depozitare, 
precum si o terasa acoperita. Cladirea urmeaza sa deserveasca terenul sintetic de 
fotbal existent, pentru a spori confortul utilizatorilor. 

 Parterul va avea destinatia de VESTIARE SI SPATII ANEXE – grupuri sanitare si 
dusuri, precum si spatiu de depozitare si zona de acces. Scara care face legatura cu 
etajul poate fi accesata din exterior. 

 Se vor realiza finisaje de tip pardoseli – gresie si sistem poliuretanic, tencuieli de 
interior si vopsea lavabila, tencuieli decorative la exterior peste stratul de 
termosistem; Inchideri cu tamplarie metalica cu geam termopan. 

 Etajul va contine o sala de conferinte / adunare, dotata cu depozitare si grup sanitar, 
precum si o terasa acoperita, care va fi accesata prin intermediul scarii exterioare, si 
de unde se va face accesul la etajul cladirii. 

 Se vor realiza finisaje de interior – parchet laminat pentru sala de conferinte, gresie 
pentru grupurile sanitare, pardoseli in sistem poliuretanic pentru depozitari, precum si 
gresie antiderapanta pentru terasa exterioara. De asemenea, tencuieli de interior si 
vopsea lavabila, precum si faianta pana la inaltimea de 2.20 m, pentru grupurile 
sanitare.  

 Dotari:  
Se propun realizarea instalatiilor sanitare, termice, electrice, detectie si stingere. 

Grupurile sanitare vor fi echipate cu toalete si chiuvete, precum si pisoare. 
  Dusurile vor fi echipate cu tavi pentru dusuri si separate intre ele prin panouri. 
  Fiecare vestibul este prevazut cu cate doua chiuvete. 
  Vestiarele sunt prevazute cu banci, cuiere si dulapuri pentru depozitare echipamente. 

 Suprafata construita va fi de 105.00 mp, iar suprafata construita desfasurata de 175.35 mp. 
Suprafata terasei acoperite este de 24.33 mp Regimul de inaltime va fi P+1E, cu inaltimea 
maxima la coama de 7.10 m. 

 

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei 
Clădirea care face obiectul prezentei documentaţii este o cladire vestiar cu regimul de 
inaltime P+M. 
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Sunt necesare unele măsuri constructive pentru realizarea fundaţiilor. Aceste măsuri 
speciale sunt următoarele: 

 Trotuar etanş in partea din fata a construcţiei va avea lăţimea minimă de 0,60 m şi se va aşeza 
pe un strat de balast de 10 cm.  

 Înainte de începerea săpăturilor pentru fundaţii, este absolut necesar ca suprafaţa terenului să 
fie curăţată şi nivelată, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu permite stagnarea apelor 
din precipitaţii şi scurgerea lor în săpăturile pentru fundaţii. Aceste lucrări se vor prevedea în 
proiect ca lucrări de bază. 

 Toate lucrările ciclului zero se vor efectua pe tronsoane, fără întreruperi şi în timp cât mai scurt, 
pentru a se evita variaţiile importante de umiditate a pământului activ în timpul execuţiei. 

 Ultimul strat de pământ, de circa 30 cm grosime, din săpătura pentru fundaţie trebuie excavat pe 
porţiuni eşalonate în timp – pe măsura posibilităţii de execuţie a fundaţiilor în ziua respectivă – şi 
imediat înainte de turnarea betonului în fundaţie, pentru a se evita efectele negative cauzate de 
variaţiile de umiditate. 

 Umpluturile sub pardoseli se vor executa din pământuri lipsite de potenţial de contracţie-umflare.  
 

Zidaria:  
PERETII PORTANTI DIN ZIDARIE. 
Pereţii portanţi sunt realizaţi din blocuri ceramice cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm la exterior 
şi 25 cm la pereţii interiori.  
Pentru îmbunătăţirea comportamentului pereţilor structurali din zidărie supuşi la acţiunea combinata 
a sarcinilor verticale si orizontale, s-au înglobat in zidărie: 

 STALPISORI DIN BETON ARMAT, poziţionarea lor in cadrul structurii s-a stabilit in 
conformitate cu normativul CR 6/2013 in funcţie de gradul de protecţie antiseismica, 
categoria de structură  si înălţimea clădirii. Stâlpişorii au dimensiunile de 25x25 pentru pereţii 
exteriori şi interiori. Sunt realizaţi din beton armat monolit de clasa C16/20; T3-II/A32.5R; 

dmax=16mm; a/c=0.65 cl. P4 exp. XC1, armati cu bare longitudinale 414 si etrieri 8/10/20 
(OB37) pe toată înălţimea. Mustăţile de armatura ce se prevăd pentru ancorarea stâlpişorilor 

in fundaţie vor avea lungimea de ancoraj minim 60 ( 90 cm ). Stâlpişorii vor fi solidarizaţi cu 

zidăria prin dispunerea de bare 6/50cm in rosturile orizontale şi executarea zidăriei în 

ştrepi. 
 CENTURILE - au înălţimea de 25 cm si lăţimea de 25 cm pentru peretii exteriori si 25x25 

pentru peretii interiori. Sunt realizate din beton monolit de clasa C16/20; T3-II/A32.5R; 

dmax=16mm; a/c=0.65 cl. P4 exp. XC1, armate cu 612 (PC52) si etrieri 8/15 (OB37).  
BUIANDRUGI- se vor realiza buiandrugi din prefabricate si/sau beton armat, cu lungimea 
egala cu latimea golului +25cm de fiecare parte pentru sprijinire. 
 

Placa parter: din beton slab armat (plasa sudata 150/150 Φ6 )  se toarna dupa ce umplutura a fost 
compactata si dispus un strat de nisip cu pietris, respectiv folia de polietilena. Placa se toarna peste 
fundatii si are grosimea de 10cm.  
Planseul peste parter va fi constituit din grinzi, centuri si placa din beton armat, cu grosimea de 13 
cm. 
Sarpanta:  pe schelet de lemn din rasinoase prevazuta cu astereala. Invelitoarea  din tabla. 
Materiale  

 Beton in fundatii: C16/20; T3-II/A32.5R; dmax=31mm; a/c=0.65 P8 cl. exp. XC2. 

 Betoane in elevatii placa 0.00 si  centuri C16/20; T3-II/A32.5R; dmax=16mm; a/c=0.65 P4 cl. 
exp. XC1-XC2. 

 Betoane in  placa, grinzi, stalpisori si scara: C16/20; T3-II/A32.5R; dmax=16mm; a/c=0.65 cl. 
P4 exp. XC1. 
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 Oteluri OB37 pentru Φ6,8  si  PC52 pentru Φ10…. Φ20. 

 Lemn de rasinoase calitatea I, ignifugat si fungicizat. 
 

c. Trasarea lucrarilor 

Axele determinante se vor trasa in prezenta – si cu asistenta, daca este necesar – 

topometristului  

 

d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 

In conditii de intemperii, se vor proteja cu folie. 

 

e. Organizarea de santier 

STABILITATE SI SOLIDITATE : 

Materialele, echipamentele şi în general orice element care la o deplasare oarecare 

poate afecta securitatea şi sănătatea lucrărilor trebuie fixat într-un mod adecvat şi 

sigur. Accesul pe orice suprafaţă de material care nu are o rezistenţă suficientă nu 

este permis decăt dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare astfel 

încât lucrul să se desfăşoare în siguranţă. 

Instalaţii de distribuţie a energiei: 
Instalaţiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de 
incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de 
electrocutare prin atingere directă ori indirectă. 
La proiectarea, realizarea, alegerea materialului şi a dispozitivelor de protecţie trebuie să se 
ţină seama de tipul şi puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenţe externe şi de 
competenţa persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. 
 
Căile şi ieşirile de urgenţă: 
Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel mai 
direct posibil într-o zonă de securitate. 
În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid şi în condiţii de 
securitate maximă pentru lucrători. 
Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă se determina în funcţie de 
utilizare, de echipament şi de dimensiunile şantierului şi ale încăperilor precum şi de numărul 
maxim de persoane care pot fi prezente. 
Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia 
naţională care transpune directiva 92/58/CEE. 
Panourile de semnalizare trebuie să fie semnalizate dintr-un material suficient de rezistent si 
să fie amplasat în locuri corespunzătoare. 
Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate căile şi ieşirile de urgenţă precum 
şi căile de circulaţie şi uşile care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. 
Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de 
siguranţă de intensitate suficientă în caz de pană de curent. 

 
Detectarea şi stingerea incendiilor: 
In funcţie de caracteristicile şantierului şi de dimensiunile şi destinaţia incăperilor de 
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substantelor sau ale 
materialelor prezente, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente, este 
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necesar să fie prevăzute un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru stingerea 
incendiilor. 
Dispozitivele de stingere a incendiului trebuie întreţinute şi verificate în mod periodic. La 
intervale periodice trebuie să se efectueze încercări şi exercitii adecvate. 
Dispozitivele neautomatizate de stingere ale incendiului trebuie să fie accesibile şi uşor de 
manipulat. 
Acestea trebuie să fie semnalizate conform prevederilor din legislaţia naţionala care 
transpune directiva 92/58/CEE. 
Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri 
corespunzătoare. 
 
Ventilaţie: 
Ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de cerinţele fizice impuse lucrărilor, 
trebuie luate măsuri pentru a asigura lucrătorilor un aer proaspăt. 
 
Expunerea la riscuri particulare: 
Lucrătorii nu trebuie să fie expuşi la niveluri de zgomot nocive sau unor influenţe exterioare 
nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf. 
Într-un spaţiu inchis, un lucrător nu poate fi în nici un caz expus la o atmosferă cu risc ridicat. 
Lucrătorul trebuie să fie supravegheat în permanenţă din exterior şi trebuie luate toate 
măsurile corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv şi imediat. 
 
Temperatura: 
În timpul programului de lucru temperatura trebuie să fie adecvată organismului uman, 
ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sunt supuşi 
lucrătorii. 
 
Iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru, încăperilor şi căilor de circulaţie de 
pe şantier 
Posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie să dispună în măsura în care este 
posibil de suficientă lumină naturală. 
Atunci când lumina zilei nu este suficientă şi de asemenea pe timpul nopţii, locurile de 
muncă trebuie să fie prevăzute cu lumină artificială, corespunzătoare şi suficientă. 
Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumină portabile, protejate contra 
şocurilor. Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să modifice sau să 
influenţeze percepţia semnalelor ori a panourilor de semnalizare. 
Instalaţiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru şi ale căilor de circulaţie trebuie 
amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidente pentru lucrători. 
Încăperile, posturile de lucru şi căile de circulaţie în care lucrătorii sunt expuşi la riscuri în 
cazul întreruperii funcţionării iluminatului artificial, trebuie să fie prevăzute cu iluminat de 
siguranţă de o intensitate suficientă. 
 
Uşi şi porţi: 
Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de siguranţă trebuie să fie semnalizate 
corespunzător. În vecinătatea imediată a porţilor destinate circulaţiei vehiculelor trebuie să 
existe uşi pentru pietoni. Acestea trebuie să fie semnalizate în mod vizibil şi trebuie să fie 
menţinute libere în permanenţă. 
Uşile şi porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără să prezinte pericol de accidentare pentru 
lucrători. 
Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă, accesibile şi uşor de 
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identificat, cu excepţia celor care se deschid automat în caz de panta de energie şi trebuie 
să poată fi deschise manual. 
 
Căi de circulaţie – zone periculoase:  
Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare, 
trebuie să fie calculate, plasate şi amenajate, precum şi accesibile aftfel încât să poată fi 
utilizate uşor, în deplină securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în 
vecinătatea acestor căi de circulaţie să nu fie expuşi nici unui risc. 
Căile care servesc la circulaţia persoanelor şi/sau mărfurilor, precum şi cele unde au loc 
operaţiile de încărcare sau descărcare trebuie să fie dimensionate  în funcţie de numărul în 
numărul potenţial de utilizatori şi de tipul de activitate. Dacă sunt utilizate mijlocele de 
transport pe căile de circulaţie, o distanţă de securitate suficienbtă sau mijloace de protecţie 
adecvate trebuie prevăzute pentru ceilalţi utilizatori ai locului. Căile de circulaţie trebuie să fie 
semnalizate, verificate periodic şi întreţinute. 
Căile de circulaţie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanţă 
suficientă faţă de uşi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scări. 
Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive 
care să evite pătrunderea lucrărilor fără atribuţii de serviciu  în zonele respective. Trebuie 
luate măsuri coresepunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să pătrundă în zonele 
periculoase. 
Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil. 
 
Primul ajutor: 
Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice 
moment. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop. 
Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor 
accidentaţi sau victime ale îmbolnăvirii neaşteptate. 
Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcţie de dimensiunile 
şantierului sau de tipul de activităţi. 
Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalaţii şi de materiale 
indispensabile primului ajutor şi trebuie să permită accesul cu brancarde. 
Aceste spaţii trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care 
transpune Directiva 92/58/CEE. 
Trebuie asigurate materialele de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncă o cer. 
Acestea trebuie să fie semnalizte corespunzător  şi trebuie să fie uşor accesibile. 
Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice  clar adresa şi numărul ale 
serviciului de urgenţă. 
 
Instalaţii sanitare : 
Vestiare si dulapuri pentru îmbrăcăminte 
Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie 
să poarte îmbrăcăminte de lucru şi dacă din motive de sănătate sau de decenţă nu li se 
poate cere să se schimbe într-un alt spaţiu. 
Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă capacitatea suficientă şi să fie dotate cu 
scaune. 
Vestiarele trebuie să fie suficient de încăpătoare şi să aibă dotări care să permită fiecărui 
lucrător să îşi usuce îmbrăcămintea de lucru, dacă este cazul precum şi vestimentaţia şi 
efectele personale şi să le poată păstra încuiate. 
Trebuie prevăzute vestiare separate pentru bărbaţi şi femei sau o utilizare separată a 
acestora. 
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Cabine de WC-uri şi chiuvete 
În  posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a sălilor  de duşuri, lucrătorii 
trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un nr.  Suficient de WC – uri şi de chiuvete, 
utilităţi care să asigure nepoluarea mediului înconjurător, de regulă ecologice.Trebuie 
prevăzute cabine de WC –uri separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea separată a 
acestora. 
 
Dispoziţii diverse : 
Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile şi 
identificabile în mod clar. 
Lucrătorii trebuie să dispună de apa potabilă pe şantier şi, eventual, de altă băutura 
corespunzătoare şi nealcoolică, în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le ocupa, cât 
şi în vecinătatea posturilorde lucru.  
Lucrătorii trebuie să dispună de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător şi dacă este 
cazul, să dispună de facilităţi pentru a-şi pregăti masa în condiţii corespunzătoare. 

 

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI 

1. MEMORIU DE ARHITECTURǍ   
INTRODUCERE 

 Denumirea lucrarii 
La cererea beneficiarului – PRIMARIA PADURENI, cu sediul in jud. TIMIS, comuna PADURENI, 
loc. PADURENI, nr. 171, s-a intocmit documentatia compusa din piese scrise şi desenate, 
necesare în vederea proiectului: 
CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU TEREN SINTETIC  
pe adresa loc. PADURENI, nr. 171, CF  402043 

 Destinatia lucrarii. 
Se doreste sa se construiasca Vestiarele din apropierea terenului sintetic din loc. Padureni, 
Timis, in principiu o cladire in regim de inaltime P+1E, cu spatii pentru vestiare grupuri sanitare 
si sală multifuncțională. 

 
SITUATIA EXISTENTA 
In prezent spatiul dorit spre amenajare se afla situat in loc. Padureni, Jud. TIMIS, cu acces din 
șoseaua principală. 

 Regimul juridic – existent 
Regimul juridic al terenului este specificat in extrasul C.F 402043, cu Nr. Cad. 402043.  

 Imobil situat in: intravilan localitatea/ comuna Pădureni. 
 Proprietar: Comuna Padureni - domeniu public 
 Servituţi: nu sunt 
 Imobil inclus in lista monumentelor istorice şi/sau ale naturii sau zone de protecţie a 

acestora: nu este cazul. 

 

 Regimul economic – existent 
 Folosinţa actuală: teren curţi-construcţii in suprafaţă S = 1918 mp; 
 Destinaţia conform PUG - Zonă centrala - regim mediu; 
 Obligaţii fiscale: la evaluarea construcţiei se va lua in calcul valoarea impozabilă stabilită 
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conform Hotărârii 
 Consiliului Local Padureni nr. 74 din 18.12.2017 privind stabilirea unor taxe locale pentru 

anul fisca l 2018, in conformitate cu art. 486 şi 489 din Legea nr. 227/2015 privind 
aprobarea Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Se vor respecta prevederile H.C.J. Timiş nr. 87/2004 şi H.C.J. Timiş nr. 115/2008 privind 
reglementări şi indicatori urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare 
urbană din judeţul Timiş. 

 Suprafata totala a terenului este de 1918 mp 

 Frontul stradal este de: 59.93 pe latura S-E 

 Procentul de ocupare al terenului existent si propus: 

 POTexistent = 0.00% 

 POTpropus = 5.47% 

 Coeficientul de utilizare al terenului existent si propus: 

 CUTexistent = 0,00 

 CUTpropus = 0.05 

 Regimul tehnic – existent 
 Se vor respecta prevederile Codului Civil (reactualizat in 2010) cu privire la vecinătăţi, 

Regulamentul General de Urbanism, aprobat cu H.G. nr. 525/1996 republicat, Ordinul 
Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei, Legea Locuinţei nr. 114/ 1996 privind 
exigenţele minimale, Anexa 1, Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor, 

 Legea nr. 159/2013 - modificare şi completarea Legii nr. 372/2005, legislaţia in vigoare. 
 Se vor respecta prevederile RLU aferent Documentaţiei de urbanism nr. 43077/020, faza 

PUG, aprobată prin Hotărarea Consiliului Local Pădureni nr. 18 din 15.04.2013 si 
prelungita prin HCL Padureni nr.3 din 08.01.2016 

 Se vor respecta prevederile RLU aferent PUG aprobat - Zona centrală - UTR 26 
Pădureni (zonă de instituţii publice şi servicii). Implantarea clădirii de locuit pe parcelă se 
va face cu respectarea regulilor de amplasare, retrageri minime obligatorii, stilistică 
arhitecturală, in conformitate cu RLU.  

 POT maxim = 50 %, regim maxim de inălţime P+2E. 
 Echiparea edilitară (alimentare cu apă, epurare ape uzate, colectare şi evacuare ape 

pluviale) va avea in vedere respectarea RLU. Asigurarea acceselor obligatorii, a 
parcajelor, garajelor anexelor se va face conform RLU. Amplasarea spaţiilor verzi şi a 
imprejmuirilor se va face conform RLU. Documentaţia tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) şi documentaţia tehnică de organizare a 
execuţiei lucrărilor (D.T.O.E.) vor respecta continutul – cadru, potrivit Anexei nr. 1 la 
Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările 
şi completările ulterioare, republicată. 

 Circulatia si accesul la parcela 
Accesul carosabil si pietonal la amplasament se face din Soseaua Principala. 

 Echiparea tehnico – edilitara 
Echiparea tehnico – edilitara in cadrul zonei este prezenta. 
Racordarea la utilitati se va face pentru amplasament. 

SITUATIA PROPUSA  
 Regimul juridic – propus 

Regimul juridic nu isi va schimba incadrarea o data cu executia obiectivului. 

 Regimul economic – propus 
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Regimul economic schimba caracteristicile extrasului C.F prin intabularea imobilului rezultat 
in conformitate cu prevederile legale. 

 Regimul tehnic – propus 
Regimul tehnic este dat de caracteristicile de interventie stipulate in : 

 LEGEA 50/1991 - privind autorizarea Constructiilor, republicata 
 LEGEA 10/1995 - privind calitatea in constructii 
 OMS. 536/1997 - normele de igiena muncii 
 CODUL CIVIL AL ROMANIEI 
 De asemenea, la elaborarea proiectului si in faza de executie se vor respecta toate 

normele, normativele si legislatia in vigoare la momentul respectiv.  

 

PREZENTAREA SOLUTIEI PROPUSE 
 Introducere 

 Pe parcela studiata se propune construirea unor Vestiare in apropierea terenului 
sintetic din loc. Padureni, Timis, in principiu o cladire in regim de inaltime P+1E, cu 
spatii pentru vestiare grupuri sanitare si sală multifuncțională, care va asigura spatiile, 
dotarile si conditiile de lucru optime pentru utilizatorii terenului sintetic. 

 Terenul studiat se afla in loc Padureni, si are o suprafata totala de 1918 mp. Pentru 
constructia propusa se propune utilizarea unei suprafete de 105 mp, pe care sa se 
edifice constructia si sa se amenajeze vestiarele necesare. Pentru noua constructie, 
atat accesul carosabil cat si cel pietonal va ramane in acelasi regim, din Soseaua 
Principala. 

 Caracteristici generale 
 Nr. si denumire corp cladire:Vestiare pentru teren sintetic (1 corp) 
 Regim de inaltime: P+1E  
 Cota plan de calcare: ±0.00 
 Cota teren natural: – 0.40 mC.T.N  
 H max: 7.10 m 
 H streașină : 

- punct Nordic  +5.15 
- punct Estic     +6.00 
- punct Sudic    +5.15 
- punct Vestic   +6.25 

 S construita la sol: 105.70 mp 
 S construita desfasurata 175.35 mp + zona terasata etaj 24.33 mp: 299.68 mp 
 Categoria de importanta: C 
 Clasa de importanta: III 
 Gradul de rezistenta la foc: II 
 In aceasta unitate este interzis fumatul, repectand legislatia in vigoare, legea 

349/2002 si Ordinul Ministerului Sanatatii 976/98 si precum si Ordinul Ministerului 
Sanatatii 536/97. Spatiul este iluminat si ventilat corespunzator. 

 Limite vecinatati 
 N (68,69m)  – Proprietate privata 
 V (30,76m)  – Propietate privata  
 S (20.97)     – Biserica  
 E (29,41m)  – Proprietate privata 

 

 Forma si functiunea constructiei 
Functiuni corp A – vestiare, forma dreptunghiulara 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

 Parter (±0.00m fata de -0.45 m C.T.N ): 
- Hol          6.17 mp 
- Depozitare          4.64 mp 
- Vestiar 1       17.61 mp 
- Spatiu 1         2.24 mp 
- G.S. 1             5.11 mp 
- Vestiar 2       17.61  mp 
- Spatiu 2         2.24 mp 
- G.S. 2                     5.11 mp 

S.CONSTR PARTER =                           105.00 mp 
S.UTIL PARTER =       60.73 mp 

 
 Etaj 1 ( +3.05 m fata de ±0.00m): 

- Sala multifunctionala      47.51 mp 
-  Gr.S.          4.68 mp 
- Depozit          4.16 mp 
- Terasa acoperita       23.78 mp 

S.CONSTR ETAJ =        70.35 mp 
S.UTIL ETAJ =         56.35 mp 
 
S. UTIL TOTAL=                117.08 MP  
S. TERASA ACOPERITA=               23.78 MP 
S. CONSTRUITA=              105.00 MP 
S. CONSTRUITA DESFASURATA=                        75.35 MP 

  

 Structura cladirii 
 Structura de rezistenta 

Infrastructura: 
Fundatie izolata de beton armat. 
Suprastructura: 
Peretii de rezistenta la parter vor fi de 30 cm zidarie + 10 cm strat izolator in exterior;  
si de 25cm zidarie in interior. 
Peretii de compartimentare vor fi din zidarie de 15cm. 
Planseele vor fi din beton armat cu o grosime de aproximativ 13cm.  
Acoperisul va fi de tip sarpanta in 2 ape, cu invelitoare din tigla ceramica. 

 Finisaje 
 Finisaje exterioare: 

Pereti: 
- Tencuiala decorativa pentru exterior NCS S 0500-N (parter ) 
- Placaj caramida decorativa exterior (parter) 
- Tencuiala decorativa pentru exterior cod culoare NCS S 0500-N (etaj) 
- Tencuiala decorativa alba pentru interior 

Elemente decorative 
- Glafuri interioare / exterioare. Glafurile vor fi concepute din PVC/aluminio 

odata cu tamplaria si vor fi furnizate impreuna. 

 
 

 Finisaje interioare: 
a. pardoseli din: 
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    - finisaj pardoseli poliuretanice, pentru zona vestiare si depozitari 
   - finisaj parchet laminat pentu sala multifunctionala 
    - gresie ceramica in grupuri sanitare 

b. Peretii: 
    - vopsea lavabila alba; 
    - faianta ceramica portelanata in grupuri sanitare 

c. Plafoane: 
    - vopsea lavabila alba 

d.Tamplaria interioara este din usi celulare din lemn (prevazute cu toc si 
pervaz) sau pvc 
e.Tamplaria exterioara este din ferestre PVC/ aluminiu. 

 

 Instalatii  
Pentru intreaga investitie urmeaza sa se asigure urmatoarele utilitati : 

 alimentare cu apa rece - necesara pentru nevoile igienico-sanitare, pentru 
intretinerea curateniei, pentru incarcarea instalatiei de incalzire. Alimentarea cu apa 
se va realiza de la reteaua stradala prin intermediul unui camin de bransament 
propus. Conductele de alimentare cu apa de la caminul de bransament si pana in 

cladire se vor realiza din polietilena de inalta densitate (PEHD). Sursa de apa potabila 

rece pentru instalatiile interioare de alimentare cu apa menajera este reteaua de apa 
existenta a localitatii. Pentru prepararea apei calde menajere se vor monta 
urmatoarele tipuri de boilere: 
PARTER:  
Boiler electric tip ELDOM 100 litri, sau similar, cu urmatoarele caracteristici: 
Tip instalare: vertical 
Tip control: mecanic 
Volum (litri):100 
Timp de incalzire de la 15-60oC: 2 h 
Putere (W):2000 
Tensiune alimentare: 230V;50Hz 
Dimensiuni (cm): O46; H=100 

 
ETAJ:  
Boiler electric tip Tesy BiLight Compact GCU 0615 M01 RC, sau similar: 
Tip instalare: sub lavoar 
Tip control:Mecanic 
Volum (l):5.3 
Putere (W):1500 
Tensiune alimentare: 230V/50Hz 
Timpul de incalzire(15-60°C): 14 min 
Dimensiuni (I x L x A) (cm):36.5x16x26.5 

 
 colectarea apelor uzate menajere si pluviale 

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi preluate in reteaua 
exterioara de distributie prin intermediul caminelor de vizitare. Instalatia de canalizare 
interioara se va realiza din teava PP cu diametrii conform planselor din partea 
desenata. Apele meteorice colectate de pe acoperisul cladirii, vor fi evacuate in 
interiorul incintei prin burlane si jgheaburi din tabla zincata. 

 alimentarea cu energie electrica, telefonie 
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Cladirea va fi racordata la sistemul de alimentare cu energie electrica si telefonie a 
municipiului. 
Instalatiile interioare se vor executa in urma unui proiect de amenajare interioara - 
pentru stabilirea corpurilor de iluminat, a prizelor si intrerupatoarelor. 

 alimentarea cu incalzire 
Incalzirea spatiilor se va realiza individual, prin montarea unor convectoare electrice 
de parapet. In functie de suprafata spatiilor si de necesarul de incalzire, se vor utiliza 
convectoare cu capacitatea de incalzire de 1000W,1500W si 2000W. 

 

 SUPRAFETE 
 ARIA TERENULUI : 1 918 MP 
 ARIA CONSTRUITA la sol : 105 MP 
 ARIA CONSTRUITA DESFASURATA : 207 MP 
 INDICATORI DE TEREN PROPUSI: 

- PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T) : 5.47 % 
- COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T) : 0.05 

 

 ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE CALITATE (STABILITE PRIN L.10/1995) 
Cerinţa <A> 
REZISTENŢĂ ŞI STABILITATE (Este necesară verificarea la exigenţa A1). 
Proiectul respecta prescriptiile in vigoare privind calculul si alcatuirea elementelor de 
constructie. Date suplimentare privind conditiile de rezistenta si stabilitatea prevazute 
prin proiectare sunt cuprinse in partea de rezistenta a proiectului. 

Cerinţa <B> 
SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE 
Proiectul este intocmit in conformitate cu prescriptiile din Legislatie privind proiectarea 
cladirilor civile si industriale din punct de vedere al sigurantei in exploatare CE 1-95 
evidentiindu-se in principal urmatoarele: 
Siguranta cailor de circulatie este realizata in conformitate cu prevederile legislative 
vigoare intre care: 

- Pardoselile vor fi realizate cu materiale avand coeficientul de frecare min. 0.4, 
sunt plane, orizontale si fara denivelari sau praguri. 

- Inaltimile libere de trecere au valori peste h=2.0 m. 
- Masurile de siguranta in exploatarea cladirii au in vedere si cele care sunt 

necesare in timpul intretinerii acesteia. 
- Masurile de siguranta in exploatare cuprind si cele care au drept obiect 

asigurarea cerintei respective si pentru exteriorul cladirii pana la limita incintei. 
- Este prevazut iluminat si iluminat de siguranta in conditiile prevazute de 

Normativul I-7. 
- Executia si exploatarea instalatiilor electrice prevazute in cladire se va face 

numai de catre personal autorizat special instruit prin grija beneficiarului. 
- Conformarea instalatiilor la normele CE 1-95 este cuprinsa in memoriile de 

specialitate anexate. 

 
Cerinţa <C> 
SIGURANŢA LA FOC 
Constructia are gradul II de rezistenta la foc. Se vor respecta prevederile 
Normativului de protectie la foc – P 118/199 si a HGR nr. 571/1998, normele generale 
de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MI 775/1998 si alte acte 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

normative si STAS-uri referitoare la constructii si instalatii. 
Siguranta circulatiilor se va asigura prin finisarea pardoselilor cu materiale 
antiderapante, si eliminarea proeminentelor si asperitatilor in planul vertical al 
peretilor. 
Siguranta in folosirea instalatiilor se va asigura prin instruirea personalului. 
Desfumarea în caz de incendiu se face prin ferestrele prevăzute pentru iluminatul 
natural al tuturor încăperilor. 

 
Cerinţa <D> 

 IGIENA ŞI SĂNĂTATEA OAMENILOR 
Proiectul a fost intocmit cu respectarea „ Normelor de igiena si a recomandarilor 
privind mediul de viata al populatiei” aprobate prin Ord.MS nr. 119/2014 si 1030/2009 
pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor şi de 
autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, STAS 6472 
privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 şi STAS 6646 
privind iluminarea naturală şi artificială. Se vor preciza în special că: 

- construcţia respectă distanţele minime faţă de construcţiile învecinate; 
- este asigurată însorirea tuturor spaţiilor interioare; 

 
 REFACEREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Prin realizarea construcţiei propuse se respectă prevederile din Legea 137/1995 
(republicată) privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 
privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 
125/1996, Ord. MAPPM 756/1997. Se precizează următoarele: 

- prin amplasarea construcţiei nu se perturbă vecinătăţile şi nu se taie 
arbori; 

- construcţia se încadrează în spaţiul natural şi construit existent; 
- funcţiunea prevăzută prin proiect nu generează noxe sau alţi factori 

de poluare ai mediului; 
- pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere in timpul 

construirii imobilului, se preved folosirea Europubelelor din PP. 

 
 SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 

Protecţia calităţii apelor  
Nu există surse de poluanţi pentru apă. 
Protecţia aerului  
Nu există surse de poluanţi pentru aer. 
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Izolaţia fonică este asigurată de sistemul de constructie a imobilului. 
Protecţia împotriva radiaţiilor  
Nu există surse de radiaţii. 
Protecţia solului şi a subsolului  
Nu există surse de poluanţi pentru sol şi subsol. 
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice  
Nu există poluanţi şi activităţi ce pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre. 
Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public  
Nu e cazul. 
Gospodărirea deşeurilor generate de amplasament  
Conform contract cu firma specializata de colectare a deseurilor. 
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Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 
Nu vor fi manipulate substanţe toxice şi periculoase.  

 
 LUCRĂRI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI 

Nu e cazul. 

 PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 
           Nu e cazul. 

 
Cerinţa <E> 

 IZOLAREA TERMICĂ ŞI ECONOMIA DE ENERGIE 
Pentru respectarea condiţiei din Normativul C107/1(2)-97: “coeficientul calculat de 
izolare termică – G(G1)<GN – coeficientul normat de izolare termică” proiectul 
prevede: 
(Menţionăm că dimensionarea izolaţiilor termice a fost făcută conform calculului 
rezistenţei termice a elementelor de construcţii STAS 6472 şi C 107). 

 IZOLAREA 
Clădirea este acoperită cu sarpanta . Apele pluviale sunt preluate de sistemul format 
din jgheaburi, burlane şi sunt conduse la nivelul terenului, în incinta proprie. 
 

Cerinţa <F> - PROTECŢIA LA ZGOMOT 
Pentru respectarea Normativului C 125-2005 privind proiectarea şi executarea 
măsurilor de izolare fonică faţă de exterior se vor folosi următoarele materiale care au 
şi rol fonoizolant şi anume: 

- Tâmplărie exterioară din lemn cu geam termopan, care asigură o 
bună izolaţie fonică. 

- Sistemul constructiv al cladirii 
- Termoizolatia propusa la nivel de sarpanta 

 
Proiectul respecta CERINTELE DE CALITATE conf. L10/1995, si va fi verificat de catre 
verificatori atestati MLPTL pentru cerintele A1, Af si instalatii. 

 

 CONCLUZII 
Constructia satisface in totalitate cerintelor de exigenta stipulate in legea 401/2003 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 
Executia se va urmari pe santier prin grija inspectorilor in constructii si a 
reprezentantilor proiectantului. 
Beneficiarul va putea incepe faza de executie numai dupa obtinerea Autorizatiei de 
Construire. 

 

 MASURILE DE PROTECTIE CIVILA 
  Nu este cazul 

 

 MASURI DE PROTECTIA MUNCII 
Regulamente si normative 
Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele incintei deţinute şi nu se va 
afecta domeniul public. Pentru realizarea lucrării este necesară amplasarea unei 
barăci pe terenul proprietate proprie. Alimentarea cu apă şi cu energie electrică sunt 
necesare pentru organizarea de şantier. 
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Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele: 
 L. 90/1996 privind protecţia muncii; 
 Norme generale de protecţia muncii; 
 Regulamentul MLPTL 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în 
 construcţii – ed. 1995; 
 Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la 
 înălţime; 
 Ord. MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului 

de protecţie individuala 
 Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate 

prin Ordinul MI nr. 775/1998; 
 Ord. MLPTL 20N/1994 – Normativ C300-1994; 
 Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise 

a lucrărilor. 
 Dispozitii finale 
Prezentele masuri se pot complecta de beneficiar sau executant cu masuri 
suplimentare care nu contravin prevederilor prezentului memoriu, cu norme si 
normative in vigoare si care contribuie la sporirea sigurantei in calitatatea 
executiei. 
Documentaţia de faţǎ serveşte beneficiarului la executie “PTh.” pentru 
CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU TEREN SINTETIC, în loc. Pădureni, jud. 
Timiș. 

 

2. MEMORII CORESPONDENTE DOMENIILOR / SUBDOMENIILOR DE      
CONSTRUCTII  

 
GRUPA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRILOR 

 In conformitate cu prevederile normativului P 100/1 - 2013 cladirea se incadreaza in clasa de 
importanta IV, categoria de importanta a constructiei este D. 

 Amplasamentul cladirii se situeaza in zona seismica , caracterizata de valoarea de vârf a 
acceleraţiei terenului ag=0.20g si perioada de colt TB=0.07s, TC=0,7s, TD=3.0s. 
 

CONDITII GEOTEHNICE 
 Terenul pe care se va construi casa,  este situat in  com. Padureni, jud. Timis 

 Adancimea maxima de inghet, în conformitate cu STAS 6054-77 este pentru Arad   0,7 – 0,8 m. 

 Se apreciază ca nivelul maxim al apelor subterane NHmax=-2.40 m. 

 Concluzii: terenul apt de fundare este constituit din stratul de praf argilos nisipos, gri galbui, 
consistent vartos; adâncimea minimă de fundare este de -0.90 m faţă de cota terenului natural; 

 La atingerea cotei de fundare indicate în proiect obligatoriu va fi chemat geotehnicianul şi 
proiectantul pentru verificarea naturii terenului de fundare. Dacă la cota de fundare indicată în 
proiect vor fi întâlnite umpluturi, acestea vor fi îndepărtate până se va intercepta terenul bun de 
fundare indicat în proiect, fundaţiile încastrându-se minim 30 cm în terenul sănătos. 
 
 

DESCRIEREA SOLUŢIILOR ADOPTATE 
 Clădirea care face obiectul prezentei documentaţii este o cladire vestiar cu regimul de 

inaltime P+M. 

 Sunt necesare unele măsuri constructive pentru realizarea fundaţiilor. Aceste măsuri 
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speciale sunt următoarele: 

 Trotuar etanş in partea din fata a construcţiei va avea lăţimea minimă de 0,60 m şi se va 
aşeza pe un strat de balast de 10 cm.  

 Înainte de începerea săpăturilor pentru fundaţii, este absolut necesar ca suprafaţa terenului 
să fie curăţată şi nivelată, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu permite stagnarea 
apelor din precipitaţii şi scurgerea lor în săpăturile pentru fundaţii. Aceste lucrări se vor 
prevedea în proiect ca lucrări de bază. 

 Toate lucrările ciclului zero se vor efectua pe tronsoane, fără întreruperi şi în timp cât mai 
scurt, pentru a se evita variaţiile importante de umiditate a pământului activ în timpul 
execuţiei. 

 Ultimul strat de pământ, de circa 30 cm grosime, din săpătura pentru fundaţie trebuie 
excavat pe porţiuni eşalonate în timp – pe măsura posibilităţii de execuţie a fundaţiilor în ziua 
respectivă – şi imediat înainte de turnarea betonului în fundaţie, pentru a se evita efectele 
negative cauzate de variaţiile de umiditate. 

 Umpluturile sub pardoseli se vor executa din pământuri lipsite de potenţial de contracţie-
umflare. 

 
Zidaria:  

 PERETII PORTANTI DIN ZIDARIE. Pereţii portanţi sunt realizaţi din blocuri ceramice cu 
goluri vertical cu grosimea de 30 cm la exterior şi 25 cm la pereţii interiori.  

 Pentru îmbunătăţirea comportamentului pereţilor structurali din zidărie supuşi la acţiunea 
combinata a sarcinilor verticale si orizontale, s-au înglobat in zidărie: 

 STALPISORI DIN BETON ARMAT, poziţionarea lor in cadrul structurii s-a stabilit in 
conformitate cu normativul CR 6/2013 in funcţie de gradul de protecţie antiseismica , 
categoria de structură  si înălţimea clădirii. Stâlpişorii au dimensiunile de 25x25 pentru pereţii 
exteriori şi interiori. Sunt realizaţi din beton armat monolit de clasa C16/20; T3-II/A32.5R; 

dmax=16mm; a/c=0.65 cl. P4 exp. XC1, armati cu bare longitudinale 414 si etrieri 8/10/20 

(OB37) pe toată înălţimea. Mustăţile de armatura ce se prevăd pentru ancorarea stâlpişorilor 

in fundaţie vor avea lungimea de ancoraj minim 60 ( 90 cm ). Stâlpişorii vor fi solidarizaţi cu 

zidăria prin dispunerea de bare 6/50cm in rosturile orizontale şi executarea ziăriei în ştrepi. 

 CENTURILE - au înălţimea de 25 cm si lăţimea de 25 cm pentru peretii exteriori si 25x25 
pentru peretii interiori. Sunt realizate din beton monolit de clasa C16/20; T3-II/A32.5R; 

dmax=16mm; a/c=0.65 cl. P4 exp. XC1, armate cu 612 (PC52) si etrieri 8/15 (OB37).  

 BUIANDRUGI - se vor realiza buiandrugi prefabricate si/sau beton armat, cu lungimea egala 
cu latimea golului +25cm de fiecare parte pentru sprijinire. 

 
Placa parter:  

 Din beton slab armat (plasa sudata 150/150 Φ6 )  se toarna dupa ce umplutura a fost 
compactata si dispus un strat de nisip cu pietris, respectiv folia de polietilena. Placa se 
toarna peste fundatii si are grosimea de 10cm.  

 Planseul peste parter va fi constituit din grinzi centuri si placa din beton armat, cu grosimea 
de 13 cm. 

 Sarpanta:  pe schelet de lemn din rasinoase prevazuta cu astereala. Invelitoarea  din tabla. 
 
Materiale  

 Beton in fundatii: C16/20; T3-II/A32.5R; dmax=31mm; a/c=0.65 P8 cl. exp. XC2. 

 Betoane in elevatii placa 0.00 si  centuri C16/20; T3-II/A32.5R; dmax=16mm;    a/c=0.65 P4 
cl. exp. XC1-XC2. 
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 Betoane in  placa, grinzi, stalpisori si scara:  C16/20; T3-II/A32.5R; dmax=16mm; a/c=0.65 
cl. P4 exp. XC1. 

 Oteluri OB37 pentru Φ6,8  si  PC52 pentru Φ10…. Φ20. 

 Lemn de rasinoase calitatea I, ignifugat si fungicizat. 
 

FAZE DETERMINANTE 
 La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile proiectului, precum şi cele ale 

standardelor şi normativelor speciale astfel: 

 C169-88, NP112-14 pentru săpături şi fundaţii; 

 CR6 - 2013 cod proiectare structuri din zidărie; 

 NE 0012/1-2010 pentru lucrări de betoane; 

 NP040 - 02 / 2006 pentru hidroizolaţii bituminoase; 

 C56-85 pentru asigurarea calităţii, verificarea şi recepţionarea lucrărilor de construcţii. 

 Fazele determinante şi etapele principale de control sunt prevăzute în programul de control 
inclus în documentaţie. 

 La atingerea stadiului fizic de execuţie corespunzător acestor faze se vor încheia procese 
verbale de recepţie, semnate de către reprezentanţii beneficiarului, executantului, 
proiectantului şi Inspecţiei în construcţii. 

 Executantul şi beneficiarul vor asigura recepţionarea tuturor lucrărilor, inclusiv cele care 
devin ascunse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Se interzice punerea în operă a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din 
punct de vedere calitativ. 

 

PROTECŢIA MUNCII ȘI DTOE 
Cerinţe minime de securitate şi sănătate pe şantier 
Stabilitate şi soliditate: 

 Materialele, echipamentele şi în general orice element care la o deplasare oarecare poate 
afecta securitatea şi sănătatea lucrărilor trebuie fixat într-un mod adecvat şi sigur. Accesul 
pe orice suprafaţă de material care nu are o rezistenţă suficientă nu este permis decăt dacă 
se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare astfel încât lucrul să se desfăşoare 
în siguranţă. 

Instalaţii de distribuţie a energiei: 

 Instalaţiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de 
incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de 
electrocutare prin atingere directă ori indirectă. 

 La proiectarea, realizarea, alegerea materialului şi a dispozitivelor de protecţie trebuie să se 
ţină seama de tipul şi puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenţe externe şi de 
competenţa persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. 

Căile şi ieşirile de urgenţă: 

 Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel mai 
direct posibil într-o zonă de securitate. 

 În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid şi în condiţii de 
securitate maximă pentru lucrători. 

 Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă se determina în funcţie de 
utilizare, de echipament şi de dimensiunile şantierului şi ale încăperilor precum şi de numărul 
maxim de persoane care pot fi prezente. 

 Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia 
naţională care transpune directiva 92/58/CEE. 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

 Panourile de semnalizare trebuie să fie semnalizate dintr-un material suficient de rezistent si 
să fie amplasat în locuri corespunzătoare. 

 Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate căile şi ieşirile de urgenţă precum 
şi căile de circulaţie şi uşile care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. 

 Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de 
siguranţă de intensitate suficientă în caz de pană de curent. 
 

Detectarea şi stingerea incendiilor: 

 In funcţie de caracteristicile şantierului şi de dimensiunile şi destinaţia incăperilor de 
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substantelor sau ale 
materialelor prezente, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente, este 
necesar să fie prevăzute un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru stingerea 
incendiilor. 

 Dispozitivele de stingere a incendiului trebuie întreţinute şi verificate în mod periodic. La 
intervale periodice trebuie să se efectueze încercări şi exercitii adecvate. 

 Dispozitivele neautomatizate de stingere ale incendiului trebuie să fie accesibile şi uşor de 
manipulat. 

 Acestea trebuie să fie semnalizate conform prevederilor din legislaţia naţionala care 
transpune directiva 92/58/CEE. 

 Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri 
corespunzătoare. 
 

Ventilaţie: 

 Ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de cerinţele fizice impuse lucrărilor, 
trebuie luate măsuri pentru a asigura lucrătorilor un aer proaspăt. 
 

Expunerea la riscuri particulare: 

 Lucrătorii nu trebuie să fie expuşi la niveluri de zgomot nocive sau unor influenţe exterioare 
nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf. 

 Într-un spaţiu inchis, un lucrător nu poate fi în nici un caz expus la o atmosferă cu risc ridicat. 
Lucrătorul trebuie să fie supravegheat în permanenţă din exterior şi trebuie luate toate 
măsurile corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv şi imediat. 

 
Temperatura: 

 În timpul programului de lucru temperatura trebuie să fie adecvată organismului uman, 
ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sunt supuşi 
lucrătorii. 

Iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru, încăperilor şi căilor de circulaţie de pe 
şantier : 

 Posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie să dispună în măsura în care este 
posibil de suficientă lumină naturală. 

 Atunci când lumina zilei nu este suficientă şi de asemenea pe timpul nopţii, locurile de 
muncă trebuie să fie prevăzute cu lumină artificială, corespunzătoare şi suficientă. 

 Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumină portabile, protejate contra 
şocurilor. Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să modifice sau să 
influenţeze percepţia semnalelor ori a panourilor de semnalizare. 

 Instalaţiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru şi ale căilor de circulaţie trebuie 
amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidente pentru lucrători. 

 Încăperile, posturile de lucru şi căile de circulaţie în care lucrătorii sunt expuşi la riscuri în 
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cazul întreruperii funcţionării iluminatului artificial, trebuie să fie prevăzute cu iluminat de 
siguranţă de o intensitate suficientă. 

Uşi şi porţi: 

 Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de siguranţă trebuie să fie semnalizate 
corespunzător. În vecinătatea imediată a porţilor destinate circulaţiei vehiculelor trebuie să 
existe uşi pentru pietoni. Acestea trebuie să fie semnalizate în mod vizibil şi trebuie să fie 
menţinute libere în permanenţă. 

 Uşile şi porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără să prezinte pericol de accidentare 
pentru lucrători. 

 Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă, accesibile şi uşor de 
identificat, cu excepţia celor care se deschid automat în caz de panta de energie şi trebuie 
să poată fi deschise manual. 

 
Căi de circulaţie – zone periculoase:  

 Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare, 
trebuie să fie calculate, plasate şi amenajate, precum şi accesibile aftfel încât să poată fi 
utilizate uşor, în deplină securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în 
vecinătatea acestor căi de circulaţie să nu fie expuşi nici unui risc. 

 Căile care servesc la circulaţia persoanelor şi/sau mărfurilor, precum şi cele unde au loc 
operaţiile de încărcare sau descărcare trebuie să fie dimensionate  în funcţie de numărul în 
numărul potenţial de utilizatori şi de tipul de activitate. Dacă sunt utilizate mijlocele de 
transport pe căile de circulaţie, o distanţă de securitate suficienbtă sau mijloace de protecţie 
adecvate trebuie prevăzute pentru ceilalţi utilizatori ai locului. Căile de circulaţie trebuie să fie 
semnalizate, verificate periodic şi întreţinute. 

 Căile de circulaţie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanţă 
suficientă faţă de uşi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scări. 

 Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive 
care să evite pătrunderea lucrărilor fără atribuţii de serviciu  în zonele respective. Trebuie 
luate măsuri coresepunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să pătrundă în zonele 
periculoase. 

 Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil. 
 

Primul ajutor: 

 Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice 
moment. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop. 
Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor 
accidentaţi sau victime ale îmbolnăvirii neaşteptate. 

 Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcţie de dimensiunile 
şantierului sau de tipul de activităţi. 

 Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalaţii şi de materiale 
indispensabile primului ajutor şi trebuie să permită accesul cu brancarde. 

 Aceste spaţii trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care 
transpune Directiva 92/58/CEE. 

 Trebuie asigurate materialele de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncă o cer. 
Acestea trebuie să fie semnalizte corespunzător  şi trebuie să fie uşor accesibile. 

 Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice  clar adresa şi numărul ale 
serviciului de urgenţă. 

 
Instalaţii sanitare : 
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Vestiare si dulapuri pentru îmbrăcăminte 

 Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie 
să poarte îmbrăcăminte de lucru şi dacă din motive de sănătate sau de decenţă nu li se 
poate cere să se schimbe într-un alt spaţiu. 

 Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă capacitatea suficientă şi să fie dotate cu 
scaune. 

 Vestiarele trebuie să fie suficient de încăpătoare şi să aibă dotări care să permită fiecărui 
lucrător să îşi usuce îmbrăcămintea de lucru, dacă este cazul precum şi vestimentaţia şi 
efectele personale şi să le poată păstra încuiate. 

 Trebuie prevăzute vestiare separate pentru bărbaţi şi femei sau o utilizare separată a 
acestora. 

 
Cabine de WC-uri şi chiuvete 

 În  posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a sălilor  de duşuri, lucrătorii 
trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un nr.  Suficient de WC – uri şi de chiuvete, 
utilităţi care să asigure nepoluarea mediului înconjurător, de regulă ecologice.Trebuie 
prevăzute cabine de WC –uri separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea separată a 
acestora. 

 
Dispoziţii diverse : 

 Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile şi 
identificabile în mod clar. 

 Lucrătorii trebuie să dispună de apa potabilă pe şantier şi, eventual, de altă băutura 
corespunzătoare şi nealcoolică, în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le ocupa, cât 
şi în vecinătatea posturilorde lucru.  

 Lucrătorii trebuie să dispună de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător şi dacă 
este cazul, să dispună de facilităţi pentru a-şi pregăti masa în condiţii corespunzătoare. 

 

MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂRILE CARE 
PREZINTĂ RISCURI : MĂSURI DE PROTECŢIE COLECTIVĂ ŞI INDIVIDUALĂ 

 Lucrările care expun lucrătorii la riscuri de a fi îngropaţi sub alunecări de teren. Se vor 
executa sprijiniri de maluri pentru fundaţii. 

 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru prepararea,  transportul, 
turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat NSSM 7 (7). 

 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru zidărie, montaj prefabricate 
şi finisaje în construcţii NSPM 27 (85). 

 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucru la înălţime NSSM 12 
(53). 

 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii 
metalice NSPM 42 (175). 

 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru reparaţii, consolidări, 
demolări şi translaţii de clădiri NSPM 92 (201). 

 
 

3. MEMORII CORESPONDENTE SPECIALITATILOR DE INSTALATII, CU 
PRECIZAREA ECHIPARII SI DOTARII SPECIFICE FUNCTIUNII (conform 
proiect instalatii anexat) 
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MEMORIU TEHNIC INSTALATII  INCALZIRE  
A. OBIECTUL MEMORIULUI TEHNIC 
Prezenta documentatie solutioneaza in faza de proiect Pth Instalatii de incalzire, pentru obiectivul 
“CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU TEREN SINTETIC",  beneficiar COMUNA PADURENI. 

 
B. BAZA TEHNICA DE PROIECTARE, NORME, REGLEMENTARI 
Instalatiile de incalzire vor fi conforme cu urmatoarele norme si reglementari, dupa cum urmeaza: 

 SR 1907/1-97 – Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de 
calcul; 

 SR 1907/2-97 – Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi 

 interioare conventionale de calcul; 

 I 13/2015 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala; 

 P 118/99 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 

 P 118/2-2013– Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor - Partea II - 

 Instalatii de stingere 

 Legea 137/1995 – Legea protectiei mediului, actualizata in 2000; 

 SR EN ISO 7730:2005 – Ergonomics of the thermal environment (Standard International 
Ergonomia mediului termic) 

 SR EN 15251:2007 - Parametrii de calcul ai ambianţei interioare pentru proiectarea şi 
evaluarea performanţei energetice a clădirilor, care se refera la calitatea aerului interior, 
confort termic, iluminat şi acustica 

 SR EN 12831:2010 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul a sarcinii termice de 
calcul 

 SR EN ISO 13790:2008- Performanţa energetică a clădirilor. Calculul necesarului de 
energie pentru incălzirea şi răcirea spaţiilor 

 STAS 13149 – Ambiante termice moderne. Determinarea indicilor PMV si PPD de 

 performanta pentru ambianta; 

 Legea 319/2006 – Legea Securitatii si Sanatatii in Munca; 

 HG 300/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 
sau mobile 

 Legea 10/95 - Calitatea lucrarilor in constructii; 

 Toate standardele si normativele la care fac referire reglementarile de mai sus 

 
 
    C.  PARAMETRII DE CALCUL SI CONFORT 

La stabilirea solutiilor pentru instalatiile de incalzire s-au avut in vedere, conform temei de  
proiectare si standardelor romanesti in vigoare pentru judetul Timis, SR 1907/1,2-1997, urmatoarele 
date: 
 

• IARNA: 
 temperatura exterioară de calcul tex = - 15oC; 
 umiditate relativa exterioara 80%; 
 temperatura interioara operativa, tint =+22oC (�}1.5) 

 umiditate relativa interioara 50%; 
 

    D.   DESCRIEREA SOLUTIEI 
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         Conform planurilor de arhitectura, cladirea va fi impartita in mai multe spatii, cu urmatoarele 
         destinatii: 

 vestiare 
 grupuri sanitare 
 sala multifunctionala 
 spatii depozitare 

Incalzirea spatiilor se va realiza individual, prin montarea unor convectoare electrice de parapet. 
In functie de suprafata spatiilor si de necesarul de incalzire, se vor utiliza convectoare cu 
capacitatea de incalzire de 1000W,1500W si 2000W. 
La montajul convectoarelor electrice se vor respecta inaltimile de montaj si instructiunile aferente 
echipamentelor instalate. 
Se vor folosi convectoare de perete de tipul Tesy, sau similar, cu urmatoarele caracteristici: 

 Convector electric de perete, Tesy CN 03 100 MIS - 1000W, sau similar, cu urmatoarele 
caracteristici: 
- alimentare: 230V 
- putere nominala: 1000W 
- echipat cu termostat reglabil 
- protectie antiinghet 

 Convector electric de perete, Tesy CN 03 150 EIS - 1500W, sau similar, cu urmatoarele 
caracteristici: 
- alimentare: 230V 
- putere nominala: 1500W 
- echipat cu termostat reglabil electronic 
- protectie antiinghet 

 Convector electric de perete, Tesy CN 03 200 EIS - 2000W, sau similar, cu urmatoarele 
caracteristici: 
-alimentare: 230V 
-putere nominala: 2000W 
-echipat cu termostat reglabil electronic 
-protectie antiinghet  

 
La executia instalatiilor de incalzire se va tine cont de urmatoarele norme, normative si standarde: 

 I 13 – 2015 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala; 

 Normativ I.13/1-96 – Exploatarea instalaţiilor de incălzire centrală; 

 C 56 – 85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor constructii si a instalatiilor 
aferente. 

 I 27 – 73 – Instructiuni privind criteriile si metodologia de stabilire si verificare a clasei de calitate a 
lucrarilor de sudura la conducte si recipiente. 

 STAS 7132 – 88 – Instalatii de incalzire. Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu 
apa avand temperatura maxima de 115oC. 

 NRPM – Normele republicane de protectie a muncii 

 Normativ P118-99 – Siguranţa la foc a construcţiilor 

 Legea 90/96 – Protecţia Muncii 

 Legea 10/95 - Calitatea lucrarilor in constructii 

 Normele Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrările de instalaţii tehnico-sanitare şi de incălzire 
- 1996 

 Normativ C56-85 – Verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

 Normativ C125 – Proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice in 
clădiri 
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Exigenţe şi performanţe pentru instalaţii termice: 
Lucrările ce fac obiectul prezentei documentaţii trebuie să satisfacă exigenţele stipulate in Legea 
nr.10/95 – Legea privind calitatea in construcţii. 
 

1. Rezistenta mecanica si stabilitate 

 Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si 
stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de 
amplasarea si pozitia acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati. 

 Materialele (conducte, fitinguri, armaturi,etc.) si echipamentele utilizate corespund 
domeniilor de presiuni si de temparaturi maxime prevazute in exploatare si sunt 
adaptate scopului propus. 

 Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe 
elementele de constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari 
minime, fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise. 
 

2. Securitate la incendiu 

 La amplasarea instalatiilor de ventilare s-au respectat prevederile normativelor in 
vigoare privind distantele fata de alte tipuri de instalatii. 

 Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al siguranţei la 
foc. 

 Materialele utilizate nu sunt inflamabile. 
 

3. Igiena, sanatate si mediu 

 La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii 
sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate. 

 
4. Siguranta si accesibiltate in exploatare 

 Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor de ventilare sunt omologate 
si au fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de 
siguranta si de protectie corespunzatoare. 

 
5. Protectie impotriva zgomotului 

 Echipamentele care contin piese in rotatie (ventilatoare, etc) au garantata echilibrarea 
dinamica si trepidatii reduse. Aceste echipamente se monteaza pe suporti antivibratie 
si se racordeaza la restul instalatiei prin intermediul racordurilor flexibile. 

 
6. Economie de energie si izolare termica 

 Conductele de agent termic sunt termoizolate cu cohilii de vata minerala caserata sau 
cu tuburi elastomerice pentru evitarea pierderilor de energie termica. 

 Echipamentele prevazute au randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a 
energiei electrice si termice. 
 

7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale 

 Toate componentele şi subansamblele instalaţiilor sunt proiectate avand in vedere 
minimizarea consumurilor de energie electrica, adoptarea unor solutii eficiente din 
punct de vedere energetic asupra eficientei echipamentelor. Sunt prevazute materiale 
de o calitate superioara asigurand o durabilitate crescuta a intregului ansamblu de 
instalatii. Se prevede izolarea tuturor conductelor pentru a reduce cat mai mult posibil 
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pierderile de energie la transportul agentului termic. 

 
MASURI DE PROTECTIE A MUNCII 

 Prezentul proiect a fost intocmit cu respectarea tuturor normelor de protecţie a muncii in 
vigoare la data proiectării, respectiv „NORMELE GENERALE DE PROTECTIE A MUNCII” 
nr. 90/1996 si „NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE” publicate in monitorul oficial 
nr. 157/23.07.1996 şi republicate in monitorul oficial nr. 47/29.01.2001 precum şi toate 
celelalte norme specifice desecuritate a muncii care au tangenţă cu tipul de lucrări ce se 
executa in baza acestei documentaţii. 

 Executantul şi beneficiarul răspund de realizarea lucrărilor de construcţii care să asigure 
evitarea accidentelor de muncă şi a imbolnăvirilor profesionale. In acest scop au obligaţia de 
a analiza documentaţia din punct de vedere al securităţii muncii şi, dacă este cazul, să facă 
obiecţiuni, solicitand proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale. 

 După insuşirea documentaţiei, executantul şi beneficiarul vor trece la execuţia lucrărilor 
proiectate. 

 Pe toată durata execuţiei, executantul şi beneficiarul au obligaţia de a aplica toate 
prevederile cuprinse in legislaţia şi normele de securitate a muncii precum şi prescripţiile din 
prezentul proiect, răspunderea pentru ne aplicarea lor revenindu-le in totalitate acestora. 

 Se atrage atenţia in mod deosebit asupra următoarelor prevederi: 
-se va urmări in mod deosebit respectarea prevederilor cap.8 din „Norme specifice de 
securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice” ediţia 
1995, 
-toate lucrările vor fi executate numai de către persoane autorizate. 
Prezenta enumerare nu are caracter exhaustiv, beneficiarul şi executantul urmand să ia in 
completare orice alte masuri de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei care le vor considera 
necesare, ţinand cont de particularităţile specifice acestei lucrări. 

 
MEMORIU TEHNIC - INSTALATII SANITARE 
A. OBIECTUL MEMORIULUI TEHNIC 
Prezenta documentatie solutioneaza in faza de proiect tehnic Instalatiile sanitare, pentru obiectivul 
“CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU TEREN SINTETIC" beneficiar COMUNA PADURENI si 
cuprinde urmatoarele instalatii sanitare: 

 Retea interioara de alimentare cu apa rece si apa calda menajera; 

 Retea interioara de canalizare a apelor uzate menajere 

 Retea exterioara de canalizare a apelor uzate menajere pana la bazinul vidanjabil 

 Retea exterioara de alimentare cu apa de la caminul de bransament propus la interior 

 
B. BAZA TEHNICA DE PROIECTARE, NORME, REGLEMENTARI 
Instalatiile sanitare vor fi conforme cu urmatoarele norme si reglementari, dupa cum urmeaza: 

 STAS 1479-90 Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale 

 STAS 1795-87 Canalizare interioara 

 STAS 3051-91 Canale ale retelelor exterioare de canalizare 

 STAS 1341-1991 Apa potabila 

 STAS 1504/85 Instalaţii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si 
accesoriilor 

 I 9-2015 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare 

 NP 084-03 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a 
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din mase plastice 
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 SR 1846-2:2007 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. 

 SR EN 12056:2002 Retele de evacuare gravitationala in interiorul cladirilor 

 GP 043/1999 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare utilizand conducte din PVC si polietilena 

 SR ISO 3485:95 Asamblari intre fitinguri si tevi de polietilena (PE) sub presiune. Incercarea 
de etanseitate la presiune interioara 

 C90-83 Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a 
centrelor populate 

 C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente 
constructiilor.  

 NE 002-97 Norme privind masurile de asigurare a igienei si sanatatii oamenilor, a refacerii si 
protectiei mediului, la lucrarile de executie a constructiilor 

 Legea 10-1995 si Legea 123-2007 pentru modificarea acesteia, privind calitatea in 
constructii 

 GT 063-04 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile sanitare 

 Legea 307-2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor 

 Toate standardele si normativele la care fac referire reglementarile de mai sus 

 
C. SITUATIA PROIECTATA - UTILITATI 
Pentru obiectivul investitiei sunt necesare urmatoarele utilitati: 

 
1. Racord alimentare cu apa 
Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua stradala prin intermediul unui camin de bransament 
propus. 
In acest proiect tehnic se trateaza alimentarea cu apa de la caminul de bransament la retelele 
interioare de distributie. 
Conform Breviarului de calcul, la racordul de alimentare cu apa trebuie sa se asigure 
urmatoarele conditii: 
- debit apa rece Q=1.25 l/s 
- presiunea necesara P=23 mCA 

 
NOTA: In acest proiect tehnic se trateaza alimentarea cu apa de la caminul de bransamet la 
retelele interioare de distributie. Bransamentul efectiv la reteaua stradala nu face obiectul 
acestui proiect. 

 
2. Evacuare apa uzata menajera 
Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la un bazin vidanjabil. 
Se propune montarea unui bazin vidanjabil din beton avand capacitatea de 12mc; dimensiuni 
interioare (lxlxh): 3000x2000x2000mm 

 
3. Instalatii sanitare interioare - Alimentare cu apa rece si apa calda menajera 
De la caminul de bransament propus la retelele interioare, alimentarea cu apa se va face cu o retea 
de distributie montata ingropat sub limita de inghet, realizata din teava de polietilena de inalta 
densitate (PEHD). 
Conducta se va monta la adincime sub cota terenului amenajat (respectand astfel adancimea de 
inghet conform STAS 6054/77 – Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului 
Romaniei), intr-un pat de nisip respectand tehnologia de executie proprie tipului de conducta pus in 
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opera. 
Alimentarea cu apa la interior se va realiza cu retele de distributie din teava PE-X. 
Pentru prepararea apei calde menajere se vor monta urmatoarele tipuri de boilere: 

 
PARTER:  

 Boiler electric tip ELDOM 100 litri, sau similar, cu urmatoarele caracteristici: 

 Tip instalare: vertical 

 Tip control: Mecanic 

 Volum (litri):100 

 Timp de incalzire de la 15-60oC: 2 h 

 Putere (W):2000  

 Tensiune alimentare: 230V;50Hz 

 Dimensiuni (cm): O46; H=100 

 
ETAJ:  

 Boiler electric tip Tesy BiLight Compact GCU 0615 M01 RC, sau similar: 

 Tip instalare: sub lavoar 

 Tip control:Mecanic 

 Volum (l):5.3 

 Putere (W):1500 

 Tensiune alimentare: 230V/50Hz 

 Timpul de incalzire(15-60°C): 14 min 

 Dimensiuni (I x L x A) (cm):36.5x16x26.5 

 
Gradul de dotare cu obiecte sanitare a fost stabilit prin proiectul de arhitectura, si trebuie sa fie in 
conformitate cu numarul de ocupanti si destinatia cladirii. 
Fiecare obiect sanitar va fi echipat cu robinet coltar pentru izolare. 
Obiectele sanitare, precum si celelalte accesorii necesare in grupurile sanitare: oglinda, port-prosop, 
perie WC, dispenser sapun, dispenser pungi, cos gunoi, suport hartie igienica, etc, nu fac obiectul 
prezentului proiect si se vor include in proiectul de arhitectura. 

 
4. Instalatii sanitare - Canalizare menajera 
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi preluate in reteaua exterioara de 
distributie prin intermediul caminelor de vizitare. 
Instalatia de canalizare interioara se va realiza din teava PP cu diametrii conform planselor din 
partea desenata. 
Retelele interioare se vor monta ingropat in sapa si/sau in slituri realizate in peretii veticali. 
La exterior, conducta de canalizare va fi ingropata in pamant, sub adancimea de inghet a solului, pe 
un strat de nisip de 20 cm grosime, cu pante de montaj de i=1% asigurandu-se astfel scurgerea 
gravitationala a apei uzate. 
Se propune montarea unor camine de vizitare compacte din polietilena, compuse din: 

 baza camin O315 cu 2 intrari O110 si 1 iesire O110 

 coloana camin O315; L=1000mm 

 capac camin 

 capac racord nefolosit 
La dimensionarea conductelor, s-a asigurat fiecare tronson in parte, alegand panta si diametrul 
conductei, astfel incit viteza apelor uzate in conducta sa fie superioara vitezei minime de 
autocuratire (0,7 m/s) si inferioara vitezei maxim admisa in conducte de canalizare (4 m/s). 
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Conductele utilizate vor fi din tuburi PVC-KG imbinate cu mufe si inele de cauciuc. 
La executia instalatiilor de canalizare se vor respecta pantele indicate in proiect, iar cand aceasta nu 
sunt precizate se vor respecta pantele indicate de STAS 1795-89. 

 
5. Cerinte de executie 

 Inainte de inceperea sapaturilor se face mai intai recunoasterea terenului, pentru stabilirea 
pe teren a traseelor conductelor prevazute in proiect. Trasarea pe teren a conductelor se 
face conform prevederilor STAS 9824-5. 

 Limitele santului se vor trasa luand in calcul puncte fixe din amplasament cum ar fi colturile 

 cladirilor, etc. Saparea transeelor incepe dupa ce toate riglele de trasare s-au asezat si fixat 
la inaltimile necesare conform proiectului. 

 Sapatura nu se executa de la inceput pana la adancimea necesara, ci se mai lasa un strat 
de aproximativ 10-15 cm, care se sapa manual numai cu putin timp inaintea montarii 
conductei, pentru ca aceasta sa fie asezata pe pamant sanatos, nealterat de ploi sau ger. 
Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza cu grija pe unul dintre malurile santurilor 
celalalt mal ramanand liber pentru introducerea tuburilor in sant. 

 La executia santului de lucru (forma,dimensiuni) in primul rand se are in vedere asigurarea 

 spatiului de lucru pentru montaj, in conditii de siguranta maxima, atat pentru executanti cat si 
impotriva degradarii conductelor. 

 Latimea minima a santului trebuie sa fie astfel incat intre marginea tubului si suprafata 
interioara a sprijinirilor santului sa existe o distanta de 0,2 m la tuburile cu D<400 mm pentru 
conductele din PVC (sau beton) sau cu D<160mm la conductele din PE. Radierul santului 
trebuie sa fie neted, fara pietre si radacini, de rezistenta corespunzatoare pentru sustinerea 
conductei, respectiv a patului de sustinere. Daca terenul este suficient de tare si nu exista 
pericol de surpare a pamantului, santul se executa fara niciun fel de sprijinire a malurilor. 
Daca terenul este slab si adancimea santului depaseste 1,5 m se impune sprijinirea 
malurilor, astfel incit pe intreaga durata de executie sa nu fie pusa in pericol sanatatea, sau 
viata personalului de executie si nici stabilitatea constructiei langa care se sapa. 

 Solutiile de sprijinire vor fi alese de executant, ca o componenta a tehnologiei de executie 

 adoptata. 

 Toate conductele se monteaza la adincime sub cota terenului amenajat (respectand astfel 

 adancimea de inghet conform STAS 6054/77 – Teren de fundare. Adancimi maxime de 
inghet. 

 Zonarea teritoriului Romaniei), intr-un pat de nisip respectand tehnologia de executie proprie 
tipului de conducta pus in opera. 

 Unele lucrari se pot executa imediat dupa pregatirea terenului in vederea realizarii 
constructiilor, platformelor si drumurilor, cum ar fi inelul de apa, sau retelele de canalizare, 
dar altele nu pot fi realizate decit dupa construirea cladirilor, cum ar fi racordurile cladirilor la 
canalizare menajera si pluviala, etc. 

 Conceptul, proiectarea si executia istalatiilor sanitare exteriore de apa si canalizare vor 
respecta normele si standardele in vigoare, astfel incat sa fie asigurate confortul utilizatorilor 
si nivelurile de performanta necesare. 

 
 

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII 
 Prezentul proiect a fost intocmit cu respectarea tuturor normelor de protecţie a muncii in 

vigoare la data proiectării, respectiv „NORMELE GENERALE DE PROTECTIE A MUNCII” 
nr. 90/1996 si „NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE” publicate in monitorul oficial 
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nr. 157/23.07.1996 şi republicate in monitorul oficial nr. 47/29.01.2001 precum şi toate 
celelalte norme specifice de securitate a muncii care au tangenţă cu tipul de lucrări ce se 
executa in baza acestei documentaţii. 

 Executantul şi beneficiarul răspund de realizarea lucrărilor de construcţii care să asigure 
evitarea accidentelor de muncă şi a imbolnăvirilor profesionale. In acest scop au obligaţia de 
a analiza documentaţia din punct de vedere al securităţii muncii şi, dacă este cazul, să facă 
obiecţiuni, solicitand proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale. 

 După insuşirea documentaţiei, executantul şi beneficiarul vor trece la execuţia lucrărilor 

 proiectate. Pe toată durata execuţiei, executantul şi beneficiarul au obligaţia de a aplica toate 
prevederile cuprinse in legislaţia şi normele de securitate a muncii precum şi prescripţiile din 
prezentul proiect, răspunderea pentru ne aplicarea lor revenindu-le in totalitate acestora. 

 Se atrage atenţia in mod deosebit asupra următoarelor prevederi: 

 -se va urmări in mod deosebit respectarea prevederilor cap.8 din „Norme specifice 

 de securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităţilor şi pentru nevoi 

 tehnologice” ediţia 1995, 

 -la intrarea in căminele de vizitare este obligatorie folosirea măştii de gaze, 

 -ţeava nu se va pune sub presiune inainte de realizarea umpluturilor in zona de 

 pozare, 

 -toate lucrările vor fi executate numai de către persoane autorizate. 

 Prezenta enumerare nu are caracter exhaustiv, beneficiarul şi executantul urmand să ia in 

 completare orice alte masuri de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei care le vor considera 

 necesare, ţinand cont de particularităţile specifice acestei lucrări. 

 
EXIGENTE DE PERFORMANTA PENTRU INSTALATII SANITARE 

 Intreaga lucrare de instalatii sanitare s-a proiectat in conformitate cu prevederile Normativului 
I 9, Legea nr. 10/1995 si a altor STAS -uri si Normative in vigoare si respecta cerintele 
principale de calitate impuse de acesta. 

 Conform acestor reglementari in proiectare si executie este necesar sa fie respectate un 
numar de 7 cerinte esentiale. 

 
a) Rezistenta mecanica si stabilitate 
b) Securitate la incendiu 
c) Igiena, sanatate si mediu 
d) Siguranta in exploatare 
e) Protectie impotriva zgomotului 
f) Economie de energie si izolare termica 
g) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 
 
Suplimentar faţă de aceste condiţii tehnice avute in vedere in scopul evaluării cat mai corecte a 
performanţelor unei instalaţii sunt şi alte cerinţe care se referă la confort, etanşeitate,durabilitate etc. 
Astfel a rezultat un set de categorii de exigenţe stabilite pe baza prevederilor romaneşti şi străine din 
care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt următoarele : 

 
REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE 

 Dupa executia lucrarilor, instalatia sanitara interioara care cuprinde conducte, armaturi, obiecte 
sanitare va fi supusa verificarilor la probele de etanseitate, rezistenta si de functionare la cald. 

 Asigurarea rezistentei mecanice a instalatiei sanitare (obiecte sanitare, armaturi, conducte) trebuie 
sa nu produca deteriorarea elementelor de instalatii. Nu este admis ca părţi ale instalaţiei sanitare 
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să servească drept punct de sprijin pentru alte sarcini. 

 Pentru verificarea parametrilor, temperatura si presiunea limita a apei maxim admisa trebuie sa nu 
produca deteriorari a elementelor instalatiei de apa. 

 Garniturile folosite pentru etansare la armaturi vor fi din clingherit sau azbest. 

 Temperatura maxima admisibila de furnizare a apei calde pentru scopuri menajere si igienice este 

de + 70 oC. 

 Temperatura admisibila pentru scopuri tehnologice este pana la + 90 oC. 

 Tevi din PVC temperaturi de +20 pana la +40 oC la presiunea de regim de la 1,0 bar ÷2,5 bar. 

 
B. SECURITATE LA INCENDIU 

 Se vor respecta normele tehnice de proiectare si realizarea constructiei privind protectia la 

 actiunea focului. 

 Echiparea si dotarea cladirii cu instalatii de stingere a incendiului, retele de hidranti interiori, 

 mijloace de semnalizare si alerta la incendiu. 

 Pe timpul executarii lucrarilor de sudura oxiacetilenica se vor lua masuri de supraveghere 
pentru evitarea producerii de incendii avandu-se in vedere ca la executia coloanelor se va 
folosi in foarte mare masura incalzirea conductelor cu flacara, pentru indoire. 

 Se va evita propagarea focului prin golurile de trecere a elementelor de instalatii prin pereti si 
plansee. Conductele de canalizare sunt din PP ignifug. 

 Securitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru fiecare 
operatiune in parte din care amintim : manusi, ochelari, sort pentru sudori, ciocane, spituri, 
corespunzatoare pentru spargere in ziduri, utilaje ca macara, troliu etc. pentru ridicarea 
greutatilor. 

 Tot din motive de siguranta la foc golurile intre conductesi tevile de protectie se vor umple cu 
snur din azbest. 

 Se va stabili nivelul clasei de combustibilitate si a limitei de rezistenta la foc a elementelor ce 
alcatuiesc instalatia sanitara (conducte, accesorii, obiecte sanitare, inclusiv izolatia acestora) 
in corelare cu clasa de combustibilitate si limita de rezistenta la foc a elementelor constructiei 
care sunt strapunse sau pe care se monteaza elementele instalatiei. 

 
C. IGIENA, SANATATE SI MEDIU 
Prin prevederea instalatiei sanitare interioare intr-un imobil se urmareste asigurarea confortului 
necesar din punct de vedere sanitar si nu are ca efect contaminarea cu substante nocive a 
atmosferei incaperilor. 

 Stabilirea tipului si numarului obiectelor sanitare se va face pentru diferite categorii de cladiri, 
incaperi si utilizari la fel si stabilirea debitelor specifice de apa rece, calda si canalizare 
pentru diferite tipuri de armaturi si utilizari a presiunilor minime de utilizare si echipamente. 

 Masurile prevazute in normativul I9-2015 au fost respectate in ceea ce priveste amplasarea 

 obiectelor sanitare si a conductelor pentru a asigura conditii care respecta igiena si 
sanatatea oamenilor. 

 Stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive (la rece) in apa 
potabila care se face prin utilizarea unor materiale care in contact cu apa nu contamineaza 
apa potabila. Se va evita stagnatrea apei in reteaua de distributie, in deviatii infundate sau in 
portiuni de conducta scoase din functiune, pentru apa potabila. 

 Se va sigura separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si a altor retele 
de apa nepotabila. Se va evita trecerea conductelor de apa prin caminele de vizitare a 
instalatiei de canalizare, conductele de apa se monteaza in acelasi plan sau deasupra 
conductelor de canalizare. 
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D. SIGURANTA IN EXPLOATARE 
 Pentru asigurarea sigurantei in exploatare probele de presiune, etanseitate si la cald trebuie 

facute cu maxima atentie, iar micile defectiuni remediate in cel mai scurt timp. 

 Siguranta in expolatare se mai asigura si printr-un montaj corespunzator a echipamentelor 

 individuale pentru producerea si stocarea apei calde. 

 Se prevad armaturi de siguranta, dispozitive de reglaj si semnalizare optica si acustica. 

 Nu este admis ca parti ale instalatiei sanitare sa fie folosite ca punclte de sprijin sau pentru 

 agatarea altor sarcini. Asigurarea securitatii instalatiilor contra pericolului de intrare sau 
dezvoltare a unor animale ( rozatoare, etc. ) prevederea de guri de de curatire, asigurarea 
garzii hidraulice, asigurarea consumatorului impotriva intreruperilor accidentale de furnizare 
a apei. 

 Gradul de asigurare al consumatorului se face conform regimului de functionare stabilit. Pot 
apare intreruperi in functionare dar numai in mod accidental ca urmare a unei intreruperi a 
furnizarii curentului electric. 

 Limitarea temperaturilor maxime a partilor calde ale elementelor si echipamentelor si 

 echipamentelor instalatiei sanitare. 

 Limitarea nivelului de risc de ranire prin contact cu partile in miscare. 

 Securitatea la contact este asigurata prin muchiile rotunjite a elementelor componente ale 

 instalatiei. In timpul executiei colturile taioase, laturile ascutite se vor indeparta si se va purta 
echipamente de protectie corespunzator operatiei ce se executa dupa un prealabil control 
vizual. 

 Se va asigura securitatea utilizatorilor fata de eventualele raniri, arsuri, striviri prin contact cu 
suprafete accesibile a elementelor instalatie sanitare. 

 Se va efectua incercarea la etanseitate la presiunea hidraulica, inaintea montorii aparatelor 
si armaturilor la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum. Presiunea de incercare 
va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mare de 6 bari. 

 Incercarea de rezistenta a conductelor de apa calda se face prin punerea in functiune a 
instalatiei la presiunea de regim stabilita si la o temperatura de 55o ÷60 oC. 

 Incercarea la etanseitate se va verifica pe tot traseul conductei si la puncte de imbinare 
Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si punctelor 
de scurgere la un debit normal de functionare. 

 
E. PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 

 Instalatia sanitara interioara nu produce zgomote care sa perturbe activitatea in timpul 
desfasurarii, iar in cazul aparitiei de zgomote se va limita nivelul zgomotului produs de 
echipamente si armaturile instalatiilor sanitare pana la limitele admise de STAS 6156. 

 Dispunerea izolata fata de spatiile unde se cere o limitare a nivelelui de zgomot a 
elementelor de instalatii care in exploatare sunt surse de zgomot. 

 In cladirile de locuit conductele de alimentare cu apa si canalizare nu se vor monta pe peretii 
dinspre camera de zi si dormitoare. Pentru utilaje se vor monta suporturi amortizoare. 

 Dimensionarea conductelor si armaturilor instalatiei de alimentare cu apa se face astfel incat 
sa nu se depaseasca vitezele maxime admise : conducte apa 2 m/s - pentru cladiri de locuit 
si cladiri social-culturale. Pentru instalatia de stingere a incendiilor viteza apei in conducte se 
va limita la 3 m/s. 

 Limita admisibila pentru nivelul de zgomot pentru birouri este de 45 dB, camere de locuit, 
hoteluri, camine 35 dB, restaurante, cantine, spatii comerciale 45 dB, sali de clasa, 
cancelarii, Sali conferinte, crese gradinite 40 dB. 
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F. ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA 

 Reducerea consumurilor de energie necesare prepararii de a.c.m. se face prin stabilirea 

 temperaturilor economice de livrare a apei de consum. Valoarea prescrisa pentru a.c.m. 
preparata local sau centralizat cu surse conventionale este de 60 oC. 

 Se va stabili o valoare economica a izolatiei conductelor de distributie a apei calde. 
Randamentul izolatiei este astfel incat pierderea de caldura sa fie minima si optima de 80%. 

 Realizarea si utilizarea unor armaturi la obiecte sanitare cu consum economic de apa rece si 
apa calda, precum si debite specifice de apa rece si calda la presiuni minime de utilizare. 

 Asigurarea unor conditii economice de exploatare si intretinere a instalatiei de distributie a 
apei in cladire. 

 Armaturile in exploatare ( robinete si baterii ) permit un reglaj cantitativ economic al debitului 
de apa conform curbelor de reglaj debit-presiune corespunzatoare fiecarui tip de armatura. 

 Folosirea unor obiecte sanitare cu consum de apa redus (cazi de baie, rezervor de closet). 

 Se vor reduce pierderile si risipa de apa la conducte si armaturi prin respectarea conditiilor 
de executie de efectuare a verificarilor si remedierea defectiunilor constatate (inlocuire piese, 
armaturi, garnituri). 

 Se va asigura un consum minim de energie in exploatare, inglobata in elementele instalatiei 
(de la producere pana la livrarea produsului finit). 

 
G. UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE 

 Toate componentele şi subansamblele instalaţiilor sunt proiectate avand in vedere 
minimizarea consumurilor de energie electrica, adoptarea unor solutii eficiente din punct de 
vedere energetic asupra eficientei echipamentelor. Sunt prevazute materiale de o calitate 
superioara asigurand o durabilitate crescuta a intregului ansamblu de instalatii. Se prevede 
izolarea tuturor conductelor pentru a reduce cat mai mult posibil pierderile de energie la 
transportul agentului termic. 

 
 

MEMORIU TEHNIC – INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE 

1. Generalitati 
 Prezenta documentaţie are ca obiect instalatiile sanitare aferente obiectivului  

 CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU TEREN SINTETIC 

 Localizare: JUD. TIMIS, COM. PADURENI, CF. 402043, NR. CAD. 402043 

 Proiectant: SC PROBIECTIV DESIGN SRL 

 Beneficiar: COMUNA PADURENI 

 Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va rezolva de către beneficiar din retelele 
exterioare ale ENEL DISTRIBUTIE. 

 La elaborarea documentaţiei au fost respectate toate normativele şi prevederile legale în 
vigoare. 

 
2. Descrierea lucrărilor proiectate 

 Pentru stabilirea soluţiilor s-a ţinut cont de prevederile Normativului I7-2011 privind alegerea 
materialelor şi aparatajului, la fel şi modul de fixare a acestora. Din punct de vedere al 
mediului, prezenţei apei, spaţiile se încadrează, conform Normativului I7/2011, în categoria 
U0 - mediu uscat (hol, depozit, sala) şi categoria U1 - mediu umed cu intermitenţă (grupuri 
sanitare, dusuri si vestiare). Conform STAS 12604/1990. din punct de vedere al pericolului 
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de electrocutare, sunt încăperi puţin periculoase. 

 
              2.1. Racordul la reţelele electrice 

 Pentru clădirea proiectata punctul de racord la reţelele electrice exterioare îl constituie firida 
de bransament electric, care face parte integranta din documentatia de alimentare cu 
energie electrica. 

 De la firida de bransamente electric FB se alimenteaza cu energie electrica tabloul electric 
general TD prevăzut pentru întreaga cladire, amplasat in holul cladirii, printr-un cablu tip 
CYAbY-F 5x6mmp in montaj ingropat, protejat in tub de protectie rigid. 

 La nivelul firidei de bransament se face si masura energiei electrice consumate. 

 Caracteristicile energetice la nivelul tabloului electric general sunt următoarele: 
Pi=  28,0 kw                              Pc = 16,8 kw 

 Tensiunea de alimentare este de 400V-50 Hz. 

 Timpul maxim de întrerupere acceptat de procesul tehnologic este cel necesar remedierii 
defecţiunilor din instalaţia furnizorului. 

 De la tabloul electric general TD se vor alimenta toti consumatorii cladiri. 

 Tabloul electric prevazut este de tipul dulap metalic închis. 

 
    2.2. Instalaţii electrice de iluminat normal  

 Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform 
reglementărilor în vigoare. 

 Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri  MYYM - 3x1,5 mm2, montate în 
tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat sub tencuială sau aparent. 

 Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum 
redus de energie şi randament ridicat, iar pentru iluminatul vestiarelor, dusurilor şi a spaţiilor 
convenţional umede, se vor folosi corpuri de iluminat etanşe, cu grad de protecţie mărit 
minim IP 54.  

 Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj 
îngropat şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate. 
Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 0,9 m de la pardoseala finită. 

 In vestiare si grupuri sanitare s-au prevăzut corpuri de iluminat fluorescente de tip FIPAD-
2x36W, FIPAD-2x18W cu grad de protectie IP 5X cu protectie la praf si umezeala (sau 
similar LED). 

 Pentru iluminat exterior au fost prevazute corpuri de iluminat tip proiector echipate 1x50W 
lampi fluorescente, IP65 montaj aparent pe cladire (sau similar LED). Corpurile de iluminat 
de exterior sunt echipate cu kit de emergent pentru iluminatul de securitate de evacuare. 
Acestea sunt comandate de senzori de miscare amplasati, de asemenea, pe exteriorul 
cladirii si de un intrerupator montat in hol, respective pentru casa scarii comutatoare capat 
scara montate in exterior pe cladire. Senzorii de miscare de exterior sunt prevazute cu 
iluminat crepuscular pentru detectia luminii de zi.  

 Protecţia circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare cu protecţie 
magnetotermică, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile 
de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO. 

 
    2.3. Instalaţii electrice de iluminat de securitate 

 Pentru întreaga clădire se prevede un iluminat de securitate de evacuare alimentat de la 
tabloul general. Pentru acest tip de iluminat s-au prevăzut corpuri de iluminat tip luminobloc, 
montate deasupra uşilor, căilor de evacuare, fiind prevăzute cu baterie de acumulatori, care 
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în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt 
prevăzute să aibă o autonomie în funcţionare de minim  o ora cu un timp de comutare de pe 
sursa de baza pe cea de rezerva, mai mic 5s. 

 Pentru iluminatul de evacuare au fost prevazute corpuri de iluminat de exterior, echipate cu 
kit de emergenta cu o autonomie de functionare minim 1 ora, amplasate pe fiecare cale de 
acces / evacuare. 

 Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât sa se asigure un nivel 
deiluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea si 
executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) lânga fiecare usa de iesire si în locurile 
unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui 
echipament de siguranta, dupa cum urmeaza: 

a) lânga*) scari, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct; 
b) lânga*) orice alta schimbare de nivel: 
c) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita în caz de urgenta; 
d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate; 
e) la fiecare schimbare de directie; 
f) în exteriorul si lânga * fiecare iesire din cladire; 
g) lânga*) fiecare post de prim ajutor; 
h) lânga*) fiecare echipament de interventie împotriva incendiului (stingatoare) si 
fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma în caz de incendiu), 
panouri repetoare desemnalizare si sau comanda în caz de incendiu; 
i) la scarile rulante. 
De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare 
trebuie safie de maxim 15 metri. 

 
*) "lânga" este considerat ca fiind sub 2 m masurati pe orizontala. 

 
NOTA: Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza in holul  (spatiul cu 
tablouri electrice), cu luminoblocuri cu grad ridicat de protectie, prevazut cu surse economice 
(LED sau fluorescente), clasa I, IP65, carcasa din policarbonat gri (PC), dispersor din 
plolicarbonat (PC), complet echipat cu surse, kit de emergenta cu acumulatori, montaj 
aparent. Iluminatul de securitate pentru interventii trebuie să funcționeze până la terminarea 
activităților de risc. 

 
    2.4. Instalaţii electrice de prize 

 Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri MYYM 3x2,5 mm2, pozate în tuburi 
de protecţie flexibile, pozate îngropat sub tencuială. 

 Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza de pământ prin intermediul tabloului 
de distribuţie. 

 Prizele utilizate pentru radiatoarele electrice vor fi montate la o înălţime de minim 0,4 m de la 
nivelul pardoselii finite. Prizele pentru boilerele electrice vor fi montate la o inaltime de minim 
1.8 m de la nivelul pardoselii finite. 

 În tablouri s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariţia de noi consumatori în viitor. 

 Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecţie 
magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie.  Cablurile, 
tuburile de protecţie şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO. 

 
    2.5. Instalatii de protectie si priza de pamant 

 Instalaţiile de protecţie constau în legarea la pământ a instalaţiilor, a tablourilor electrice prin 
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intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem 
TN-S.  

 Rolul pieselor de separaţie este de a separa instalaţia electrică de priza de pământ pentru a 
se putea realiza măsurarea prizei de pământ. 

 Priza de pământare se va realiza utilizând un electrod de împământare, tip platbandă Ol – 
Zn 40 x 4 mm,  înglobat în fundaţia obiectivului. 

 Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel mult 4 Ω.  

 Pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a 
prevazut: 
 - legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie; 
 - legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.  

 Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale 
motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega 
suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie. 

 
3. Măsuri de protecţie a muncii 

 În proiectare au fost prevăzute următoarele măsuri de protecţie a muncii 
-  legarea la nul de protecţie distinct de nulul de lucru 
- legarea părţilor metalice a tabloului electric şi utilajelor acţionate electric la centura 
interioară de protecţie legată la rândul ei repetat la priza de pământ a incintei 
- amplasarea tabloului electric şi alegerea traseelor respectă prevederile normativului I 7- 
privind distanţele faţă de alte instalaţii 
- întregul echipament şi toate materialele prevăzute pentru instalaţiile electrice au fost alese 
corespunzător condiţiilor de mediu şi structurii clădirii 
- în tabloul electric au fost prevăzute siguranţe calibrate şi etichetarea circuitelor 
- a fost prevăzut un iluminat de siguranţă de evacuare. 
- au fost prevăzute verificări ale întregului echipament electric din tablourile electrice precum 
şi a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ. 

 Măsurile de protecţie a muncii prezentate nu sunt limitative, în execuţie şi exploatare putând 
fi luate şi alte măsuri corespunzătore. 

 Se vor respecta toate prevederile Legii nr. 90 Norme Generale de Protecţie a muncii 
referitoare la instalaţiile electrice. 

 Reparaţiile şi reviziile instalaţiilor electrice precum şi eventualele completări ale instalaţiilor 
electrice cu alte instalaţii necesare (utilizând rezervele de la tablourile electrice), se vor face 
de PERSONAL CALIFICAT instruit corespunzător, dotat cu scule şi echipamente adecvate, 
NUMAI ÎN LIPSA TENSIUNII. 

 
 
4. Măsuri PSI 

 Documentaţia respectă prevederile legale referitoare la proiectarea şi realizarea 
construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului P 118. 

 Toate coloanele şi circuitele electrice se vor eticheta şi marca conform STAS. 

 SoIuţiiIe adoptate asigură evitarea supraîncălzirilor periculoase a elementelor de instalaţii 
prin Iimitarea sarcinii, alegerea secţiunii căilor de curent, reglajul protecţiei. 

 Electricienii de exploatare şi operatorii vor fi instruiţi asupra măsurilor de prevenire şi 
combatere a incendiilor, în condiţiile concrete ale locului de muncă. 

 
5. Consideraţii finale 
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 Se menţionează că orice fel de modificări aduse proiectului de instalaţii electrice se pot face 
numai cu acordul proiectantului de specialitate. 

 Echipamentele instalaţiei electrice interioare vor avea grad de protecţie minim IP20, iar cele 
ale instalaţiei electrice exterioare, minim IP44. Instalaţiile electrice se vor racorda prin 
intermediul tablourilor de distribuţie la priza de pământ. 

 Este interzis a se lucra la instalaţii electrice sub tensiune. În execuţie şi exploatare se vor 
respecta prevederile Normativului I7/2011, ale celorlalte norme şi normative în vigoare, astfel 
încât să se elimine pericolele de incendiu, electrocutare, alte accidente de muncă. 

 Proiectul este întocmit în conformitate cu legislaţia română privind continutul, normativele si 
standardele de referinta fiind aliniate la cele europene. Au fost respectate urmatoarele 
normative si standarde: 

 
NP-I7-2011 Normativ pentru proiectarea, executarea se exploatarea instalatiilor 

electrice aferente cladirilor 

Ordin MAI 163/2007 Normele generale de apărare împotriva incendiilor 

EN 54              Norma europeana - Fire detection and fire alarm systems 

P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor 

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii 

PE 124 Normativ pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 

STAS 6646 Iluminatul artificial 

STAS SR EN 6114 / 5 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii; 

Legea nr. 319/2007 Privind securitatea si sanatatea muncii si normele metodologice de 
aplicare 

Legea nr.307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor 

Legea 608/01 Privind evaluarea conformitatii produselor 

C 300/94 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora 

IEC 947/ 1 Aparataj de joasa tensiune 

IEC 439 –I-92 Echipamente de joasa tensiune supuse incercarilor de tip integral si 
partial 

SR CEI 60364 – 4 -41 
:1996 

Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4 : Masuri de protectie pentru 
asigurarea securitatii. Capitolul 41 : Protectia impotriva socurilor 
electrice 

SR CEI 60364 – 4 -42 
:1996 

Instalatii electrice in constructii. Partea 4 : protectia pentru asigurarea 
securitatii. Capitolul 42 : Protectia impotriva efectelor termice 

C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a 
instalatiilor aferente  

HGR 264/1999 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice 
aferente acestora 

 

III. BREVIARE DE CALCUL 

1. INSTALATII INCALZIRE  
 La proiectarea instalatiilor interioare de incalzire si climatizare s-au avut in vedere 

 recomandarile urmatoarelor normative: 

 SR 1907-1 – 97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de 
calcul 

 STAS 6648/1- 82 Calculul aporturilor de caldura din exterior 
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 Pentru perioada de iarna s-a facut calculul necesarului de caldura conform SR1907-97. 

 Metodologia calculului pierderilor de caldura, conform STAS 1907/97 

 

 
unde  QT – fluxul de căldura pierdut prin elementele de construcţie 

Qi – debitul de căldura necesar incălzirii aerului rece pătruns in incăpere 

      adaosurile la pierderile de căldura prin transmisie 

 
 

 

     unde:       Qe- pierderile de căldura prin elementele de constructie care separa doua 

      medii identice dar cu potentiale termice diferite. 

Qp- pierderile de căldura prin elementele de constructie in contact direct 

       cu solul. 
  

 

 

 

CM – coeficient de corectie al transferului de caldura prin transmisie ( are valoarea `1` 

pentru cladiri cu inertie termica normala , si valoarea `0.9` pentru cladiri cu inertie termica 
ridicata.) 

Sj – suprafata elementului de constructie prin care se face transferul de caldura. 
Rj – rezistenta termica a elementelor de constructie. 

ti –   temperatura interioara conventionala alesa pentru realizarea confortului termic. 

tej – temperatura exterioara incaperii de incalzit ( mediu exterior sau incapere adiacenta 

incalzita sau neincalzita dar la o diferenta de potential termic fata de incaperea    considerata 
initial) 

mj – coeficient de masivitate termica care corecteaza temperatura exterioara 

 
           mj = f (Dj) 
 
       cu Dj – indice  de inertie termica 

Dj = Rj Sj 
       cu Sj - coeficient de asimilare termica 

 m =1.225−0.05D 
 

Qp – in cazul cladirii analizate in proiectul prezentat nu avem un flux de caldura prin elementele de  
constructie in contact cu solul avand in vedere existenta subsolului neincalzit. 
ΣA – adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie, se da numai incaperilor in contact 
cu cel putin un perete exterior. 
Ao – adaosuri de orientare , se ia in considerare diferenta intre incaperile insorite , partial 
insorite sau neinsorite. Toate aceste incaperi indiferent de pozitia lor in raport cu punctele cardinal 
trebuie sa se comporte din punct de vedere termic la fel. Ele se dau incaperii si nu fiecarui elemente 
de constructie in parte. 
Ac – adaos de compensare a suprafetelor reci. Pentru incaperile care au elemente de constructie cu 
o rezistenta termica medie scazuta ( datorita unei suprafete vitrate ) pentru a compensa efectul de 
radiatie rece intre om si aceste suprafete, se impune compensarea acestui efect prin marirea 
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pierderilor de caldura prin transmisie. Acest adaos se da tuturor incaperilor in contact cu exteriorul 
cu exceptia incaperilor in care omul este in tranzit. 

 
 

 

 
Urmand aceasta metodologie de calcul a rezultat necesarul de căldura pentru fiecare incăpere in 
parte; in functie de sarcina termica pentru fiecare incapere in parte se va stabili lungimea fiecarui 
corp de incalzire (in cazul incalzirii cu corpuri statice) sau se va alege echipamentul care va asigura 
sarcina termica necesara spatiului considerat. 
Pentru corpurile statice de incalzire se aplica urmatorii coeficienti de corectie: 
Cr - coeficient ce tine seama de modul de racordare al corpurilor de incalzire 
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Cc - coeficient ce tine seama de caderea de temperatura in corupul de incalzire 
Ch - coeficient ce tine seama de altitudine 
Cm - coeficient ce tine seama de modul de montaj al radiatorului 
Cv - coeficient ce tine seama de culoarea radiatorului 
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       2. INSTALAŢII SANITARE 

 In breviarul de calcul se prezintă, pe capitole, metodologia calculului de dimensionare. De 
asemenea sunt precizate normativele şi standardele in vigoare care au stat la baza 
proiectării instalaţiilor aferente acestui obiectiv. 

 Lista prescripţiilor tehnice de bază pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor sanitare: 
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare I9-2015 
Instrucţiuni tehnice pentru protecţia construcţiilor metalice din profile subţiri C139/73 
Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor ingropate I14-76 
Instrucţiuni tehnice pentru executarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii C142/79 
Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii C56-75 
STAS 1478-90 – alimentare cu apă la construcţiile civile şi industriale. 
STAS 1795-87 – canalizări interioare 

Debitul de calcul pentru apa rece (nevoi igienico sanitare)-instant 

 Determinarea debitului de calcul se face cunoscand numărul punctelor de consum şi tipul 
acestora. 

 După intocmirea schemelor izometrice şi numerotarea tronsoanelor se trece la determinarea 

 echivalenţilor de debit şi debitele de calcul pe fiecare tronson. 

 Pentru a afla diametrul bransamentului s-au facut urmatoarele calcule: 

 Determinarea debitului de calcul se face cunoscand numărul punctelor de consum şi tipul 
acestora. 

 
SITUATIA PROPUSA 
Dotarea cu obiecte sanitare pe cladire este urmatoarea: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E=E1 + E2 
E=7,73 
Qc=0.45*√7,73 
Qc=1.25 [l/s] 
Pentru debitul de 1.25 l/s, se alege o teava de PEHD D.40 prin care rezulta o viteza de 
curgere de 1.3 m/s 
Necesarul de presiune 
Necesar de presiune pentru instalatia de apa potabila: 
-H1: inaltimea geodezica = 6 mH2O 
-H2: presiunea necesara pentru ultimul consummator = 10 mH2O 
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-H3: pierderi de presiune in reteaua de distributie = 5 mH2O 
-H4: pierderi de presiune in caminul de apometru = 2 mH2O 
Total = 23 mH2O 

 
3. INSTALAŢII ELECTRICE  

1. Coloana FB-TD 

a. Dimensionarea coloanei 

               Pi= 28,0 kW  

        Pc= 16,8 kW 

𝐼𝑐 =
𝑃𝑐

√3 ∗ 𝑈 ∗ cos𝜙
 

𝐼𝑐 =
16.8

√3 ∗ 400 ∗ 0.92
= 26.40𝐴 

       Se alege o coloană realizată cu cablu tip CYAbY - F 5x6mmp  cu Iadm = 56 A. 

b. Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune 

 l= 40m      

   𝛥𝑈 =
100

𝛾

1

𝑈𝑙2
𝑃𝑖𝑙

𝑆𝐹
 

   𝛥𝑈 =
100

57

1

4002
28∗40

6
= 2.0% sub 5% admis 

 

2. Calculul evaluare risc 
Calculul pentru evaluarea riscului s-a efectuat in baza programului PROENERG si este 
anexat breviarului de calcul. 
  
3. Calculul iluminatului      
Calculul iluminatului s-a facut in baza programului DIALUX 4.12 si este anexat 
breviarului de calcul.  
 
 

 

IV. CAIETE DE SARCINI 

CAIET DE SARCINI – ARHITECTURA 
1.GENERALITATI 
o Modul de transmitere a propunerilor.  
o Graficul de executie. 
o Lista cu materiale si utilaje. 
o Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor. 
o Desenele de fabricatie si montaj. 
o Mostrele. 
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o Breviarele de calcul. Rezultatele incercarilor.  
o Certificatele si agrementele.  
o Instructiunile producatorilor. 
o Rapoartele de teren ale producatorilor. 
o Fotografiile lucrarii pe durata executiei.  

 
CAPITOLE CORELATE 
Capitolul Controlul calitatii 
Capitolul Materiale si utilaje  
Capitolul Garantii 
Capitolul Inchiderea contractului 

 
MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR 

 Fiecare propunere transmisa spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in 
prealabil de beneficiar. Formularele de transmitere spre aprobare vor fi numerotate. 
Propunerile vor avea mentionat numarul si o terminatie in ordine alfabetica.  

 Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, subantreprenorul sau 
furnizorul, plansa de referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului 
corespunzator din specificatii. Se va rezerva un spatiu pentru aprobarile beneficiarului si 
proiectantului general. 

 Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu 
lucrarile executate anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate 
schimbarile si abaterile de la proiect si documentele contractului si materialele specificate 
in proiect si contract, precum si limitarile sistemului folosit care pot afecta calitatea, 
durata si performantele lucrarii finale. De asemenea, trebuie marcate toate schimbarile 
care au intervenit fata de aprobarea sau verificarea anterioara. Antreprenorul general va 
distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in lucrare. Toti cei implicati 
in lucrare vor fi instruiti sa raporteze imediat situatiile in care este posibil sa nu poata fi 
respectate conditiile prevazute, de orice natura. 

 
GRAFICUL DE EXECUTIE 

 Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa 
data semnarii contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va 
fi aprobat si returnat conform termenelor prevazute in contractul de executie. 

 In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcandu-se 
prima zi de lucru a fiecarei saptamani. Fazele de constructie vor fi prezentate in ordinea 
succesiva, indicand lucrarile care vor fi executate in stadii separate precum si activitatile 
care se grupeaza logic. Se vor indica datele de incepere si de terminare a lucrarilor, 
precum si durata. Se va indica procentul din totalul lucrarii pentru fiecare faza evidentiata 
in grafic. Se vor indica datele de transmitere spre aprobare a desenelor de fabricatie, 
caracteristicilor produselor, mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv 
cele furnizate de beneficiar si cele cerute in inlocuirile aprobate. 

 
LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE 

 Antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale 
propuse pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului 
pentru fiecare produs. Pentru materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se 
vor mentiona producatorul, tipul de produs, modelul sau numele catalogului precum si 
standardele de referinta. 
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CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR 

 Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice 
ale materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat 
de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin 
proiect. Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care 
va fi retinut de proiectantul general. 

 Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte 
caracteristici. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului cat si 
informatii suplimentare specifice acestui proiect. 

 Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile 
racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice. 

 Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful 
“Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor 
conforma termenilor descrisi in Capitolul “Inchiderea contractului”. 
 
 

 
DESENELE DE FABRICATIE SI MONTAJ 

 Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si 
montaj. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in 
conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. 

 Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful 
“Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor 
conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. 

 Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi 
retinut de proiectantul general. 

 
MOSTRELE 

 Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu 
scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile 
impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

 Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de 
transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma 
termenilor descrisi in paragraful 1.5 - Inchiderea contractului. 

 Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in 
pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului. 

 Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului  general pentru verificarea 
aspectului estetic, culoare si alegerea finisajului. 

 Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale producatorului, 
cu culorile propuse, texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata alege. 

 Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de 
transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma 
termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. 

 Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale 
produsului, cu partile lui componente si elementele atasate. Se va coordona furnizarea 
mostrelor cu esalonarea lucrarilor. Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare 
care va cuprinde toate informatiile necesare proiectului. Se va transmite numarul de 
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exemplare specificat in paragraful corespunzator din specificatii; un exemplar va fi retinut 
de proiectantul general. 

Mostrele nu vor fi folosite la testare, decat daca este prevazut in mod special in specificatii.  

 
BREVIARELE DE CALCUL 

 Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator 
general, sau direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru 
aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta 
conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

 
REZULTATELE INCERCARILOR 

 Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator 
general, sau direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru 
aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta 
conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 
 
 

 
CERTIFICATELE (AGREMENTELE) 

 Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului, subantreprenorului 
sau antreprenorului general  (agrementele  organismelor abilitate  de  legislatia  in 
vigoare in  Romania), in numarul de exemplare specificat pentru caracteristicile tehnice 
ale produsului. Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii 
specificati. Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior, dar trebuie aprobate 
de organismele abilitate de legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general. 

 
INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR 

 Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise in 
scris proiectantului general, instructiunile de livrare, depozitare, asamblare, instalare, 
punere in functiune, ajustare si finisare pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de 
exemplare specificat in capitolul Caracteristicile tehnice ale produsului. Se vor indica 
procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita, precum si 
criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii. 

 
RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR 

 Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de 
administrator general, sau direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general 
pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si 
respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 
Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de 
zile lucratoare, proiectantului general pentru informatii. 

 
DESENE DE MONTAJ 

 Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica 
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, 
exprimate in documentele contractului. 

 
FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE 
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 Se vor transmite fotografii in fiecare luna. Se vor lua doua fotografii pe santier din doua 
directii diferite, si cinci fotografii de interior care sa ilustreze progresul lucrarii, cu 
maximum cinci zile inainte de transmitere. Fotografiile vor fi datate, si vor arata directia 
din care au fost luate, ora si titlul proiectului. 

 
CONTROLUL CALITATII 
ASIGURAREA CALITATII 

 Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, 
conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de 
calitatea specificata in proiect si documentele contractului. 

 Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. 

 In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in 
vigoare sau cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari 
inainte de inceperea lucrarilor. Se  vor  respecta  standardele  specificate,  romanesti  si  
straine,  ca  o  conditie  minima  pentru calitatea lucrarii. Lucrarile vor fi executate de 
catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si calitatea specificata. 
Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in 
desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor. Materialele si 
echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si 
dimensionate sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte solicitari care pot apare in 
timpul montajului sau in exploatarea cladirii. 

 
TOLERANTE 

 Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect. 

 Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor pentru a 
se putea produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de tolerante. 

 Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In cazul in care 
instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se vor cere 
proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Produsele  vor  fi  ajustate  la  
dimensiunile  apropriate,  vor  fi  pre-montate  inainte  de  fixare  si verificate pentru 
conformitate cu specificatiile corespunzatoare.  

 
STANDARDE SI NORMATIVE 

 Se vor respecta standardele de referinta, romanesti si straine, valabile la data incheierii 
contractului intre beneficiar si antreprenorul general. 

 Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare,  prin profesie sau alte 
standarde corelate, vor fi respectate cerintele standard, cu exceptia situatiilor in care sunt 
specificate, sau cerute prin standardele aplicabile, conditii mai severe. 

 Se vor obtine copii dupa standarde, in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca 
anumite caracteristici prevazute in specificatii. 

 Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte 
de executie, precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in 
documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte documente. 

 Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor reglementarilor tehnice si a 
legislatiei in vigoare in Romania la data executiei. 

 
SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI 

 Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente, abilitate de 
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legislatia in vigoare in Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in afara 
santierului. Societatea independenta va transmite proiectantului general si antreprenorului 
general rapoartele cu rezultatele incercarilor, indicand observatiile si rezultatele incercarilor 
precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu documentele contractului. 

 Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se vor 
asigura mostrele de materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de 
acces si ajutor cu forta de munca atunci cand este nevoie. 

 Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de 
momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. 

 Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii incercarilor 
proprii, in conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania. 

 In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile 
specificate, acestea trebuie facute de aceeasi societate independenta, pe baza instructiunilor 
date de proiectantul general. Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre 
antreprenorul general. 

 
 
 
INSPECTII DE CALITATE 

 Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care sa 
execute inspectia de calitate pe santier sau in afara santierului. Rapoartele vor fi transmise 
de societatea independenta beneficiarului si antreprenorului general, indicand  observatiile  
si  rezultatele  inspectiilor  precum  si  conformitatea  sau  neconformitatea  lor  cu proiectul 
si documentele contractului. Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu 
societatea independenta; se va asigura accesul si ajutor cu forta de munca, atunci cand este 
necesar. Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte 
de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. 
Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu 
proiectul si documentele contractului. 

 
SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER 

 Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar, producatorii de materiale si utilaje 
trebuie sa asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile existente 
pe santier, montajul, calitatea lucrarilor, punerea in functiune, incercarile, reglajele utilajelor, 
dupa necesitati, precum si initierea personalului de exploatare, atunci cand este necesar. Cu 
cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului general 
atestarile persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. Angajarea acestor 
persoane va fi supusa aprobarii beneficiarului. 

 Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santier, sau instructiunile suplimentare 
transmise pentru montaj, in cazul cand contravin instructiunilor scrise ale producatorilor. 

 
EXECUTIE. VERIFICAREA CONDITIILOR 

 Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului pentru a 
se confirma ca sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in conditii 
optime si in concordanta cu datele preliminare luate in considerare in proiectare. Inceperea 
unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor existente. Se vor examina si verifica 
conditiile speciale descrise in capitolele respective din specificatii. Se va verifica existenta 
tututror utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc caracteristicile necesare acestui tip 
de lucrare si sint asezate in pozitie corecta. 
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PREGATIRE 

 Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau 
substanta.  Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de 
aplicarea urmatorului material sau substanta. 

 Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul 
anterior grundul, substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate 
de producator 

 

MATERIALE SI UTILAJE 
CAPITOLUL CUPRINDE 

 Materiale. 

 Transport si manipulare  

 Depozitare si protectie.  

 Lista de materiale si utilaje.  

 Inlocuiri. 
 

CAPITOLE CORELATE 
Propuneri transmise spre aprobare.  
Controlul calitatii. 
Garantii. 
Inchiderea contractului.  
 

MATERIALE 
Se vor folosi numai materiale si utilaje noi.  
 
MANIPULARE SI TRANSPORT 
Manipularea   si   transportul   materialelor   si   utilajelor   se   va   face   conform   instructiunilor 
producatorului. Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se 
asigura ca materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt corecte. 
Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa 
metodele indicate, pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. 
 

DEPOZITARE SI PROTECTIE 
Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului. 
Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte. Materialele si utilajele sensibile se vor 
depozita in incaperi in care climatul este controlabil. Materialele prefabricate depozitate afara vor fi 
asezate pe suporti, deasupra nivelului solului. Se vor prevedea depozite si metode de protectie in 
afara santierului, atunci cand conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau 
a metodelor de protectie. 
Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Se va 
prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor. Materialele 
granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in care nu se aduna apele si 
cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu materiale 
straine. Se  va  asigura  personalul  si  echipamentul necesar  depozitarii materialelor si  utilajelor  
dupa metodele indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. 
Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu usurinta accesul 
la ele pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura 
ca nu s-au deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile. 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

 

LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE 
In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul general va 
putea propune orice material care indeplineste conditiile standardelor de referinta. In cazul 
materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul general va inainta 
beneficiarului o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului respectiv. 
 

INLOCUIRI 
Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile de la data 
stabilita in nota de incepere a lucrarilor. Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi 
obtinut, si nu din vina antreprenorului general.  
Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare, aratind ca inlocuirea propusa 
este in deplina conformitate cu documentele contractului. Cererea trebuie sa reflecte ca 
antreprenorul general:  

- A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de 
calitate al produsului specificat original. 

- Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original. 
- Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in 

timpul executarii proiectului, fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar. Nu  vor  
exista  cereri  pentru  cheltuieli  suplimentare  sau  timp  suplimentar  necesar  terminarii 
proiectului. Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din 
necesitatea obtinerii unor noi aprobari din partea autoritatilor. 

Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in 
desenele de executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista o cerere 
separata in scris, sau daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor contractului. 
 

Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare: 
-Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare. Fiecare cerere se va 
limita la o singura inlocuire. 
-Se vor prezenta desene de executie, informatii privitoare la produsul respectiv si se va 
demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile impuse. 
-Partea care a propus inlocuirea este obligata sa demonstreze datele specificate mai sus. 
Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a aproba sau nu 
cererea 
 

GARANTII 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale materialelor si 
utilajelor.  
CAPITOLE CORELATE 
Capitolul Propuneri transmise spre aprobare.  
Capitolul Controlul calitatii. 
Capitolul Materiale si utilaje.  
Capitolul Inchiderea contractului. 
Garantii cerute in mod special pentru anumite produse sau lucrari. 
 

FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR 
Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului, cu fiecare 
element identificat cu numarul si titlul capitolului din specificatii si numele produsului. Se va intocmi o 
lista cu numele, adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor, furnizorilor si producatorilor 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

implicati in proiect. 
 

PREGATIREA GARANTIILOR 
Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii, furnizorii si producatorii responsabili cu 
proiectul, in maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei lucrarii. Cu exceptia 
articolelor care incep sa fie folosite inainte de termen cu permisiunea beneficiarului, se va lasa data 
de incepere a garantiei necompletata pina cand receptia finala este determinata. 
Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete.  
DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR 
Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu permisiunea 
beneficiarului, documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum zece (10) zile dupa 
receptia utilajului respectiv. 
In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei preliminare se vor 
trimite in maximum zece (10) zile dupa data aprobarii, luandu-se in consideratie data aprobarii ca 
data de incepere a garantiei. 
 
INCHIDEREA CONTRACTULUI 
CAPITOLUL CUPRINDE 

 Procedee de inchidere a contractului.  

 Curatenia finala. 

 Reglaje. 

 Documentatia proiectului pentru cartea tehnica.  

 Instructiuni de folosire si intretinere. 

 Piese de schimb si materiale de intretinere. 

 Garantii si obligatii. 

 Servicii de intretinere.  
 

CAPITOLE CORELATE 
Propuneri transmise spre aprobare.  
Controlul calitatii. 
Materiale si utilaje. 
Garantii.  
 

REFERINTE 
Legea calitatii in constructii. 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in 
temeiul art.35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in constructii. 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de 
stat al calitatii in constructii. 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a 
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 

 

PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI 
Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost verificate, ca 
lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele contractului si ca urmare 
este gata sa fie inspectata de proiectantul general. Se vor prezenta documentele prevazute de 
legislatia referitoare la controlul de stat al calitatii in constructii. Beneficiarul va ocupa toata cladirea 
sau portiunea de cladire conform contractului.  
 

CURATENIA FINALA 
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Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului. Se vor curata suprafetele 
de sticla din interior si exterior, suprafetele expuse la vedere; vor fi inlaturate etichetele temporare, 
petele si substantele straine, se vor lustrui suprafetele transparente si lucioase, iar mocheta si alte 
suprafete moi vor fi curatate cu aspiratorul. Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti 
speciali pentru fiecare suprafata simaterial care este curatat. Se vor curata sau inlocui filtrele 
echipamentelor in stare de functionare. Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis 
si sistemele de scurgere. Santierul va fi curatat; suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi 
curatate. Se vor evacua gunoaiele, surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile 
temporare de pe santier. 
 
REGLAJE 
Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a asigura 
functionarea lor in conditii optime. 
 

DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA 
Se  va  pastra  pe  santier  un  set  din  urmatoarele  documente  pentru  cartea  tehnica;  toate 
schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii, vor fi inregistrate: 

 Planse. 

 Specificatii. 

 Completari. 

 Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului. 

 Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele. 

 Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori. 
 
Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si exacte, 
oricand gata sa fie prezentate beneficiarului. Documentele  pentru  cartea  tehnica  vor  fi  pastrate  
separat  de  documentele  folosite  pentru executie. 
Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile. 
Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru 
cartea tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele: 

 Numele producatorului, modelul si seria produsului. 

 Inlocuiri de materiale si variante de utilizare. 

 Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor. 
Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca lizibil fiecare 
element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei, inclusiv urmatoarele: 

 Masurarea adincimii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter. 

 Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a 
accesoriilor, corelat cu desfasurarea lucrarii de la suprafata. 

 Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si 
accesoriile ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si 
accesibile ale lucrarii. 

 Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier. 

 Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale.  
 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE 
Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitate de extindere, si coperti 
de plastic. Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlu INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI 
INTRETINERE, numele proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe dosare. 
Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic dupa 
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descrierile de mai jos; cu etichete de plastic laminate, pe care sint scrise titlurile clar. Continutul: se 
va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui material sau sistem folosit, 
tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urmeaza: 
 

Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general, antreprenorului 
general, subantreprenorilor si producatorilor de utilaje. 
Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau 
dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. Pentru fiecare categorie, se va 
intocmi o lista cu numele, adresele, numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si furnizorilor. Se 
vor specifica urmatoarele: 

 Breviare de calcul. 

 Lista de utilaje. 

 Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj. 

 Instructiuni de utilizare. 

 Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje. 

 Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergenti recomandati.  
 

Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele: 

 Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor. 

 Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic. 

 Certificate de agrement ale organismelor abilitate. 

 Certificatele de garantii si obligatii in original. 
 

Se va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile inainte de receptia finala. 
Acest exemplar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala, cu comentariile proiectantului general. 
Se va verifica continutul setului de documente conform cerintelor, inainte de editarea finala. Se vor 
furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata, in urmatoarele zece zile dupa inspectia 
finala. 
 

PIESE DE SCHIMB SI PRODUSE DE INTRETINERE 
Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in cantitatile indicate 
in capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj. 
Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor.  
GARANTII SI OBLIGATII 
Se vor furniza in doua exemplare. Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, 
furnizori si producatori. 
Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia preliminara a 
lucrarii, se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia partilor intirziate, 
considerand data acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie. 
 

SERVICII DE INTRETINERE 
Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu specificatii 
pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei preliminare sau pe 
perioada de garantie. Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de 
timp regulate, pentru a asigura o functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform 
cerintelor. 
Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor fara 
aprobare in scris de la beneficiar. 
 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

MORTARE 
GENERALITATI 

DOCUMENTE CORELATE 

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au 
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice 
prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente 
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul 
va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in 
concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. 

CAPITOLUL CUPRINDE 

Specificatii tehnice necesare pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidaria de caramida 
si pentru tencuieli. 

2.1.1.STANDARDE DE REFERINTA 
1. STAS 9201-80 – Var hidrant în pulbere. 
2. STAS 3910-76 – Slam de carbid. 
3. STAS 1500-78 – Cimenturi cu adaosuri. 

STAS 8819/1-80 – Cenuşă de centrală termoelectrică. 
STAS 545/1-80 – Ipsos de construcţii. 
STAS 1667-76 – Nisip natural de carieră sau râu. 
STAS 1030-70 – Mortare obişnuite de var ciment sau ipsos. Clasificarea şi condiţii tehnice. 
Terminologie pentru pereti din zidarie de caramida conform:  
STAS 388-68 Ciment Portland 
STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane  
STAS 146-78 –     Var pentru construcţii 
STAS 3910-1-76 Var pentru constructii 
STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii 
C 17-82                  Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi  
tencuială.Mortare pentru zidarii si tencuieli 
STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare  
STAS 2634-80 Metode de încercarea mortarelor în stare proaspătă şi întărită 
STAS 1030-70 Mortare obisnuite de var ciment sau ipsos.  

 

CERINTE DE PERFORMANTA A MORTARELOR 

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale mortarelor incercate si agrementate de catre un 
laborator de incercari atestat. 

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 

Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor 
contractuale si capitolului 1.1: 

 Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. 

 Certificari  ale  materialelor,  semnate  de  producatori,  care  sa  certifice  ca  
materialele  lor corespund cu cerintele specificate. 

ASIGURAREA CALITATII 

Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un 
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laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. Fiecare tip de 
materiale si agregate se va procura de la un singur producator. Se va pune la dispozitie de 
asemenea certificatul producatorului, care atesta ca cimentul livrat la santier este conform cu 
specificatiile din STAS 388-68. Testarea mortarelor se face pe fiecare tip in parte, in conformitate cu 
STAS 2634-70, prin prelevarea de probe si incercari, de catre un laborator specializat, pe cheltuiala 
constructorului, dupa cum urmeaza : 

 - rezistenta la compresiune la 28 zile; cate un test la fiecare 100 mc. 

- consistenta si densitatea mortarului proaspat, un test la fiecare schimb; 

Conditii de acceptare la receptia mortarului: 

- rezistenta la compresiune la 28 zile : 25 kg/cmp 

- consistenta mortar proaspat :  5-8 cm 

- densitate mortar proaspat : min. 1950 kg/mc 

Metoda de testare si incercarile laboratorului se vor supune spre aprobarea dirigintelui de santier. 
Se vor face testari, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare pe cate 5 kg din fiecare tip de 
ciment propus spre a fi folosit la lucrari. Mostrele de culoare pentru mortar. Daca in specificatii se 
solicita adaugarea unor pigmenti colorati in amestecurile de mortar, se vor furniza esantioane din 
fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de catre proiectant, conform solicitarilor acestuia. Se 
va furniza numarul de esantioane pentru acest scop. 

REZISTENTA LA FOC 

Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de 
laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care 
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de 
caietele de sarcini ale proiectului. 

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 

Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi 
manipulate astfel incat sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau 
alte materiale straine. Daca materialele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca vor fi din 
nou trecute prin sita inainte de intrebuintare. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite 
sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii de 
finete. 

Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier 
daca continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de beton; in acest 
caz agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare. Agregatele se vor depozita in 
silozuri, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua 
masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine. Agregatele de tipuri si marimi diferite se 
vor depozita separat. Inainte de utilizarea agregatelor vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h. 

Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtand etichete pe care s-au 
inscris greutatea, numele producatorului,marca si tipul. Cimentul se va depozita in cladiri inchise, 
ferit de umezeala. Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea 
specifica. Cimentul, varul si celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje intregi sau alte 
containere adecvate aprobate care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au inscris numele 
producatorului si sortul. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea 

unor materiale straine sau deteriorate prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. 
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Materialele vor fi livrate in timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lui. 

Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalaje sau containerele lor originale, avand 
etichete cu numele producatorului, astfel incat sa se evite deteriorarea, permitand in acelasi timp 
indentificarea lor. 

CONDITIILE PROIECTULUI 

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru lucrarile ce implica utilizarea 
mortarelor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. Se  vor  
ventila  spatiile  de  lucru,  conform  necesitatilor,  pentru  lucrarile  ce  implica  utilizarea mortarelor. 

MORTARE PENTRU TENCUIELI 
 

MATERIALE 

o Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare 
naturala sau alb, fara constituenti care au patruns. 

o Var hidratat - conform STAS 5201-28 ; STAS 9201/80 
o Var pasta obtinut din var hidratat – conform STAS 146-78 
o Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. 
o nisip natural de carieră sau rîu  0-3 mm STAS 1667-76 
o Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare.  
o Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%. 
o slam de carbit STAS 3910-76 
o 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 alte 
corpuri straine. 
Material       Greutate pe metru cub 

 ciment Portland      1506 kg 

 pasta de var (constanta 10 cm.)    1300 kg 

 nisip material 

 7 mm cu umiditate 2%     1350 kg 

 ipsos de constructii      1200 kg 

 

Amestecuri 
Amestecuri pentru mortare: 

Se vor masura materialele de lucrari astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de 
mortar sa poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor. Daca nu se 
specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum. 

In cadrul acestor specificatii, greutatea unui mc. a fiecarui material folosit ca ingredient pentru 
mortar, este considerata astfel : 

   1. Dozaje uzuale pentru mortare de tencuială cu var-ciment marca M 25-T materiale pentru 1 m3 
mortar. 

- ciment F 25 kg = 180 
- ciment M 30 kg = 171 
- var hidratat, var pastă sau şlam de carbid m3 = 0,200 
- var pastă sau şlam de carbid kg = 260 
- nisip m3 = 1,20 kg = 1500 
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2. Dozaje uzuale pentru mortare de tencuială cu ciment, var şi cenuşă de xcentrală termoelectrică 
(consistentă la con etalon = 10 cm). Materiale pentru 1 m3 mortar – marca M 25 CT-T. 

- ciment F 25 kg = 140 
- cenuşă centrală termoelectrică kg = 140 
- var hidrant, var pastă sau şlam de carbid m3 = 0,200 
- var pastă sau şlam de carbid kg = 260 
- nisip sort 0-3 mm –m3 = 1,06; kg = 1300 
- apă (informativ) l =300. 

 3. Densitatea aparentă a pastei de var corespunzătoare consistenţei 12 cm. 

- var pastă cal.I kg/m3 = 1250 –1300. 
- Var pastă cal II kg/m3 = 1301 –1350. 

4.Tinciul este de aceeaşi compoziţie cu a stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var 
şi nisip fin 0-1 mm. 

5. Dozajele pentru mortarul de tencuială este stabilit în cazul nisipului natural sort 0-3 mm cu 
umiditate mai mare sau egală de 2% şi densitatea aparentă în grămadă de cca 1220 kg/m3. 
 6. În dozajele de mai sus s-a considerat varul pastă de cal.I cu consistenţa 12 cm şi densitatea 
aparentă de 1300 kg/m3. 
 7. Când se foloseşte nisip uscat (sub 2% umiditatea dozajului volumetric de nisip pentru mortarul 
de tencuială de marca M 25-T cu nisip sort 0-3 mm se corectează astfel: 

- la umiditatea 2% densitatea aparentă în grămadă a nisipului kg/m3 = 1220 şi la 0 kg/m3 = 
1550; 

- nisip m3 /m3 mortar, la umiditate 2% dozajul de nisip = 1,200 şi la 0% dozajul corectat = 1,2 x 
1220/1550 = +0,95; 

- nisip kg/m3 mortar, la umiditate 2% dozajul de nisip = 1500 şi la 0% dozajul corectat = 0,95 x 
1550 = 1470 kg/m3. 

 
2.1.3. Livrare, depozitare, manipulare 

Durata  maxima  de  transport  va  fi  astfel  apreciata  incat  transportul  si  punerea  in  opera  
a mortarelor sa se faca : 

- - la max. 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var. 
- - la max. 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara intarzietor de 

priza. 
- - la max. 16 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza. Este interzisa descarcarea 

mortarelor direct pe pamant. 
- transportul pe orizontală pe distante mici se face cu roaba, tomberoane, dumpere pitice, bene 

sau pompe; 
- pe distante mari de la statia de preparare până la punctul de punere în operă transportul se 

face cu bene speciale cu autoagitatoare, basculante ,  
- transportul pe verticală se face cu  macarale cu bene, elevatoare, pompe sau troli pe sol; 
- mijloacele de transport trebuie să fie etanse , curate şi să permită golirea fără efort; 
- mijloacele de transport se curăţă şi se spală la sfîrşitul schimbului de lucru, la schimbarea 

materialului transportat şi la întreruperea lucrului mai mare de 2 oare; 
- este interzisă descărcarea mortarului direct pe pămînt , aceasta făcându-se în buncăre de 

transfer, lăzi de primire sau bene speciale, 
- la manipularea varului hidratat se vor purta mănuşi de cauciuc şi ochelari de protecţie. 

 

2.1.4. Preparare 
      Prepararea mortarului pe bază de ciment şi var hidratat se face mecanic asigurînd-se : 
           - dozarea gravimetrică a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de ± 2% pentru 
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lianţi şi   ± 5% pentru agregate; 
           - amestecarea până la omogenizarea complectă. 

La utilizarea varului hidratat nu este necesară operatia de stingere a lui. 
Prepararea mortarelor se face mecanic folosind malaxoare cu amestec forţat sau betoniere cu 
cădere liberă. 
In cazul folosiri varului bulgări acesta va fi stins şi folosirea se va face după cel putin 2 luni de 
la stingere şi păstrare în groapă. 
Consistenta mortarelor ( în cm ) de tencuială aplicată manual va fi: 

- pentru şprit 9 cm; 
- pentru grund  7-8 cm; 
- pentru stratul vizibil  7-8 cm; 

Pentru aplicare mecanizată: 
- pentru şprit  12 cm; 
- pentru grund 10-12 cm 

Ordinea de introducere în utilajele de malaxare a componentelor este : 
- pentru mortare cu var hidratat se introduce întîi apa apoi componentele solide ; 
- pentru mortarele cu var pastă sau sleam de carbit , se introduce apa apoi partea de var sau 

sleam şi se amestecă pînă la obţinerea uni lapte omogen si apoi se introduc agregatele si 
eventuali agenti; 

- pentru mortarele de ciment şi var se introduce întăi o parte de apă apoi componentele solide 
şi după malaxarea acestora se introduce restul de apă necesară obţineri consistentei cerute. 

Pasta de var de consistentă 12 cm se introduce initial într-un buncăr cu agitator unde se 
fluidizează şi se omogenizează după care se introduce în toba de malaxare. 
La întreruperea preparării mortarului mai mult de ½ ore toba malaxorului se spală cu apă 
amestecată cu pietriş. 

Examinare 
Se fac verficări la densitatea aparentă a materialelor, dozajelor volumetrice şi de consistentă a 
mortarelor.  Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera mortarele. Nu se 
vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 

Măsurătoare şi decontare 
Mortarele se vor deconta la mc ( mp ) de mortar preparat sau conform consumurilor de mortar pe 
suprafete tencuite. Transportul mortarului se va deconta separat la tone de transport.  

CURATARE SI PROTEJARE 
Lucrarile  se  vor  executa  mentinand  pe  cat  posbil  o  stare  de  curatenie  corespunzatoare, 
indepartand excesul de material si mortar. 
Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu aprox. 
30 cm decat elementele din jur. 
Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu 
prelate impreabile. 
 

TENCUIELI 
GENERALITATI 
DOCUMENTE CORELATE 
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au 
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice 
prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente 
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul 
va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in 
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concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatii. 

CAPITOLUL CUPRINDE 

Specificatii pentru lucrari de tencuieli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli pe suport de rabitz. La 
aceasta lucrare suprafetele exterioare se vor finisa cu tencuiala de exterior conform indicatiilor 
proiectului de executie. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata 
de prevederile proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si 
proiectul de executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. 
DEFINITII 
Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform: 
C18 - 62 Normativ  pentru  executarea  si  receptionarea  lucrarilor  de  tencuieli  la constructii 
civile si industriale. 
STAS 388-68 Ciment Portland alb 
STAS 7055-80 Cimenturi Portland albe si colorate STAS 790-84 Apa pentru mortare si 
betoane  STAS 9201 -80 Var hidr. in pulbere pentru constructii 
STAS 1667-76 Agregate grele naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali. STAS 
545/1-80 Ipsos pentru constructii 
STAS 1134/71 Piatra de mozaic 
Legea privin calitatea in constructii nr. 10/1995 
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in 
standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii. 
 

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre 
un laborator de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate 
prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Materialele pentru 
executia tencuielii vor fi depozitate adecvat. 
Materialele componente ale tencuielii pentru finisarea exterioara a suprafetelor mentionate in 
proiectul de executie se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de 
calitate. 

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor 
contractuale si capitolului 1.1: 
- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj. 
- instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de 
tencuieli necesare. 
Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele. 
 ASIGURAREA CALITATII  
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un 
laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. 
Se vor pune la dispozitie mostre pentru tipurile de tencuieli folosite pentru a fi aprobate. 
Mostre si testari Panou: 
1. Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui un panou de perete cu 
dimensiunile de cel putin 1m / 1m finisat cu tencuieli la toate varietatile propuse pentru lucrare, cu 
materialele, compozitiile, culorile si tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet 
de sarcini. 
2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea 
aprobarii va deveni panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul. 
3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari. 
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4. Aprobarea tencuielilor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor 
tehnologice folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor. 
Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate.  
REZISTENTA LA FOC 
Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de 
laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care 
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de 
caietele de sarcini ale proiectului. 

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 

Se vor asigura pentru toate tipurile de tencuieli cantitatile complete de la un singur producator. Se 
va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de tencuiala specificat astfel incat sa se permita 
executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. Materialele se vor livra in ambalajele 
originale, containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. 
Materialele pentru tencuieli se vor depozita in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imediat 
dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea 
adecvata de punere in opera . 

CONDITIILE PROIECTULUI 

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a tencuielilor 
conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. Lucrarile de tencuieli 
se vor executa la minimum + 5 0C. Nu se vor depasi 35 0C chiar daca se utilizeaza surse de caldura 
temporare. Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, pentru uscarea uniforma a 
tencuielii.  

TENCUIELI INTERIOARE 

MATERIALE 

La tencuieli interioare 

- Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau 
alb, fara constituanti care au patruns. 

- Var hidratat - conform STAS 5201-28 
- Var pasta obtinut din var hidratat 
- Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. 
- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va 

fi de cel 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 alte corpuri straine. 
Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare. 

Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si dirigintelui de santier. Coloranti minerali 
pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81. 

Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului 
caiet de sarcini. Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 

Mortar de var - pasta - ciment - nisip pentru tencuieli driscuite la interior 

Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet 
de sarcini, standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului 

Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate. 
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MATERIALE AUXILIARE 

Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal.  

ACCESORII PENTRU TENCUIELI 

GENERALITATI 

Accesoriile la lucrari de tencuire, cuprind corniere de protectie pe canturi, plase armate zincate sau 
armaturi similare pentru tencuiala, plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele 
enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. 

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de tipuri de armaturi de tencuieli: 

- 1mp de plasa armata zincata sau similar; 

- 3 dispozitive de ancorare pentru plase armate propuse pentru a fi folosite. 

Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si 
intructiunile de punere in opera. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt 
corespunzatoare conditiilor specificate. 

EXECUTIE 

EXAMINARE 

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe 
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 

GENERALITATI 

Tencuielile interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor, ca suprafete verticale 
plane. Folosirea masinilor de tencuit este permisa. Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie 
sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si normativelor in vigoare. Suprafetele care vor fi 
placate cu gresie sau piatra naturala nu se vor tencui. La pregatirea patului de placare prin lipire 
suportul tencuielii trebuie sa concorde cu adezivul folosit. Grosimea medie minima este de 1,5 cm 
pentru toate tencuielile executate. Tipuri de tencuieli la interioare 

Tencuieli obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caramida in grosime de 2 cm aplicate in trei 
straturi (sprit, 4-10 mm; grund 4-9 si mortar de var-ciment). Tencuieli obisnuite pe suport la tavane, 
slituri orizontale si verticale in grosime de 2 cm aplicata in trei straturi. 

 

OPERATIUNI PREGATITOARE 

Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa - 8 
mm . Stratul suport va fi foarte bine pregatit, trebuie sa fie plan la cotele indicate in proiect cu tirantii 
de tabla galvanizata bine fixati si distantieri care sa fixeze nivelul tavanului. Inainte de aplicarea 
spritului se vor adanci la minimum 10 mm toate rosturile zidariei, se vor 

curata suprafetele si se va uda cu apa, astfel incat mortarul de sprit sa nu-si piarda apa la aplicarea 
(max. 5 minute inainte de aplicarea mortarului). Suprafetele de beton vor fi pregatite, in caz ca nu s-
a asigurat rugozitatea necesara de la turnare prin buciardare, curatate si udate cu apa imediat 
inainte de aplicarea stratului de sprit (max. 5 minute inainte). Trasarea suprafetelor se face pentru a 
asigura verticalitatea, orizontalitatea si planeitatea precum si o grosime cat mai redusa a tencuielilor 
in concordanta cu specificatiile si articolele din norme. Trasajul se face la firul cu plumb si la dreptar 
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prin aplicarea unor turtite din mortar la colturile suprafetelor, la cotele specifice care vor constitui 
reper pentru intrega lucrare pe suprafata respectiva. 

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele lucrari de finisaj: 

-lucrarile de zidarii si pereti despartitori; 

-pozarea instalatiior electrice, sanitare si de incalzire prevazute a ramane ingropate in tencuiala, 
inclusiv probele lor de functionare; 

-montarea suportului la slituri si la tavane unde este specific; 

-montarea tocurilor metalice la tamplarie si protejarea acestora; 

-aplicarea hidroizolatilor la spatiile umede; 

-montarea confectiilor metalice (piese inglobate); 

-montarea diblurilor si gheremelelor. 

Tencuielile interioare se vor executa numai dupa terminarea executarii invelitorii si probarea 
etanseitatii acesteia prin inundare, iar scurgerea apelor pluviale este asigurata. 

Abateri admisibile 

Lucrarile de tencuieli interioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si 
standardele in vigoare, precum si specificatia tehnica a producatorului. 

 Abateri admisibile la tencuieli driscuite: 

- Neregularitati sub dreptarul de 2 m lungime - 3 mm (maxim 2 in orice directie) 

Abateri fata de verticala sau orizontal la intranduri iesituri, glafuri etc. - max 2mm/m si min. 5 mm pe 
element 

- Abateri fata de raza la suprafatele curbe max. 5 mm 

- Abateri la muchii max. 5mm. 

La tencuieli sclivisite: 

- Neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2m lungime max. + 2mm pe directie 

- Abateri de la verticala ale tencuielii la pereti - max. 1mm/m si max. 3mm pe toata inaltimea 

- Abateri pe orizintala ale tencuielii tavanului max. 1 mm/m si max. 5 mm/pe total 

- Abaterii la muchii max. 3 mm- o singura abatere. 

Defecte ce nu se admit 

- umflaturi, ciupituri, impuscari, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, 
plinte, sau la obiectele sanitare. 

-  zgrunturi mari, basici si zgarieturi adanci, formate la driscuirile la straturile de acoperire. 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 

Aplicarea primului strat 

Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte buna aderenta la stratul suport; se va prepara cu 
consistenta de 11-13 cm deci mai fluida. Spritul va avea 1,2 cm grosime si trebuie sa fie netezit. 

Aplicarea grundului 
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Grundul, la grosime de 1-1,2 cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma bruta a 
tencuielii pe care se va aplica stratul 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 din proiect (acolo unde este specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespunda 
exigentelor, prescriptiilor privind abaterile maximale. Se corecteaza eventualele neregularitati si se 
niveleaza local, pastrand totusi o suprafata rugoasa pentru o mai buna aderenta a stratului vizibil. 
Daca suprafata care a rezultat este prea neteda, se practica cresterii adanci de 2-3 mm la 5-6 mm 
una de alta pe ambele directii. O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturile unde 
nu sunt prevazuti opritori de tencuiala. Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9-11 cm la pereti 
si 7-8 cm la tavane. 

Aplicarea stratului vizibil 

Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm dupa cum urmeaza : 

- tencuieli driscuite 2-4 mm; 
- tencuieli sclivisite 1-3 mm. 

Mortarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14 cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate max. 
1 mm. Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului, intai la tavane si apoi la pereti ( iar la pereti 
de sus in jos). 

Daca grundul este complet uscat se stropeste cu apa inainte de aplicarea tinciului. 

Tinciul se va aplica la anumite incaperi din subsol (ex: spatii tehnice, arhiva etc). In plus la restul 
incaperilor din subsol, parter si etaje se va aplica glet de ipsos. 

CURATARE SI PROTEJARE 

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. 

- acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului; 
- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. 

 VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 

Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiile precum si cele la 
care se remarca urmatoarele neregularitati : 

1. nu se respecta prevederile prezentelor specificatii 

2. nu se respecta geometria prevazuta in 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 

5. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul – mostra 

Dirigintele de santier decide in functie 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 desfacerea tencuielii si refacerea conform specificatiilor. 

REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

La realizarea lucrarilor de tencuire se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si 
prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa 
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terminarea lor, privind cele spuse mai sus. 

3.2 TENCUIELI EXTERIOARE 

MATERIALE 

La tencuieli exterioare obisnuite: 

- Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau 
alb, fara constituanti care au patruns. 

- Var hidratat - conform STAS 5201-28 si Var hidr.  (STAS 9201-78) amestecat mecanic cu 
aprox. 25 l apa la 25 kg var bulgari. 

- Var pasta obtinut din var hidratat 
- Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. 
- Nisip conform STAS 1667/76 cu granulozitatea 0-3 mm sau 3-5 mm. 
- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va 

fi de cel 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 alte corpuri straine. Se poate 
face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare. 

- Amestecuri 
- Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al 

prezentului caiet de sarcini. Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 Mortar de var - 
pasta - ciment - nisip pentru tencuieli driscuite la interior Pentru prepararea mortarelor se vor 
consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini, standardele si 
normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului Dozarea se va face volumetric 
cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate. 
 

TENCUIELI EXTERIOARE 

Conform specificatiilor producatorului materialului de tencuiala. Livrare, depozitare, manipulare -
conform specificatiei producatorului. 

MATERIALE AUXILIARE 

Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal. 
Plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 

Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81 ACCESORII PENTRU  

TENCUIELI EXTERIOARE 

GENERALITATI 

Accesoriile la lucrari de tencuire, cuprind corniere de protectie pe canturi, plase armate zincate sau 
armaturi similare pentru tencuiala, 

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele 
enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. 

Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si 
intructiunile de punere in opera. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt 
corespunzatoare conditiilor specificate. 

EXECUTIE 
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EXAMINARE 

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe 
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 

OPERATIUNI PREGATITOARE 

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor termina urmatoarele lucrari : 

- lucrari de zidarie la structura de rezistenta a subsolului si alte lucrari de reparatii si inlocuiri de 
zidarie la exteriorul cladirii; 

- montajul instalatiilor electrice; 
- montajul diblurilor si pieselor inglobate, metalice, pentru fixarea elementelor de constructii; 
- montajul tamplariei si protejarea ei. 
- Nu se executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii interioarelor. 
- Pentru obtinea unor tencuieli de buna calitate se va asigura ca suprafetele suport sa aiba 

urmatoarele calitati : 
- sa fie rigide pentru a nu fisura tencuiala; 
- sa fie plane, cu abateri in limitele maxime admisibile conform normativelor in vigoare 
- sa fie curate si rugoase; 
- sa fie uscata (tencuiala aplicata pe zidarie uda se pateaza). 
- sa aiba temperatura < + 5 grade Celsius 

 

La zidarie se adancesc rosturile pe minim 10 mm si se curata de praf. 

Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale, mortare cu aceasi compozitie (acelasi ciment, colorant, 
dozaje, agregate) pe toata suprafata fatadei si in concordanta cu stratul suport al tencuielii. 

Nu se vor procura decat cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment si var din surse diferite pe 

timpul executarii lucrarilor. 

Se va face trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit si a nuturilor, la firul cu plumb si 
nivelmetru, cu ajutorul dreptarului. 

Pe timp calduros se vor lua unele masuri de protejarea lucrarilor. 

Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea lucrarilor de expunere la razele solare 
sau la vanturile puternice. 

Abateri admisibile 

Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si 
standardele in vigoare, precum si specificatia tehnica a producatorului. 

Defectele ce nu se admit se expun in cadrul specificatiei tehnice a producatorului si in cadrul 
proiectului de executie. 

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 

Tencuiala se va executa conform indicatiilor producatorului si in acord cu prevederile proiectului de 
executie. 

Pentru caracteristicile tipului de tencuiala si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta 
specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului. 

CURATARE SI PROTEJARE 
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Protejarea lucrarilor 

La executia tencuielilor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei 
de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer. 

- acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului; 
- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. 

 

 VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de 
sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 

1. nu se respecta prevederile din prezentele 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; 

5. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. 

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

 

REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

La realizarea lucrarilor de tencuieli exterioare se va respecta documentatia tehnica de executie, 
precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si 
dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus. 

 

IZOLATII 

GENERALITATI 

DOCUMENTE CORELATE 

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au 
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice 
prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente 
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul 
va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in 
concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. 

CAPITOLUL CUPRINDE 

Specificatii tehnice necesare pentru lucrarile hidroizolare, termoizolare si fonoizolare a fundatiilor, 
peretilor exteriori si interiori, planseelor si invelitorilor conform indicatiilor din proiectul de executie. In 
cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in 
descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi 
clasificate drept prestatii suplimentare. 
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DEFINITII 

Terminologie pentru lucrari de izolatii conform:  

 Legea 10/1995 Calitatea in constructii 

 6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie 

 STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri 

 C112 Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor din materiale 
bituminoase la lucrarile de constructii. 

Pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in 
acest capitol sau in standarde. 

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre 
un laborator de incercari atestat. 

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 

Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor 
contractuale si capitolului 1.1: 

-Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. 

-Se  vor  include  desene  de  fabricatie  aratand  planul  hidroizolatiei,  compunerea  straturilor, 
pozitionarea innadirilor, detalii perimetrale, strapungeri, alte situatii speciale. 

- Se va indica configuratia materialelor de izolatie cu sectiune variabila. 

-Certificari ale materialelor, semnate de producatorul materialelor, care sa certifice ca acestea 
corespund cu cerintele specificate. 

ASIGURAREA CALITATII 

Materialele si accesoriile necesare executarii fiecarui tip de lucrari de izolatii se vor procura de la un 
singur producator. Se vor pune la  dispozitie mostre pentru  diferitele materiale  si accesorii folosite 
pentru  a fi aprobate. Inainte de inceperea lucrarilor constructorul va executa un panou –martor 
utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare. Panoul 
se va executa la santier in vederea obtinerii aprobarii dirigintelui de santier. Acest element de 
constructie va constitui panoul martor pentru intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va 
distruge sau deteriora panoul martor. 

REZISTENTA LA FOC 

Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie 
certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, 
asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de 
reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. 

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la un singur producator. Se 
va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de material specificat astfel incat sa se permita 
executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. Materialele  se  vor  livra  in  
ambalajele  originare,  containere  sau  pachete  purtand  marca  si identificarea producatorului sau 
furnizorului. Materialele pentru izolatii se vor depozita in ambalajul de origine in locuri ferite sau 
protejate. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la 
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intemperii si sa se asigure starea adecvata la punerea in opera  

CONDITIILE PROIECTULUI 

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia lucrarilor de executie a 
izolatiilor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului materialelor 
ce alcatuiesc izolatia. Materialele trebuie, din punct de vedere al insusirilor si compatibilitatii, 
armonizate intre ele, factorul de dilatatie a subansamblelor trebuie luate in considerare la alegerea 
tuturor tipurilor de fixare. In cazul materialelor de etansare, se vor respecta cu absoluta prioritate 
instructiunile de utilizare si prelucrare ale industriei producatoare de materiale de etansare. Se vor 
ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, daca se lucreaza in interiorul cladirii. 

HIDROIZOLATII 

MATERIALE 

Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea 
produselor pe plan local. 

MATERIALE PENTRU HIDROIZOLATII LA PARDOSELI, PERETI SI INVELITORI 

Pentru pardoseli in incaperi umede – membrana hidroizolanta autoadeziva cu fata rugoasa cu 
racorduri la sifoane si scafa (plinta) de min 30 cm pe verticala la pereti. 

Pentru invelitoare – membrane hidroizolante armate cu impaslitura din fibre de sticla peste 

Astereala. 

ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE 

 

Accesoriile si materialele auxiliare pentru hidroizolatii vo fi conform specificatiilor tehnice ale 
producatorului materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare. 

Standardele de referinta. 

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele 
enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. 

STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri 

C112 Normativ  pentru  proiectarea,  executarea  si  receptionarea  hidroizolatiilor  din materiale 
bituminoase la lucrarile de constructii. 

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip 
si calitate cu cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal. 

EXECUTIE 

EXAMINARE 

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de hidroizolare. Nu se vor 
incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 

Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau 
pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit process verbal pentru lucrari ascunse. In 
cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate, 
forme de racordari, umiditate etc, precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc, sau 
a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii vor face obiectul 
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unei verificari suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii. Stratul suport sa nu prezinte 
asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua, fiind admisa ca abatere o singura 
denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie; existenta 
rosturilor de dilatare de 2 cm latime pe conturul si in campul (la 4-5 m, distanta pe ambele directii) 
sapelor de peste termoizolatii noi sau in vrac (pilonate). 

GENERALITATI 

Hidroizolatiile se vor pune in opera conform panoului - martor aprobat. 

Lucrarile  asociate  cu  hidroizolatiile,  inclusiv  (dar  fara  a  se  limita  Ia  acestea)  termoizolatiile 
necesare, scafele, etansarea rosturilor, etc, trebuie efectuate de montatorul hidroizolatiilor. 

Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele : 

- se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C. 
- se lucreaza la lumina zilei TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 

Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in 
compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de 
executie. 

CURATARE SI PROTEJARE 

Lucrarile  se  vor  proteja   conform  reglementarilor   in   vigoare   si  conform  recomandarilor 

producatorului materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei. 

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 

Toate verificarile se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in procese verbale de lucrari 
ascunse, conform instructiunilor respective. 

 La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de verificare pe 
parcurs, comparandu-l cu proiectul si prescriptiile tehnice respective, in limitele abaterilor admisibile. 
In cazul hidroizolatiilor, prin “faza de lucrare” se intelege - in plus fata de instructiunile pentru 
verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari - si o grupare de tronsoane, in 
asa fel incat portiunea ce se verifica sa fie intreaga si fara intreruperi in zone in care s-ar putea 
produce dificultati functionale (de ex. in dolii). 

In plus, se va  verifica  prin sondaj corectitudinea inregistrarilor  facute pe parcurs ; numarul 
sondajelor va fi de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faze, premergatoare sau executare a 
lucrarilor. 

La receptia preliminara se va proceda ca si in cazul verificarii pe faze, insa numarul sondajelor 
poate fi redus la 1/20 din cele initiale. 

Se vor verifica: 

-stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua, fiind 
admisa ca abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in 
orice directie. 

- -corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1:5 a denivelarilor de max. 10 mm admise. 
- -racordurile intre diferite suprafete, cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect sau 

prescriptii tehnice de - 5 si + 10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi. 
- -respectarea retelelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii, 

etc.), conform normativului C 112-80. 
- -lipirea corecta a foliilor; nu se admit deslipiri, alunecari si basici cand acestea apar, repararea 
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lor este obligatorie. 
- -latimea de petrecere a foilor (7...10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal); se admit 10% 

din foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal si de minimum 7 cm frontal; in cazul in care 
aceste valori nu sunt respectate, trebuie refacute. 

- -respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20% panta, se pot monta si paralel cu 
strasina dar peste 20% panta, numai in lungul liniei de cea mai mare panta. 

- -realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi. 
Mentinerea in cazul izolatiilor subterane - a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub nivelul 
cel mai coborat al lucrarii respective; racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale 
(abaterea admisibila la latimea petrecerii - 10 mm). 
In mod special, se vor efectua si probe globale directe dupa cum urmeaza : 

- - la constructiile supuse la presiunea hidrostatica a apelor subterane dupa asigurarea 
masurilor de contrapresiune, se opresc epuismentele, lasand hidroizolatia timp de 48 ore la 
presiunea maxima conform prevederilor STAS 2355-79 si normativului C 112-80; 
- in cazul cand probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare, nivelul scazut al 
apelor subterane, etc.), verificarea se va face vizual, prin ciocanire si eventuale sondaje in 
puncte care prezinta deficiente; 

- rezultatele verificarilor mentionate in acest capitol se vor inregistra conform instructiunilor 
pentru verificarea lucrarilor ascunse; deficientele constatate vor fi consemnate in procese 
verbale si se va trece imediat la remedierea lor, incheindu-se intr-un proces verbal de lucrari 
ascunse; dupa acestea se pot executa lucrarile de protectie si cele conexe; 

- la acoperisuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea in punctele cele mai 
coborate a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica 
daca gurile de scurgere functioneaza bine; 

- se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la reborduri si 
atice, la strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere, care trebuie sa fie 
prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie inundate; 

- tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se va verifica daca este 
executata conform proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de 
constructie; verificarea se va face atat vizual cat si prin tractiune manuala; 

Pentru  verificarea  zidurilor  de  protectie  a  hidroizolatiilor  aplicate  la  exteriorul  constructiilor 
subterane se va constata : 

- la cele executate ulterior hidrizolatiei: grosimea, existenta rosturilor verticale la intervale date 
in proiect, a rostului orizontal la baza precum si daca sunt prevazute cu foi bituminate; 

- la cele executate anterior hidroizolatiei: grosimea, existenta rosturilor de colt, a stalpilor 
verticali la intervale de 2,5 m; 

- la constructiile subterane cu hidroizolatia aplicata la interior sau la constructiile pentru 
inmagazinarea apelor, rezultatele verificarilor se vor inregistra conform instructiunilor pentru 
lucrari ascunse, dupa care se pot executa celelalte lucrari conform proiectului; 

-  

4.2 TERMOIZOLATII SI FONOIZOLATII 

MATERIALE 

Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea 
produselor pe plan local. 

MATERIALE PENTRU TERMOIZOLATII LA PERETI EXTERIORI SI INVELITORI 

Pentru pereti exteriori (Calcane) – polistiren expandat ignifugat pentru fatade 10 cm grosime 
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conform cerintelor producatorului termosistemului. 

Pentru invelitoare – saltea de vata minerala –8-16cm sau polistiren expandat  10 cm 

MATERIALE PENTRU FONOIZOLATII LA PARDOSELI 

Se va aplica un strat de fonoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime la toate pardoselile 
interioare. 

ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE 

Accesoriile si materialele auxiliare pentru termoizolatii vor fi conform specificatiilor tehnice ale 
producatorului materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare. 

Standardele de referinta. 

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele 
enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. 

Legea 10/1995 Calitatea in constructii 

6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie 

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip 
si calitate cu cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal. 

EXECUTIE 

EXAMINAR 

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de termoizolare. Nu se 
vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 

Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau 
pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit proces verbal pentru lucrari ascunse.   

In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de 
planeitate, forme de racordari, umiditate etc, precum si montarea in prealabil a unor piese, 
dispozitive etc, sau a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii 
vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii. 

In cazul fonoizolatiilor pardoselilor inainte de inceperea lucrarile de executie toate lucrarile de 

montaj instalatii inglobate in pardoseala trebuie sa fie incheiate. 

Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua. In cazul 
peretilor usori de compartimentare din gipscarton scheletul de sustinere si lucrarile de montaj pentru 
diferitele dispozitive si instalatii trebuie sa fie incheiate inainte de inceperea executiei lucrarilor de 
termo si fonoizolare. 

GENERALITATI 

Termoizolatiile si fonoizolatiile se vor pune in opera conform panoului - martor aprobat. Pregatirea 
stratului support Se va curata stratul suport de praf, moloz si alte substante care sunt in detrimentul 
montajului sistemului. Se vor indeparta proeminentele ascutite. 

Se vor monta benzile de intarire, scafele, si reperele auxiliare conform proiectului si recomandarilor 
producatorului. Se vor asigura gurile de scurgere si coloanele, impotriva blocarii lor prin colmatarea 
lor cu deseuri, precum si imprastierea deseurilor si materialelor pe suprafetele altor lucrari. 

Lucrarile asociate cu termoizolatiile, trebuie efectuate de montatorul termoizolatiilor. Conditiile de 
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lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele : 

- se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C. 

- se lucreaza la lumina zilei 

Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Pentru straturi 
multiple, rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii, pentru a forma o 
inchidere termica completa. 

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE IZOLATII 

Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in 
compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de 
executie. 

CURATARE SI PROTEJARE IZOLATII 

Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului 
materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei 

REGULI SI METODE DE VERIFICARE IZOLATII 

La realizarea lucrarilor de izolatii se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si 
prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa 
terminarea lor, privind cele spuse mai sus. 

Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor 
pentru fiecare material si produs in parte. 

Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in 
aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. 

CONTROLUL CALITATII IZOLATIILOR 

Nu se vor folosi decat materiale care au agrement tehnic in Romania. 

Instructiunile pentru aplicarea normelor de munca in constructii INCERC-1976.si Normativ pentru 
verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferenta C56-85. 

             HIDROIZOLAŢII 

Prezentul caiet se referă la lucrările de realizare a hidroizolaţiilor pentru încăperile umede (duşuri, 
grupruri sanitare şi holuri de acces în vestiare). 

            a) Materiale. 

Materiale bituminate în foi. 

- membrane bituminoase pentru iyolaţii la încăperi umede; 

cartoane bituminate tip. CA-333; CA-400; conform STAS 138-80 împâslitură din fibră de sticlă 
bituminată tip. IA 1100; IB 1200; IPB 1200 conform STAS 7916-80 împâslitură din fibre de sticlă 
bituminată tip.IA 1000 R; IPB 1100 R; conform NTR      8067-85 şi tipIBP 1000,IBP1100, conf. STAS 
8067-85  pânză bituminată tip PA 55; PA 45, PI50,P140; conform STAS 1046-78. 

Tesătură din fibră de sticlă bituminată tip TSA 2000 conform STAS 10126-80. 

Foi hidroizolatoare cu bitum activ tip hidrobit UTR9607-80  Materiale bituminoase pentru amorsare ( 
lipite şi etanşe). Bitum pentru lucrări şi hidroizolaţii tip H 68/75 şi H 80/90 conform STAS 7064-78. 
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Bitum cu adaus de cauciuc tip 95/105, STAS 10546/75 suspensie de bitum filerizat (SUBIF) conform 
STAS 558-71.  

Suspensie de bitum filerizat (SUBIT) conform STAS 558-71 Filer de calcar tip I , STAS 539/73. 

Hidrobit de 0,5 x 2 mm, STAS 9607/80. Tablă zincată conform STAS 2028-80. Tablă neagră 
conform STAS 1946-80 protejată anticoroziv materiale diverse şi piese de racordare pentru lucrări 
aferente hidroizolaţiilor. Vopsele în culori pe bază de polimeri vinilmacrilici. 

b. Condiţii de livrare, depozitare, manipulare 

               Bitumul, cartonul, pînza, ţesătura şi împîslitura din sticlă bitumată se livrează conform 
STAS . Depozitarea şi conservarea materialelor se va face conform prevederilor din standarde, 
normelor interne sau indicaţiilor furnizorilor. 

 Depozitele vor fi uscate, acoperite şi cu îndeplinirea condiţiilor de securitate împotriva 
incendiilor. Produsele din loturi diferite vor fi depozitate separat. 

 Sulurile de produse bitumate se păstrează ferite de soare , umezeală, intemperii, 
depozitarea făcîndu-se în suluri asezate orizontal. 

 c. Conditii de executie 

La acoperişurile construcţiilor cu pante de 1,5…5% prevăzute cu termoizolaţie din bca structura 
hidroizolaţiilor este următoarea: 

 strat de egalizare cu mortar de ciment 1,5 cm. 

 amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum, minim 300 gf/mp. 

 strat de difuzie din împâslitură bituminată perforată tip IPB-1200 

 mastic de bitum cu IB 70/80 min 2 kg/mp. 

 barieră de vapori cu împâslitură bituminată IA 800 

 strat de poză din mortar de ciment M 100-T de 1,5 cm. 

 termoizolaţie din plăci bca. 

 strat suport din mortar M 100-T de 1,5 cm. 

 mastic de bitum IB 70/80 

 împâslitură bitumată tip IA 800 

 mastic de bitum IB 70/80 

 împâslitură bitumată tip IB 900 

 mastic de bitum IB 70/80 

 pânză bituminată tip PA 45 

 protecţie uşoară cu vopsea reflectorizantă cu vinarom.                  
Aplicarea stratului de amorsare se execută mecanizat prin stropire cu pistolul racordat la un 
compresor cu aer comprimat sau cu peria, pe suportul de beton curăţat sau uscat. 

                 Straturile de difuzie nu se aplică în dolii şi pe o rază de cca 25 cm în jurul gurilor de 
scurgere şi a străpungerilor.  Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul 
de difuzie,lipită şi acoperită cu mastic de bitum cu suprapuneri de 7..10 cm şi trebuie să acopere 
complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică. 

                 Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase cu pante de max. 20% se va 
executa prin lipirea foilor bituminate cu masticuri din bitum preparate cu maxim 50% filer mineral. 

                La pante pînă la 7 % lipirea foilor se va face perpendicular sau paralel cu panta. 

                 După aplicarea fiecărui strat se va examina suprafaţa cu grijă, prin ciocănire, iar defectele 
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constatate se vor remedia, după care se execută stratul următor. 

                 Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase se va realiza cu mortar de ciment M 
100-T de cca 30 cm grosime, armat cu rabiţ pe reţea cu diametrul de 4-6 mm, la 20 cm. 

                 Protecţia uşoară la terase şi acoperişuri necirculabile se va executa prin stropire 
mecanizată în două straturi minim 300 g/mp vopsea reflectorizantă în culori deschise aplicate pe 
ultimul strat de împîslitură bituminată tip IB – 1200. 

                 Circulaţia va fi limitată la strictul necesar verificării şi se vor interzice spargeri ale izolaţiei 
sau depozitarea diferitelor obiecte. La perioade de trei ani se vor face verificări în vederea executării 
lucrărilor de întreţinere. În cazul în care hidroizolaţia prezintă bine lucrările de întreţinere, verificările 
se pot amîna încă un an. 

                 Lucrările de întreţinere pot fi executate cu orice material bituminos prin procedee la rece( 
emulsie, suspensie) sau prin procedeee la cald. 

                     Lucrările de întreţinere trebuie executate de muncitori de specialitate. 

d. Conditii de calitate şi receptie 

Lucrările de hidroizolaţii fiind lucrări ascunse, calitatea lor se va verifica împreună cu beneficiarul, pe 
măsura execuţiei lor, încheindu-se proces-verbal, din care să rezulte că au fost respectate 
următoarele: 

calitatea suportului (rigiditate, aderenţă, planeitate, umiditate) 

calitatea materialelor hidroizolatoare 

poziţionarea şi ancorarea în beton a pieselor metalice de străpungere 

calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat al izolaţiei 

etapele şi succesiunea operaţiilor 

         Hidroizolaţia se verifică vizual dacă  copertinele, şorţurile, paziile sunt bine ancorate şi lipite 
sau cu falţuri corect executate, care să asigure etanşarea hidroizolaţiei 

         Verificările ce trebuie efectuate pe parcursul lucrărilor  sunt: 

    a). stratul suport să nu prezinte asperităţi mai mari de 2 mm iar planitatea lui să fie continuă, fiind 
admisă ca abatere o singură denivelare de -+5 mm pe o suprafaţă verticală cu dreptarul de 2m, în 
oruce direcţie; 

  b). existenţa rosturilor de dilatare de 2 cm lăţime pe conturul şi în câmpul (la 4-5 m, distanţă pe 
ambele direcţii) şapelor de peste termoizolaţiile noi sau vrac (pilonate); 

 c). corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1:5 a denivelărilor de max. 10 mm admise între 
elementele prefabricate de acoperiş ; 

 d). protejarea prealabilă a termoizolaţiilor de polistiren cu foi bituminate sau peliculă de mortar 
special; 

 e). racordările între diverse suprafeţe, cu abateri admisibile faţă de dimensiunile din proiect sau 
prescripţii tehnice de –5 şi +10 mm la raza de curbură şi de 10 mm la lăţimi ; 

 f). respectarea reţelelor şi procedeelor de preparare a materialelor pe şantier (masticuri, soluţii etc), 
conform normativului C.112-80; 

 g). starea de umiditate corespunzătoare stratului suport amorsat ( printr-o metodă de şantier, unde 
pentru fiecare 1000 mp se fac 5 probe de desprindere a unei fîşii de carton bituminat de 5 x 20 cm, 
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lipită de suport, pe 2/3 din lungime şi care după 2 ore trebuie să se rupă prin carton sau prin prin 
stratul de bitum sau cu aparate pentru determinarea umidităţii; 

 h). lipirea corectă a foilor ; nu se admit dezlipiri, alunecări şi băşici când acestea apar, repararea lor 
este obligatorie; 

 i). Lăţimea de petrecerea foilor (7…10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal) ; se admit 10% din 
foi cu petreceri de min. 5 cm frontal ) ; se admit 10% din foi cu petreceri de min.5 cm longitudinal şi 
min.7 cm frontal ; în cazul în care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refăcut; 

 j). respectarea direcţiei de montare a foilor ; până la 20% pantă se pot monta şi paralel şi streaşina, 
dar peste 20% pantă, numai în lungul liniei de cea mai mare pantă; 

 k). menţinerea – în cazul izolaţiilor subterane – a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub 
nuvelul cel mai coborît al licrării respective; racordarea corectă a izolaţiilor verticale cu cele 
orizontale ( abaterea admisibilă la lăţimea petrecerii – 10 mm) ; 

 l). realizarea comunicării cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub şorţuri, copertine sau tuburi. 

                  În cazul hidroizolaţiilor, prin “fază de lucrare” se înţelege – în plus faţă de instrucţiunile 
pentru verificarea şi recepţionarea lucrărilor ascunse şi pe faze de lucrări – şi o grupare de 
tronsoane, în aşa fel încât porţiunea ce se verifică să fie întreagă şi fără întreruperi în zonă în care 
s-ar putea produce dificultăţi funcţionale ( de ex. în dolii). 

La verificarea pe faze de lucrări, se va examina frecvenţa şi conţinutul actelor de verificare încheiate 
pe parcurs, comparându-le cu proiectul, prescripţiile tehnice respective şi abaterile admisibile. 

                 În mod special, comisia va efectua şi probe globale directe după cum urmează: 

        a). verificarea etanşeităţii hidroizolaţiilor prin inundare cu apă timp de 72 ore a acoperişurilor cu 
pante până la 7% inclusiv. Nivelul apei va depăşi cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat, iar pentru 
acoperişurile cu suprafaţa peste 20 cmp se va cere acordul scris al proiectantului; 

        b). în camerele ude inundarea va fi efectuată timp de 72 ore, iar grosimea stratului de apă va fi 
de 3,6 cm; 

        c). la construcţiile supuse la presiunea hidrostatică a apelor subterane, după asigurarea 
măsurilor de contrapresiune, se opresc epuismentele, lăsând hidroizolaţia timp de 48 ore la 
presiunea maximă conf. prevederilor STAS 2355-79 şi normativului C 112-80.  Construcţiile supuse 
la presiunea hidrostatică a apelor înmagazinate se vor verifica conform măsurilor prevăzute în 
proiectele respective; 

        d). în cazul când probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare,, nivelul scăzut al 
apelor subterane,etc), verificarea se va face vizual, prin ciocănire şi eventuale sondaje în punctele 
dubioase ; 

        e). rezultatele verificărilor menţionate la acest capitol se vor înregistra conform instrucţiunilor 
pentru verificarea lucrărilor ascunse; deficienţele constatate vor fi consemnate în procese verbale şi 
se vor trece imediat la remedierea lor, încheindu-se un nou proces verbal de lucrări ascunse; după 
aceasta se pot executa lucrările de protecţie şi cele conexe;       

         f ). la protecţia hidroizolaţiilor acoperişurilor necirculabile executată din vopsitorii, se va verifica 
vizual continuitatea şi aderenţa prin frecare energică cu mâna. 

           La acoperişurile circulabile se va verifica dacă plăcile şi dalele sunt montate pe un strat de 
nisip cu grosimea minimă de 2 cm, dacă rosturile între plăci sunt uniforme şi umplute, dacă sunt 
corect executate rosturile de dilataţie şi dacă sunt umplute cu mastic bituminos;dacă au stabilitate la 
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circulaţie; 

       g). la acoperişuri se vor verifica pantele, conform proiectului,amplasarea în punctele cele mai 
coborâte a gurilor de scurgere iar printurnarea de apă în puctele mai ridicate se va verifica dacă 
gurile de scurgere funcţionează bine. 

          Se va verifica dacă sunt corespunzătoare proiectului racordările hidroizolaţiei la reborduri şi 
atice, la străpungeri, la rosturi de dilataţie şi la gurile de scurgere care trebuie să fie prevăzute cu 
grătare (parafrunzare) şi să nu fie inundate; 

      h) tinichigeria aferentă acoperişurilor (şorţuri, copertine, glafuri,etc) se va verifica dacă este 
executată conform proiectelor, bine încheiată, racordată cu hidroizolaţia şi fixată de construcţie; 
verificarea se va face atât vizual cât şi prin tracţiune manuală; 

La recepţia preliminară comisia prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afară 
(conf.pct.20 al regulamentului de efectuare a recepţiilor ), va proceda la verificări de acelaţi tip cu 
cele de la punctul care prevede verificarea pe faze, completate cu referatul de concluzii şi tratând 
întregul obiect. 

      e. Acte normative de referinţă 

     STAS 3031-83    -  Pantele acoperişurilor 

     C.112-80  - Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase     
la lucrările de construcţii( Bul. Construcţiilor nr.3/1981). 

     STAS 2355-79 - Construcţii civile, industriale şi agricole. Hidoizolaţii din materiale bituminoase şi 
elemente de construcţii; 

     STAS 8077-82 - Emulsie bituminoasă 

     STAS  44-67     -Diferite dozaje de emulsii bituminoase 

     STAS  558-71  - Suspensie de bitum filerizat. 

     STAS 7064-72 - Diferite dozaje pentru mastic bituminos, 

     STAS  1046-78-  Pânză bituminată A 30. 

     STAS  6050-80  -Împâslitură de fibre de sticlă nebituminată. 

     STAS  7916-80  -Împâslitură de fibre de sticlă bituminată tip IA 

     STAS 10126-75 -Ţesătură din fibre de sticlă bituminată tip IA 

     STAS  138-80    -Carton bituminat tip CA 4008 

     STAS 10152/3,4 –75 - Materiale hidroizolante bituminate cu folie de aluminiu. 

     STAS 2355-85 -  Construcţii civile, industriale şi agricole.Hidroizolaţii din materiale bituminoase la 
elemente de construcţii. 

     C.112-80   -   Normativ pentru proiectarea, executarea şi recepţionarea hidroizolaţiilor din 
materiale bituminoase la lucrările de construcţii ( Bul. Construcţiilor nr.3- 1981). 

     C.D.78-74   - Instrucţiuni tehnice departamentale pentru folosirea materialelor  hidroizolaţoare 
bituminoase în suluri placate cu folie de aluminiu ( aprobate cu ord. MEFMC nr.655/1974). 

     C.D.79-74  - Instrucţiuni tehnice departamentale pentru folosirea materialelor hidroizolatoare în 
suluri cu inserţie din folie de aluminiu ( aprobate cu ord. nr. 655/ 1974).             

Notă f. importantă: Normele şi normativele care se vor respecta la execuţie sunt cele care vor fi în 
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vigoare la data respectivă.  

PARDOSELI 

 
GENERALITATI 
 
DOCUMENTE CORELATE 
 

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au 
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice 
prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente 
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul 
va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in 
concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. 

 
6..1 PARDOSELI INTERIOARE 
 
6.1.1 SAPE 
 
CAPITOLUL CUPRINDE 
  

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea sapelor. Se vor aplica 
standardele si normativele in vigoare. Pentru toate tipurile de sape trebuie asigurata rezistenta la 
diverse solicitari, la circulatie de orice tip.  La sapele cu aderenta se cere o legatura de 100% intre 
sapa si stratul suport se utilizeaza  operatii de frezare, respectiv sablare ca punte de aderenta. 
Dimensiunile si tipul sapei se vor executa conform prevederilor proiectului de executie. Se vor 
realiza sape armate peste termofonoizolatia din ploistiren expandat conform proiectului de executie. 
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile 
proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de 
executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. 

DEFINITII 

Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform: 

 STAS 388-68 Ciment Portland 

 STAS 790-73            Apa pentru mortare si betoane 

 STAS 3910-1-           76Var pentru constructii 

 STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii 

 C 17-82             Mortare pentru zidarii si tencuieli 

 STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare 

 STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare  

 STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie  

 Legea privin calitatea in constructii nr. 10/1995 
 

Acolo  unde  exista  contradictii  intre  prevederile  prezentelor  specificatii  si  prescriptiile  cuprinse  
in standardele enumerate vor avea prioritate prezentele specificatii. 

 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
 

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre 
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un laborator de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate 
prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Materialele pentru 
executia sapei vor fi depozitate adecvat. Materialele se vor procura de la un singur producator 
atestat si va fi insotit de certificate de calitate. 

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
 

Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor 
contractuale si capitolului 1.1: 

- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj. 

- instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de sape 
necesare. 

Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele. ASIGURAREA 
CALITATII 

Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un 
laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. 

Mostre si testari Panou: 

1. Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui o mostra cu dimensiunile 
de cel putin 1m / 1m la toate varietatile propuse pentru lucrare, cu materialele, compozitiile si 
tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini. 

2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea 
aprobarii va deveni panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul. 

3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari. 

4. Aprobarea sapelor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor 
tehnologice folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor. 

Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate.  

REZISTENTA LA FOC 

Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de 
laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care 
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de 
caietele de sarcini ale proiectului. 

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 

Se vor asigura pentru toate tipurile de sape cantitatile complete de la un singur producator. Se va 
procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de sapa specificat astfel incat sa se permita 
executarea lucrarilor pe suprafata propusa fara aprovizionari suplimentare ulterioare. 

Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si 
identificarea producatorului sau furnizorului. Materialele pentru sape se vor depozita in locuri ferite 
sau protejate. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la 
intemperii si sa se asigure starea adecvata de punere in opera . 

 
CONDITIILE PROIECTULUI 

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a sapelor conform 
normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului.  

Lucrarile se vor executa la minimum + 5 0C. Nu se vor depasi 35 0C daca se utilizeaza surse de 
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caldura temporare. Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, pentru uscarea uniforma a 
sapei. 

ACCESORII PENTRU SAPE 

Plasa armata pentru sapele turnate peste termofonoizolatia din polistiren . Aditivi speciali conform 
cerintelor proiectului de executie. 

EXECUTIE 
EXAMINARE 

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera sapele. Nu se vor incepe 
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 
GENERALITATI 

Sapele interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor, ca suprafete orizontale 
plane sau inclinate conform cerintelor proiectului de executie. Grupa de mortar aleasa pentru 
executie trebuie sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si normativelor in vigoare. Grosimea 
medie minima este de 1,5 cm pentru toate sapele executate va fi cea data de proiectul de executie. 
Tipuri de sape la interioare Sape obisnuite de egalizare Sape armate peste termofonoizolatia din 
polistiren extrudat. 

OPERATIUNI PREGATITOARE 

Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa de 
normele si normativele in vigoare . Stratul suport va fi foarte bine curatat inainte de inceperea 
executarii sapei . Pentru sapele inclinate se va face trasarea pantelor inainte de inceperea executiei 
sapelor conform indicatiilor din proiectul de executie. 

Se va avea in vedere ca toate elementele ce raman inglobate in sapa sa fie montate inainte de 
inceperea executarii. In acest scop se vor corela lucrarile cu cele de pozare a instalatiilor. 

Nu se va incepe executarea sapelor armate in incaperile fonoizolate la nivelul pardoselii cu polistiren 
extrudat decat dupa incheierea lucrarilor de montare a fonoizolatiei pe suprafata intregii suprafete 
pe care urmeaza a se turna sapa. 

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 

Sapa se va executa conform normelor si standardelor in vigoare si in acord cu prevederile 
proiectului de executie. 

Pentru caracteristicile tipului de sape si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta 
specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului. 

Se va executa sapa pe intreaga suprafata a unei incaperi in acceasi zi nefiind admise inadirile pe 
suprafata aceleiasi incaperi. 

CURATARE SI PROTEJARE 

Protejarea lucrarilor 

La executia sapelor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de 
efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer. 

- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata.  

 

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de 
sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 

11. nu se respecta prevederile din prezentele specificatii; 
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12. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.); 

13. nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor; 

14. nu s-a respectat alcatuirea aprobata; 

15. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. 

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

REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor de executie a sapelor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si 
prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, 
privind cele spuse mai sus. 
 
 

PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI CERAMICE 
CAPITOLUL CUPRINDE 

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor interioare din 
placi ceramice, placi ceramice si materiale pentru montaj. Se vor aplica standardele si normativele 
in vigoare. 

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile 
proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de 
executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. 

DEFINITII 

Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a 
asigura rezistenta placilor la solicitarile din exploatare. 

Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile de gresie ceramica, fie este 
un distribuitor major autorizat al acestora. 

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre 
un laborator de incercari atestat. 

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare 
si vor fi insotite de certificate de calitate. 

Gresia ceramica se va livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei 
proiectului de executie. 

Se  va  avea  in  vedere  respecterea  desenelor  de  stereotomie  dimensiunea  asezarea  si 

continuitatea rosturilor, planeitatea suprafetelor finisate. PROPUNERI TRANSMISE SPRE 
APROBARE 

Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si 
conditiilor contractuale. 

 - Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj. 

- Date privind intretinerea,  incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5 
"Inchiderea contractului”. 

- Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice, sectiuni si profile, 
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desenul 

rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. Se vor arata detalii de montaj in 
toate situatiile speciale. 

- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand 
intreaga gama de culori, texturi, finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa 
ceramica necesar. 

- Mostre pentru verificare, de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in 
opera, 

din fiecare tip de placa ceramica necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi, finisaje si 
variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor 
fi din acelasi material ca lucrarea finala. 

ASIGURAREA CALITATII 

Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest 
proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din 
acelasi lot de productie si calitate.  Montatorul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai 
personal calificat in montarea placilor ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de 
producatorul placilor ceramice. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip 
de placa ceramica. 

Inainte de montarea placilor ceramice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de 
placa ceramica specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele 
estetice, precum si calitatile materialului si executiei. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in 
locurile si marimile indicate de proiectantul general. Proiectantul general va fi anuntat cu o 
saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea 
obtinerii aprobarii proiectantului general. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe 
timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. Daca se cere, se vor demola mostrele 
scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. 

Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot 
deveni parte a lucrarii terminate. 

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 

Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of 
producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, 
umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Placile vor fi depozitate in cutiile in care au 
fost livrate. 

Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si 
recomandarile producatorului. 

CONDITIILE PROIECTULUI 

Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa 
terminare, daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului Se vor ventila 
spatiile de lucru, conform necesitatilor. 

COORDONARE SI PROGRAMARE 

Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea 
deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. Placile ceramice si accesoriile se vor monta 
numai dupa terminarea celorlalte operatii de finisaj. 
GARANTII 

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, montatorului si producatorului, prin care se 
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angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca placile ceramica care cedeaza ca material sau executie in 
perioada de garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii 
pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. 
Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. 
 
MATERIALE DE REZERVA 

Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate, 
intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat, ambalat pentru depozitare si 
identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. 
MATERIALE 
PLACI CERAMICE, GENERALITATI 

Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. 
Se vor prevedea placi ceramice fara crapaturi, margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea 
indicata; placile vor fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate 
de placa ceramica specificata; placile vor avea urmatoarele caracteristici: 
Placi ceramice: TCA A137.1 dupa cum urmeaza: 

Coeficient de absorbtie umiditate 0.5 – 3 % 
Dimensiune si forma 30x30cm patrata 15x30cm dreptunghiulara 5x15cm dreptunghiulara 
Muchii drepte , unghi de 90º 
Finisarea suprafetei portelanata mata, antiderapanta 
Culoare selectata de arhitect 
Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie. 
Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor, textura si alte 
caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica specificat. 
Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la 
terminologia standard a producatorului. 
MATERIALE DE MONTAJ 

Adeziv conform specificatiilor producatorului placilor de gresie ceramica. 
Mortar: ciment Portland si nisip in proportii de 1:3 pana la 1:5, sau mortar de latex-ciment (amestec 
de mortar uscat preambalat cu aditiv uscat acetat de polivinil sau acetat de etilen-vinil). 
Se va utiliza mortar de ciment alb pentru placile ceramice de culoare deschisa. Folie de separare: 
folie de polietilena, ASTM D 4397, grosime nominala 4-mil. Armarea mortarului de poza: plasa de 
sarma, 50 mm x 50 mm, ASTM A 185; cu sarma de 1,5 mm diametru. 
ACCESORII 

Adeziv hidroizolant uretanic monocomponent, aplicat cu mistria. Folie de polietilena clorurata (CPE) 
de 0,75 mm grosime, cu poliester netesut laminate pe ambele parti, latime 150 cm. Distantieri din 
plastic de marimile necesare pentru dimensiunea de rost indicata pentru a mentine latimea uniforma 
a rostului.  
Chit pentru pardoseli: chit incolor, antiderapant si rezistent la patare, care sa nu afecteze culoarea 
sau proprietatile fizice ale suprafetei placilor ceramice, conform recomandarilor producatorului 
placilor pentru utilizarea indicata. Curatarea se va face numai conform recomandarilor 
producatorului placilor.  
CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE – FABRICARE 

Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm. 
Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm. 
EXECUTIE 
EXAMINARE 

Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din piatra. Nu se va incepe 
lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Imbracamintile din placi din gresie 
ceramica portelanata se vor executa pe un planseu de beton armat dupa executarea unei sape 
plane sau cu pante. PREGATIRE 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

Inainte de montarea placilor, se va curata stratul suport de praf, reziduuri, chit, substante de 
acoperire, ulei, amestecuri pentru tratament, etc. 
Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii; nu se accepta 
utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. 
 
MONTARE, GENERALITATI 

Placile se vor aranja dupa culoare si model prin utilizarea placilor din cutie in ordinea in care au fost 
fabricate si ambalate. Se va asigura contactul perfect intre spatele placii ceramice si stratul de poza 
de poza. Placile   se   vor   decupa   dupa   necesitati   in   jurul   obstacolelor   pentru   a   rezulta   
rosturi corespunzatoare, cu latime uniforma in tot proiectul. In intersectia pardoselii cu elemente 
verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5-10 mm care se vor umple cu un material elastic. 
Daca se vor executa suprafete mari se vor realiza rosturi de dilatare la 5,4 m. 
Se vor monta obligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (colturi, socluri, plinte) fixate 
cu adeziv cu 5-8 mm pe planul vertical al finisajului. Montajul se va realiza conform specificatiilor 
tehnice ale producatorului sau furnizorului placilor ceramice  Se  va  avea  in  vedere  respecterea  
desenelor  de  stereotomie  dimensiunea  asezarea  si continuitatea rosturilor, planeitatea 
suprafetelor finisate. 
TOLERANTE DE MONTAJ 

Variatia de orizontalitate va fi de maximum 6 mm la 6 m, dar nu mai mult de 12 mm in total. 
Variatia de colinearitate in plan va fi de maximum 12 mm in oricare travee sau 6 m, respectiv 18 mm 
in total. Variatia de planeitate a pardoselii: maximum 3 mm la 3 m de la cota de nivel sau panta 
indicate, 
masurat cu dreptarul de 3 m. 
REGLAJ SI CURATARE 

Se vor indeparta si inlocui materialele sparte, ciobite, patate sau deteriorate in orice mod sau care 
nu sunt identice cu placile adiacente. 
Se vor furniza piese noi, potrivite, montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase 
urme de inlocuire. 
Dupa montaj, se vor curata placile ceramice; se vor utiliza numai procedurile recomandate de 
producatorul placilor pentru utilizarea indicata. 
Chitul va fi aplicat pe placile curatate, conform instructiunilor producatorului chitului. 
PROTEJARE 

Se va interzice circulatia pe pardoselile din placi ceramice pentru urmatoarele perioade dupa 
montare: 
- Pentru pardoselile montate cu orice fel de mortar de ciment portland, 72 de ore; circulatia grea se 
va permite numai dupa minimum 14 zile. 
- Pentru pardoselile montate cu mortar epoxy, 40 de ore; circulatia grea se va permite numai dupa 
minimum 14 zile. 
Pardoselile din placi ceramice vor fi  protejate pana la receptie  cu  folie polietilena sau  alta 
acoperire rezistenta care sa nu pateze sau decoloreze pardoseala. 
Inaintea  inspectiei  pentru  receptia  preliminara,  se  va  indeparta  acoperirea  si  se  va  curata 
suprafata, numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor ceramice.  
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de 
sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din 
prezentele specificatii; nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.); nu s-a 
respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor; nu s-a respectat alcatuirea 
aprobata; 
nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. 
Dirigintele poate decide,  functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc 
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executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta 
complet conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, 
privind cele spuse mai sus. 

  
PARDOSELI POLIURETANICE 
Produs profesional pe baza de polioli acrilici, bicomponent, ce reticuleaza cu poliizocianatii ca 
intaritor, cu autonivelare si aspect final decorativ superior, ce confera suporturilor calitati speciale 
printre care o rezistenta deosebita la uzura, si o durata de viata de minim 10 ani.  
Produsul are, de asemeni, aderenta deosebita la suport, rezistenta mare la intemperii, medii 
puternic agresive chimic, variatii mari de temperatura, trafic intens, etc.  
Mecanismul de formare a peliculei este determinat de conversia chimica la amestecul cu intaritorul 
(de tip poliizocianat aromatic). 
 Elemente caracteristice principale:  
- produs agrementat sanitar;  
- aderenta excelenta la suprafete din beton;  
- putere de acoperire foarte buna;  
- grad de luciu superior;  
- duritate mare;  
- durabilitate;  
- rezistenta excelenta la uzura;  
- rezistenta superioara la UV;  
- rezistenta mare la intemperii, factori chimici, medii alcaline, hidrocarburi, agenti corozivi.  
 Detalii produs - bicomponent:  
- Componenta A - Baza poliuretanica (rasina poliolica) cu amestec de materiale dure;  
- Componenta B - Intaritor poliizocianat aromatic;  
 
De mentionat ca pentru echipele specializate, ce cunosc foarte bine tehnologia aplicarii si etapele 
aferente acesteia, componenta A va putea fi livrata separat: baza poliuretanica, aditivata si eventual 
colorata, si separat amestecul de materiale dure, combinatiile de produs ce determina duritatea si 
capacitatea de intindere fiind stabilite la fata locului. In acest caz, raspunderea pentru o incorecta 
apreciere a proportiilor combinarii, ce poate determina duritate scazuta, tendinta de macinare, etc. 
revine in totalitate executantului. 
 
Sistemul se foloseste in domeniul constructiilor civile si industriale, pentru realizarea de pardoseli 
interioare, de tip “high solid”, cu aspect final superior, care sunt folosite in zone de trafic intens, 
expuse mediilor chimice, stropirii cu benzine sau uleiuri, socurilor mecanice, sau pentru o protectie 
deosebita, dar si pentru un aspect placut in spatii cum ar fi: birouri, zone de prezentare, magazine, 
expozitii, hale de procesare carne sau lapte sau de imbuteliere bauturi, farmacii, discoteci, 
laboratoare, scoli, bucatarii de restaurant, show-room-uri, terase deschise, pardoseli cimentice 
situate la exterior, parcari deschise, etc.  
La exterior, are o rezistenta mare la actiunea luminii si a radiatiilor UV. 
Mod de aplicare:  
Prin turnare si nivelare cu piepteni si dezaerare cu role cu ace.  
Se amesteca cele 2 componente:  
Raport componente (A/B) – 1000 gr. A / 200 gr. B

Se indica la livrare functie 

Rapoartele sunt gravimetrice, deci se recomanda cantarirea componentilor, NU dozarea 
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volumetrica.  
Amestecarea se va face cu turbina de amestecare, la viteza mica de rotatie, pentru evitarea incalzirii 
produsului, timp de max. 2 minute.  
Amestecul obtinut are o durata limitata de utilizare (viabilitate sau pot-life).  
Aceasta depinde atat de temperatura ambianta cat si de cantitatea preparata si este de max. 30 
min. la 23°C.  
Perioada de viabilitate a produsului poate scadea odata cu cresterea temperaturii si marirea 
cantitatii de amestec, datorita accelerarii reactiilor chimice, la temperaturi mai mari de 23°C.  
Produsul NU nu se dilueaza.  
Produsul NU este compatibil cu apa.  
Produsul poliuretanic in contact cu apa, in faza de preparare / aplicare, sufera deteriorari 
ireversibile, calitatea rezultata fiind afectata semnificativ.  
In situatii speciale, diluarea produsului se face doar la recomandarea producatorului, conform 
indicatiilor acestuia, cu solventi specializati “Emex”.  
Pregatirea suprafetei-suport:  
Aplicarea produsului pe suprafata se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, 
deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei. 
- betonul nou (inclusiv reparatii) are nevoie de 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii;  
- se remediaza fisurile si alte imperfectiuni inainte de aplicarea produsului;  
- vopselele vechi, neaderente si, mai ales, prenadezul, se indeparteaza in totalitate prin razuire, 
sablare, slefuire cu discuri diamantate, sau cu solutia chimica de decapare “EMEX PC ECO” (pentru 
prenadez mai ales); nu se admit urme de alte vopsele.  
- suprafetele ce urmeaza a se acoperi se curata de impuritati si/sau grasimi, se slefuiesc cu discuri 
diamantate (sau se sableaza), praful rezultat indepartandu-se cu ajutorul periilor (par moale) sau 
prin suflare cu aer comprimat;  
- trebuie avut in vederea ca betoanele care contin aditivi ca: silicati, alcool polilvinilic, ceruri, etc., pot 
influenta in mod negativ aderenta produsului la suport;  
- eflorescentele se vor indeparta de preferinta cu discuri, perierea nefiind eficienta. Nu se 
recomanda sablarea cu nisip sau decaparea acida. Daca se foloseste totusi decaparea acida, in 
situatii speciale (urme persistente de ulei, etc.), atunci aceasta se va face cu acid clorhidric diluat la 
max. 15% concentratie, cca. 0,5 l/m². Se va cauta obtinerea unei spumari uniforme. Suprafata va fi 
spalata ulterior abundent cu detergent, in vederea inlaturarii urmelor de acid si obtinerea unui pH=7, 
dupa care se usuca;  

 - la finalul pregatirii suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente (stabile). 
Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie 
pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.  
Se omogenizeaza bine componenta A in ambalajul original, folosind un amestecator mecanic, in 
vederea omogenizarii perfecte. Timpul de amestecare, chiar daca nu s-a adaugat intaritorul, nu va 
depasi 2 min, apoi se adauga si componenta B, de asemeni prin amestecare cu turbina.  
Compatibilitate:  
Este interzisa amestecarea produsului cu orice compus chimic, sau alte produse, chiar similare, 
pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate.  
Pentru asigurarea unei compatibilitati maxime, solventii sau alte materiale conexe, vor fi fabricate de 
producatorul “Romtehnochim”, sau recomandate de acesta. Este interzisa amestecarea cu var, 
huma sau alte umpluturi.  
Temperatura optima de aplicare a produsului: 15 si 300C.  
Temperatura produsului: 15 si 300C.  
Temperatura suportului: 15 si 400C.  
Umiditatea relativa a mediului max. 65%.  
Umiditatea suportului max. 6%.  
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Temperatura suportului va fi cu cel putin 30C peste temperatura punctului de roua pentru a evita 
condensarea umiditatii pe suport, factor ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau 
basicari.  
Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau 
gheata pe suprafata-suport.  
Se va evita de asemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari 
cantitati de praf in atmosfera.  
Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu diluant, urmata de stergere cu o panza 
din bumbac sau in. 
Suprafetele care prezinta contaminari majore cu silicati, uleiuri minerale, ceruri, aditivi de 
impermeabilizare, etc. se vor slefui si degresa cu atentie. Daca este necesar se va executa 
decapare acida. In cazul in care nici una dintre solutii nu elimina complet contaminantii, se 
va face o slefuire cat mai profunda (min. 2 mm) si se va aplica un prim strat de sapa 
autonivelanta minerala de cca. 5 mm.  

6. MODALITATEA DE APLICARE1  

Se executa operatiile premergatoare, descrise anterior:  

slefuire  

aspirare  

degresare, dupa care se trece la:  

Remedierea defectelor:  
 
Se vor efectua reparatiile, sau operatiunile de egalizare a suportului, cu Mortar Epoxidic “Emex Fill”, 
sau un chit epoxidic sau poliesteric, in functie de defectele prezente pe suprafata. Dupa intarire 
zonele reparate se slefuiesc.  
 

Amorsare:  
Se aplica Amorsa Epoxidica de Impregnare “Emex” sau Grund Poliuretanic de Amorsare “Emex” in 
amestec cu intaritorul aferent, in proportiile recomandate. Amorsa are rolul de a asigura 
impregnarea suprafetei, in vederea stabilizarii suportului, si umplerea porilor prezenti in beton, 
pentru evitarea aparitiei de cratere, zone mate, pori, intepaturi, sau fenomene de cretare. Aplicarea 
acesteia se va face prin roluire.  

Aplicarea propriu-zisa a pardoselii decorative se va incepe dupa max. 30 de ore de la aplicarea 
grundului de impregnare (amorsei), la temperatura de 23°C. Se face prin turnare si intindere cu 
piepteni, urmata de dezaerare cu role cu ace.  

Se recomanda, in special la exterior, aplicarea unui top-coat de Lac Poliuretanic de Protectie 
“Emex UV Shield” pentru o protectie maxima la lumina si UV.  
 
Nu este recomandata aplicarea produsului sub pragul de +150C, intrucat timpul de uscare se poate 
prelungi necontrolat. Scaderea temperaturii sub pragul de 50C conduce la degradarea ireversibila a 
intaritorului.  
 

7. CONSUM SPECIFIC  
Consumul specific este de cca. 1,5 - 1,8 kg amestec A+B /m²/1 mm grosime. Acest consum poate fi 
influentat de denivelarile sau imperfectiunile suportului. In general se utilizeaza grosimi intre 1 mm si 
max 3 mm. Durabilitatea si calitatea pardoselii creste odata cu grosimea stratului.  
Pierderile din cursul pregătirii şi aplicării trebuiesc luate separat în calcul.  
Este recomandat ca pentru activitati intense (trafic, spalare continua, masini de tonaj mare, etc.) sa 
fie aplicat un strat de min. 2 mm.  

8. USCARE SI INTARIRE  
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Timpul de uscare este de circa 24 de ore la 20 - 230C.  
Dupa uscare, pardoseala va suporta doar trafic usor. Parametrii de rezistenta, atat chimica cat si 
mecanica, se vor realiza dupa cca. 4 zile de la aplicare, la o temperatura de 20 - 230C. 

9. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT  
Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: 
numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria 
produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare specifice, privind 
nocivitatea si toxicitatea.  
Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi 
cuprinse intre 5 si 300C.  
Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul 
produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind 
transportul substantelor inflamabile si nocive.  

10. TERMEN DE VALABILITATE  
In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul 
de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.  
In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile 
peliculogene ale produselor:  

sedimentare de pigment - Se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta  
Produsul dintr-un ambalaj partial golit nu mai poate fi folosit, urmare aparitiei reactiilor chimice de 
reticulare.  
La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al 
caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste 
caracteristici corespund.  
 

11. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA  
Produsul contine diluanti reactivi cu caracter inflamabil si nociv.  
Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete 
normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare. 
Se interzice:  
- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);  
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la 
medii cu risc de explozie;  
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;  
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.  
Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor 
corespunzatoare.  
Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena 
muncii.  
 

PARDOSELI INTERIOARE DIN PARCHET LAMINAT 
STANDARDE  ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ 
 C 35-82   - Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor                      
 STAS 3430-82 –Pardoseli interioare                
 SR EN 14342:2005- Pardoseli şi parchet de lemn.  
 Legea nr.10/1995-Legea privind calitatea în construcţii                                

 
   MONSTRE,TESTE,VERIFICĂRI, PROBE ŞI STANDARDE 
-materialele ce se pun în operă vor avea caracteristicile tehnice conform    normelor de fabricaţie în 
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vigoare. 
-verificarea materialelor aduse la punctul de lucru se efectuează de conducărorul tehnic al lucrării şi 
se referă la dimensiunile şi calitatea materialelor pervăzute în devizul de lucrări. 
-materialele nu pot fi puse în lucru dacă nu sunt însoţite de certificate de calitate. 
Descriera lucrărilor 
Deoarece parchetul are capacitatea de a absorbi/elibera umiditatea trebuie ţinut 48 de ore în 
camera în care urmeză să fie montat, fără ambalajul din plastic, în poziţie orizontală pentru a evita 
curbarea lui. Îninte de montare parchetului, se montează stratul suport care va fi alcătuit din plăci de 
OSB care se montează pe grinzişoarele existente cu ajutorul  holsuruburilor. Având rolul de 
protecţie fonică peste plăcile se OSB se întinde foarte bine o folie din PVC având grosimea de 3 mm 
care se lipeşte cu bandă adezivă. 
Montarea primului rând de parchet se excută astfel : se montează prima placă lângă perete, placa 
nu trebuie lipită de perete se vor folosi distanţiere pentru că în timp parchetul se dilată uşor.Se 
verifică alinierea şi dacă unghiul este drept. După acesată verificare se adaugă o nouă placă de 
parchet şi se contiună în acest fel până se realizează primul rând.La ultima placă din rând se ţine 
seama de cei 15 mm care trebuie lăsaţi faţă de perete.Se continuă în acest fel şi la montarea 
următoarelor rânduri.La ultimul rând trebuie măsurate cu exactitate dimensiunile necesare luând în 
considerare şi cei 15 mm care trebuie lăsaţi faţă de perete.Dacă ultima placă din rând este prea 
lungă acestă se taie la dimensiunea necesară. 
După ce parchetul a fost montat, având rolul de a finisa îmbinarea dintre perte şi pardosaea se 
montează plinta de jur împrejurul camerei. 
După încheierea lucrării  pardoseala de parchet se curăţă, fie prin măturare, fie prin folsirea 
aspiratorului.  
Detalii de execuţie 
 -după montarea stratului suport se verifică orizontalitatea acestuia ; 
 -dacă stratul suport prezintă denivelări acestea nu trebuie să fie mai mari de 3 mm la o lungime de 
2 m. 
  -parchetul va fi montat pe lungimea camerei, în acest fel diliataţia şi contracţia lui este minimă ; 
 -plăcile de parchet se vor manipula cu grijă fără să se zgârie ; 
 -distanţa până la perete de 15 mm va fi asigurată cu ajutorul distanţierelor; 
Cerinţe obligatorii pentru montaj 
-experienţa executantului în lucrări de reparaţii la pardoselile de parchet ; 
-pregătierea şi calificarea corespunzătoare în acest gen de lucrări ; 
-respectarea standedelor de calitate cu privire la montajul pardoselilor ; 
Alte cerinţe 
-tăierea  plăcilor de parchet se face cu un ferăstrău electric se evită astfel aşchierea muchiilor 
acestora; 
  -tăierea se începe de pe suprafaţa ce nu are model pe ea, evitând deteriorarea    aspectului plăcii; 
-tăietura trebuie să fie dreaptă pentru a evita apariţia unor spaţii goale datorită tăierilor     strâmbe; 
 
CONTROLUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 
-deoarce stratul suport trebuie să asigure rezistenţa la sarcini staticie şi dinamice să asigure 
confortul termic şi acustic, se va urmări pe parcursul montajului acestuia să fie  
de bună calitate ; 
-între plăcile de stratului suport trebuie să existe un spaţiu de până la 20 mm ; 
-rostul de dilatare de 15 mm trebuie să fie respectat pe fiecare latură a camerei ; 
Verificări în vederea recepţiei 
Verificări la recepţia preliminară se face de comisia de recepţie prin : 
-starea generală a suprafeţei; 
-planeitatea şi orizontalitatea ; 
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  - mărimea rosturilor ;      
-în zona tocurilor uşilor se verifică dacă parchetul a fost montat corect în aşa fel încât să permită 
deschidera, închidera uşilor. 

 

             PARDOSELI EXTERIOARE 
PARDOSELI DIN GRESIE ANTIDERAPANTA 
Pardoselile se vor executa, având atât îmbrăcămintea,cât şi stratul suport executate , astfel încât sa 
prezinte durabilitate în exploatare, eficienţă economica, posibilitate de reparat sau înlocuit, siguranţa 
contra alunecarii la mers, uşurinţa la întreţinere şi curăţenie. 
Executia pardoselilor din gresie antiderapanta, va cuprinde urmatoarele faze: 
–  executia umpluturilor sub pardoseala până la cota prevazuta în proiect, în straturi succesive de 15 
– 20mm grosime; 
– execuţia pantelor la pardoseli se va face prin variaţia grosimii betonului de panta 
La trecerea de la execuţia unui strat la altul, trebuie realizata o legatura cât mai perfecta între 
straturi şi ca urmare, înainte de realizarea stratului de uzura al pardoselii, se curăţă şi se verifica 
stratul suport. 
Executarea pardoselilor din gresie antiderapanta , se va face numai după terminarea , în încaperea 
respectiva a tuturor lucrarilor de construcţii montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora 
pardoseala. 
Când stratul suport al noii pardoseli, din gresie antiderapanta , este constituit din plansee 
de beton armat, este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curăţarea de 
eventualele impurităţi, praf sau resturi de tencuiala cu mături sau perii. 
 
Standarde de referinţă : 
SR EN 1008/03             – Mortar M 309, ciment Pa 35 sau F25 
STAS 7055-96               – Cimenturi Portland albe sau colorate 
SR EN 12620/2003     – Agregate naturale (nisip, pietriş, piatra sparta,    balast) 
SR EN 1008/03             – Apa 
 
Executia pardoselii din gresie antiderapanta 
Imbracamintile din placi din gresie antiderapanta, se vor executa, pe un strat suport, rigid, 
din beton armat, monolit sau prefabricat. 
Placile din gresie antiderapanta,  se vor monta, pe stratul rigid, din beton sau pe planseul 
de beton armat, prin intermediul unui strat de mortar de ciment, de poza , având dozajul 300 – 350 
kg ciment la 1mc nisip. 
Inainte de montare, pentru evitarea absorbţiei de apa din mortarul de poza, placile din gresie 
antiderapanta se vor menţine timp de 2 – 3 ore în apa. 
Pentru evitarea cumularii efectelor deformaţiilor diferenţiate în ansamblul de pardoseala 
(îmbracamintea din placi de gresie antiderapanta şi mortarul de ciment de poza) cu restul structurii 
(stratului suport rigid din beton) , se vor lua masuri, care sa permita deformarea acestora, 
independent, prin practicarea de rosturi mai mari de 3 mm lăţime. 
La prepararea mortarului de ciment de poza, se va utiliza ciment cu întărire normala de tipul Pa 35 
şi nisip cu granulatie de la 0…3mm, în amestec de 1 parte ciment la 3,5 … 4 părţi nisip. Nu se vor 
folosi cimenturi de întărire rapida (P 40 etc). 
Adezivul pentru montarea placilor din gresie antiderapanta ,  se va prepara la faţa locului în cantităţi 
strict necesare. 
Placile se vor monta pe patul de mortar, astfel pregatit, în rânduri regulate, cu rosturi de 2–3 mm 
între placile de gresie antiderapanta. 
Verificarea planeităţii suprafeţei, se face cu un dreptar, aşezat pe diagonalele suprafaţei executate, 
şi ghidat după cotele stabilite, prin batere uşoara cu ciocanul peste dreptat, astfel încât striurile de 
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pe spatele placilor sa patrunda în masa de mortar şi sa se asigure planeitatea suprafeţei. 
Umplerea rosturilor se face la 3 – 5 zile, după montarea placilor din gresie antiderapanta , iar în 
intervalul de la montarea placilor şi până la rostuire, pardoseala nu va fi data în circulaţie şi se va 
umezi prin stropire cu apa, la cel puţin la 24 ore o dată. 
 
Finisarea îmbrăcăminţii pardoselii din gresie antiderapanta 
Curăţirea îmbrăcăminţii din placi de gresie antiderapanta de excesul de chit, pentru rosturi , se va 
face , după 2 ore, de la terminarea operatiei de chituire. 
Îmbrăcămintea din placi de gresie antiderapanta , se va finisa prin stergere cu cârpe înmuiate în 
apa. 
În cazul suprafetelor mari, se recomanda realizarea unor rosturi de dilatare la cca. 30 mp sau 6 m, 
funcţie de modularea structurii. 
La imbracamintile din placi de gresie antiderapanta, se vor monta elemente de racordare (plinte) 
fixate cu adeziv, astfel încât sa depaseasca faţa tencuielii cu 5–8 mm. 

 
PAVAJE 

In incinta se vor monta dale prefabricate de beton autoblocante pe pat de nisip, conform desenelor 
de executie si specificatiilor producatorului. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE PARDOSELI EXTERIOARE 

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de 
sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din  
prezentele specificatii; nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.); nu s-a 
respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor; nu s-a respectat alcatuirea 
aprobata; 
nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. 
Dirigintele poate decide,  functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc 
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta 
complet conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, 
privind cele spuse mai sus. 

  
        FINISAJE DE INTERIOR LA PERETI 

GENERALITATI 
DOCUMENTE CORELATE 

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au 
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice 
prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente 
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul 
va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in 
concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. 
PLACARI INTERIOARE PERETI CU PLACI CERAMICE 

CAPITOLUL CUPRINDE 
Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea placarilor interioare de 
pereti cu placi ceramice, placi ceramice si materiale pentru montaj. 
Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. 
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile 
proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de 
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executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. 
 
DEFINITII 

Placile din faianta ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a 
asigura rezistenta placilor la solicitarile din exploatare. Prin producator se intelege in acest capitol 
firma care fie fabrica placile ceramice, fie este un distribuitor major autorizat al acestora. 
STAS 233 – 86 placi de faianta vor avea dimensiunile si culorile diferite conf. tabelelor de 
finisaje, desenelor de stereotomie si avizului proiectantului. 
adezivi conform tehnologiei de fixare a placajelor livrate de furnizor.  
STAS 545/1-85 ipsos pentru constructii 
STAS 6476-61  pigmenti naturali chituri cu compozitie conform tehnologiei livrate de furnizor  
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre 
un laborator de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate 
prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Placile  ceramice  se  
vor  livra  si  monta  in  cantitatile  cerute  de  functiunea  spatiului  conform specificatiei proiectului 
de executie. Se  va  avea  in  vedere  respecterea  desenelor  de  stereotomie  dimensiunea  
asezarea  si continuitatea rosturilor, planeitatea suprafetelor finisate.  
 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 

Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si 
conditiilor contractuale: 
- Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj. 
- Date privind intretinerea,  incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5 
"Inchiderea contractului”. 
- Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice, sectiuni si profile, desenul 
rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. Se vor arata detalii de montaj in 
toate situatiile speciale. 
- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga 
gama de culori, texturi, finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa ceramica 
necesar. 
- Mostre pentru verificare, de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, 
din fiecare tip de placa ceramica necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi, finisaje si 
variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor 
fi din acelasi material ca lucrarea finala. 
ASIGURAREA CALITATII 

Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest 
proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din 
acelasi lot de productie si calitate. 
Montatorul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in montarea placilor 
ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice. 
Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica. 
Inainte de montarea placilor ceramice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de 
placa ceramica specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele 
estetice, precum si calitatile materialului si executiei. 
Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. 
Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu 
se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. 
Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru 
aprecierea lucrarii finale. 
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Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. 
Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot 
deveni parte a lucrarii terminate. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 

Inainte de livrarea fiecarui tip de placi ceramice, constructorul va prezenta certificate in trei 
exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a placilor, calitatea in conformitate cu aceste 
specificatii. 
Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of 
producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, 
umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Placile ceramice vor fi depozitate in cutiile in 
care au fost livrate. 
Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si 
recomandarile producatorului. 
 CONDITIILE PROIECTULUI 
Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa 
terminare, daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Se vor ventila 
spatiile de lucru, conform necesitatilor.  
COORDONARE SI PROGRAMARE 
Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea 
deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. 
GARANTII 

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, montatorului si producatorului, prin care se 
angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca placile ceramice care cedeaza ca material sau executie in 
perioada de garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii 
pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. 
Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. 
MATERIALE DE REZERVA 

Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate, 
intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat, ambalat pentru depozitare si 
identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. 
MATERIALE 
PLACI CERAMICE, GENERALITATI 

Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. 
Se vor prevedea placi ceramice fara crapaturi, margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea 
indicata; placile vor fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate 
de placa ceramica specificata; placile vor avea urmatoarele caracteristici: 
Placi ceramice: TCA A137.1 dupa cum urmeaza:  Coeficient absorbtie de umiditate  10 
Dimensiune si forma conform proiect de executie 
Muchii drepte , unghi de 90º 
Finisarea suprafetei vizibile selectata de arhitect 
Culoare selectata de architect 
Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa mai mari de 1,61 mm diametru, ingrosari ale glazurei 
sau zone insuficient glazurate, aspect de “inghetat” sau cristalin, zone aspre, fisuri in glazura. 
Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie. 
Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor, textura si alte 
caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica specificat. 
Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la 
terminologia standard a producatorului. 
MATERIALE DE MONTAJ SI ACCESORII 

Montajul se va realiza in sistem umed fara rosturi cu adezivi speciali conform indicatiilor 
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producatorului si cu chituri siliconice in spatiile umede. 
CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE - FABRICARE 

Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm. 
Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm. 
EXECUTIE 
 
EXAMINARE 

Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din placi ceramice. Nu se va 
incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Placarile din placi ceramice se 
pot aplica pe peretii din zidarie, peretii din gips-carton si pe peretii de beton monolit turnat in cofraje 
metalice.  
PREGATIRE 
Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianta se vor executa celelalte lucrari de 
finisaj: 
- Montarea tocurilor de la ferestre si usi, in afara pervazelor care se vor executa dupa executarea 
placajului; 
- Tencuierea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheza; 
- Montarea conductelor sanitare, electrice, ingropate sub placaj. 
- Montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare; 
- Executarea pardoselilor cu placi de gresie; 
- Inainte de inceperea lucrarilor se vor face probe pentru conductele de scurgere si alimentare ale 
obiectelor sanitare; 
- Dupa efectuarea probelor instalatiilor se vor executa lucrarile de mascare a sliturilor verticale si 
orizontale; 
- Se protejeaza pardoseala. 
Pregatirea suprafetelor 
- Se inspecteaza suprafetele ce urmeaza a fi placate si se vor rectifica eventualele neregularitati. 
- Suprafetele pe care se aplica placajul ceramic trebuie sa fie uscate; 
- Trebuie indepartate eventualele pete de grasime. 
- Abaterile admisibile de planeitate trebuie sa fie cuprinse intre 3 mm la metru pe verticala si 2 mm 
la metru pe orizontala. 
- Eventualele neregularitati locale nu trebuie sa depasesca 10 mm (adancituri sau 
umflaturi). 
- In cazul existentei unei astfel de abateri se vor rectifica prin completare cu mortar sau chit. 
- Se va realiza adancimea rosturilor de la zidarie pana la 10 mm adancime; 
- Pe suprafetele de beton , (stalpi, diafragme) se va aplica un sprit pentru obtinerea unei mai bune 
rugozitati necesare aderarii mortarului de grund 
Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii; nu se accepta 
utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. 
MONTARE, GENERALITATI 

Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub 10 grade C. Se va evita taierea 
placilor mai mici de 1/2. 
Se vor poliza marginile placilor taiate cu piatra de carborund (Nu se vor aplica placi nefinisate 
coresunzator, cu margini crapate sau zimtate) 
TOLERANTE DE MONTAJ 
Asezarea placilor se va face cu rosturi in continuare pe verticala cat si pe orizontala de 2 mm. 
Abaterile admisibile pentru suprafete finisate vor fi + 0,3 mm fata de dreptarul de 2 m lungime. 
EXECUTIA PLACARII PROPRIU-ZISE 

Suprafata grunduita se va zgaria pentru a obtine aderenta necesara fixarii placajului. Se verifica 
planeitatea suprafetei grunduite cu dreptarul de 2 m. Abateri limita 3 mm. Se executa trasarea atat 
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pe orizontala cat si pe verticala ; Se aseaza pe cant un dreptar (2m lungime si cu inaltime egala cu 
plinta 10-15 cm) si va rezema pe 2 repere alaturate care sa fie de-a lungul aceluiasi perete; 
orizontalitatea va fi verificata cu nivele cu bula de aer. 
Verticalitatea se obtine cu ajutorul unor repere verticale, alcatuite din placi fixate provizoriu la cca. 
1 m distanta intre ele, in imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza. 
Firul cu plumb lasat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafetelor placajului ceramic, care 
urmeaza sa fie executate. Asezarea placilor se va face in randuri orizontale, conform detaliilor de 
stereotomie din proiectul de executie. Racordarea cu pardoseala se face in unghi drept avand grija 
ca pe linia de racordare sa se execute o etansare satisfacatoare astfel ca apa sa nu se poata infiltra. 
Montarea placilor se face prin aplicarea de dosul fiecarei placi a adezivului, apoi se fixeaza placa pe 
perete prin pozare cu mana. Placile trebuie sa fie fixate pe perete cu striurile de pe dos orizontale. 
Partea de sus a placajului se va termina conform detaliilor de stereotomie din proiectul de executie. 
La placarea suprafetelor orizontale cu placi ceramice (glafuri, etc.) se va prevedea o panta de 1% 
spre interior. Dupa 5-6 ore de la montare, rosturile de adeziv de pe suprafata placajului se vor 
curata prin frecare cu o carpa umeda. Eventualele pete de grasime se vor spala cu solventi si apoi 
cu apa. 
Umplerea rosturilor verticale si orizontale se vor face cu chit siliconic a carui culoare va fi conform 
indicatiilor proiectantului, folosindu-se o pensula cu peri moi si cu spaclu din material plastic. 
Aceasta operatie se va executa la cateva ore de la terminarea executarii placajului. Dupa 1 ora de la 
rostuire se va sterge suprafata placajului cu o carpa umezita in apa. 
REGLAJ SI CURATARE 

Se vor indeparta si inlocui materialele sparte, ciobite, patate sau deteriorate in orice mod sau care 
nu sunt identice cu placile adiacente. 
Se vor furniza piese noi, potrivite, montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase 
urme de inlocuire. Dupa montaj, se vor curata placile ceramice; se vor utiliza numai procedurile 
recomandate de producatorul placilor pentru utilizarea indicata. Chitul va fi aplicat pe placile 
curatate, conform instructiunilor producatorului chitului.  
PROTEJARE 
Spatiile in care s-au executat placajele ceramice vor fi inchise si nu se va umbla la ele pana ce 
lucarea nu este perfect uscata. Se va proteja placajul de deteriorari pana la receptia lucrarilor. In 
timpul sezonului calduros, suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi din panza de sac in 
fasii sau foi astfel incat suprafata placilor ceramice sa nu fie patata sau deteriorata. 
Inaintea  inspectiei  pentru  receptia  preliminara,  se  va  indeparta  acoperirea  si  se  va  curata 
suprafata, numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor ceramice. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 

Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2 m. Golul de sub dreptar va fi max. 3 mm 
indiferent in ce directie. Nu se admit diferente de nuanta la culorile placilor. 
 Se considera defectiuni ce necesita remedierea partiala sau totala : pozitionarea defectoasa a 
placilor cu abateri fata de verticala si orizontala; nerespectarea continuitatii rosturilor pe verticala si 
orizontala; aplicarea la muchie a unor placi de camp nu a celor speciale, cu muchiile glazurate sau 
rotunjite; nivelul finisajului nu este conform cu cel indicat in proiect; deteriorarea placajului rezulta 
din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor (fisuri si desprinderi ale placilor) nu se respecta 
prevederile din prezentele specificatii; nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, 
trasaje, etc.); nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor; nu s-a 
respectat alcatuirea aprobata; nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. 
Dirigintele poate decide,  functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc 
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta 
complet conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, 
privind cele spuse mai sus. 
VOPSITORII 
CAPITOLUL CUPRINDE 

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea vopsitoriilor interioare la 
pereti si plafoane si materiale pentru executie. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. 
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile 
proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de 
executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. 
DEFINITII 

Terminologie pentru lucrari de vopsitorie la pereti si plafoane conform: 
C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii 
pentru  definitii  relative  la  lucrari  de  vopsitorii  care  nu  sunt  definite  in  acest  capitol  sau  in 
standarde. 
Lucrarile de vopsitorii la pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor cu vopsele lavabile 
conform recomandarilor proiectului de executie. 
Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopselele, fie este un distribuitor 
major autorizat al acesteia. 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre 
un laborator de incercari atestat. 
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare 
si vor fi insotite de certificate de calitate. 
Vopselele lavabile se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform 
specificatiei proiectului de executie. 
Se va avea in vedere respectarea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest 
tip de finisaj si planeitatea suprafetelor finisate. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 

Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si 
conditiilor contractuale. 
- Date tehnice privind fiecare tip de vopsea lavabila si materiale auxiliare. 
- Date privind intretinerea,  incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5 
"Inchiderea contractului”. 
- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga 
gama de culori, texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea lavabila necesar. 
- Mostre pentru verificare, de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, 
din fiecare tip de vopsea lavabila necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi si variatiile 
referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din 
acelasi material ca lucrarea finala. 
ASIGURAREA CALITATII 

Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest 
proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din 
acelasi lot de productie si calitate. 
Executantul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in executia unor 
lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul vopselelor. 
Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de vopsea lavabila necesar. 
Inainte de inceperea executiei vopsitoriilor la pereti se va realiza cate un panou ca mostra pentru 
fiecare tip de vopsea specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra 
efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei. 
Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. 
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Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu 
se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. 
Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru 
aprecierea lucrarii finale. 
Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. 
Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot 
deveni parte a lucrarii terminate. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 

Inainte de livrarea fiecarui tip de vopsele lavabile, constructorul va prezenta certificate in trei 
exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a vopselei, calitatea in conformitate cu aceste 
specificatii. 
Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of 
producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, 
umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Vopselele vor fi depozitate in cutiile in care 
au fost livrate. 
Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si 
recomandarile producatorului. 
CONDITIILE PROIECTULUI 

Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 8 zile dupa 
terminare, daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului.. 
Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor in vederea uscarii uniforme a suprafetelor 
vopsite. 
COORDONARE SI PROGRAMARE 

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii la pereti si plafoane toate lucrarile si reparatiile de 
tencuire, glet, placaje, instalatii sanitare, electrice si de incalzire, trebuie sa fie terminate. 
Vor fi terminate pardoselile reci, exclusiv lustruirea. 
La incaperile prevazute cu mocheta, zugravelile se vor executa inaintea aplicarii imbracamintii 
pardoselii dupa ce se vor lua masuri de protectie a stratului de suport. 
Tamplaria metalica si cea din lemn trebuie sa fie montate 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 inainte de  finisarea  imbracamintii 
pardoselilor (curatire, lustruire) luandu-se masuri de protejare a imbracamintii pardoselilor. 
GARANTII 
Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se 
angajeaza sa repare si/sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de 
garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care 
beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. 
MATERIALE DE REZERVA 

Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi 
identice cu cele puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea lavabila, 
ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. 
MATERIALE 

Cutii cu vopsea lavabila conform cerintelor proiectului de executie si recomandarilor producatorului. 
Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. 
Se vor prevedea cutii inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara 
defecte care sa afecteze utilizarea indicata; Intreaga cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un 
singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate de vopsea specificata; 
vopseaua va avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe 
ambalaj. 
Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei, textura si alte 
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caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea lavabila specificat. 
Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire 
la terminologia standard a producatorului.  
MATERIALE  AUXILIARE SI ACCESORII 

Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselei.  
CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA LAVABILA 

Suprafete plane, uniforme, cu aderenta buna, fara pete, suprapuneri, cu acoperire completa a 
baghetelor de protectie a colturilor la pereti si plafoane. 
EXECUTIE 
EXAMINARE 

Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria la pereti si plafoane cu 
vopsele lavabile. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. 
Vopselele lavabile se pot aplica pe peretii si plafoanele din zidarie, din gips-carton si de beton 
monolit turnat in cofraje metalice. PREGATIRE 
Pregatirea suprafetelor de beton sau tencuiala driscuita 
In vederea finisarii cu vopsele lavabile, suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin, astfel ca 
urmele de drisca sa fie cat mai putin vizibile. 
In cazul suprafetelor tencuite plane si netede, toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar 
de ciment-var, dupa ce in prealabil bavurile si dungile iesite in relief au fost indeprtate. 
Urmele de decofrare, se vor freca cu piatra de slefuit sau perii de sarma. 
In cazul suprafetelor de beton turnate in cofraje metalice, acestea se lasa ca atare fara sa se 
intervina asupra lor. 
Pregatirea suprafetelor gletuite gletului. apa.  Suprafetele cu glet de ipsos, trebuie sa fie plane si 
netede fara desprinderi sau fisuri. Toate fisurile, neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu 
pasta de aceasi compozitie cu a Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate se 
prepara din 2 parti ipsos si o parte Pasta se va prepara in cantitatea care sa poata fi folosita inainte 
de sfarsitul prizei ipsosului. Pentru slefuirea suprafetelor mai mari, se foloseste si pasta ipsos-var, in 
compozitie cu o parte ipsos si o parte lapte de var (in volume). 
Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit, dupa care se curata 
de praf cu perii sau bidinele curate si uscate. 
Suprafetele ce urmeaza a fi vopsite vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii; nu 
se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. 
EXECUTIE, GENERALITATI 
Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperatura de + 10 grade C pentru si 
se va mentine aceasta temperatura pe tot timpul lucrarilor, intre 8 ore si 15 zile pana la uscarea 
definitiva. 
Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit. 
EXECUTIA VOPSITORIEI PROPRIU-ZISE 
Vopsitoria se poate aplica mecanic pe suprafete mari sau manual cu trafaletul pe suprafete mici. 
Aplicarea se va face conform recomandarilor producatorului. 
In cazul aplicarii manuale intinderea straturilor se va face purtandu-se trafaletul pe directii 
perpendiculare : la plafoane ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra) iar la pereti 
in sens orizontal .In timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul vasului sau uscarea vopselei. 
Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea celui precent. 
Zugravirea manuala se va face concomitent de catre 2 zugravi, unul executand vopsirea partii 
superioare a peretelui, de pe scara dubla, iar celalalt zugavind de pe pardoseala partea inferioara a 
peretelui, pentru a se evita aparitia de dungi la locul de imbinare. 
La aplicarea mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat: 
Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent. 
 Aplicarea se va face de preferinta la lumina zilei sau in conditiile de iluminat artificial final al 
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incaperilor. 
REGLAJ SI CURATARE 
Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice 
cu suprafetele adiacente.Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu 
lase urme de inlocuire. Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor 
producatorului vopselelor. . 
PROTEJARE 
Spatiile in care s-au executat vopsitorii la pereti si plafoane vor fi inchise si nu se va umbla la ele 
pana ce lucrea nu este perfect uscata. 
Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara, eventual se va curata suprafata, numai prin 
procedeele si materialele recomandate de producatorul vopselelor. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Se verifica in mod special :. indeplinirea conditilor 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 si planeitatea suprafetelor vopsite uniformitatea suprafetei, nu sunt admise pete sau 
sarituri, suprapuneri sau depuneri ale vopsea. aderenta vopsitoriilor - o vopsea 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, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri. Nu se admit pete de mortar sau alte 
vopsele pe suprafetele vopsite. separatiile dintre diferitele tipuri de vopsitori sa fie disticte fara 
suprapuneri. 
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie 
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta 
complet conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, 
privind cele spuse mai sus. 
 

INVELITOARE 

CAPITOLUL CUPRINDE 
Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea invelitorilor necirculabile: –
terasa si sarpanta din lemn acoperita cu tabla sau tigla ceramica. Se vor aplica standardele si 
normativele in vigoare. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata 
de prevederile proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si 
proiectul de executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. 
DEFINITII 
Prin producator se intelege in acest capitol firmele care fie fabrica materialele necesare lucrarilor de 
executie a invelitorii, fie este un distribuitor major autorizat al acestora. 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre 
un laborator de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate 
prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Materialele se vor livra 
si executa in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. 
Se va avea in vedere respectarea indicatiilor din proiectul tehnic alcatuirea finisajului invelitorii si 
calitatea suprafetelor finisate. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si 
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conditiilor contractuale. 
- Date tehnice privind fiecare tip de material principal si materiale auxiliare ce intra in alcatuirea 
invelitorii. 
- Date privind intretinerea,  incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5 
"Inchiderea contractului”. 
- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga 
gama de culori, texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de material necesar. 
- Mostre pentru verificare, de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, 
din fiecare tip de material necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi si variatiile referitoare la 
caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din acelasi material 
ca lucrarea finala. 
ASIGURAREA CALITATII 
Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest 
proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din 
acelasi lot de productie si calitate. 
Executantul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in executia unor 
lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producator. 
Se va livra intreaga cantitate de la un singur producator pentru fiecare tip de material necesar. 
 Inainte de inceperea executiei invelitorii se va realiza un panou - mostra pentru a se verifica 
alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice, precum si calitatile materialului si 
executiei. 
Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. 
Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu 
se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. 
Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru 
aprecierea lucrarii finale. 
Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. 
Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot 
deveni parte a lucrarii terminate. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
Inainte de livrarea fiecarui tip de material utiliat la realizarea invelitorii, constructorul va prezenta 
certificate in trei exemplare, care sa ateste compozitia fizica  si chimica a materialului, calitatea in 
conformitate cu aceste specificatii. 
Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of 
producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, 
umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Tiglele ceramica vor fi depozitate in cutiile in 
care au fost livrate. 
Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si 
recomandarile producatorului.  
CONDITIILE PROIECTULUI 
Nu se va incepe lucrarea de executie daca temperatura ambientala este mai mica de 0 0C , daca nu 
se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. 
Se va lucra la lumina zilei. 
Lucrarile nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea 
ploii; de asemenea se va evita lucrul la in orele de insorire maxima, sau vant puternic. 
Pe timp de ploaie lucrarile se vor proteja cu prelate impermeabile. 
COORDONARE SI PROGRAMARE 
Lucrarile de executie a invelitorii se vor incepe dupa ce s-a executat si s-a uscat stratul suport de la 
ultimul nivel. 
GARANTII 
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Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se 
angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de 
garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care 
beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. 
MATERIALE DE REZERVA 
Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra cutii intregi sigilate materiale intregi 
identice cu cele puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de material, ambalate 
pentru depozitare si identificate cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. 
MATERIALE 
Mortar pentru beton de panta, materiale pentru termoizolatii si hidroizolatii conform capitolului izolatii 
pentru terasele circulabile de peste parter, tigla ceramica rosu brun pentru invelitori, tabla pentru 
invelitoarea de pe pasarela de legatura dintre cele doua cladiri. 
Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. 
Se vor prevedea materiale in ambalaje inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe 
ambalaj fara defecte care sa afecteze utilizarea indicata; Intreaga cantitate de materiale necesara 
va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate specificata; 
materialele vor avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe 
ambalaj. 
Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoare, textura si alte 
caracteristici distinctive relative la tipul de material specificat. 
Se vor respecta culorile, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la 
terminologia standard a producatorului. 
MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII 
Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului materialului de baza.  
CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE DE INVELITOARE 
Suprafete uniforme, impermeabile cu calitati conform rstandardelor in vigoare (Legea 
10/1995Calitatea in constructii) . 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se va examina starea stratului suport pe care se va executa invelitoarea. Nu se va incepe lucrarea 
inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. 
Planseul de beton de la ultimul nivel trebuie plan si uniform, sa fie uscat, curatat de praf si alte 
reziduuri. 
PREGATIRE 
Inainte de executia invelitorii lucrarile de reparatii la straturile suport trebuie sa fie incheiate iar 
elementele inglobate in invelitoare trebuie sa fie asezate si fixate pe pozitiile indicate in proiectul de 
executie. 
Pentru elemente inglobate cum ar fi luminatoare, trape de desfumare, strapungeri, etc., se vor 
folosi subansambluri din sistemul producatorului pentru a obtine un ansamblu omogen in totalitatea 
lui. 
Improvizatiile sunt excluse. 
Montajul, executia imbinarilor decupajelor se vor face conform cerintelor producatorului.  
EXECUTIE,  
GENERALITATI 
Operatiile de executie a  invelitorii se vor realiza in ordinea data de proiectul de executie, 
reglementarile in vigoare si cerintele producatorilor materialelor ce alcatuiesc invelitoarea. 
INVELITOARE– SARPANTA 
TEHNOLOGIA DE EXECUTIE 
Conform indicatiilor producatorului materialelor ce alcatuiesc invelitoarea. Ordinea operatiilor: 
Montarea cosoroabelor Montarea talpilor 
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Montarea popilor 
Montarea penelor de coama si de camp 
 Montarea capriorilor Montarea asterealei Montarea foliei (hidroizolatie) 
Montarea invelitorii din tigla ceramica. 
REGLAJ SI CURATARE 
Se vor repara sau inlocui suprafetele neuniforme sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt 
identice cu suprafetele adiacente. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod 
care sa nu lase urme de inlocuire. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Se verifica in mod special : 
- indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita 
consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse . 
- calitatea principalelor materiale si a straturilor invelitorii. 
- corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare 
- aspectul si uniformitatea suprafetelor invelitorii. 
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie 
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta 
complet conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, 
privind cele spuse mai sus. 
 

 

CAIET DE SARCINI STRUCTURA 

A. LUCRĂRI DE TERASAMENTE, GENERALITĂŢI 
Pentru execuţia construcţiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, lucrarile de 
terasamente constau in sapaturi şi in umpluturi. 
Lucrarile de sapaturi nu se vor incepe inainte de a se fi executat toate lucrarile pregatitoare. 
Eventualele neconcordanţe intre situaţia luata in considerare in proiect - pe baza studiului 
geotehnic şi cea constatata de executant pe teren la executarea sapaturilor, vor fi semnalate 
proiectantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare. 
 
Standarde şi normative 
Lucrarile de terasamente se executa in conformitate cu urmatoarele acte normative: 
· STAS 5091/71 
Terasamente. Prescripţii generale 
· C 169/83 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor 
construcţiilor civile şi industriale 
· C 56/86 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente 
· C 16/84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de construcţii şi a instalaţiilor 
aferente 
· Legea. 10/95 privind calitatea in construcţii 
· STAS 9824/1-87 
 
Trasarea pe teren a construcţiilor 
Responsabilitaţile parţilor din contract la execuţia lucrarilor de terasamente. Prin contractul de 
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realizare a lucrarilor publice cele doua parţi, investitorul (beneficiarul) şi antreprenorul (ofertantul 
in favoarea caruia s-a adjudecat lucrarea) au urmatoarele obligaţii in ceea ce priveşte lucrarile 
de terasamente: 

 Investitorul are obligaţia sa-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevazute de lege 
precum şi regulamentele care sa-i permita execuţia lucrarilor in cauza. 

 De asemenea, are obligaţia sa-i predea executantului amplasamentul viitoarei construcţii, 
prin aceasta inţelegandu-se trasarea axului traseului, a bornelor de referinţa, a cailor de 
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie antreprenorului. 

Predarea se face pe baza de proces verbal de predare - primire semnat de ambele parţi. 
Antreprenorul are obligaţia sa execute lucrarea in termenii contractuali, pe proprie raspundere, 
pe baza datelor prevazute in proiectul tehnic. 
Pentru aceasta el trebuie sa verifice documentele primite de la investitor şi sa-l inştiinţeze pe 
acesta de erorile şi inexactitaţile constatate. 
Antreprenorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor faţa de reperele date de 
investitor. 
Pentru verificarea execuţiei lucrarii, antreprenorul este obligat sa pastreze şi sa protejeze toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasare şi sa faciliteze accesul investitorului şi 
consultantului pentru verificari şi controale ori de cate ori aceştia doresc. 
De asemenea, antreprenorul are obligaţia sa verifice corespondenţa datelor luate in considerare 
la elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din teren privitoare la natura terenului de fundare, 
prezenţa sau absenţa unor gospodarii subterane, a panzei freatice, şi sa-l inştiinţeze pe 
investitor de eventualele nepotriviri in vederea soluţionarii lor. Inainte de inceperea lucrarilor, 
investitorul trebuie sa stabileasca de comun acord cu antreprenorul condiţii speciale de execuţie, 
şi anume: 
- locul de depozitare a pamantului rezultat din sapaturi; 
- surse de pamant pentru umpluturi sau locul de depozitare a pamantului din sapaturi, ce va fi 
folosit pentru umpluturi; 
- locul de depozitare a stratului vegetal; 
- distanţele de transport ale acestora şi a celorlalte materiale necesare. 
 
Pregatirea terenului in vederea inceperii lucrarilor. 
 Lucrarile ce trebuiesc executate inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi propriu-zise sunt in 
principal urmatoarele: 
- eliberarea terenului pus la dispoziţie pentru execuţia construcţiilor ce ar impiedica 
lucrul; 
- decopertarea stratului vegetal, transportul şi depozitarea acestuia in locurile fixate. 
Grosimea stratului de pamant vegetal se va stabili prin sondaje si va varia intre 0 si 30 cm. 
Eliberarea terenului se face pe intreaga suprafaţa pe care urmeaza sa se execute lucrarile. 
In condiţii de timp nefavorabil (ploi, zapezi), se vor lua masuri pentru indepartarea apelor de 
suprafaţa, prin rigole create de la inceput, pentru a servi pe intreaga perioada a lucrarilor. Tot 
inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi trebuie materializate daca este cazul, gospodariile 
subterane, poziţia lor, cotele la care se gasesc aceste lucrari şi de asemenea, vor fi executate 
lucrarile de deviere (acolo unde este cazul) respectiv de demolare a celor scoase din funcţiune. 
Aceasta se va face cu acordul şi sub controlul beneficiarului acestor gospodarii. 
 
Trasarea obiectivului 
Trasarea acestuia se face in doua etape: 
- fixarea bornelor repere in teren şi a axelor construcţiilor, pe baza planului de situaţie, etapa ce 
se executa de investitor la predarea amplasamentului; 
- trasarea lucrarilor in detaliu, operaţiune ce sa face de catre antreprenor. 
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Metodologia de trasare şi abaterile admisibile sunt stabilite in STAS 9824/1-87. 
 
Execuţia sapaturilor 
La executarea sapaturilor trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele: 
- sa nu se strice echilibrul natural şi al terenului din jurul gropii de fundaţie sau din jurul fundaţiilor 
pe o distanţa suficienta pentru ca stabilitatea construcţiilor invecinate existente şi/sau in 
execuţie, sa nu fie influenţata: 
- sa se asigure pastrarea sau imbunataţirea caracteristicilor pamantului sub talpa de fundaţie; 
- sa se asigure securitatea muncii in timpul lucrarilor. 
Daca executarea sapaturilor pentru fundaţii implica dezvelirea unor reţele de instalaţii subterane 
existente (apa, canal, electrice) ce raman in funcţiune, trebuie luate masuri pentru protejarea lor 
impotriva deteriorarilor. Aceste masuri pentru protejarea lor impotriva deteriorarii trebuie 
prevazute in proiect special in cazul in care benficiarul are cunostiinta de acestea, iar in cazul in 
care  nu se cunosc date acest proiect se va realiza pe perioada santierului dupa constatarea 
existentei acestora, iar executarea sapaturilor va incepe numai dupa obţinerea aprobarii de la 
instituţiile care exploateaza instalaţiile respective. 
Executarea sapaturilor de fundaţie deasupra unui cablu electric se face numai in prezenţa 
reprezentantului instituţiei care exploateaza reţeaua electrica respectiva, care va indica şi 
controla la faţa locului masurile ce trebuie luate pentru protejarea cablului şi evitarea 
accidentelor. 
Cand existenţa reţelelor de instalaţii subterane nu este prevazuta in proiect, dar exista indicii 
asupra lor sau apar intamplator in timpul execuţiei se va proceda astfel: 
- se vor opri lucrarile de sapaturi; 
- se va prospecta terenul cu mijloace adecvate; 
- dupa detectare se vor anunţa atat proiectantul cat şi organele de exploatare a 
reţelelor; 
- cu acordul dar şi sub controlul acestora, se va proceda la mutarea sau dezafectarea 
lor. 
Sapaturile in fundaţii de lungime mare sa fie organizate astfel ca in orice faza a lucrului, fundul 
sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte. In acest mod se va putea asigura 
colectarea apelor in timpul executarii sapaturii şi executarea lor in condiţii optime. 
In cazul executarii de sapaturi langa construcţii existente sau in curs de execuţie, trebuie luate 
masuri speciale pentru asigurarea stabilitaţii acestora. Lucrarile corespunzatoare vor fi cele 
prevazute in proiectul de execuţie (sprijinirea fundaţiilor sau construcţiilor existente, etc.). 
Executantul este obligat sa organizeze execuţia acestor lucrari cu mare atenţie utilizand 
personal tehnic de calificare corespunzatoare, care sa urmareasca permanent toate fazele 
execuţiei. 
Săpăturile se vor executa de regulă mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai 
la eventualele corecţii ale formei dimensiunilor gropilor de fundare. 
Este indicat ca sapaturile manuale sa se execute in spaţiile in care utilajele de sapat nu au loc 
de manevra, pe zonele unde exista indicate gospodarii subterane care nu pot fi dezafectate sau 
mutate şi sunt in stare de funcţionare şi pentru aducerea gropilor de fundaţie la cotele din 
proiect, dupa executarea lucrarilor de sapaturi mecanizate. 
In cazul in care turnarea betonului in fundaţie nu se face imediat după executarea săpăturii, 
aceasta va fi oprită la o cotă mai ridicată cu 30 cm decat cota finală, urmand ca inaintea turnării 
betonului să se execute restul de săpătură pană la cota din proiect. 
In condiţiile in care la atingerea cotei de fundare nu s-a epuizat complet stratul de umplutură, 
săparea va continua pană la epuizarea completă a acestuia, gropile de fundare umplandu-se cu 
beton simplu de aceiaşi clasă cu cel prevăzut in proiect pentru treapta inferioară a fundaţiei sau 
pentru egalizări. 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

In cazul umezirii superficiale datorită precipitaţiilor atmosferice, fundul gropilor de fundare trebuie 
lăsat să se zvante inainte de inceperea betonării fundaţiilor. Daca umezirea este puternică se va 
indepărta stratul de noroi. 
 
Siguranţa sapaturilor şi protecţia taluzelor 
Sapaturile de fundaţie cu pereţii verticali nesprijiniţi pot fi executate pana la adancimi (conform C 
169-83) de: 
- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive şi slab coezive; 
- 1,25 m in cazul terenurilor de coeziune mijlocie; 
- 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare. 
Peste aceste adancimi pereţii se vor sprijini in mod obligatoriu cu dulapi de lemn aşezaţi 
orizontal prinşi cu filate şi şpraiţuri orizontale intre pereţii sapaturii. Se pot folosi şi sprijinirile cu 
dulapi verticali in cazul pamanturilor cu consistenţa redusa (nisipuri, etc.) sau cand adancimea 
de sapatura creata este peste 5 m. 
Trebuie luate urmatoarele masuri pentru menţinerea stabilitaţii malurilor: 
- terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat şi sa nu fie supus la vibraţii; 
- pamantul rezultat din sapatura sa nu fie depozitat la o distanţa mai mica de 1 m de la marginea 
gropii de fundare: in cazul sapaturilor pana la 1 m adancime, distanţa se poate lua egala cu 
adancimea sapaturii; 
- se vor lua masuri de inlaturare rapida a apelor de precipitaţii sau provenite accidental; 
- daca din cauze neprevazute, turnarea fundaţiei nu se efectueaza imediat dupa sapare şi se 
observa fenomene ce indica pericol de surpare, se iau masuri de sprijinire a peretelui in zona 
respectiva, sau de transformare a lor in pereţi cu taluz. 
Executantul este obligat sa urmareasca permanent apariţia şi dezvoltarea crapaturilor 
longitudinale paralele cu marginea sapaturii care daca nu sunt cauzate de uscarea pamantului, 
pot indica inceperea surparii malurilor şi sa ia masuri de prevenire a accidentelor. 

 
Prevederi pe timp friguros 
La executarea lucrarilor de sapaturi pe timp friguros este obligatorie respectarea masurilor 
generale şi a celor specifice lucrarilor de pamant, prevazute in normativ C 16-84, partea a II-a, 
capitolul 6 ( lucrari de pamant) şi Normele Generale de Protecţia Muncii – 1996 iar antreprenorul 
va prezenta obligatoriu procedura de lucru pe timp friguros. 
 
Inspecţia lucrarilor şi avizare 
Principalele operaţii privind inspectarea şi avizarea lucrarilor de sapaturi se executa in 
conformitate cu programul de control intocmit de proiectant şi avizat de beneficiar şi executant 
precum si de Inspectoratul Judetean in Constructii. 
In etapa de pregatire a sapaturilor se urmaresc urmatoarele obiective şi se intocmesc 
urmatoarele acte ce vor face parte din documentaţia carţii construcţiei: 

 preluarea amplasamentului se face pe baza unui proces verbal de predare - primire a 
amplasamentului şi a bornelor de reper, semnat de beneficiar şi proiectant in calitate de 

 predatori şi de executant in calitate de primitor; 

 executantul asigura trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit; 

 confirmarea executarii trasarii şi a operaţiilor de nivelment in conformitate cu prevederile 
proiectului se asigura prin proces verbal de trasare a lucrarilor, semnat de beneficiar şi 
executant. 

Recepţia calitativa a lucrarilor de construcţii se va face respectand Normativul C56-81. Se va 
analiza verificarea de catre beneficiar şi executant a realizarii sapaturii la cota de nivel ceruta 
prin proiect. 
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Confirmarea verificarii şi constatarile se consemneaza in procesul verbal de verificare a cotei de 
fundare semnat de geotehnician. 
 
Folosirea materialului rezultat 
Pamantul rezultat din sapaturi se va incarca in autobasculanta şi se va transporta in depozite 
amenajate, stabilite de comun acord cu beneficiarul şi executantul, obţinand in acest sens 
acordul primariilor sub jurisdicţia carora se afla spaţiul respectiv. 
Beneficiarul şi executantul vor stabili pe baza de proces verbal cantitatea reala de transport a 
pamantului. 
 
NOTA: Lucrările de terasamente se vor executa pe baza proiectului tehnologic (fişe tehnologice) 
întocmit de către executant şi care va cuprinde date referitoare la utilajele şi sculele utilizate, 
personalul muncitor, de conducere şi de control aferent, traseele parcurse de utilaje, verificarea 
lucrărilor şi utilajelor, măsuri de protecţia muncii, etc. 
 

B. LUCRĂRI DE UMPLUTURI 
Descrierea lucrarilor. Materiale. Tehnologii de execuţie 
Lucrarile de umplutura realizate la execuţia investiţiei constau din: 
- umpluturi pe fundul sapaturii pentru aducerea la cota necesara; 
- umpluturi in jurul elementelor de construcţii subterane (fundaţii, grinzi de fundaţii, canale pana 
la cota terenului amenajat. 
Acestea se executa cu material rezultat din sapatura, iar cand acesta nu corespunde din punct 
de vedere calitativ se va aduce material de umplutura dintr-o sursa apropiata. 
Acolo unde nu exista spaţiu de depozitare pe marginea sapaturii, pamantul rezultat sa va 
evacua in intregime in depozit, urmand ca pamantul necesar pentru umpluturi sa fie readus 
pentru lucrare. 
Materialele pentru umpluturi trebuie sa fie pamanturi coezive sau slab coezive. 
Este interzisa folosirea pamanturilor cu contracţii şi umflaturi mari, prafuri, maluri, argile 
moi cu conţinut de materii organice. 
Inainte de executarea umpluturilor se indeparteaza ultimul strat de pamant, pamantul care s-a 
alterat şi celelalte impuritaţi ce au aparut pe fundul sapaturii, se verifica cotele de nivel, 
planeitate şi pantele necesare ale fundului sapaturii. 
Acolo unde este cazul, se fac corecturile de rigoare, sapand manual sau adaugand material atat 
cat este necesar. Adaosul de pamant se va compacta cu maiul mecanic prin treceri succesive, 
pentru a asigura un grad de compactare precizat in proiect. 
Operaţiile de umpluturi pe langa fundaţii se vor efectua dupa ce toate lucrarile de construcţii au 
fost executate, respectiv: 
- s-au decofrat toate elementele monolite şi au fost scoase din sapatura cofrajele; 
Inainte de execuţia umpluturilor se vor scoate din sapatura toate obiectele ce au cazut langa 
fundaţii, bolovanii, resturile vegetale şi celelalte impuritaţi. 
Umpluturile se executa manual prin impraştierea pamantului cu lopata in straturi uniforme de 10-
20 cm grosime. 
 
Teste, incercari, verificarea calitaţii umpluturilor 
La execuţia lucrarilor de umpluturi se vor verifica: 
- corespondenţa naturii terenului cu cele prescrise in studio geotehnic; 
- cotele de nivel ale fundului sapaturii in vederea inceperii lucrarilor de fundaţii; 
- calitatea materialului utilizat pentru umpluturi, conţinutul in materiale organice şi impuritaţi; 
- respectarea tehnologiei de compactare. 
Verificarile se vor face pe probe luate din fiecare strat cu o frecvenţa de proba la 50 - 100 mc de 
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umpluturi. 
Rezultatele acestor verificari se vor inscrie in procese verbale de lucrari ascunse. 
 

C. LUCRĂRI DE BETOANE 
Generalitaţi 
Lucrarile de betoane se vor executa respectand urmatoarele acte normative: 
· STAS 10102/90 
Construcţii din beton, beton armat şi beton precomprimat. 
Prevederi fundamentale pentru calculul şi alcatuirea elementelor 
· STAS 1790/88 
Construcţii din beton. Tipul şi frecvenţa incercarilor pentru verificarea calitaţii 
materialelor şi betoanelor 
· STAS 1667-76 
Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare 
· STAS 388-90 
Lianţi hidraulici. Ciment Portland 
· STAS 9133/90 
Ciment. Reguli pentru verificarea calitaţii 
· STAS 438/1 - 89 
Produse din oţel pentru armarea betonului, oţel beton laminat la cald. Masuri şi condiţii 
tehnice de calitate 
· STAS 1759-88 
Incercari pentru betoane. Incercari pe betonul proaspat 
· STAS 1275-89 
Incercare pe betoane. Incercari pe betonul intarit 
· C 140/86 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat şi beton precomprimat 
· C 26/85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive 
· C 16/84 Normativ pentru execuţia lucrarilor de constructii pe timp friguros 
· C 56/95 Normativ pentru verificarea calitaţii şi recepţia lucrarilor de construcţii şi instalaţii 
aferente 
· NE012 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 
precomprimat 
Betoanele folosite au, conform planşelor de execuţie, urmatoarele marci: 
Beton armat C16/20. 
 
Betonul. Compoziţie, fabricaţie, transport şi punere in opera 
Reţetele de preparare a betonului se vor intocmi in conformitate cu Normativul NE012. La 
prepararea betonului se au in vedere starea tehnică a staţiilor de betoane, dotare laboratoarelor 
din staţiile de betoane, stabilirea compoziţiei betoanelor, dozarea materialelor, amestecarea şi 
incărcarea in mijlocul de transport. Pentru transportul pe şantier, executantul lucrărilor va intocmi 
fişe tehnologice specifice. 
Verificarea calitaţii cimentului folosit la prepararea betonului se va face la: 
- aprovizionare; 
- inainte de utilizare. 
Obligatoriu, cimentul va fi insoţit de certificatul de calitate, iar rezultatele analizelor de control se 
vor confrunta cu cele inscrise in certificate de calitate. 
Apa utilizata la fabricarea betonului va proveni din reţeaua de alimentare şi va fi verificata din 
punct de vedere calitativ. 
Agregatele sunt de cariera, cu granulaţia maxima 31 mm pentru elementele massive şi 16 mm 
pentru elementele cu grosimi sub 30 cm. 
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Agregatele vor fi spalate şi sortate in urmatoarele fracţiuni: 0-3; 3-7; 7-16; 16-30 mm. 
Depozitarea agregatelor se va face pe sorturi, determinandu-se riguros umiditatea, 
granulometria reala pentru inscrierea in curba corespunzatoare marcii betonului prevazut in 
proiect. 
Betonul va fi procurat de la o staţie de betoane apropiata unde se va comanda pe baza reţetei 
adecvate betonului. Adaosul de aditivi se va folosi in conformitate cu Normativul NE012. 
Transportul betonului se va face cu malaxoare continue şi comandarea acestuia se va face pe 
baza cantitaţii necesare de pus in opera imediat. Distanţa de transport şi durata pana la punerea 
in opera trebuie reduse cat mai mult posibil in conformitate cu prevederile normativului C 140/86. 
Mijloacele de transport trebuie sa fie curate şi etanşe pentru a nu pierde laptele de ciment. 
Punerea in opera a betonului se face conform normativului C 140/86, urmarinduse pe cat posibil 
o betonare continua a elementelor (fara intreruperi). 
Betonarea se face dupa recepţia calitativa a lucrarilor de sapaturi, cofraje şi armaturi in funcţie 
de situaţia respectiva. De asemenea, inainte de betonare se verifica daca betonul turnat anterior 
şi intărit corespunzator are suprafaţa curaţata de pojghiţa de lapte de ciment, nu are zone 
segregate sau daca rugozitatea este suficienta pentru o buna conlucrare. 
Se verifica daca s-au umezit cofrajele, betonul vechi sau alte suprafeţe cu care va veni in 
contact betonul nou şi daca s-au luat masuri de evacuare a eventualelor ape provenite din 
precipitaţii sau care au patruns in cofraj. 
Betonarea se va face de regula cu pompa, cu luarea de masuri in ceea ce priveşte lucrabilitatea 
betonului şi dimensiunile agregatelor. 
Betonul adus la amplasamentul de lucru trebuie sa se incadreze in limitele de lucrabilitate 
admise şi sa nu prezinte segregari. Nu este admisa corectarea lucrabilitaţii prin adaugare de apa 
sau alte mijloace, ci doar prin aditivi superplastificanţi şi cu o remalaxare a betonului. 
Inalţimea maxima de turnare a betonului este de 3 m. 
La elementele mai inalte de 3 m se vor prevedea ferestre in cofraj, iar betonarea se va face cu 
palnii speciale cu capatul inferior la 1,0 x 1,5 m deasupra zonei ce se betoneaza. 
In timpul betonarii se va verifica tot timpul poziţia armaturilor şi a cofrajelor, pentru evitarea 
eventualelor deformari sau deplasari. Cand apar aceste deformaţii, se va opri betonarea pana la 
corectarea acestora in mod operativ. 
Betonul se va turna uniform in lungul elementului urmarindu-se realizarea de straturi orizontale 
de max. 50 cm grosime (inalţime), iar turnarea stratului urmator se va face inainte de inceperea 
prizei betonului in stratul anterior. 
Dupa nivelare se trece la compactarea betonului prin vibrarea fiecarui strat. 
Vibratorul se introduce in poziţie verticala şi trebuie sa patrunda 4-5 cm in stratul de beton 
inferior. 
Vibrarea se face pana ce la suprafaţa betonului apare laptele de ciment, dar nu se va depaşi 
timpul de vibrare. 
In timpul betonarii nu este permisa ciocanirea sau montarea armaturii elementului ce se 
betoneaza şi nici aşezarea vibratorului pe armaturi. 
Se va urmari inglobarea completa a armaturilor in beton şi respectarea grosimii stratului de 
acoperire care va fi de 4,5 cm pe suprafeţele ce vor fi in contact cu pamantul şi de 2,5 cm la 
celelalte suprafeţe. 
O atenţie deosebita trebuie acordata umplerii complete a secţiunilor, la noduri sau in zonele de 
imbinare, fiind recomandabila indesarea betonului cu şipci sau vergele, concomitent cu vibrarea 
lui. 
Este interzisa circulaţia muncitorilor pe armaturi, cofraje sau beton proaspat, aceasta facandu-se 
numai pe punţi special amenajate. 
 
Durata maxima a intreruperilor in timpul betonarii nu trebuie sa depaşeasca timpul de incepere a 
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prizei betonului ce se poate considera 2 ore de la prepararea acestuia. 
Daca din motive intemeiate, nu se poate relua betonarea in acest timp, cu maxim 1 ora inainte 
de inceperea betonarii, rostul de intrerupere se va trata corespunzator prin şprituire şi suflare cu 
aer sau apa, in vederea unei bune conlucrari. 
Pentru aceasta se va demonta cofrajul pe o parte şi se va curaţa bine, dupa care se va remonta 
cofrajul. 
Grinzile şi placile ce sunt in contact, se vor turna concomitent, iar daca nu este posibil acest 
lucru se va crea un rost la 1/5 - 1/3 din deschiderea placii urmand sa se betoneze ulterior şi 
restul. 
Compactarea betonului se poate face mecanic cu vibratorul. 
Se admite şi compactarea prin batere cu ciocanul in cofraj dar pe suprafeţe restranse. 
Dupa ce betonul a atins o rezistenţa minima de 25 daN/cm2, acesta se poate decofra. Operaţia 
se executa cu grija, fara bruscari, astfel incat muchiile elementelor sa nu fie deteriorate sau 
cofrajele rupte. 
Daca in urma decofrarii se constata defecte de turnare majore (goluri, segregari, neacoperiri de 
armaturi etc.) se va trece la remedierea acestora numai dupa consultarea proiectantului. 
Defectele limita admisibile ale elementelor de beton şi abaterile de la dimensiunile din proiect 
sunt date in Normativul NE012 şi trebuie respectate. 
Pentru betonarea pe timp friguros se va respecta normativul C 16-84. 
Se considera ca exista pericol de ingheţ pentru betoane, in perioada in care: 
a) temperatura aerului coboara sub 00 C; 
b) temperatura betonului la locul de punere in opera este sub +50 C. 
In timpul perioadelor in care exista pericol de ingheţ, inceperea betonarii este admisa numai 
daca temperatura aerului nu este mai mica de +50 C. 
Protecţia betonului dupa turnare trebuie sa asigure acestuia o temperature minima de +50 C 
pana la atingerea rezistenţei minime, de 25 daN/cm2, iar decofrarea se va face dupa verificarea 
rezistenţei betonului pe probe. 
In cursul betonării elementelor din beton şi beton armat monolit se va verifica dacă: 
- Datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a 
depăşit durata maximă de tranport 
- Lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute în fişele tehnologice 
- Condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte 
- Se respectă frecvenţa de efectuare a încercărilor şi prelevărilor de probe, conf. Normativului 
NE012, cap.17 
- Sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor, dimensiunilor şi 
formei cofrajelor 
- Se aplică măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. In condica de 
betoane se vor consemna: 
- Bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în operă 
- Locul unde a fost pus în lucrare 
- Ora începerii şi terminării betonării 
- Probele de beton prelevate 
- Măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt 
- Evenimentele intervenite (intemperii, întreruperi, etc) 
- Temperatura mediului 
- Personalul care a supravegheat betonarea 
 
In cazul in care se prepară betoane pe şantier, este obligatorie verificarea calităţii cimentului, a 
agregatelor şi eventualilor aditivi, precum şi modul de dozare, amestecare şi transport, conform 
Normativului NE012-1/2010, cap.9. Aceste constatări se vor inscrie in condica de betoane. 
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Responsabil pentru acest gen de lucrări este conducătorul punctului de lucru. 
 
Armaturi, materiale, manipulare, depozitare, fasonare 
La lucrările cuprinse in prezentul proiect se utilizează numai armături nepretensionate, realizate 
din oţel neted OB37 şi profilat PC52. 
Oţelul pentru armaturi trebuie sa indeplineasca condiţiile de calitate cerute de STAS 438/1-89, 
STAS 438/2-91 şi de normativul C 140/86, condiţii ce se verifica pe baza certificatului de calitate 
al lotului de oţel adus şi prin incercari in laborator. 
Oţelurile pentru armaturi trebuie depozitate separat pe tipuri şi diametre, in spaţii amenajate şi 
dotate corespunzator astfel incat sa asigure: 
- evitarea corodarii oţelului; 
- evitarea murdaririi oţelului; 
- asigurarea posibilitaţii de identificare uşoara a fiecarui sortiment şi diametru. 
Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea acestora se va face in stricta conformitate cu 
prevederile proiectului (detalii de armare ale elementelor). 
Fasonarea se face in ateliere de armaturi. 
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate şi drepte, in acest scop procedandu-se la 
curaţirea eventualelor impuritaţi şi a ruginii prin frecare cu peria de sarma. 
Oţelul livrat in colaci se va indrepta inainte de fasonare prin tragere cu troliu dar fara a produce 
deformari ale materialului. 
Alungirea maxima va fi de 1 mm/m. 
Montarea barelor in cofraje se va face prin distanţieri din plastic iar legarea barelor cu sarma 
moale. 
Se va urmari realizarea acoperirii armaturii conform recomandarilor de mai sus. 
Daca lungimea barelor din lot nu este suficienta pentru realizarea unui anumit tip de bara, se va 
proceda la innadirea acestora la montaj prin petrecere pe o lungime egala cu 40d (d = diametrul 
maxim al armaturilor ce se innadesc). 
La montarea armaturilor in cofraj se interzice calcarea de catre muncitori pe 
armaturile deja montate. La montarea armăturilor se vor adopta măsuri pentru asigurarea bunei 
desfăşurări a turnării şi compactării betonului prin: 
- Crearea spaţiilor necesare intre armături pentru pătrunderea liberă a betonului sau a 
furtunelor de descărcare a betonului, respectiv pentru pătrunderea vibratorului (min. 2,5 x 
Fvibrator, la intervalul de maximum 5 ori grosimea elementului) 
- Prevederea de capre din oţel sprijinite pe barele de la partea inferioară in cazul armării plăcilor 
sau a altor elemente la care poziţia barelor nu este asigurată prin armarea insăşi. 
La incrucişări barele de armătură trebuie să fie legate intre ele prin legare cu două fire de sarmă 
moale (STAS 889-80) cu diametrul de 1,0-1,5 mm, sau prin puncta de sudură. 
Reţelele de armături din plăci vor avea legate in mod obligatoriu două randuri de incrucişări 
marginale pe intreg conturul. Restul incrucişărilor din campul reţelelor vor fi legate din 2 in 2 in 
ambele sensuri (in şah). 
La grinzi şi stalpi vor fi legate toate incrucişările barelor armăturii cu colţurile etrierilor şi 
agrafelor. Restul incrucişărilor, cu porţiunile drepte ale etrierilor se vor putea lega numai in şah 
(din două in două). 
Inainte de turnarea betonului se vor verifica din punct de vedere calitativ lucrarile de armaturi, şi 
se vor corecta eventualele nepotriviri sau defecte. 
Toleranţele de execuţie a lucrărilor de armături (fasonare şi montare) sunt cele prevăzute in 
Normativul NE012. 
La terminarea montării armăturilor se vor consemna in procesul verbal constatările rezultate in 
urma verificărilor efectuate cu privire la: 
- Numărul, diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni ale elementelor de construcţie 
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- Distanţa dintre etrieri, diametrul şi modul de legare al acestora 
- Lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele (mustăţi pentru stâlpi, călăreţi pentru 
grinzi continue sau plăci, etc.) 
- Poziţia înnădirilor şi lungimea de petrecere a barelor; 
- Poziţia şi numărul înnădirilor sudate, calitatea sudurilor, inclusiv rezultatele încercărilor 
mecanice la tracţiune 
- Dispozitivele de fixare a armăturii pe timpul betonării 
- Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturii 
- Poziţia, modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate (dacă este cazul). 
Cofraje - materiale. Condiţii de calitate. Cofrare. Decofrare 
Pentru execuţia lucrarilor de beton armat monolit, se vor folosi cofraje din panouri refolosibile. 
Ele trebuie montate şi alcatuite astfel incat sa prezinte rigiditatea şi stabilitatea 
necesara, iar sarcinile sa poata fi transmise şi repartizate corect punctelor de sprijin. 
Panourile de cofraj, inainte de fiecare folosire, se curaţa de beton şi lapte de ciment şi se ung cu 
agenţi de decofrare pe feţele ce vin in contact cu betonul. Aceste produse nu trebuie sa 
corodeze betonul sau cofrajul, sa nu pateze betonul, sa se aplice uşor şi sa nu-şi schimbe 
proprietaţile. 
Inainte de folosire cu 1-2 ore cofrajele se uda. 
Montarea cofrajelor cuprinde urmatoarele operaţii: 
- trasarea poziţiei cofrajelor; 
- asamblarea şi susţinera provizorie a panourilor; 
- verificarea şi eventual corectarea poziţiei cofrajului; 
- incheierea, legarea şi sprijinirea definitiva a cofrajelor; 
- montarea armaturilor in cofraj şi a pieselor metalice ce vor fi inglobate in beton; 
- betonarea elementului cofrat; 
- decofrarea dupa indeplinirea condiţiilor de rezistenţa a betonului turnat. 
Va trebui acordata o atenţie deosebita la cofrajele ce reazema pe pamanturi ingheţate sau cu 
sensibilitate la inmuiere, pentru evitarea deplasarilor cofrajelor datorita deformarii terenului. 
Se va acorda atenţie la rosturile panourilor pentru asigurarea etanşeitaţii cofrajului. In acest scop 
nu se admit panouri rupte, gaurite sau cu captuşeala discontinua. La montarea cofrajului se 
admit abateri de }0,3 cm faţa de cotele proiectului. 
Se interzice decofrarea elementelor inainte de atingerea de catre beton a rezistenţei minime de 
25 daN/cm2, iar pentru grinzi şi placi se vor menţine susţinerile pana la 15-30 zile. 
In cazul condiţiilor deosebite de lucru, aceste termene se pot corecta pe baza de incercari de 
laborator. 
La decofrarea elementelor din beton şi beton armat se va verifica: 

 Aspectul elementelor (existenţa unor rosturi de betoane, zone cu beton necomprimat, 
segregat, etc.) 

 Dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor 

 Distanţele dintre diferitele elemente 

 Poziţia armăturilor care urmează a fi inglobate in elementele ce se toarnă ulterior. 
Rezultatele verificărilor vor fi consemnate in procesul verbal, ţinand seama de precizările din 
proiect (abateri limită) şi din Normativul NE012. In cazul constatării unor defecte ce depăşesc 
limitele de acceptare conform Normativului NE012. se va trece la executarea remedierilor, 
conform C149-87 şi pe baza soluţiilor propuse de proiectant. 
 

D. LUCRARI DE ZIDARIE 
Obiectivul specificatiei 
Acesc capitol cuprinde specificatiile pentru: 
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- Zidarii executate in pereti interior si expetiori cu caramizi ceramic 
- Mortare si accesorii pentru zidarii 
Concepte de baza 
La aceste lucrari peretii exterior si interior din zidarie de caramida sunt dimensionati sa 
reziste la greutate, la sarcinile date straturile de finisaj, la presiunea vantului si la orice 
sarcina lateral portabila in conditii normale de exploatare. 
Standarde de referinta 
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si si cele din 
prescriptiile enumerate in continuare, vor avea prioritate cele din standardele si prescriptiile 
tehnice. 
- STAS 388-90: Lianti hidraulici. Ciment Portland. 
- STAS 790-73: Apa pentru betoane si mortare 
- STAS 438-74: Otel-beton 
- STAS 10109/1-82: Lucrari de zidarie – Calculul si alcatuirea elementelor 
- STAS 2634-80: Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare. 
- STAS 1030-70: Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Clasificare si conditii tehnice. 
- P 2-85: Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor din zidarie 
- CR6 – 2013: Cod de proiectare pentru structuri de zidarie 
- C 126-75: Normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din zidarie si blocuri ceramice 
- C 17-82: Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si 
tencuieli 
- C 56-75: Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii 
- STAS 457-86: Lucrari de zidarie de caramida. Caramizi pline presate. 
- P 104-84: Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia peretilor si acoperisurilor din 
elemente de beton cellular autoclavizat. 
 
Mostre si testari 
Se vor prezenta specificatiile producatorului caramizilor, precum si certificatele prin care se 
verifica conformitatea cu conditiile specifice. 
Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferite materiale si accesorii folosite la zidarie, 
pentru a fi aprobate. 
Inainte de inceperea lucrarii, constructorul va executa un fragment de perete-mostra, 
utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia specificata pentru intreaga lucrare. 
Panoul se va executa pe santier dupa obtinerea aprobarii de catre diriginte, ca element de 
comparative pentru intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora 
panoul-mostra. 
Rezistenta la compresiune a caramizilor pentru zidarie se va testa conform STAS 4546-75. 
Testarea la compresiune a zidariei se face pe 10 caramizi, rezultatele trebuie sa fie minim 75 
daN/cm². 
Din primele 1000 de caramizi se va lua o proba, daca rezultatele sunt satisfacatoare, atunci 
se vor face probe in continuare, cate o proba la 5000 de caramizi. 
Pentru verificarea dimensiunilor caramizilor este suficienta proba de 10 caramizi din primele 
1000. 
 
Materiale si produse 
Se vor folosi numai caramizi conform STAS 457-86 confectionate in tehnologia omologata 
Gu-l-C2/75/STAS 457-86. 
Caramizile pentru zidarie vor fi rezistente si nu vor prezenta fisuri, sparturi sau alte defecte, 
care ar putea impiedica asezarea lor corespunzatoare sau ar afecta rezistenta, aspectul sau 
durabilitatea constructiei. 
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Caramizile vor fi lipsite de materiale care ar putea deterioara tencuiala sau coroda piesele 
metalice. 
 
Livrare, depozitare, manipulare 
Se vor asigura pentru toate tipurile de caramizi cantitatile complete de la unul si acelasi 
producator. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de caramizi specificate, 
astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. 
Caramizile se vor depozita in gramezi, stive sau lazi in locuri ferrite sau protejate. Ele se vor 
acoperi imediat dupa livrare astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure 
starea adecvata de uscare la punerea in opera. 
Caramizile se vor manipula cu atentie pentru a se evita ciobirea sau spargerea lor. 
La fixarea caramizilor, suprafata rosturilor va fi plana. Cand mortarul se intareste sufficient 
pentru a fi modelat, rosturile se vor adanci in forma concave, folosint un instrument de forma 
unei tije cu diamentrul de 1.25 cm. 
Suprafetele se vor peria in timpul executarii lucrarilor si se vor pastra in stare de curatenie. 
Se va indeparta orice urma de mortar sau de pamant de pe suprafata aparenta a caramizilor. 
Spatiul dintre tocurile tamplariei si zidarie vor fi bine matate cu mortar. 
Deasupra golurilor se vor prevedea buiandrugi din beton armat, prefabricat sau turnat 
monolit. 
Buiandrugii monoliti vor fi sprijiniti temporar. 
In dreptul golurilor, la glafuri, se vor folosi caramizi intregi sau taiate cu capatul inchis spre 
gol. 
Elementele de glaf vor avea domensiunile cerute pentru modelarea cu elementele peretilor. 
Diblurile pentru fixarea tocurilor si captuselilor usilor sau ferestrelor se vor executa dintr-un 
mortar de ciment, nisip, rumegus de pin, in proportii egale. 
 
Materiale pentru zidarie: 
Mortar de ciment pentru zidarii conform STAS 1030-70 marca M25 
Mortar pentru dibluri din ciment, nisip, rumegus in proportie de 1:1:1 
 
Executarea zidariei la pereti 
Abateri premise 
Suprafetele peretilor si colturile lor interioare si exterioare se vor construe la firul cu plumb. 
Se admit urmatoarele abateri: 
La dimensiunile zidurilor, pentru caramizi avand: 
- Latimea de 63mm: ±3mm 
- Latimea de 115mm: +4mm sau -6mm 
- Latimea de 240mm: +6mm sau -8mm 
La dimensiunile golurilor: 
- Gol mai mic de 1m: ±10mm 
- Gol mai mare de 1m: +20mm sau -10mm 
La dimensiunile in plan ale incaperilor: 
- Latura mai mica de 3m: ±15mm 
- Latura mai mare de 3m: ±20mm 
La dimensiunea rosturilor: 
- Verticale: +5mm sau -2mm 
- Orizontale: +5mm sau -2mm 
La planietatea suprafetelor: 
- 8mm la 2.05m in orice directive 
La rectiliniaritatea muchiilor: 
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- 4mm la 2.50m sau 20mm pe toata lungimea 
La verticalitatea muchiilor si suprafetelor: 
- 6mm la 1m sau 10mm pe etaj 
La abateri de orizontala asizelor: 
- 3mm la 1m sau 20mm pe toata lungimea peretelui 
 
Operatiuni pregatitoare 
Inspectare: Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. 
Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 
 
Generalitati 
Caramizile se vor pune in opera conform panoului-martor aprobat. 
Peretii, planseele si celelalte elemente din zidarie se vor construi la grosimea indicata. Peretii 
dintr-un singur rand de caramizi vor avea grosimea peretilor folosind elemente de grosime 
nominal indicata (63mm, 115mm, 240mm, etc.). 
In timpul executiei lucrarilor de zidarie se vor lasa goluri pentru instalarea diferitelor 
echipamente. Aceste goluri se vor umple dupa montarea echipamentelor corespunzatoare 
zidariei din jur. 
 
Tehnologia de executie 
Caramizile se umezesc inainte de pozare. Fiecare rand se va fixa intr-un strat continuu de 
mortar. Caramizile se vor poza la firul de plumb, respectandu-se liniile, distantele si nivelul 
fiecarei asize. Rosturile verticale pe fiecare rand de caramizi vor corespunde cu mijlocul 
caramizilor din randul dedesubt si vor respecta firul cu plumb. 
 
 
Curatirea si protectia lucrarilor 
Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare, 
indepartand excesul de materiale si mortar. Se vor indeparta resturile de mortar de pe 
lucrarile adiacente inainte de a se intari. 
Zidaria trebuie sa ramana curate, fara urme de mortar, cu mortarul dintre rosturi intarit. 
Suprafetele zidariei vor fi protejate pe toata durata executarii lucrarilor de constructii, atunci 
cand nu se lucreaza direct pe ele. Pe timp de ploaie sau in cazul intreruperii lucrarilor, 
zidurile expuse se vor proteja la partea superioara cu o folie rezistenta, hidrofuga, care nu 
patreaza apa si este bine fixata. 
 
Verificari si remedieri in vederea receptiei lucrarilor 
Se vor mari toate golurile, cu exceptia barbacanelor si se vor umple cu mortar complet. Se 
vor umple cu mortar toate rosturile la colturi, goluri si lucrarile adiacente pentru a asigura o 
suprafata neteda (acolo unde se cere), uniforma, adecvata pentru stemuire si etansare. 
Defectele considerate a fi remediate sunt cele care se pot inlatura prin operatiuni de 
indepartare locala, cum ar fi: 
- Repararea muchiilor stirbite 
- Matarea rosturilor cu mortare 
- Adancirea rosturilor pentru aplicarea tencuielii 
Se vor repara sau se vor indeparta si inlocui caramizile ciobite, sparte, patate, deteriorate in 
alt mod, care nu sunt bine fixate sau care nu se potrivesc (ca dimensiuni) cu elementele 
adiacente sau cu altele care urmeaza a fi pozate. 
Se considera defecte ce trebuie remediate prin refacerea totala sau partial a lucrarilor, in 
functie de cum va decide dirigintele, urmatoarele: 
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- Nerespectarea prezentelor specificatii 
- Folosirea caramizilor necorespunzatoare 
- Amplasarea gresita datorita unor trasaje defectuoasa a peretilor 
- Prevederea golurilor in zidarie in alte locuri sau abateri mai mari de 2cm pe orizontala fata 
de cum este specificat in planuri 
 
Reguli si metode de verificare 
La realizarea lucrarilor de zidarie se va respecta documentatia tehnica de executie, precum 
si prezentele specificatii. 
Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei cat si dupa terminarea lor, 
privind cele mentionate mai sus. 
Verificarea dimensiunilor si cantitatii materialelor se va face conform specificatiilor si 
standardelor pentru fiecare material si produs in parte. Materialele folosite pentru care 
documentatia prevede o anumita cantitate si care prezinta indoiala in acesta privinta trebuie 
supuse incercarilor de laborator. 
Verificarea grosimii zidurilor se face la zidariile tencuite intre 2 dreptare de 1m asezate pe 
fetele zidurilor. 
Verificarea teserii corecte a zidariei, lagaturii la colturi, ancorarii, de face in cursul executiei 
prin examinarea vizuala. Verificarea planietatii suprafetei superioare a asizelor de caramizi 
se face cu polobocul pe dreptarul de 2m lungime. 
Verificarea dimensiunilor incaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre nisa, etc. se face prin 
masuratori directe efectuate cu metrul si ruleta. 
 
Conditii tehnice specifice 
Materialele folosite la executarea zidariei trebuie sa corespunda standardelor, normativelor si 
altor prescriptii in vigoare. 
Zidaria se executa din blocuri de caramida intregi sau din fractiuni din blocuri de caramida, 
care se obtin prin taierea celor intregi. 
Taierea si cioplirea blocurilor ceramice se recomanda a se face cu unelte specifice 
materialului. 
Inaite de intrebuintare, pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre blocuri si mortar, la 
punerea in opera aceste se vor uda cu apa. 
Udarea se poate face prin aruncarea apei cu galeata peste blocuri, fie prin cufundarea si 
scoaterea imedeata din apa. 
Se atrage atentia asupra importantei hataratoare pe care o au aceste masuri pentru 
asigurarea adeziunii dintre bloc si mortar si prin aceasta asupra rezistentii si stabilitatii 
zidariei. 
Consistenta mortarului de zidarie (var-ciment) determinate cu conul etalon, va fi de 10-11cm. 
Mortarele pe baza de adeziv (aracet) vor trebui sa indeplineasca conditiile de calitate si 
consistenta prevazuta in indicatoarele tehnice in vigoare. 
Teserea zidariei se face obligatoriu pe toata inaltimea zidariei, rosturile vor fi decalate cu 1/2 
- ¼ din bloc. 
Rosturile dintre blocuri vor avea 10mm grosime, ele trebuie sa fie bine umplute cu mortar 
fara pietre sau alte corpuri straine care ar putea constitui puncte de sprijin in rost. 
Zidaria se leaga de stalpii de beton armat cu ajutorul unor mustati de 6-8mm diametru lasate 
din stalpi la cate 60cm pe inaltime sau prin ancorare. 
La partea inferioara, peretii despartitori se vor executa pe un pat de mortar, iar la tavan se 
vor impana. 
Viteza de executie a zidariei pe inaltime nu va depasi 1/2 nivel in 24 de ore. 
Radiatoarele si spalatoarele se vor monta pe suporti vericali sau pe console fixate in zidarie. 
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Se va evita motanrea pe console a obiectelor grele, acestea urmand a fi rezemate numai pe 
suporti fixati in pardoseala sau planseu. 
Pentru asigurarea preciziei de executie, se recomanda sa nu fie depasite abaterile fata de 
dimensiunea din proiect pentru zidariile din blocuri de calitatea I: 
La dimensiunile zidariilor, cladirilor, incaperilor 
- La grosimea zidurilor: ±8mm 
- La goluri: ±20mm 
- La dimensiuni orizontale ale incaperilor (cu conditia sa nu se reduca sub 6 cm lungimea de 
rezemare a prefabricatelor pe planseu): ±30mm 
- La dimensiunile intregii cladiri pe ambele directii: ±50mm 
- La dimensiunile verticale pentru diferite etaje: ±20mm 
- La inaltimea de 2 nivele la cladiri executate cu blocuri mici: ±30mm 
La suprafetele si muchiile zidurilor si stalpilor 
- La verticalitatea suprafetelor si muchiilor: ±5mm/m 
- Abaterea fata de orizontala a suprafetelor superioarea ale fiecarui rand de bloc: ±7mm/m 
- Idem la toata lungimea zidariei: ±20mm 
La grosimea rosturilor 
- La rosturi orizontale: ±5mm 
- La rosturi verticale: ±5mm 
Verificarea calitatii blocurilor; transport, manipulare si depozitare pe santier 
Asezarea blocurilor in mijloacele de transport se va face in randuri stranse, bine impanate, 
manipularea, incarcarea si descarcarea prin basculare este interzisa. 
Se recomanda ca pentru transport si manipularea blocurilor sa se folosesca palete, conform 
“Fisei tehnologice pentru manipularea, transportul si depozitarea materialelor de 
constructii”. 
 
Accesorii pentru zidarii 
Generalitati 
Cuprinde specificatii pentru accesorii la lucrari de zidarie, cuprinzand ancoraje si piese 
inglobate. 
Standarde de referinta 
Acolo unde exista contraindicatii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele ale 
standardelor de mai jos, vor avea prioritate prevederile din standard si normative: 
- STAS 908-90: Otel laminat la cald – platbande 
- STAS 438-80: Otel beton OB37 
- N-I 2967-78: Bolturi de otel pentru implantat cu pistolul 
 
Mostre 
Se vor supune aprobarii reprezentantului beneficiarului mostre de material de zidarie, dupa 
cum urmeaza: 
- Trei armaturi de ancorare de 75 cm lungime, propuse pentru a fi folosite 
 
Documentatie 
Pentru fiecare accesoriu de zidarie cerut se vor furniza specificatiile producatorului si 
instructiunile de punere in opera. Se vor include date din care sa rezulte ca materialele sunt 
corespunzatoare conditiilor specificate. 
 
Materiale si produse 
Ancoraje. Mustati de ancorare, pentru ancorarea blocurilor de zidarie de samburii de beton 
armat, din otel beton (otel rotund) Ø6mm (acolo unde este cazul). 
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Mustati de ancorare, pentru ancorarea sarpantei de lemn, din otel beton (otel rotund) Ø6mm 
(acolo unde este cazul). 
 

E. LUCRARI LA SARPANTA 
Prezentul capitol cuprinde specificatii privind executarea şarpantelor din lemn 
Sarpanta şi învelitoarea se vor executa în conformitate cu prevederile materializate în 
planşele în care sunt prezentate planurile,sectiunile şi detaliile podului, şarpantei şi învelitorii 
elaborate în proiect în faza PT + DE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 
Lista prescriptiilor tehnice de baza 
C 37 – 88 Normativ pentru alcatuirea şi executarea învelitorilor. 
C 58 – 96 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn. 
C 300 – 94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii. 
P 118 – 99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 
 
Materiale şi produse 
Având în vedere ca şarpanta are rolul de a susţine învelitoarea, constituind scheletul  
acoperişului, lemnul care o alcătuieşte va fi ales cu grijă dupa standardele în vigoare astfel: 
- lemn rotund conform STAS 1040 – 85; 
- cherestea (lemn ecarisat) conform STAS 4510 – 89 - poate fi standardizată şi conform 
STAS 1949 – 86. 
Piesele mai importante care intră în alcătuirea şarpantei sunt: 
1.Tălpile sunt grinzi cu sectiunea rectangulară, dispuse sub popi sau alte piese ale şarpantei, 
cu latura mare pe verticala, avand rolul de a repartiza sarcinile transmise de şarpanta la 
planşeul de susţinere. 
2.Popii sunt elemente solicitate la compresiune - vor fi executati din lemn ecarisat. Imbinarea 
dintre popi, talpi, pane şi contrafişe se face cu placute metalice. 
3. Contrafişele sunt piese înclinate într-un sens sau în ambele sensuri, solicitate la 
compresiune sau la întindere, având rol de a ridigiza şarpanta, asigurand o mai buna 
trimitere a sarcinilor la piesele componente. Imbinarile contrafişelor cu piesele şarpantelor se 
fac cu placute metalice. 
4. Panele sunt piese orizontale aşezate în lungul acoperişului care rezema pe popi. Rolul 
panelor este de a prelua şi a transmite sarcinile din învelitoare la şarpantă prin intermediul 
căpriorilor. Panele, fiind solicitate la încovoiere, trebuie repartizate cât mai uniform pe 
versantii acoperişului la distante egale unele de altele pentru a asigura o buna transmitere a 
sarcinii. Panele se executa din lemn ecarisat. 
După locul unde sunt asezate sunt denumite astfel: 
- pană de coama – la partea superioara a şarpantei; 
- pană intermediare – pe generatoarea versantului; 
- cosoroabă – pană aşezata pe zidurile exterioare ale clădirii. 
5. Căpriorii sunt elementele care preiau sarcinile acoperişului, greutatea învelitorii, a 
zăpezii, ş.a.. Sunt montati perpendicular pe poala învelitorii, pe linia de cea mai mare panta, 
aşezati la distante egale unul de celalalt. Capriorii reazama la poala pe cosoroaba, iar la 
coama pe o pana sau unul pe celalalt. Vor fi confectionati din lemn ecarisat. Inadirea 
capriorilor se face de obicei prin alaturarea şi petrecerea lor de fiecare parte a panei cu cel 
putin 20cm, interzicandu-se înadirea lor în camp (între pane). 
6.Cleştii au rolul de a consolida şarpanta şi sunt elemente solicitate la întindere. Se executa 
din perechi de scânduri sau dulapi, care se fixeaza pe ambele părţi ale pieselor pe care le 
consolidează (căpriori şi popi). Cleştii se fixează de obicei între popi împiedicând răsturnarea 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

acestora. Îmbinarea cleştilor cu piesele pe care le consolideaza se pot realiza prin 
holzsuruburi sau suruburi. 
 
Livrare şi manipulare 
Transportul pieselor componente la locul de montare se face cu mijloace auto, ridicarea lor la 
locul de montare facându-se cu scripeti sau cu elevatorul. 
 
Executarea lucrarilor 
Peste planseu de beton armat se va monta un planseu de lemn necesar la mansarda, care 
are rol de rigidizare a planseului de beton si de a ascunde talpile sarpantei. Se monteaza 
talpile din lemn şi cosoroabele, dupa care se monteaza elementele componente ale 
şarpantei. 
Intre capriorii de lemn se monteaza termoizolatia din saltele de vata mineral conform 
planselor de arhitectura. 
Sarpanta se compune dintr-o serie de elemente de sustinere, dispuse vertical, perpendicular 
pe poala pe care se aseaza panele aşezate în lungul acoperişului şi care transmit sarcinile 
ce încarca învelitoarea. Prin forma lor, fermele permit realizarea pantelor necesare scurgerii 
apelor pluviale. 
Pe pane reazema capriorii dispuşi transversal pe panta acoperişului, având rolul de a sustine 
învelitoarea. 
Partile componente ale şarpantei sunt: 
- piesele de rezistenta ale şarpantei,care au rol de preluare a sarcinilor acoperişului 
(talpile, popii, panele, capriorii); 
- piesele de consolidare care leaga şi consolideaza şarpanta; 
- piesele care asigurarea stabilitatea şarpantei - contrafişele sunt cele care împiedica 
rasturnarea şarpantei. 
Executarea şi verificarea pieselor componente se face pe şantier şi consta în urmatoarele 
operatii: 
- trasarea pieselor (cu ajutorul şabloanelor); 
- taierea la dimensiuni şi forme dupa liniile trasate,apoi ajustate şi verificate; 
- confectionarea pieselor de acelaşi fel în serie. 
Daca nu exista nici o nepotrivire fata de desenele din proiectul de executie se trece la 
începerea lucrului în serie - de montare a pieselor fermei şi a operatiunilor succesive d 
ansamblare a acestora. 
Muncitorii care lucreaza la executarea şarpantei vor fi tot timpul asigurati cu centuri de 
siguranta. 
O atentie deosebita se va acorda manipularii materialului lemnos cu macaraua, în special 
opririi balansului încarcaturii din cârligul macaralei (daca e cazul). 
Depozitarea materialului pentru sarpanta se va face numai pe suprafete orizontale de pe 
ultimul planseu. 
Elementele verticale, pe masura ce se montzeaza,vor fi contravântuite provizoriu, pentru a 
evita pericolul de rasturnare. 
Pâna la ancorarea definitiva a întregii şarpante, diferitele parti ale componentelor, dupa ce 
au fost montate, vor fi ancorate provizoriu. 
Se admit tolerante de montare de pâna la 1%, avându-se grija ca prin dispunerea capriorilor, 
eventualele deficiente sa fie egal repartizata ca toleranta sa dispara. 
Nu se admit defecte. 
 
Verificarea în vederea receptiei 
Sarpantele din lemn trebuie sa corespunda întocmai proiectului. 
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Pentru controlul comportarii şarpantelor în timpul exploatarii şi pentru ventilarea reazemelor, 
acestea trebuie sa ramâna descoperite. De asemenea piulitele buloanelor trebuie sa ramana 
accesibile, ca sa poata fi revizuite şi strânse periodic, înlaturandu-se astfel slabirea 
îmbinarilor care se produce datorita faptului ca lemnul lucreaza în timp. 
La acoperişurile confectionate din lemn trebuie sa se ia masuri obligatorii în vederea 
prevenirii pericolului de incendiu. In acest scop, în pod piesele şarpantelor trebuie aşezate la 
distanta de cel putin 10 cm fata de coşurile de fum. 

 
F. MASURI DE PROTECTIA MUNCII 
La executarea lucrărilor de construcţii aferente structurii de rezistenţă se vor respecta 
măsurile de protecţia muncii prevăzute in actele normative, normele şi ordinele specifice in 
vigoare. 

 LEGEA NR. 5/1985 cu privire la protecţia muncii; 
 

MUNCII ŞI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, cu ordinele nr.34/1975 şi 60/1975, inclusive 
modificările aprobate cu Ordinul 110/1975 şi 60/1975, inclusiv modificările aprobate cu 
Ordinul 110/1977 şi 39/1977. 

 
aprobate de Ministerul Construcţiilor cu Ordinul 941/1968 

 cu 
Ordinul 7/N/1970 

– montaj aprobate de 
Ministerul Construcţiilor Industriale cu Ordinul nr.1233/D/1990 

 
realizarea construcţiilor şi instalaţiilor, aprobate prin Decretul nr. 290/16.08.1977 

 
PRIVIND PROTECŢIA LA ACŢIUNEA FOCULUI, P118-83 

 
Construcţiilor Industriale cu Ordinul 742/D/1981 

 CONSTRUCŢII 
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/1992. 
In cadrul activităţii de protecţia muncii desfăşurate de unităţile participante la executarea 
lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri de introducerea imediată in practică (instructaje, 
măsuri concrete la punctele de lucru, etc.) a tuturor actualizărilor şi completărilor la normele 
de protecţia muncii existente, precum şi a celor nou apărute, sub formă de legi, norme şi 
normative sau regulamente, astfel incat activitatea de protecţia muncii şi igiena muncii să se 
desfăşoare pe baza actelor normative aflate in vigoare la data execuţiei. 
 
PREVEDERI GENERALE 

i fondurile necesare realizării 
măsurilor de protecţia muncii 

 de 
lucrări de construcţii, se vor cuprinde şi măsurile de protecţia muncii şi prevenirea 
accidentelor sau avariilor de reţele existente pe amplasament (dacă este cazul) sau în 
imediata vecinătate. 

 
lucrărilor proiectate, executantul şi beneficiarul lucrărilor vor instala toate indicatoarele şi 
mijloacele de protecţie şi de atenţionare adecvate şi vor executa toate marcajele necesare 
pentru protecţie şi avertizare, precum şi cele pentru identificarea în viitor a traseelor reţelelor 
subterane proiectate şi executate. 
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ările periculoase trebuie să fie semnalizate, atât ziua cât şi noaptea, prin tăblii 
indicatoare de securitate, sau prin orice alte atenţionări speciale, în funcţie de situaţia 
concretă din timpul execuţiei sau a exploatării lucrărilor proiectate. 

ea construcţiei trebuie anexate şi planşele conţinând reţelele subterane cu 
caracteristicile lor, aşa cum ele au fost real executate. 

 
circulaţiei şi prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de execuţie a 
organizării lucrărilor, acestea suportându-se din cota de organizare de şantier sau din cota 
de cheltuieli indirecte. 
 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PROTECŢIA MUNCII * cuprinde: 

ţie şi igienă a muncii 
 

 
 

 
muncitor şi de conducere asupra riscurilor profesionale in 

construcţii, precum şi asupra mijloacelor de combatere a lor 
 

 lucrărilor pe 
timp friguros 
* Executantul lucrărilor nu se va limita la această listă, fiind obligatorie respectarea şi 
aplicarea tuturor prevederilor legale in vigoare. 
 
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII PE CATEGORII DE LUCRĂRI 
1. Lucrări de terasamente 

eperea lucrărilor de săpături se va preda constructorului (prin grija 
beneficiarului) o schiţă de plan conţinand toate reţelele sau construcţiile subterane ce se 
găsesc pe amplasament. 

după scoaterea 
acestora de sub tensiune. 

 prin 
sprijiniri, interzicerea depozitării pămantului la marginea săpăturii, a circulaţiei mijloacelor de 
transport şi ridicat in apropierea săpăturilor, etc. 

 
 

adecvate, precum şi a utilajelor a căror funcţionare a fost verificată. 
r de unitate publică situate in zona săpăturilor cu parapeţi de protecţie cu 

inălţimea mai mare de 1 m, dispunerea de tăbliţe indicatoare, asigurarea iluminării acestor 
locuri pe timpul nopţii. 
2. Incărcarea, descărcarea şi depozitarea materialelor 

rile se vor executa in locuri special amenajate şi nepericuloase pentru muncitori. 
-descărcare se vor folosi angajaţi care intrunesc 

condiţiile prevăzute prin lege. 
orespunzătoare pentru asigurarea unei 

depline securităţi a muncii. 
 manevrabile 

manual, etc.). 
me, precum şi in 

zona de acţiune a utilajelor care execută manevrarea materialelor. 

mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
mailto:romoffice@ingegneria-geologia.com
http://www.ingegneria-geologia.com/


V
 E

 R
 O

 N
 A

 

I&G

ENGINEERING CONSULTING 

 

                                        CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 
                                        TEREN SINTETIC                                                       BENEFICIAR: COMUNA PADURENI 

                                        Com. PADURENI, loc. PADURENI                                                  

Jud. TIMIS            
 
 
 

 

 
   

 Str.Dr. Grigore T. Popa, nr. 37  tel.: +40 371 000 671   
 300291 Timisoara (TM)  e-mail: romoffice@ingegneria-geologia.com
 CUI 36685916  www.ingegneria-geologia.com 

 

 
operaţii in depozite, in staţii CFR (proprii sau nu) sau in cazul unor materiale special (acizi, 
butelii cu diverse gaze, substanţe toxice sau explozive, etc.). 
 
3. Instalaţii electrice de şantier 

 conductorilor 
electrici, pozarea lor in locuri fixe şi sigure in scopul evitării atingerilor intamplătoare, 
utilizarea unor accesorii electrice (lămpi, etc.) fără defecţiuni şi fără riscul atingerilor 
intamplătoare a părţilor de protecţie, separarea de protecţie a utilajelor, folosirea 
echipamentului de protecţie corespunzător pentru evitarea electrocutărilor, protecţia prin 
legarea la pămant sau legarea la un nul, dispunerea de prize de pămant, etc. 

 
montarea lor şi incercările de funcţionare se va verifica legarea la pămant şi la conductorul 
de nul. 

 
4. Prepararea şi transportul betoanelor şi mortarelor 

n instalaţii centralizate, respectandu-se 
normele de protecţia muncii specifice. 

 
 pompe 

de beton sau bene a căror stare tehnică se va verifica zilnic. 
 

 
transportului este interzisă. 

 minim 
1,20 m. 

 specifice 
de protecţia muncii, cat şi instrucţiunile de funcţionare a utilajului. 
 
5. Turnarea şi compactarea betonului 

 
stricteţe atribuţiile şi obligaţiile cu privire la instructajul de protecţia muncii. Propaganda 
privind protecţia muncii va urmări aplicarea la locul de muncă a măsurilor de protecţia muncii 
şi să asigure securitatea muncii. 

 
execuţie a cofrajelor, podinelor şi schelelor, intocmind un proces verbal de recepţie internă. 

 
 a 

betonului. 
ajutorul vibratorului se vor lua măsuri specifice, dintre care 

se amintesc: 
a) vibratoarele vor fi verificate inainte de inceperea turnării; 
b) in cazul defectării in timpul turnării, ele vor fi deconectate imediat şi predate electricianului 
pentru verificare; 
c) carcasa vibratorului se va lega la pămant, iar personalul care lucrează cu vibratoare va 
purta cizme de cauciuc şi mănuşi electroizolante; 
d) conductorii care alimentează vibratoarele vor fi flexibili şi izolaţi in tub de cauciuc; 
e) in timpul deplasării vibratorului sau la intreruperea lucrului pentru un timp oricat de scurt, 
acesta se va deconecta de la reţeaua electrică; 
f) manevrarea vibratoarelor se va face de către personalul muncitor căruia i s-a făcut 
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instructajul de manipulare, precum şi cel specific de protecţia muncii. 
 sau 

palnii montate la partea superioară a cofrajului. 
cu furtun 

sau a benei de tip uzual (omologată şi aceasta) se va face in conformitate cu instrucţiunile 
specifice de utilizare. 
6. Fasonarea şi montarea armăturilor de oţel-beton 

r sau 
centralizate) destinate fasonării armăturilor şi utilizării maşinilor şi utilajelor din dotare. 

 tehnică 
şi de funcţionare. 

ropierea liniilor electrice sub tensiune. 
 acesta să 

fi fost consolidat şi verificat. 
 

ace in condiţii de siguranţă conform normelor in vigoare. 
 
7. Cofraje, schele, eşafodaje, scări 

 se 
utilizează elemente netipizate acestea se vor executa pe bază de proiect aprobat. 

 siguranţei in 
exploatare a acestui gen de lucrări, in conformitate cu prevederile normelor şi a fişelor 
tehnologice. 

cofrajelor, etc. personalul muncitor va fi echipat cu 
centuri de siguranţă ancorate in elementele fixe şi rezistente ale construcţiei. 

 
 

 
conducerea unităţii de construcţii-montaj. 

 normelor in 
vigoare. Zilnic maiştrii vor controla starea cofrajelor luand măsuri de remediere dacă este 
cazul. Urcarea şi circulaţia pe cofraje se va face pe scări şi podine asigurate cu balustrade 
de protecţie. 

 
 
8. Manipularea, transportul şi montajul elementelor din beton armat şi precomprimat 

 
tehnologice care va cuprinde utilajele, dispozitivele şi echipamentele necesare, respectiv 
măsurile de protecţia muncii la acest gen de lucrări, pe fiecare element in parte. 

ua cu intreg personalul muncitor 
conţinutul fişei tehnologice cu privire atat la operaţiile de montaj, cat şi la protecţia muncii. De 
asemenea, şeful punctului de lucru răspunde de punerea in practică a măsurilor de protecţia 
muncii, de distribuirea echipamentelor de protecţie, de verificarea bunei funcţionări a 
utilajelor şi dispozitivelor de montaj. 

telor prefabricate trebuie să de evite inclinarea lor şi 
producerea de şocuri. De asemenea, se interzice răsturnarea elementelor, fiind necesar să 
se ia măsuri corespunzătoare de prindere pentru prevenirea răsturnării elementelor la 
depozitare sau montaj. 

 montaju 
elementelor din beton precomprimat trebuie să se evite situaţiile care nu au fost prevăzute la 
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proiectare. Respectarea prevederilor proiectului in ceea ce priveşte punctele şi modul de 
prindere in carligul utilajului de ridicare, precum şi poziţia reazemelor trebuie să se facă in 
mod riguros. 

 
ancorajele sau extremităţile aparente ale armăturilor pretensionate şi care ar duce la 
periclitarea rezistenţei elementelor in ansamblu. 

 sunt 
necesare deoarece ruperea armăturii pretensionatecorodate are caracter brusc, fără 
avertizare, şi poate conduce la accidentarea personalului aflat in vecinătate. 

 dispositive 
adecvate, sigure şi care să permită desprinderea uşoară, după montaj, fără ca muncitorii să 
fie nevoiţi să se urce spre carlig. 

 arc 
electric cu ancorajele sau extremităţile aparente ale armăturilor pretensionate. De 
asemenea, ancorajele şi extremităţile pretensionate trebuie să fie protejate pentru a nu fi 
atinse de materialul incandescent provenit de la sudură. 

 
rmisă numai după verificarea stabilităţii 

elementelor prefabricate. 
 franghii şi 

incălţăminte nealunecoasă (cu talpa subţire). 
e se montează. 

 şi 
fără semne stridente care ar putea produce vreo emoţie sau le-ar distrage atenţia de la 
menţinerea echilibrului. 
La lucrări de sudură nu sunt admişi decat muncitori calificaţi, care au absolvit cursuri de 
specialitate, au făcut un instructaj special de tehnică a securităţii muncii şi au varsta de peste 
18 ani. 

 (indiferent 
de faza de execuţie) vor fi dotate cu echipament de lucru şi de protecţie adecvat prevăzut in 
normative şi au obligaţia de a folosi acest echipament in timpul lucrului. La executarea 
lucrărilor de sudură pe schele la inălţime se vor lua măsuri de siguranţă şi securitate atat 
pentru sudor cat şi pentru aparatul de sudură, pentru a nu cădea, iar schelăria din lemn se 
va proteja cu foi de tablă impotriva unui eventual incendiu. Sudorii vor fi dotaţi cu centuri de 
siguranţă. Personalul desemnat cu verificarea şi controlul sudurilor va fi dotat de asemenea 
cu echipament de protecţie specific lucrului la inălţime (centuri de siguranţă, căşti de 
protecţie şi mască de protecţie in cazul verificărilor in timpul sudării). 

– de regulă sudură electrică – se vor respecta măsurile 
prevăzute in normele de tehnica securităţii muncii in instalaţii de joasă tensiune, elaborate de 
Ministerul Energiei Electrice şi in standardele de stat privind transformatoarele de sudură. De 
asemenea se vor respecta toate normele aflate in vigoare cu privire la protecţia muncii la 
executarea sudurilor prin diferite procedee. 

 ninsoare, 
sau in apropierea unor materiale sau produse inflamabile. 
 
10.Organizarea de şantier 

– montaj se vor 
preciza măsurile cu privire la accesul in şantier a utilajelor, circulaţia auto, transportul 
materialelor, organizarea depozitelor de şantier. 

 pazei 
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permanente precum şi controlul persoanelor care intră in şantier. 
 cu energie electrică, apă 

tehnologică şi dacă este posibil potabilă. 
 

 
execuţiei in bune condiţii, fără pericol de accidente şi avarierea unor reţele, prin 
dezafectarea, mutarea, devierea, sau scoaterea temporară din funcţiune a reţelelor aflate pe 
amplasament respectiv in imediata vecinătate a şantierului. 
 
11.Recepţia şi intreţinerea construcţiei 
Beneficiarului, în calitate de investitor şi utilizator al construcţiei îi revine obligaţia de a 
asigura recepţia lucrărilor pe parcurs şi la terminarea lor, de a asigura întocmirea cărţii 
tehnice a construcţiei, conform normelor tehnice aflate în vigoare. De asemenea, 
beneficiarului îi revine obligaţia de folosire a construcţiei în conformitate cu instrucţiunile 
prevăzute în cartea tehnică, de a efectua urmărirea comportării în timp a construcţiei şi de 
efectuare la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ori de câte ori este necesar. 

 
construcţiei în ansamblul ei şi a elementelor componente, în scopul depistării defectelor care 
ar putea periclita exploatarea sau rezistenţa construcţiei. În afara termenelor de revizii 
periodice care se vor stabili anticipat, de către serviciul de întreţinere, este necesar să se 
execute revizii suplimentare şi anume: în primele şase luni după darea în exploatare, în caz 
de accidente importante la instalaţiile montate pe construcţie, în caz de supraîncărcări, 
explozii, cutremure, alunecări de teren, incendii, tasarea fundaţiilor. 

Se vor evita infiltraţiile de apă în zona fundaţiilor, îndepărtându-se sursele de apă care 
prezintă fisuri sau crăpături (conducte de apă şi canalizare). 
ORICE MODIFICĂRI STRUCTURALE SAU NESTRUCTURALE SE VOR 
EFECTUA NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL PROIECTANTULUI SAU PE BAZA UNEI 
EXPERTIZE TEHNICE DE SPECIALITATE. 

 

CAIET DE SARCINI – INSTALATII TERMICE 
1. GENERALITATI 
Inainte de inceperea execuţiei se vor coordona planurile de instalatii temice, cu planurile de 
construcţii şi cu cele ale celorlalte tipuri de instalaţii (sanitare, electrice) in vederea corelării 
traseelor comune şi a rezolvării cat mai raţionale a intersecţiilor. 

 
2. PRESCRIPTII PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTAREA SI RECEPTIA 
INSTALATILOR TERMICE 
Normativ I.13-2015 – Proiectarea şi executarea instalaţiilor de incălzire centrală 
Normativ P118-99 – Siguranţa la foc a construcţiilor 
Legea 90/96 – Protecţia Muncii 
Normele Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrările de instalaţii tehnico-sanitare şi de 
incălzire - 1996 
Normativ C56-85 – Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente 
Prescripţii tehnice ISCIR – PT C9/2003 – Cazane de apă caldă cu temperatura sub 1150C. 

 
Standardele la care fac trimitere prescripţiile de mai sus: 
STAS 838-82 Fitinguri. Conditii generale. 
STAS 5560-81Mufe din otel pentru tevi filetate de instalatii. Dimensiuni. 
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STAS 1518-80 Robinete cu ventil. 
STAS 10400/1-87 Robinet de golire cu ventil. Conditii speciale de calitate. 
STAS 10400/2-76 Robinet de reglare cu ventil. Lungimi de constructie. 
STAS 404/1-87 Tevi de otel fara sudura, laminate la cald, pentru constructii. 
STAS 7656-80 Tevi din otel, sudate longitudinal pentru instalatii. 
STAS 7657-80 Tevi din otel, sudate longitudinal, trase sau laminate la rece. 
STAS 3589/1-86 Manometre. Conditii tehnice generale de calitate. 
Cataloage IPCT de detalii, elemente si subansamble tip, de instalatii: 
Volum I :Instalatii de incalzire, grupele I2, I3, I4 
Volum C :Detalii comune pentru instalatii grupele IC1, IC2, IC3, IC4. 
I36-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale 
NGPM:Norme generale de protectie a muncii Brosura MMPS 
C 107-82: Normativ pentru priectarea, executarea si receptionarea izolatiilor termice si 
constructii civile si industriale. Buletinul Constr.Nr. 1/1983 

 
3.CONDITII DE EXECUTIE 
Documentele puse la dispozitie de beneficiar dau informatii asupra stadiului de planificare al 
lucrarii, si se pot vedea in proiectul anexat. 
Executantul este obligat sa controleze documentele cu tot simtul responsabilitatii si sa faca 
modificarile necesare numai cu avizul beneficiarului sau imputernicitului acestuia. 
Executantul are obligatia de a intocmi schite si desene de montaj, luand in considerare stadiul 
cel mai recent al proiectarii constructiei, materialele pe care le ofera si coordonarea detaliata (a 
carei responsabilitate ii revine) cu ceilalti colaboratori sau firme implicate in procesul de 
constructie. 
Schitele si desenele de montaj trebuie intocmite in 2 exemplare. Instalatiile trebuie evidentiate in 
planurile obiectivului, si colorate. 
Suplimentar regulamentelor de angajare si legilor care se refera la aceasta, executantul trebuie 
sa preia toate documentele referitoare la executie si sa le ia in considerare in calculatia sa. 
Documentatia aceasta trebuie sa se intocmeasca in 2 exemplare. 
Executantul trebuie sa intocmeasca planuri de executie (schite si desene de montaj), sa se 
consulte temeinic cu firmele implicate in realizarea constructiei, sa coordoneze procesul si sa 
puna la dispozitie tuturor firmelor partenere toata documentatia necesara functionarii 
ireprosabile a instalatiilor si amenajarilor obiectivului. 
Beneficiarul si imputernicitul acestuia trebuie informati asupra acestor activitati. 
Executantul trebuie sa puna permanent la dispozitia beneficiarului si a imputernicitului acestuia 
desenele valabile de montaj. 
Modificarile necesare trebuie efectuate si aduse imediat la cunostinta. 
Abaterile de la plan sau comanda trebuie comunicate imediat in scris si din proprie initiativa 
beneficiarului si imputernicitului acestuia. Aceasta priveste atat planificarea, cat si executia. 

 
4. INSTALATIA DE INCALZIRE 
4.1. Echipamente 
Convector electric de perete, Tesy CN 03 100 MIS - 1000W, sau similar, cu urmatoarele 
caracteristici: 
- alimentare: 230V 
- putere nominala: 1000W 
- echipat cu termostat reglabil 
- protectie antiinghet 
Convector electric de perete, Tesy CN 03 150 EIS - 1500W, sau similar, cu urmatoarele 
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caracteristici: 
- alimentare: 230V 
- putere nominala: 1500W 
- echipat cu termostat reglabil electronic 
- protectie antiinghet 
Convector electric de perete, Tesy CN 03 200 EIS - 2000W, sau similar, cu urmatoarele 
caracteristici: 
- alimentare: 230V 
- putere nominala: 2000W 
- echipat cu termostat reglabil electronic 
- protectie antiinghet 

 
4.2. Materialele, agregatele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele 

prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor si vor satisface 
conditiile tehnice cerute in proiect. 
Ele vor fi insotite de: 
- certificatele de calitate si garantie ale furnizorului. 
- fise tehnice de detaliu, continand caracteristicile produsului 
- instructiuni de montaj, probare, exploatare si intretinere 
- certificate de atestare ale performantelor, emise de organe abilitate in acest scop. 
- certificate de metrologie, ISCIR etc. pentru avizarea produsului. 
Se vor respecta normativele I 13-02 privind proiectarea si executarea instalatiilor de incălzire 
centrala, C 37-83 privind supapele de siguranta, P 118-83 pentru protectie contra incendiilor. 

 
5. PROBE SI VERIFICARI ALE INSTALATIILOR EXECUTATE 
Proba de eficacitate 
Proba de eficacitate se va face cu intreaga instalatie in functiune, in conditii normale de 
exploatare, la temperaturi scazute ale aerului exterior, cat mai apropiate situatiei de calcul si in 
conditiile depasirii inertiei termice a constructiei respectiv, dupa minimum 5 zile de functionare 
continua. 
In spatiile unde sunt depozitate materiale si se lucreaza cu sudura cu flacara deschisa, trebuie 
evacuate toate materialele combustibile din zonele de lucru. 
Se vor respecta urmatoarele instructiuni de protectie a muncii: 

 Normele republicane de protectie a muncii in vigoare, eliberate de Ministerul Muncii si 
Ministerul Sanatatii 

 Volumul1-“Norme generale comune tuturor categoriilor de lucrari de constructii–
montaj”,NPM “G” 

 Volumul 4 - “Lucrari de organizare si lucrari pe timp friguros, NPM, “OTF” 

 Volumul 10 - “Obligatii si raspunderi precum si delimitarea lor in domeniul protectiei 
muncii ale 

 organizatiilor de proiectare, executie si beneficiar, la realizarea lucrarilor de constructii – 
montaj, 

 NPM “PEB” 
Inainte de inceperea lucrului intregul personal trebuie sa aiba facut instructajul de protectie a 
muncii si P.S.I. se va acorda atentie deosebita lucrarilor de manipulare pentru echipamentele cu 
greutate mare. 
La montarea utilajelor tehnologice se vor respecta prevederile din volumul 6 NPM “UT”, 
acordandu-se importanta deosebita art.4, privind pistolul de implantat bolturi. 
Se vor respecta masurile de protectie prevazute in normativele pentru executarea lucrarilor de 
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constructii, precum si instructiunile producatorilor de materiale. 
Prezentul proiect nu se va modifica fara avizul prealabil al proiectantului. 

 
CAIET DE SARCINI - INSTALATII SANITARE 
Generalităţi 
Prescripţii tehnice de bază 

 I-9 - 2015 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare 

 NP-086-05 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de 
stingere incendii 

 I - 44-90 Indrumator privind solutii si masuri in exploatarea instalatiilor sanitare in 

 vederea reducerii pierderilor si risipei de apa 

 C - 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente. 

 I-12-78 Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune la conductele 

 tehnologice din otel. 

 I-27-82 Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a 

 imbinarilor sudate la conductele tehnologice. 

 C-142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatilor la 

 elementele de instalatii 

 Legea 10-95 Legea privind calitatea in constructii 

 C90-83 Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de 

 canalizare a centrelor populate 

 Ordin MLPAT 9/N/15-III-93 

 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii 

 Ordin MLPAT 7/N/3.03.93 

 Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor. 

 SR 1343/1-2005 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa pentru centre 
populate 

 STAS 1478/90 Alimentarea cu apa. Constructii civile si industriale 

 STAS 1795/87 Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de proiectare. 

 SR 1846-1 2008 Determinarea debitelor de apa de canalizare 

 SR EN 671-1 2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor – sistememe echipate cu 
furtun. Partea1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide. 

 STAS 1504/85 Instalatii sanitare - distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturi 
si accesorii. 

 NE 002-97 Norme privind masurile de asigurare a igienei si sanatatii oamenilor, a 

 refacerii si protectiei mediului, la lucrarile de executie a constructiilor 

 STAS 10702/1/83 Acoperiri protectoare-conditii tehnice generale. 

 STAS 7656-80 Tevi de otel, sudate longitudinal, pentru instalatii 

 STAS 10166/1/77 Pregatire mecanica a suprafetelor. 

 STAS 2250/73 Presiuni nominale, de incercare si de lucru maxim admisibile. 

 STAS 9667/74 Incercari lavoare. 

 STAS 9154/80 Armaturi pentru instalatii-conditii tehnice de calitate. 

 STAS 5143/80 Armaturi sanitare-conditii de calitate.  

 SR EN 13162:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată 
mineral (MW). Specificaţie. 

 P 118/2-2013 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor cu privire la 
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 protectia contra incendiilorI1/2000  

 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin asimilare si la 
conducte din alte materiale plastice) C.300-94 

 SR EN 1287:2004 

 STAS 1504-85 

 STAS 1795-87 

 STAS 3051-91 

 Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei 

 lucrarilor de constructii si instalatii. 

 Robinetărie sanitară. Robinete de amestec, termostatate, de joasă presiune 

 Specificaţii tehnice generale 

 Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor 
lor 

 Instalaţii sanitare. Canalizare interioară. Prescripţii fundamentale de proiectare 

 Canale si retele exterioare de canalizare 

 
Notă: Actele de mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligaţia să cunoască şi să respecte 
toate normativele in vigoare legate de execuţia lucrării.Se vor lua in calcul toate normativele si 
standardele in vigoare atat armonizate cat si cele europene. 

 
Garanţii 

 Toate lucrările executate in cadrul contractului vor fi garantate contra defectării sau 
funcţionării incorecte pe o perioadă de 2 ani de la data recepţiei finale, exceptand acele 
categorii de lucrări pentru care sunt prevăzute in contract termene mai lungi. Orice 
remediere la lucrările de instalaţii in perioada de garanţie, se va face operativ şi fără nici 
un cost pentru beneficiar, la sesizarea acestuia. 

 
Ataşamente 

 In timpul lucrărilor se vor intocmi desene cu instalaţia real executată, ataşand şi toate 
dispoziţiile de şantier pentru care s-au dat derogări pentru modificarea traseelor sau 
soluţiilor proiectului. 

 Aceste desene (ataşamente) se vor preda cu proces verbal dirigintelui de şantier. 

 
Condiţii de calitate pentru aparate, echipamente şi materiale 

 La alegerea aparatelor şi echipamentelor, respectiv a materialelor de montaj aferente, 
trebuie avute in vedere: 
-cerinţele de siguranţă şi gradul de finisare necesare instalaţiilor 
-posibilităţile actuale de aprovizionare de pe piaţa internă a unor aparate, echipamente şi 
materiale, avand performanţe conform specificaţiilor. 

 Se vor utiliza numai aparate, echipamente şi materiale omologate care să corespundă 
specificaţiilor din proiect. Orice modificare a tipului/ codului furnizorului şi a 
caracteristicilor tehnice faţă de specificaţiile din proiect vor fi efectuate numai cu acordul 
proiectantului. 

 In acelasi timp, calitatea, caracteristicile si aspectul echipamentelor propuse trebuie sa 
corespunda specificatiilor din prezentul proiect. 

 
Antreprenorul trebuie sa furnizeze pentru fiecare material si echipament o fisa tehnica 
precizand marca, tipul si referinta producatorului, insotita de o documentatie detaliata, in 
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scopul obtinerii aprobarii. La fisa tehnica se va atasa, de asemenea, pentru fiecare produs, 
dupa caz, agrementul tehnic romanesc, omologarea, certificatul de conformitate sau lista 
standardelor romanestim, armonizate cu standardele europene, care au stat la paza 
fabricarii produsului. 
La cererea beneficiarului, antreprenorul este obligat sa depuna mostrele, modelele sau 
specimenele tuturor materialelor, aparatelor sau elementelor care sunt utilizate pentru 
executarea lucrarilor furnizand astfel toate informatiile care ii sunt cerute. 
Mostrele sunt realizate la fata locului in conditii reale de executie. Aceste mostre acceptate 
vor servi ca referinta de apreciere pentru aprovizionarile de santier si pentru receptia 
lucrarilor. 

 
Condiţii de transport, manipulare, depozitare şi livrare 
Transportul, manipularea şi depozitarea aparatelor, echipamentelor şi materialelor se vor 
face in condiţii care să asigure integritatea şi funcţionalitatea lor, luandu-se măsuri pentru 
evitarea deteriorării lor şi pentru impiedicarea pătrunderii apei sau formării condensului in 
ambalaje. 
Transportul şi manipularea aparatelor, echipamentelor şi materialelor se vor face in 
ambalajul original al furnizorului, in poziţia şi cu modul de prindere indicate pe ambalaj. 
In timpul transportului, lăzile, cutiile, etc., vor fi fixate cu opritori şi ancore pentru a se evita 
răsturnarea şi deteriorarea lor prin şocuri. 
Pană la data montajului, aparatele, echipamentele şi materialele vor fi depozitate in 
ambalajul original, respectand limitele de temperatură şi umiditate a mediului, conform 
specificaţilor date de producător. 
Lăzile şi cutiile vor fi depozitate alăturat pentru a se evita deformarea ambalajului, 
manipularea greoaie sau producerea unor eventuale accidente. 
Livrarea pe şantier a aparatelor, echipamentelor şi materialelor se va face cu puţin timp 
inainte de data montajului, cand se va face dezambalarea şi verificarea stării lor, in scopul 
depistării 
eventualelor defecte cauzate de transport şi depozitare, care vor fi aduse imediat la 
cunoştinţa furnizorului. Aparatele care prezintă oxidări puternice sau deteriorări mecanice nu 
vor fi montate in instalaţie. 
La predarea intalaţiei către beneficiar, toate aparatele, echipamentele şi materialele vor fi 
insoţite de certificate de atestare a calităţii lor emise de furnizorii acestora. 

 
Condiţii de execuţie a lucrărilor de montaj 
Generalităţi 
Organizarea lucrărilor de montaj a instalaţiilor revine executantului, care trebuie să asigure 
materialele, sculele şi dispozitivele de lucru necesare in conformitate cu normativele in 
vigoare. 
Lucrările de montaj vor fi executate numai de personal calificat, care trebuie să fie special 
instruit şi verificat in acest scop, astfel incat să cunoască toate fazele şi operaţiile tehnologice 
de execuţie a lucrării şi să respecte normele republicane de protecţia muncii care se aplică la 
acest tip de lucrare. 
Montarea obiectelor sanitare se face cu dibluri fixate in pereti. Inaltimile de montaj sunt cele 
standard, date de normativele in vigoare. 
Fixarea conductelor de plafon sau perete se realizeaza cu bride metalice, cu garnitura de 
silicon, pentru tevi din polietilena sau pentru tuburi din PVC pentru scurgere. 
In scopul evitarii deteriorarii obiectelor sanitare, pe timpul executarii lucrarilor de finisaj la 
constructie, obiectele sanitare vor fi protejate obligatoriu pana la terminarea lucrarilor 
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respective. 
 
Montarea conductei colectoare de canalizare se va incepe de la iesirea ei din cladire, 
mergand spre punctul cel mai indepartat care trebuie racordat. Toate conductele orizontale 
ale canalizarii se vor monta cu panta precizata in partea desenata, in sensul scurgerii apei. 
Vor fi respectate dimensiunile nominale ale conductelor prevăzute, susţinerea conductelor si 
preluarea dilatărilor. 
Imbinările la conductele de apă din oţel zincat vor fi executate prin mufe filetate. 
Golurile din jurul străpungerilor executate pentru treceri prin pereţi sau planşee se vor etanşa 
corespunzator. Spaţiile mici rămase libere după astuparea cu spumă flexibilă se vor obtura 
cu mastic din acelaşi material. 

 
Pregătirea locului de muncă 
Această fază cuprinde următoarele operaţii tehnologice, de care răspunde şeful formaţiei de 
lucru: 
-verificarea calitativă şi cantitativă a aparatelor, echipamentelor şi materialelor de montaj 
aferente, 
identificate in magazie şi scoaterea lor la montaj; 
-verificarea calitativă şi cantitativă a sculelor şi dispozitivelor de lucru, a mijloacelor de 
protecţie şi a echipamentului de lucru care urmează să fie folosite la lucrare; 
-verificarea finalizării lucrărilor la structura de rezistenţă inclusiv planşeele, zidăria portantă şi 
neportantă şi a fost obţinut avizul de incepere a lucrărilor de montaj. 

 
Trasarea pozitiilor de montaj 
Se identifică traseul instalaţiei pe elementele de construcţie in conformitate cu proiectul de 
execuţie, pentru sistemul de fixare al tevilor. Se au in vedere următoarele: 

 traseele stabilite in cadrul documentaţiei; 

 traseul conductelor trebuie să fie paralel cu pereţii sau cu linia stalpilor şi să urmeze 
drumul cel mai scurt spre obiectele sanitare; 

 montajul conductelor din teava de otel zincat impune prinderea reţelei din loc in loc 
pe suporţi cu coliere de fixare, susţinere; 

Se marchează cu creta, traseul conductelor de apă care urmează să fie executate. Deoarece 
trasarea are loc inainte de finisarea clădirii, poziţia diverselor elemente se stabileşte luand ca 
reper linia de nivel marcată de constructor. Această linie se trasează pe pereţii incăperilor la 
1,0 m deasupra nivelului pardoselii finite. 
Poziţia conductelor se stabileşte insemnand pe perete cota de montare corectă, măsurată 
deasupra sau dedesubtul liniei de nivel, după cum este cazul. Poziţia in plan orizontal a 
elementelor instalaţiei se fixează măsurand distanţele de montaj faţă de pereţii incăperii. 
La trasarea conductelor se vor avea in vedere pantele de montaj şi se va insemna poziţia 
ramificaţiilor, a armăturilor şi a dispozitivelor de fixare susţinere. Pe traseul conductelor se 
indică dimensiunea acestora, precum şi a ţevilor de ramificaţie. 
La alegerea traseului se va verifica dacă: 
- lungimea traseului este cea mai scurtă; 
- au fost respectate distanţele minime admise pană la conductele altor instalaţii sau pană la 
elementele de construcţie. 
Traversarea elementelor de construcţie se va face numai in locurile indicate in proiect. Nu se 
admit alte treceri decat cele prevăzute in proiect fără avizul scris al proiectantului. 

 
Montarea conductelor de apa 
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Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 10/00. La conductele cu diametrul 
mai mare de 2”, se admite montajul orizontal. 
Distanta minima intre conductele paralele neizolate sau intre acestea si suprafetele finite ale 
elementelor de constructii adiacente va fi de minimum 10 cm. 
La trecerea prin pereti si plansee, conductele si coloanele de apa se vor monta in tuburi de 
protectie (mansoane). 
Partea superioara a mansoanelor de protectie din incaperile dotate cu instalatii sanitare, va 
depasi nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm. 
Fixarea şi susţinerea conductelor de pereţi, tavane, etc., se va face cu brăţări, dispozitive de 
prindere sau console. 
Brăţările pentru toate conductele verticale alăturate se vor monta la acceaşi inălţime faţă de 
pardoseala finită. 
Conductele vor fi montate după ce in prealabil s-a făcut pe ziduri trasarea lor, indicandu-se 
locurile unde vor fi montate coloanele, poziţiile ramificaţiilor, armăturilor şi a punctelor de 
susţinere. 
Pe traseul conductelor se va evita formarea sacilor sau pungilor de aer sau apă. Acolo unde 
nu este posibilă evitarea sacilor se vor monta robinete de golire. 
Preluarea dilatarilor conductelor de apa calda de consum se realizeaza prin schimbari de 
directie si schimbari ale nivelului traseului etc., asa cum sunt prevazute prin proiect. 
Daca nu se prevede altfel prin proiect, ramificatiile conductelor spre consumatori, (obiecte 
sanitare), se realizeaza mascat, in grosimea peretilor din gipscarton sau in slituri orizontale 
sau verticale, luandu-se la montaj masurile necesare pentru a permite dilatarea conductelor 
ingropate. 
Se vor respecta cu strictete toate masurile impotriva transmiterii zgomotelor si anume: 
- bratari de sustinere la conductele din metal cu strat antifonic (cauciuc sau pasla 
0,3...0,8mm) 
- racorduri elastice intre conductele de distributie si agregatele hidromecanice 
- izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor hidromecanice, de 
elementele fixe ale constructiei (pardoseli, socluri din beton, etc.) 

 
Armaturi 
- se vor utiliza robinete de trecere cu cap sferic cu presetupa pe garnitura de teflon, cu mufe 
filetate pentru asamblarea cu tevi de otel (1/2"...3"). 
Pentru racordarea la punctele de consum (baterii amestecatoare sau robinete de seviciu) se 
vor monta armaturi de inchidere si reglaj: 
- coltar de tip sublavoar, la bateriile obiectelor sanitare 
- cu montaj ingropat, la grupurile de obiecte sanitare 
- drept cu mufe filetate pentru tevi de otel conductele aparente 
Se vor monta armaturi de golire in toate punctele necesare golirii instalatiei. 
Robinetele de golire vor fi drepte cu cep, cu corp din alama si mufa filetata pentru racordarea 
la tevi de otel la un capat si racord olandez pentru racordul piesei port furtun la celalalt capat. 
Se vor utiliza robinete de golire cu dop filetat cu lant pentru protectia racordului pentru port 
furtun. 
Se vor monta armaturi de retinere (sens unic) si armaturi de siguranta in punctele indicate in 
proiect. 
Armaturile se vor monta tinand seama de urmatoarele conditii: 
- usor accesibile 
- usor demontabile 
Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis. 
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Conductele de scurgere si montarea lor 
Conductele instalaţiilor de canalizare menajeră se vor executa din PVC-U şi PVC-KG cu 
imbinare prin inele de cauciuc pentru scurgerea apelor uzate sanitare: 
- de la obiectele sanitare, montate sub tencuieli sau in pardoseli 
- ramificatii aparente sub plafoane false 
- colectoare orizontale in zone usor accesibile pana la Dn 150mm. 
Conductele din PVC-KG se vor utiliza la instalaţiile pozate in subsoluri, iar cele din PP se vor 
utilize pentru traseele montate in grupurile sanitare pe pe nivele si in coloane. 
Produsul trebuie sa raspunda normelor de calitate si sa se incadreze privind rezistenta si 
conditiile de montaj in prevederile normativelor NP 003 – 96 si I 1 - 78 pentru conducte de 
scurgere din PP si PVC KG. 
Asamblarea tuburilor de scurgere din PP si PVC KG se face prin mufe avand inel de cauciuc 
pentru etansarea imbinarii. Asamblarea se executa strict in conformitate cu instructiunile 
producatorului. 
La montarea tuburilor de scurgere indiferent de materialele din care sunt facute se vor 
respecta traseele din proiect, iar daca conditiile de executie pe santier impun unele modificari 
de traseu se va solicita acordul proiectantului. 
La orice modificare de traseu se vor respecta urmatoarele conditii: 
- reducerea la strictul necesar a numarului schimbarilor de directie 
- racordarile la coloane sau colectoare la un unghi mai mic sau egal cu 45˚ 
- se vor evita schimbarile de directie la unghiuri mai mici de 90˚ 
- se vor evita traseele pe sub utilaje. 
Manipularea şi depozitarea tuburilor se va face cu atenţie, ferindu-le de lovituri, zgarieturi, 
şocuri. 
Se interzice descărcarea tuburilor prin cădere liberă, manipularea tuburilor agăţate prin 
trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu carlige la capetele tubului, lovirea tuburilor intre 
ele sau de alte obiecte, rostogolirea sau tararea pe suprafeţe dure sau abrazive. 
Depozitarea se va face in spaţii special amenajate, ferite de intemperii şi de posibilitatea 
deteriorării tuburilor. Inălţimea de depozitare nu trebuie să depăşească 2 m. Vor fi prevăzuţi 
suporţi din loc in loc pentru a evita deformarea ţevilor. Trebuie evitat ca ţevile şi fitingurile să 
intre in contact cu substanţe ce atacă PVC-ul. 
Operaţiile necesare pentru imbinarea conductelor şi fitingurilor sunt: 
- se curăţă de praf, nisip sau alte depuneri atat capătul ce trebuie introdus in mufă cat şi 
mufa, inclusiv garnitura de etanşare. 
- se aplică un strat de lubrifiant atat pe garnitură cat şi pe capătul ţevii; lubrifiantul folosit va fi 
săpunul lichid; nu se vor folosi ca lubrifiant uleiuri sau grăsimi. 
- se impinge fitingul pe ţeavă pană la maxim şi se marchează cu un creion; capătul ţevii 
trebuie tras inapoi din fiting cca 3 mm pentru fiecare metru de ţeavă intinsă de la ultima 
imbinare, dar nu mai mult de 10 mm. 
Capetele libere ale conductelor se vor acoperi pentru a le proteja impotriva murdăririi şi 
pentru a impiedica intrarea de materiale care duc la infundarea ulterioară a conductelor.Se 
va urmări ca ţevile de canalizare şi in special racordurile verticale să nu fie deplasate de pe 
poziţie. 
Toate golurile in pereţi, planşee şi acoperiş necesare pentru trecerea instalaţiilor sanitare se 
vor efectua numai prin carotare, după primirea acceptului proiectantului de structură. 

 
Fixarea conductelor de elementele de construcţie se va realiza cu ajutorul colierelor de 
stranger din oţel crom de la o firmă producătoare consacrată. Intre piesele de susţinere şi 
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conducte se vor prevedea elemente elastice din cauciuc. Colierele se vor inşuruba in pereţi, 
in dibluri de plastic. 
Se vor respecta cu strictete recomandarile furnizorului privind conditiile de montaj ale 
conductelor precum si preluarea dilatarilor, pozitionarea punctelor fixe etc. Daca furnizorul nu 
precizeaza altfel vor fi respectate datele din proiect. 
Toate materialele vor fi insotite de certificate de calitate. Materialele specificate pot fi 
inlocuite numai in cazuri justificate, cu aprobarea proiectantului. Schimbarile de materiale se 
vor consemna scris. 
Pe coloanele de scurgere se vor prevedea piese de curatire la baza coloanei si deasupra 
ultimei ramificatii, daca nu se prevede altfel prin proiect. Inaltimea de montaj a pieselor de 
curatire pe 
coloane va fi de 0.4-0.8m de la pardoseala. Toate coloanele pluviale vor fi prevăzute cu 
piese de curăţire la baza coloanei. 
Pe colectoarele orizontale montate ingropat sub pardoseli, acolo unde este cazul, se vor 
prevedea piese de curatire de pardoseala (P.C.), cu racord Dn 50mm avand sistem de 
inchidere etansa cu dop filetat, usor demontabil pentru introducerea in tub a echipamentului 
de curatire. 
Acoperirea pieselor de curatire (P.C.) se face cu capace escamotabile avand finisaj similar 
pardoselii. 
 

Ventilarea conductelor de canalizare 
Ventilarea coloanelor de canalizare se va face prin prelungirea coloanelor deasupra 
acoperişului cu 0,5 m şi montarea de căciulă pe coloana de ventilare, sau prin aeratoare cu 
membrană, conform proiect. 
Dacă pentru coloanele de ventilare se necesită perforarea acoperişului, firma care va efectua 
perforarea acoperişului va efectua şi lucrările de refacere a tuturor straturilor acoperişului 
asigurand o etanşare perfectă. 
Se vor realiza conducte de ventilare primara si secundara asa cum sunt prevazute prin 
proiect. 

 
Montarea conductelor de canalizare 
Conductele de canalizare verticale se vor poza perfect vertical. Devierile de conducte se vor 
face sub un unghi de 45 grade. 
La montarea conductelor de scurgere din PVC-KG se vor utiliza sustineri si bratari 
prefabricate, produse de firme consacrate. Nu se acceptă improvizaţii sau confecţii metalice 
executate de constructor. Sustinerile propuse de contractorul lucrarii vor fi supuse aprobarii. 

 
 
CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE 
I.   GENERALITATI. 
Prezentul caiet de sarcini tratează elementele tehnice cu precizări şi prescripţii complementare 
planşelor si memoriului din proiectul tehnic pentru instalaţiile electrice de bază ale obiectivului 
CONSTRUIRE VESTIARE PENTRU TEREN SINTETIC beneficiar fiind COMUNA PADURENI. 

 
Caietul de sarcini este grupat pe faze si obiecte de execuţie, după cum urmează: 
A. Alimentarea cu energie electrică (relaţii şi delimitare furnizor - consumator) ; 
B. Montarea circuitelor şi coloanelor elec. executate cu conductori protejaţi în tuburi sau cabluri ; 
C. Montarea tablourilor, a echipamentelor şi racordarea utilajelor de forţă şi AMC ; 
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D. Executarea instalaţiilor de protecţie şi paratrăsnet ; 
 

II. PREZENTAREA LUCRARILOR. 
II.A. - ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA. 
Alimentarea cu energie electrică a consumatorului în ansamblu se face din instalaţiile 
electroenergetice respectiv din tabloul de joasa tensiune al postului de transformare, unde se va 
monta o plecare pentru TD amplasat holul de acces. 
 
Gradul de siguranţă garantat din partea furnizorului de energie precum şi schema de alimentare 
cu energie electrică a consumatorului, se stabilesc de comun acord între furnizor şi consumator 
(proiectant general) conf. normativului PE-124. 
 
Instalaţiile electroenergetice de alimentare (racordul, firida, coloana) inclusiv aparatajul de 
măsură a energiei pentru decontare apartin furnizorului. 
 
Furnizorul şi consumatorul au obligaţia ca pe baza avizului de racordare şi a contractului de 
furnizare să respecte parametrii tehnici stabiliti si contractati :tensiune, frecvenţă, timp de 
întrerupere, numar de întreruperi din partea furnizorului, putere, energie electrică şi factor de 
putere . 

 
 
II.B. - MONTAREA CIRCUITELOR SI COLOANELOR ELECTRICE EXECUTATE  CU   
          CONDUCTORI PROTEJATI IN TUBURI SAU CU CABLURI. 
II.B.1. - GENERALITATI. 
Acest capitol cuprinde specificaţiile pentru lucrările de execuţie ale tuturor categoriilor de tuburi 
şi conductoare necesare instalaţiilor electrice de iluminat, forţă, automatizări, curenţi slabi, etc. 

 
II.B.2.- NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERINTA.  
I.7 Normativ privind proiect. şi executia inst. electrice la consumatori până la 1.000 

V .  

C 56 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. 

STAS 549 Tuburi de protecţie, filet pentru tuburi de protecţie etanşe. Dimensiuni . 

STAS 551 Piese de fixare a tuburilor pentru instalaţii electrice. Bride metalice. Dimensiuni. 

STAS 11160 Piese de îmbinare pt.tuburi izolate IPY, IPEY, mufe drepte, curbe la 90°.  
Dimensiuni. 

STAS 7933 Tuburi de protecţie PEL cu  manson. 

 
II.B.3. - MATERIALE. 
Pentru executarea circuitelor pentru diferite categorii de instalaţii se folosesc numai materiale 
omologate şi anume: 
-Tuburi de protecţie: 

 tuburi IPY, IPEY, PEL, OL etc. ; 

 mufe şi curbe IPY, IPEY, PEL, OL ; 

 racorduri olandeze pentru îmbinare prin lipire sau filetare ; 

 adeziv CCEZ-100 ; 

 dicloretan solvent . 
Se vor folosi numai tuburi pentru care există piese de îmbinare uzinate. 
-Conductori electrici 
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Pentru diferitele categorii de instalaţii se vor folosi: 

 conductori tip AFY, FY, TY etc. ; 

 cabluri tip ACYY, ACYABY, CYY, CYABY, ACCYB, CCC2Y-2, etc. ; 
 

II.B.4. - LIVRAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA. 
Manipularea şi transportul materialelor din PVC se face în încăperi curate şi vor fi aşezate pe 
sortimente şi dimensiuni pe suprafeţe plane. 
Temperatura maximă de depozitare va fi + 15°C. Adezivul şi solventul se păstrează în vase 
etanşe din tabla galvanizată prevăzută cu etichete, în  încăperi răcoroase (+ 50 C). 

 
II.B.5. -  EXECUTIA LUCRARILOR 
II.B.5.1. - LUCRARI PREGATITOARE: 
Inaintea începerii lucrărilor de execuţie, executantul este obligat la: 
a)studierea şi însuşirea documentaţiei scrise şi desenate ; 
b)evidentierea golurilor prin pereţi şi fundaţii necesare realizării instalaţiilor electrice pentru evitarea 
spargerilor ulterioare ; 
c) pregătirea locului de muncă prin aducerea sculelor şi dispozitivelor necesare ; 
d) întocmirea unui grafic de execuţie a lucrărilor ; 
e)organizarea echipelor de lucru pe şantier ; 
f) verificarea aparatelor şi echipamentelor aduse pe şantier. 
 

II.B.5.2. - EXECUTIA PROPRIU-ZISA. 
II.B.5.2.1. - MONTAREA TUBULATURII.  
a) se vor alege trasee ale circuitelor cat mai scurte si in linie dreapta ; 
b) se vor respecta distantele  minime cerute de normativul I.7 ; 
c) la montarea tubulaturii pe pereţi, distanţe între punctele de prindere, vor respecta prevederile 
normat. I.7 
d) la montarea accesoriilor se vor respecta prevederile normativului I.7 ; 
e) pe orizontală tubulatura instalaţiei electrice se va amplasa deasupra conductelor de apă, iar pe 
verticală la o distantă minimă de 50 cm faţă de orice sursă de caldura ; 
f) la executarea şanţurilor pentru montarea tubulaturii se va avea in vedere ca adâncimea lor sa  fie 
mai mare de 1/2 din diametrul  tubului . 
 

 II.B.5.2.2. - MONTAREA CONDUCTELOR. 
a) se va respecta normativul I.7 in privinţa marcării conductelor; 
b) se va lucra numai in domeniul de  temperaturi : de la - 5 la + 35°C ; 
c) se vor  executa numai legături  în doze şi numai cu cleme . 
 
Pentru toate tipurile de conductoare ce se folosesc, executantul va acorda o atenţie deosebită la 
realizarea unui contact durabil şi care să permită, la nevoie, o verificare uşoară. 

 
II.B.6. - VERIFICARI. 
II.B.6.1. - VERIFICARI DE EFECTUAT  PE PARCURSUL LUCRARII. 
Verificări vizuale, scriptice şi prin măsurători pentru toate materialele ce se pun în operă. 
Prin aceste verificări se pun în concordanţă prevederile din proiect cu materialele ce urmează a 
se folosi privind caracteristicile de calitate, dimensiunile, etc. 
Se fac prin confruntare directă (vizuală) a materialelor cu buletinul de calitate sau prin 
măsurători privind dimensiunile (secţiuni, diametre, lungimi, continuitatea electrică, etc.). 
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II.B.6.2. - VERIFICARI DE EFECTUAT PE FAZE DE LUCRU. 
Pentru fiecare tronson sau porţiuni din instalaţia executată se verifică: 
a) calitatea circuitelor electrice ; 
b) sistemul de  marcare a conductelor ; 
c) legăturile electrice ale conductelor instalaţiei  electrice ; 
d) măsurarea rezistenţei de izolaţie intre conducte si intre conducte si priza de pământ . 
Verificarea legăturilor electrice ale conductelor se face prin  sondaj la cca. 15% din numărul total 
de legături. 
La circuitele etanşe executate în tuburi se va verifica etanşeitatea lor prin  menţinerea timp de o 
oră a unei presiuni de aer de cca. 2,5 atm. Valoarea rezistentei de izolaţie ce se consideră 
admisă este de  min. 500.000 ohmi. 
Toate aceste verificări se fac în mod obligatoriu de persoane autorizate şi în prezenta 
delegatului beneficiarului, întocmindu-se buletine de calitate sau se vor consemna în registrul de 
procese verbale. 

 
II.B.6.3. - VERIFICARI DE EFECTUAT LA RECEPTIA PRELIMINARA. 
Aceste verificări se fac cu delegaţii întreprinderii furnizoare de energie electrică împreună cu 
comisia de recepţie. 
Delegatul FURNIZORLUI examinează documentele puse la dispoziţie de executant, inclusiv 
dosarul definitiv şi va face verificări prin sondaj, înainte de punerea sub tensiune, instalaţiei 
electrice i se va face o verificare minuţioasă, acordându-se, în special, atenţie acelor elemente 
sau părţi de instalaţie în care nu au fost respectate toate condiţiile tehnice şi organizatorice 
prevăzute în proiect. 

 
II.B.6.4. - MASURATORI, DECONTARI. 
Tuburile şi conductoarele se măsoară la metru liniar, iar decontarea se va face in baza facturilor 
de aprovizionare a mate-rialelor şi echipamentelor. 

 
II.C. - MONTAREA SI RACORDAREA TABLOURILOR, APARATELOR, 
ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR DE FORTA SI AMC. 
II.C.1. - GENERALITATI. 
In cadrul prezentului capitol, sunt tratate lucrările specifice pentru instalaţiile de forţă la 
urmatoarele genuri de consumatori: 
a) lucrări industriale ; 
b) lucrări de gospodărie comunala ; 
c) centrale şi puncte termice, staţii de pompare cu hidrofor, centrale ventilaţie ; 
d) alte lucrari similare. 
Pentru montarea circuitelor cu tuburi, ţevi şi cabluri se va consulta cap. II. B 
Pentru realizarea instalaţiilor de protecţie se va consulta cap. II.D 

 
  II.C.2. - NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERINTA. 
I.7 Normativ privind proiect. şi executia inst. electrice la consumatori până la 

1.000 V. 

NTE 107 Normativ pt. proiect. şi execuţia reţelelor de cabluri electrice . 

PE 124 Normativ priv. stab. soluţ.de alim.cu energ.a  consumatorilor industriali şi 
similari .                            
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PE 135 Instrucţ.priv. determin. secţ. econom. a conduc. in inst.electrice de distrib.de 
1-110kV  

PE 145 Normativ privind stabilirea puterilor nomin. econom. pt. transformatoarele 
din posturi.  

P 118 Norme tehnice de proiect. şi realizarea construcţiilor privind protecţia 
acţiunea focului 

C 56 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente. 

STAS 549 Tuburi de protecţie, filet pentru tuburi de protecţie etanşe. Dimensiuni. 

STAS 551 Piese de fixare a tuburilor pentru instalaţii electrice. Bride metalice. 
Dimensiuni. 

STAS 552 Doze de aparate şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice. 
Dimensiuni. 

STAS 881 Motoare elect. asincrone trifazate  de 0,06 si 132 kw. Puteri, tensiuni  şi 
turaţii nomin. 

STAS 4173/1,2,3 Sig.fuz.de j.t.. Cond.teh. gen.de calit. . 

STAS 5325 Grade normale de protectie ale utilajelor electrice. Clasificare si simbolizare.                                                                   

STAS 5358 Tablouri de distribuţie închise pentru 500 V c.a şi până la 630 A. Condiţii  
speciale. 

STAS 7933 Tuburi de protecţie PEL cu manşon. 

STAS 7944 Bare conduc.de curent.Curent. max.admis.de durată; secţ.1. Contact. şi  
demar. elmag.  

STAS 11160/2 Piese de îmbinare pt.tuburi izolate IPY, IPEY, mufe drepte, curbe la 90°.  
Dimensiuni. 

STAS 12604/4,5 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii. 

SREN 60529 Masini electrice. Grade de protectie asigurate prin carcasa (IP) 

SREN 60947/2,3,6 Aparataj de joasă tensiune. Întrerupătoare automate. 

 
II.C.3. - MATERIALE, APARATAJE SI ECHIPAMENTE ELECTRICE.  
Toate materialele şi echipamentele utilizate pentru diferitele categorii de medii, vor fi omologate 
şi vor corespunde standardelor în vigoare. 
Cele mai frecvent utilizate sunt::  
a)     tablouri electrice echipate în dulapuri metalice ; 
b)      papuci şi cleme de legătură ; 
c)     prize şi fise III ; 
d)     contactoare de curent alternativ ; 
e)     relee termice ; 
f)     contactoare de curent alternativ cu relee termice ; 
g)      întrerupătoare automate de joasă tensiune, monopolare si tripolare ; 
h)     aparate de măsură, voltmetre, ampermetre, wattmetre, cosfimetre, contoare electrice 
monofazate şi trifazate ; 
i)     aparataj de comandă şi semnalizare: butoane, lămpi, semnalizare, chei de comandă, 
presostate,  termometre şi manometre cu contacte electrice, etc. . 
 

II.C.3.1. - TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE. 
Transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi a echipamentului electric se vor face cu 
grijă, pentru evitarea deteriorării lor. 
Livrarea pe şantier, se va face cu puţin timp înainte de punerea în operă. Înainte de livrare, în 
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magazie se verifică starea tuturor materialelor.     
Furnitura va fi însoţită de certificatul de calitate, care urmează să fie predat beneficiarului. 
Depozitarea tablourilor şi a echipamentelor electrice pe şantier, se face în încăperi uscate şi 
asigurate contra sustragerilor. 

 
I.C.4. - EXECUTIA LUCRARILOR. 
II.C.4.1. - LUCRARI PREGATITOARE. 
a)  studierea şi însuşirea documentaţiilor scrise şi  desenate ; 
b)  verificarea materialelor şi a echipamentelor aduse pentru  montaj ; 
c)  studierea, la fata locului, a condiţiilor de montaj şi de racordare; 
d)  pregătirea confecţiilor metalice şi a suporţilor pentru  susţinerea tablourilor, a echipamentului 
electric în general ; 
e)  trasarea poziţiei de montaj cu respectarea distanţelor, conf. normativului I.7 . 
 

    II.C.4.2.  EXECUTIA PROPRIU-ZISA.  
a)  montarea confecţiei metalice, a scheletelor şi a suporţilor de susţinere a echipamentului cu 
respectarea proiectului şi a  indicaţiilor furnizorului de echipamente  ; 
b) amplasarea şi montarea tablourilor cu respectarea normativului I.7. 
 

ESTE INTERZISA : 
a)   amplasarea tablourilor ce conţin aparate de măsură în încăperi cu temperaturi sub 00C şi 
peste  400C ; 
b)   respectarea distanţelor de izolare în aer conf. normativului I.7; 
c)   respectarea înălţimii de montare a laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseală care nu  va 
depăşi 2,2  m   
d)   echipamentul electric prevăzut a avea gradul de protecţie minim necesar destinaţiei şi 
mediului  încăperii şi va respecta normativul I.7 si STAS 5325 ; 
e)   aparatele de comandă ale instalaţiilor de forţă prevăzute trebuie să întrerupă simultan toate 
conductele de fază ale circuitului ; 
f)   întrerupătoarele cu pârghie şi separatoarele prevăzute la tablourile principale asigură o 
separaţie vizibilă, necesare în exploatare. Racordarea tensiunii de intrare  se face la contactele 
fixe. Cuţitele nu au voie să se închidă, sau deschidă sub efectul unor vibraţii ; 
g)   aparatele de comandă, de reglaj şi de protecţie prevăzute pentru motoarele electrice, vor 
respecta normativul I.7 
h) dimensionarea circuitelor, a coloanelor şi reţelelor electrice , trebuie să respecte normativul I.7, 
in privinta secţiunilor   minime , precum şi normativul PE-135 privind  secţiunile economice pentru 
lungimi  de traseu ce depasesc cca. 50m. . 
 
 
 

I.C.5. - VERIFICĂRI. 
II.C.5.1. - VERIFICARI DE EFECTUAT  PE PARCURSUL LUCRARILOR. 
a)   se vor verifica scriptic şi vizual calitatea şi  caracteristicile tehnice atât ale materialelor, ale 
confecţiilor metalice, cât şi ale echipamentelor electrice  de forţa ; 
b)   materialele trebuie să corespundă standardelor şi  normativelor de fabricaţie menţionate în 
certificatele de calitate.; 
c)   se vor verifica, prin măsurători, distanţele minime de respectat între instalaţiile electrice şi 
celelalte genuri de instalaţii conf. normativului I.7. 
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II.C.5.2. - VERIFICARI DE EFECTUAT PE FAZE DE LUCRARI. 
a)   se vor  verifica prin sondaj, la cel puţin 15%, legăturile electrice la aparate şi receptoare; 
b)   se vor  verifica calitatea fixării confecţiilor, a echipamentelor, a tablourilor, a electromotoarelor, 
a receptoare electrice fixe ; 
c)   se vor  verifica racordurile circuitelor la tablouri, echipamente şi receptoare, precum şi a 
respectării  razei de curbură la cablurile aferente conf. normativului NTE-107; 
d)   se va verifica gradul de protecţie la tablouri şi echipamentul prevăzut în proiect ; 
e)   se va verifica vopsirea barelor, a scheletelor, etc. cu  respectarea culorilor standard, precum 
şi existenţa etichetelor. 
 

II.C.5.3. - VERIFICARI DE EFECTUAT LA RECEPTIA PRELIMINARA. 
a)verificarearezistentei de izolaţie care va fi cel puţin 0,5 Mohm ;        
b)  verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pământ conf. proiect şi  STAS 12604/5; 
c)  verificarea reglajului corect al releelor, întrerupătoarelor automate ; 
d)  verificarea montarii corecte a siguranţelor calibrate conform proiectului ; 
e)  verificarea modului de realizare şi funcţionarea instalaţiilor de protecţie contra electrocutărilor ; 
f)  verificarea modului de realizare şi funcţionarea în ansamblu a  instalaţiilor electrice. 
 

II.C.6. - MĂSURATORI PENTRU DECONTARE. 
Măsurătorile pentru decontare se fac în unităţi fizice: buc.; ml; kg; după caz, iar decontarea va 
face in baza facturilor de aprovizionare a materialelor şi echipamentelor. 

 
II.D. - EXECUTAREA INSTALATIILOR DE PROTECŢIE SI PARATRASNET. 
II.D.1. - GENERALITATI. 
     Acest capitol se referă la următoarele lucrări: 
a)   protecţia impotriva atingerilor indirecte ; 
b)   priza de pamant si legarea la priza de pământ ; 
c)   protecţia impotriva trăsnetului . 
 

II.D.2. - STANDARDE CE SE VOR RESPECTA LA EXECUTIA LUCRĂRILOR. 
I.7 Normativ privind proiect. şi executia inst. electrice la consumatori până la 1.000 

V . 

STAS 12604/5 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. 

SRCEI 60364-4 Instalatiile electrice ale cladireilor.Masuri de protectie pt. asigurarea securitatii. 

 Norme republicane de protecţia muncii. 

 
 
 
 
II.D.3. - MATERIALE. 
Pentru instalatiile de protectie si paratrsnet se  folosesc: 
a)   conductoare din cupru de tip FY, conductoare din cupru flexibile etc. ; 
b)   şuruburi, piuliţe, şaibe. ; 
c)   platbanda OL-Zn, electrozi din CLZn ; 
d)   şuruburi, piuliţe, şaibe ; 
e)   cositor, pastă de lipit, etc . 
 

II.D.4. - LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE. 
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Manipularea şi transportul materialelor necesare executării instalaţiilor de protecţie se va 
face cu grijă, depozitarea se va face pe sortimente şi dimensiuni. 
In magazie, accesoriile de îmbinare se vor aranja în rafturi. 
 
II.D.5. - EXECUTIA LUCRARILOR. 
II.D.5.1. - INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE.             
Protecţia impotriva atingerilor indirecte ( legare la nul de protectie ) se aplică la toate părţile 
metalice ale instalaţiei elec-trice care pot fi atinse şi care, în mod normal, nu sunt sub tensiune. 
Se exceptează utilajele electrice la care se aplică una din următoarele protecţii: 
a)   izolarea de protecţie ; 
b)   separarea de protecţie ; 
Conductoarele de nul de protecţie se execută din cupru sau din oţel şi vor avea dimensiunile 
specificate în documentaţie sau conform STAS 12604/5. 
Conductoarele de nul de protecţie executate din conductoare vor avea o izolaţie colorată în 
verde-galben. 
Secţiunea minimă a conductorului de nul de protecţie, în cazul în care este separat, va fi de 
minim 16 mmp, pentru conductorul de Cu şi de minim 50 mmp pentru platbanda OL. 
Racordarea unui receptor la conductorul de nul şi la conductorul de protecţie se va face prin 
borne separate conf. STAS 12604/5. 
In cazul în care conductorul de nul este folosit şi drept conductor de protecţie nu se montează 
siguranţe fuzibile pe acest conductor. 
Legăturile de la conductorul principal de legare la pământ la carcasele utilajelor şi 
echipamentelor electrice, se vor executa conform STAS 12604/5. 
Legăturile la construcţiile metalice folosite în instalaţia de protecţie se vor executa prin sudura, 
prin şuruburi prevăzute cu şaibe cu crestături care să asigure un perfect contact electric. 
Conductorul de nul de protecţie face parte din instalaţia de legare la pământ. 
 

 II.D.5.2. - LEGAREA LA PRIZE DE PAMINT. 
Conductorul principal de legare la pământ se executa din oţel zincat sau din cupru, cu 
dimensiunile  conf. STAS 12604/5. 
Legătura între utilajele şi instalaţiile de legătura la pământ se va executa înaintea legării 
conductoarelor de lucru la bornele utilajului. 
Secţiunile, grosimile şi diametrele  minime ale elementelor conductoarelor de legătura sunt 
specificate în documentaţie şi sunt in conformitate cu  STAS 12604/5. 

 
II.D.5.3. - INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI. 
Instalaţia se executa astfel încât numărul de legături electrice din instalaţie să fie cât mai redus. 
Legăturile electrice dintr-o PT se fac prin sudura pe o lungime de minim 10 cm. In cazul 
legaturilor mecanice (prin şuruburi) suprafaţa de contact va fi de cel puţin 10 cmp şi se vor folosi 
cel puţin 2 şuruburi M8 sau şuruburi M10. 
In cazul în care IPT se executa cu conductoare din OL, ele se vor zinca (inclusiv şuruburile de 
îmbinare). 
Imbinările din pământ se protejează prin acoperire cu un strat de bitum. 
Întreaga IPT aflata deasupra pământului şi până la 30 cm sub nivelul solului, cu excepţia 
conductelor înglobate în beton şi a celor din aluminiu eloxat, va fi protejata după instalare contra 
coroziunii prin aplicarea unui grund de plumb şi prin vopsirea cu vopsea rezistenta la intemperii. 
Pentru materialele şi dimensiunile minime ale materialelor, se va consulta normativul  I.20. 
Distantele de la conductele IPT până la elementele de construcţie vor respecta prevederile 
normativului I.20. 
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Protecţia mecanica a IPT-ului se face pe înălţimea de 1,5 m de la sol şi 0,3 m sub nivelul solului 
prin profile de OL laminat care vor fi vopsite cu vopsea rezistenta la intemperii. 

 
II.D.6. - VERIFICARI. 
II.D.6.1. - VERIFICAREA INSTALATIILOR DE PROTECTIE IMPOTRIVA 
ATINGERILOR INDIRECTE. 
a)   verificarea vizuala a conductelor de protecţie şi a instalării protejate a acestora ; 
b)   verificarea dimensionării corecte a siguranţelor fuzibile şi a stării de funcţionare a dispozitivelor  
de protecţie  ; 
c)   verificarea marcării conductoarelor de protecţie şi a  legaturilor corecte la utilaje, prize, tablouri, 
etc.; 
d)   verificarea continuităţii şi a secţiunii echivalente construcţiilor metalice ale clădirilor.. 
                     Toate verificările  se fac înaintea darii în exploatare a instalaţiei şi cel puţin o data 
pe an (in timpul exploatării). 
La recepţia preliminară se va verifica eficienta instalaţiei de protecţie şi anume:se pune la o 
masa o faza, luându-se toate masurile de protecţie pentru evitarea accidentării prin 
electrocutare. Instalaţia este eficienta daca asigura valori ale tensiunilor de atingere şi de pas 
sub 65 V şi timpi de deconectare mai mici de 3 s. 

 
II.D.6.2. - VERIFICAREA INSTALATIEI DE PARATRASNET. 
Se verifica, în ordinea următoare: 
a)   după montarea conductorilor de captare şi de coborâre se verifica pe rând continuitatea 
electrica  a fiecărei părţi de instalatie;   
b)  se executa legarea conductoarelor de captare la cele de coborâre şi se verifica continuitatea 
întregului ansamblu ; 
c)  se verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant ; 
d)  după montarea piesei de separaţie se va verifica continuitatea electrica a îmbinării şi apoi a 
întregului  ansamblu . 
 

II.D.7. - MASURATORI SI DECONTARI. 
Platbanda OL 25 x 4, OLZn 40 x 4, OLZn 25 x 4 mm se măsoară la metru liniar, iar cutiile cu 
eclisa se măsoară la bucăţi iar decontarea va face in baza facturilor de aprovizionare a 
materialelor şi echipamentelor. 

 
II.E. - RETELE DE ENERGIE 1 KV EXECUTATE IN CABLU. 
II.E.1. - GENERALITATI. 
 In cadrul prezentului capitol sunt tratate lucrările specifice pentru: 

a) reţele electrice în cablu 1 kV  
 

II.E.2. - STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTE. 
I.7 Normativ privind proiect. şi executia inst. electrice la consumatori până la 1.000 

V . 

NTE 107 Normativ pt. proiect. şi execuţia reţelelor de cabluri electrice . 

PE 116 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice. 

PE 135 Instrucţ.priv. determin. secţ. econom. a conduc. in inst.electrice de distrib.de 1-
110 kV. 

STAS 4481-1,2 Cabluri de energie cu izolaţie de hârtie impregnată în manta de plumb. 

NTR 521-E Cabluri de energie cu izolaţie din polietilenă  termoplastică 12/20  kv. 
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SRCEI 60364-5 Instalatii electrice. Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Sisteme de 
pozare. 

 
II.E.3. - MATERIALE.  
Toate materialele utilizate vor fi omologate şi vor corespunde standardelor în vigoare. 
            Cele mai frecvent utilizate sunt: 
a)   cabluri de 0,6/1 kv tip  CYY, CYAbY; 
b)   manşoane de legătură si manşoane de derivaţie; 
c)   capete terminale de interior ( cu şi fără masă izolantă )  
d)   cleme de legătură si cleme de derivaţie ; 
e)  papuci de cablu ; 
f)    masă izolantă ; 
g)   tuburi de protecţie a cablurilor ; 
h)   matriale mărunte diverse . 
 

II.E.3.1. - TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE. 
Transportul, depozitarea şi manipularea materialelor se face cu grijă pentru evitarea deteriorării lor. 
Cablurile se păstrează pe tamburi, aşa cum se livrează de furnizori. derularea lor se face numai în 
momentul montajului. 
Livrarea pe şantier se face cu puţin timp înainte de punerea în operă. Înainte de livrare, în magazie 
se verifică starea lor. Furnitura va fi însoţită de certificatul de calitate, care urmează să fie predat 
beneficiarului. 
Depozitarea materialelor mărunte pe şantier se face în încăperi uscate şi asigurarea contra 
sustragerilor. 

 
II.E.4. - EXECUTIA LUCRARILOR. 
II.E.4.1. - LUCRARI PREGATITOARE. 
a)  studierea şi însuşirea documentaţiei scrise şi  desenate ; 
b)  verificarea materialelor aduse pentru montaj ; 
c)  studierea la faţa locului a condiţiilor de montaj  (în  săpătură şi/sau aparent suprateran) ; 
d)  pregătirea confecţiilor metalice şi a suporţilor pentru rastelele şi podurile de cabluri montate 
aparent/suprateran  
e)   executarea sondajelor de teren pentru identificarea spaţiilor traseelor existente şi proiectate ; 
f)   verificarea construcţiilor speciale pentru cabluri executate de constructori (gabarite, goluri,  plăcuţe 
metalice înglobate, rame şi capace la canalele de cabluri sau galerii, etc.) 
g)   trasarea poziţiei de montaj cu respectarea distanţelor  impuse de normativul NTE 107 . 
 
 
 
 

II.E.4.2. - EXECUTIA PROPRIU-ZISA. 
II.E.4.2.1. - RETELE MONTATE APARENT/SUPRATERAN IN AER. 
a)   montarea confecţiilor metalice a scheletelor şi a podurilor de cabluri, cu respectarea proiectului şi a   
indicaţiilor furnizorului ; 
b)  respectarea distantelor de rezemare şi fixare a cablurilor, cerute de furnizor şi normativul  NTE 107  
c)   respectarea distantelor de montaj a cablurilor, faţă de conductele calde şi fluide combustibile ; 
d)  respectarea temperaturii  minimă indicate de furnizor pt.care se permite  manipularea cablului (de 
regulă peste +50C) ; 
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e)   respectarea ordinii  de aşezare a cablurilor, pe tensiuni,  conform detaliilor din proiect şi normativul 
NTE 107 ; 
f)   respectarea gabaritului culoarelor de circulaţie conf. normativ NTE 107 ; 
g)  respectarea regulilor de instalare a cablurilor în construcţiile speciale conf. normativ NTE 107 ; 
h)  cablurile  pozate în zone expuse razelor solare  se vor proteja  conf. detaliile din proiect, sau se vor   
utiliza  cabluri cu învelisul exterior rezistent la acţiunea razelor solare, in conditiile reducerea încărcării 
cablurilor, conf. normativ  NTE 107 ; 
i)   cablurile montate aparent în încăperi, canale, galerii, poduri, etc.  se vor marca cu etichete la 
capete, la încrucişări si  locuri mai deosebite conf. normativului   NTE 107 ; 
j)   toate confecţiile metalice de susţinere a cablurilor, se vor lega la priza de pământ. 

 
II.E.5. - VERIFICARI DE EFECTUAT LA RECEPTIA PRELIMINARA.  
a)   verificarea izolaţiilor cu tensiune marita la cablurile de energie ; 
b)   verificarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice la cablurile de energie cu ulei,(verif. 
facultativa la cablurile cu izol..PVC) ; 
c)   verificarea rezistentei  ohmice a conductoarelor  si a ecranelor ; 
d)    verificarea tensiunilor  induse de liniile de înaltă tensiune în cablurile de telecomunicaţii, unde 
este cazul 
e)   verificarea realizarii valorilor  admise pt. diferitii  parametrii masurati la punerea in functiune , conf. 
normativ PE 116. 
 

II.E.6. - MĂSURĂTORI PENTRU DECONTARE. 
Măsurătorile pentru  decontare se fac în unităţi  fizice ( ml, buc.,kg.,mc., etc. dupa caz) iar 
decontarea se va face in baza facturilor de aprovizionare a materialelor şi echipamentelor. 
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VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 
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B. PARTI DESENATE 

00-ARH:  PLAN DE INCADRARE     
01-ARH:  PLAN DE SITUATIE EXISTENT 
02-ARH:  PLAN DE SITUATIE PROPUS 
03-ARH:  PLAN PARTER PROPUS 
04-ARH:  PLAN PARDOSELI PARTER 
05-ARH:  PLAN ETAJ PROPUS 
06-ARH:  PLAN PARDOSELI ETAJ 
07-ARH:  PLAN INVELITOARE PROPUSA 
08-ARH:  SECTIUNE 1 
09-ARH:  SECTIUNE 2 
10-ARH:  FATADA PRINCIPALA PROPUSA 
11-ARH:  FATADA LATERALA DREAPTA PROPUSA 
12-ARH:  FATADA SECUNDARA PROPUSA 
13-ARH:  FATADA LATERALA STANGA PROPUSA 
14-ARH:  DETALII DE EXECUTIE 
15-ARH:  TABLOU TAMPLARIE 

  
 
 
         Sef Proiect 
        Arh. Cristina Patrascu Baba 
         Intocmit 
        Arh. Calnicean Silviana 
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