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Capitolul 1. MEMORIU TEHNIC 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1. Denumirea obiectivului de investifii: 

"înfiinţare si dotare grădiniţe in satul Motru Sec, Comuna Pedes, judeţul Gorj" 

1.2. Amplasamentul 

Satul Motru Sec, comuna Pedes, judeţul Gorj 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat studiul de fezabilitate 

Hotararea Consiliului Local 

1.4.0rdonatorul principal de credite 

Comuna Fades 

1.5.investitorul 

Comuna Fades 

1.6. Beneficiarul investitiei 

COMUNA FADES, JUD GORJ, autoritate publica locala 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic: S.C. Smith&KIein SRL, loc, Tg-Jiu, judeţul 

Gorj, Nr. Reg. comerţului : J18/438/2013 C.U.l. 32223671, cod CAEN 7112 -

Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. Tel/fax. : 

0765463554/0353413241, 

.7. PREZENTAREA SCENARIULUI IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABIUTATE 

7.1. Particularitatile amplasamentului 

l-descrierea amplasamentului 

Amplasamantul pe care se propune sa se realizeze investitia se afla in satul Motru 

Sec. Terenul se afla in zona centrala si are o suprafaţa de 1990.00 mp. 

Topografia 

Topografia terenului este favorabila execuţiei construcţiei propriu - zise si lucrărilor 

de sistematizare, in sensul ca pentru implementarea proiectului nu sunt necesare lucrări 

de anvergura care sa incarce costurile investitiei. 

Clima si fenomenele naturale specifice zonei 

Localitatea in care se propune a se realiza investitia este situata in partea de nord-

est a judeţului Gorj, zona dispusa geografic in depresiunea subcarpatica Olteana, 

subunitate a marii unitati geografice, zona subcarpatilor Getici: 

-zona climatica este II 
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Plan fundaţii - Planşa ROI 

Detalii fundaţii - Planşa R02 

Detalii fundaţii - Planşa R03 

Detalii centura, boiandrug - Planşa R04 

Detalii armare stalpisori - Planşa R05 

Instalatii electrice - instalatii electrice - Planşa El 

Instaiatii electrice - Pian I.P.T si priza de pamant - Planşa E2 

instalatii electrice - IPT si priza de pamant - faţada principala - Planşa E3 

Instalatii electrice, IPT si priza de pamant - faţada secundara - Planşa E4 

Instalatii electrice - schema monofilara - planşa DE1 

Instalatii electrice - IPT si raza sferei de protectie - planşa DE2 

instalatii sanitare - Plan parter - Planşa Si 

Instalatii sanitare - schema coloanelor - Planşa DS1 

Instalatii sanitare - detaliu cămin apometru - Planşa DS2 

Instalatii termice - instalatii termice - Planşa TI 

Instalatii termice -schema coloanelor - Planşa DT1 
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Alimentarea cu energie electrica se propune a se efectua din reţeaua publica 

3 8 0 / 2 2 0 V existenta la limita de proprietate. 

Soluţia de racordare se va definitiva dupa obţinerea ATR furnizor. Acesta va trebui 

sa satisface parametrii proiectati respectiv Pc/Pc (20,956kw/15,717kw). 

Alimentarea cu apa se va face din reţeaua stradala de distributie cu apa. 

Alimentarea dintre reţeaua publica de distributie apa si instalatia interioara a 

utilizatorului se va face prin apometru care este ultima componenta a reţelei publice de 

distributie apa. 

Bransarea imobilului se va face din conducta OEHD PE 100 Dn40mm Pn 10 si va 

avea o lungime de 30.00 m. 

Cai de acces 

Accesul provizoriu si permanent se va realiza din drumul public care delimiteaza 

amplasamentul (terenul) in partea de sud-vest. 

2.2. Soluţia tehnica 

Implementarea acestui proiect răspunde cerinţelor comunitatii locale si asigura 

desfasurarea activitatii şcolare in condiţii de siguranţa. Evaluarea costurilor de realizare a 

investitiei poate ajuta investitorul in identificarea surselor de finanţare. 

a) Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiţii 

Funcţiunea investitiei: grădiniţă cu doua clase 

Se propune realizarea unui corp de clădire pentru grădiniţă, regim parter,cu 

structura de rezistenta din zidărie portanta confinata cu stilpisori (simburi) si centuri din 

beton armat. 

Din punct de vedere functional se vor realiza grupele de funcţiuni indicate in 

cerinţele specifice respectiv: 

-sali de clasa - 2 buc. 

-magazie material didactic 

-sala educatori 

-grup sanitar baieti 

-grup sanitar fete 

-grup sanitar persoane cu handicap 

-grup sanitar educatori 

-hol 
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Corpul de clădire va avea doua intrări iar accesul la acestea se va face prin alei 

pietonale cu plecare din drumul de acces. 

b) Varianta constructiva de realizare a investiţiei 

Corp clădire grădiniţă 

Infrastructura - fundaţii continue din beton sub perete de cărămidă. 

Suprastructura 

- zidărie portanta din cărămidă cu stilpisori (simburi) si centuri din beton armat. 

- placa din beton armat peste parter 

- acoperiş tip şarpanta cu invelitoare din ţigla ceramica 

Instalata aferente construcţiilor 

-instalatii electrice de iluminat si prize, prize de pamint si instalatie de paratrasnet 

-instalatii sanitare 

-instalatii de încălzire centrala 

Lucrări exterioare 

-alee de acces din structura beton - pavele din beton încastrate in bordura din 

beton. 

-conducta de alimentare cu apa montata îngropat din tubulatura PEHD. 

-conducta de canalizare menajera montata îngropat din tubulatura PVC. 

c) Trasarea lucrărilor 

Se va efectua conform plan de situatie ; Planşa PS01 

Voipiîoluî 2. i lEMORli TEHNICE PE SPECIALIIATI 

'l;, MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA 

. TJriSTRU^RE GRĂDINIŢĂ 

Constructia ce se propune are un regim de inaltime Parter si o suprafaţa construita 

de 181.45 mp. Cota ±0.00m reprezintă cota pardoselii finite la parter, fata de aceasta cota 

trotuarul (cota terenului sistematizat = CIS) se afla ia -0,30m. 

Fata de cota ±0.00m a pardoselii finite, inaltimea la streasina va fi de +3,00 m iar 

inaltimea la coama a clădirii va fi de +6,70m. 

Accesul pietonal principal in constructia se realizeaza prin intermediul unor usi 

duble situate pe latura nordica. 
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Se va realiza un trotuar de garda din beton de 1,00 m latime ce va bordura laturile 

grădiniţei. Acesta are un rol de protectie impotriva infiltraţiilor de apa la nivelul solului si de 

asemenea ajuta la circulaţia pietonala din zona. 

Pereţii exteriori ( grosime =30,00 cm ) vor fi placaţi cu termosistem (g=10cm, 

polistiren expandat, armare/egalizare, plasa fibra sticla, grund, strat final tencuiala 

minerala). 

Se vor prevedea obiecte de încălzire (radiatoare) din otel dimensionate in funcţie 

de spatiile ce vor fi incalzite, conform memoriu instalatii termice. 

Ca finisaje exterioare se vor folosi tencuieli decorative de culoare crem in câmpul 

faţadei si culoare maro inchis pentru ancadramentele uşilor si ferestrelor. 

Invelitoarea propusa este din ţigla ceramica. Se propune dotarea invelitorii cu 

accesorii corespunzătoare colectării apelor pluviale, constantand in jgheaburi si burlane 

metalice de culoare maro. 

Pentru protectie impotriva căderii accidentale de zapada se propun parazapezi pe 

toate laturile invelitorii. Acestea se vor monta conform indicaţiilor primite de la producător. 

Dimensiuni globale: 

lungime clădire = 16.40 m 

latime clădire = 11.40 m 

inaltime streasina =+ 3.00 m(fata decotaCTS) 

inaltime coama = + 6.70 m(fata de cota CTS ) 

suprafaţa construita = 205.36 mp 

suprafaţa utila = 153.03 mp 

In conformitate cu P100-1-2013, Cod de proiectare seismica, cladirea se inscrie in 

„clasa de importanta III". In ceea ce priveşte stabilirea categoriei de importanta, in 

conformitate cu , Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor" 

elaborat de ÎNCERC Bucureşti, cladirea se situeaza in categoria de importanta „C" -

constructie de importanta normala. 

In conformitate cu Pi l8/2013, „Normativ privind securitatea la incendiu", cladirea 

se incadreaza in categoria de pericol de incendiu C, gradul III de rezistenta la foc si risc 

mic de incendiu. 

7 C'L IRNE FIJI^C'EOMÂLA: 

Din punct de vedere functional .constructie propusa Parter, va acomoda 

urmatoarele funcţiuni: 
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La nivelul Parterului: 

GRĂDINIŢĂ PROPUSA Sc = 205.36 mp 

> sali de clasa - 2 buc - 45.00mp/clasa 

> magazie material didactic - 5.70mp 

> sala educatori - 9.83mp 

> grup sanitar baieti - 6.50mp 

> grup sanitar fete - 6.50mp 

> grup sanitar persoane cu handicap - 3.37mp 

> grup sanitar educatori - 2.24mp 

> hol -28.89mp 

SUPRAFAŢA UTILA PARTER Su = 153.03 mp 

Inaltimea libera a construcţiei ( din placa BA -0,05 m pana in intradosul plăcii de 

BA de deasupra parterului) este de +3,00 m. 

LUDSCÂTORS URBAMISTICS: 

> POT existent - 16.88% 

> POT propus - 27.20% 

> CUT existent -0.16 

T CUT propus - 0.27 

UNUTATL: 

Alimentarea cu energie electrica se propune a se realiza din reţeaua publica. 

Alimentarea cu apa potabila se va asigura din reţeaua stradala. 

Apele uzate menajere se vor colecta si canaliza spre fosa septica propusa in 

prezentul proiect. 

PlSTEMUu COi^SlRUCTSW,FINISAJE SI INSTALATIt 

Sistemul constructiv: 

• sistem structural zidărie portanta,compus din sâmburi si centuri dinBA si fundaţii 

continue din beton B250. 

• pereţii exteriori se vor realiza din cărămidă cu goluri verticale (grosime = 30 cm). 

• placa peste parter buiandrugii si centurile sunt din BA. 

• acoperişul este tip şarpanta in patru ape din lemn rasinoase ecarisat, antiseptizat si 

ignifugat, cu căpriori, popi si pene.r espectiv inveiitoare din ţigla ceramica profilata. 

Finisaje: 

T Finisaje exterioare 



c i i i T O M L E i i i . e . 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

• tencuieli decorative cu granulatie mica in culoare maro in câmpul faţadei 

• conturul exterior al ferestrelor realizat din polistiren expandat va avea tencuiala 

decorativa cu granulatie mica in culoare maro inchis. 

• ferestrele si uşile exterioare din tamplarie PVC de culoare maro, cu geam 

termopan. 

• pazie din lemn de esenţa tare geluita si vopsita special pentru lemn culoare maro. 

» uşile de acces duble si sunt realizate din tamplarie din PVC de culoare maro, cu 

geam termopan. 

» invelitoare din ţigla ceramica, coame ceramice, sistem de colectare si evacuare a 

apelor pluviale compus din jgheaburi si burlane din tabla vopsite in camp 

electrostatic. 

2. Finisaje interioare 

• pereţii interiori se vor realiza din cărămidă cu goluri verticale (grosime=25 cm). 

» pereţii de compartimentare ai grupului sanitar baieti, respectiv fete, cu o grosime 

totala de 10 cm, vor fi realizaţi pe structura metalica cu închideri simple si duble din 

placi de gips carton de 12,5 mm (placi GKB, GKBI, GKFI) fonoizolatie din vata 

minerala, dopa cum urmeaza: 

> pereţii de compartimentare la spatiile umede, cu o grosime de 10 cm (placaj cu 

placi de gipscarton GKBI (12,5 mm) hidrofuga! specia! pentru spatii cu umiditate pe 

schelet simplu realizat din profila metalica UW si CW si fonoizolatie vata minerala 

intre profile). 

• la pereţii de compartimentare, la interior,finisajele de suprafaţa sunt tencuieli de 

interior de 2,5 cm grosime, glet si vopsitorii lavabile pentru interior. 

la pereţii grupurilor sanitare se vor folosi placaje ceramice verticala pe o inaltime de 

+1.70 m. 

finisajele de suprafaţa a pardoselilor vor fi din placi ceramice pentru zona holurilor 

si grupurilor sanitare, iar pentru spatiile de sălile de clasa si sălile conexe se va 

folosi parchet laminat de 12mm grosime. 

balustradele scării si a rampelor de acces in clădire vor fi realizate din elemente 

orizontale din ţeava de otel cu secţiune rectangulara, grunduite si vopsite cu 

vopsea de culoare maro. 

Lucrări exterioare: 

10 
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• se va realiza un trotuar de garda de 1,00 m latime, in jurul clădirii propuse,acesta 

va fi realizat din beton si va fi aşezat pe un strat suport bine compactat, 

• scurgerea apelor pluviale se va face prin preluarea acestora de către jgheaburi si 

burlane preavzute pe toate laturile construcţiei, 

• imbracamintea aleei pietonale din incinta in lungime de 16.50m si latime de 1.50se 

va executa din pavele din beton încadrate in borduri din beton. 

• In spatele construcţiei si anume pe latura de nord-est se va executa o rigola 

pietonale realizata din elemente prefabricate (conf. Detaliu ) in lungime de 25.00ml 

cu rolul de a dirija apele de pe versantul din nord-est spre rigola existenta la limita 

de propietate pe latura dinspre est. 

• pe tot timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile privind proiecţia si 

igiena muncii din normativele in vigoare, 

Lucrările de constructie si amenajare se vor executa de către o firma de constructii 

specializata cu personal calificat. 

ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE CALITATE: 

Cerinţa „A", REZISTENTA SI STABILITATE 

Infrastructura 

Fundaţii de tip continuu sub zidurile portante cu tălpi de beton simplu si elevaţii de 

beton armat. 

Pardoseala din beton armat cu sdiviseala de 10 cm grosime. 

Suprastructura 

Structura din zidărie portanta cu stalpisori, centuri si planseu din beton armat. 

Pereţii exteriori si interiori despartitori sunt din zidărie de cărămidă. 

Izolarea pereţilor exteriori se va face cu termosistem din strat de polistiren 

expandat ignifugat. 

Acoperişul este alcatuit din şarpanta pe scaune de lemn de rasinoase cu 

invelitoare din ţigla ceramica. 

Obiective 

Conceperea instalaţiilor electrice corespunzător cerinţelor de rezistenta. 

Conceperea instalaţiilor electrice pentru asigurarea rezistentei la acţiunea agenţilor 

externi 

Conceperea instalaţiilor electrice pentru asigurarea condiţiei de a nu se distruge 

sau deforma. 
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Rezistenta mecanica a instalaţiilor electrice la şocuri si manevre de acţionare. 

Cerinţa „B1" SIGURANŢA IN EXPLOA TARE 

S-a avut in vedere ca soluţiile sa respecte prevederile Normativului CE 1/95 privind 

proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţa in exploatare 

privind urmatoarele domenii: 

a.Siguranţa circulaţiei 

b.Siguranţa cu privire ia instalatii, 

c.Siguranta cu privire la lucrările de intretinere, 

Siguranţa circulaţiei pedestre atat la interior cat si la exterior este asigurata 

împotriva riscului de accidente prin: 

• Alunecare-prin montarea de pardoseli cusuprafata mata, panta pentru trotuare si 

podest acces pentru indepartarea apelor din precipitaţii, 

• împiedicare - nu sunt prevăzute cu praguri si denivelări, 

• Lovire de ostacole frontale si laterale - deschiderea ferestrelor numai in exterior, nu 

se permit obstacole pe caile de evacuare, 

• Coliziune cu vehicule aflate in mişcare - ieşirea din clădire se afla la o distanta 

sigura de circulaţia auto, 

• Siguranţa cu privire la imprejmuiri - impotriva ascadarii s-a propus realizarea 

imprejmuirii, 

• Accesul in clădire este facilitat de dimensionarea corespunzătoare a scărilor de 

acces si a uşilor, 

• Contact cu proeminente joase - inaltimea minima a golurilor si a grinzilor este de 

min.2,10 m, 

• Contact cu suprafeţe vitrate - parapetii ferestrelor min. 0.90 m, usi vitrate cu partea 

inferioara plina, 

• Contact cu uşile batante - deschiderea uşilor de la accesele principale si 

secundare se face spre exterior, prin uşurarea fluxului de evacuare, 

• Oboseala excesiva - scări de 15 cm inaltime, latime de 30 cm,conform CEI-15. 

Siguranţa privind instalaţiile se retera la eliminarea riscului de accidentare sau 

distrugere provocate de posibila funcţionare defectuoasa a instalaţiilor. 

In acest sens se vor prevedea prin proiect instalatii impotriva: 

• electrocutării prin atingere(directa sau indirecta) prin racordarea la nulul de 

protectie si apoi la priza de pamant, 
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• contactului cu elementele ce ar putea fi puse accidental sub tensiune, prin 

prevederea(atat la intrerupatoarele de la tabloul general, tablourile principale si 

secundare cat si la unele circuite) de proiecţii Împotriva reziduali de efect, 

• supratensiunile de origine atmosferica - prin prevederea conform Normativ 

120/2000 a instalatiei de protectie impotriva loviturilor directe ale trăsnetelor (lEPT), 

• accidentelor de natura mecanica (taleri, lovituri etc.). 

Securitatea intriseca a instalatiei prin asigurarea: 

• protectiei impotriva supratensiunilor atmosferice, 

• protectiei impotriva incendiilor, 

• asigurarea rezistentei si stabilitatii, 

Siguranţa privind lucrările de intretinere 

Lucrările de intretinere se vor efectua cu luarea unor masuri de protectie a utilizatorilor pe 

durata lucrărilor de curăţenie si reparaţii a unor parti de clădire, faţade, ferestre si trepte. 

Cerinţa „Cc" SECURITATE LA INCENDIU 

Cladirea va fi protejata impotriva unui eventual incendiu provocat de instalaţiile 

electrice prin asigurarea: 

• protectiei la scurt circuit si suprasarcina - pentru fiecare circuit si la întrerupătorul 

general a! tabloului de distributie, 

iluminării cailor de evacuare, 

protectiei impotriva supratensiunilor atmosferice prin instalatia de paratrasnet, 

utilizării de materiale incombustibile sau greu combustibile, 

amplasarii elementelor instalatiei electrice in zone ferite de pericol de foc, 

opririi in condiţii de siguranţa, a funcţionarii instalaţiilor electrice in cazul întreruperii 

alimentarii cu energie electrica. 

Cerinţa „D" IGIENA SANATATE SI MEDIU 

1. Igiena aerului 

Spatiile sunt dimensionate pentru un număr specific de utilizatori, fiecare avind 

suprafaţa si inaltimea calculate pentru a asigura volumul de aer necesar de minim 5 

mc/persoana. Aerisirea spatiilor se va face prin ochiurile mobile ale ferestrelor. Orientarea 

zonelor s-a făcut respectind principiul evitării amplasarii funcţiunilor principale spre Nord 

pentru economia de energie si iluminarea naturala a principatelor spatii. 

2. Igiena apei 

Alimentarea cu apa se va realiza din reţeaua stradala. 
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Condiţiile de calitate pentru apa potabila vor fi conform STAS 1342. 

3. Evacuarea deşeurilor solide 

In incinta va fi prevăzute o zona pentru colectarea deşeurilor solide, prevăzute cu 

pubele etanşe, care sa împiedice raspandirea mirosurilor pestilenţiale in zona. 

Deseurile vor fi colectate zilnic si evacuate la depozitul de salubritate. 

4. Etanşeitatea elementelor de constructie 

Prin constructie, cladirea va prezenta etanşeitate la infiltraţiile de vapori prin 

elemente de închidere exterioare,conform STAS 6472/2-1983,STAS 6472/7,10-1985, 

De asemenea punerea in opra a materialelor de constructie se va face astfel incat 

sa se evite acumularile de vapori in elementele construcţiei. 

5. Etanşeitatea la apa 

Evacuarea apelor meteorice se va face la teren prin jgheaburi si burlane din tabla 

zincata. Timplaria exterioara va prezenta etanşeitate totala la infiltraţiile de apa, se va 

acorda o atentie deosebita realizarii pantelor glafurilor pentru a evita infiltraţiile de sub 

tamplarie. Accoperisul va fi protejat cu o membrana hidroizolatoare pe toata suprafaţa 

şarpantei iar intre aceasta si ţigla de invelitoare va exista un strat de aer pentru ventilatia 

naturala a intradosului. 

Intre trotuarul perimetre! si fundaţie este prevăzut un dop de etansare din material 

bituminos. 

Cladirea va fi protejata cu termosistem pe toate suprafeţele pline verticale 

exterioare,insistindu-se asupra eliminării punţilor termice generatoare de condens din 

dreptul stilpilor si centurilor. Vor fi eliminate punţile termice ce dau condens (STAS 

6 1 7 2 / 3 / 1 9 8 9 ) . 

'DJLATIE HIDROFUGA 

Masurile de izolaţie hidrofuga 

• realizarea unei invelitori din ţigla ceramica , 

• colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperiş prin jgheaburi si burlane din 

tabla zincata prevopsita.si indepartarea acestora prin exteriorul clădirii prin pantele 

trotuarelor perimetrele, 

• conformarea corecta a elementelor de închidere sub aspectul difuziei vaporilor de 

apa si a evitării ca urmare a producerii fenomenului de condens si a acumularii 

apei in structura, 
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• prin masurile adoptate, umiditatea materialelor de constructie in perioadele reci va 

fi conform prevederilor STAS 6472/2-1983,STAS 6472/7,10-1985, 

• se asigura etanşeitatea la apa de ploaie prin masuri constructive adecvate, 

• presiunea aerului la care se asigura etanşeitatea tamplariei este sub 40 daN/m2, 

• invelitoarea respecta cerinţele din normativ C 56/1985, întrucât se prevăd materiale 

agrementate in tara noastre, cu garanţie de min.10 ani. 

6. Iluminatul natural 

Principalele funcţiuni ale construcţiei sunt iluminate natura! prin intermediu! 

ferestrelor a căror dimensiune s-a făcut in raport cu suprafaţa incaperiior, conf. STAS 

6 2 2 1 / 8 9 , SR 62211-1/1996 (minim 1/6 din suprafaţa incaperiior). 

7. Iluminatul artificial 

Prin proiect, se va asigura nivelul mediu de iluminat normal la suprafaţa utila, 

funcţie de începeri si destinatia acestora, conform SR 6646/4-1997,SR 6646/3-1997 si 

normativului de iluminat artificial ed.2002. 

REFACEREA Si PROTECTIA MEDIULUI 

8. Refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrărilor 

Refacerea cadrului natural se face prin grija beneficiarului si va consta in degajarea 

terenului de corpuri streine, asternerea pe teren a unui strat vegetal cu grosimea de 30 

cm.semanare gazon si a unor plantatii cu plante ornamentale care vor fi intretinute prin 

udarea si cosirea manuala a tuturor zonelor cu plantatii ambientale. 

Cerinţa „E" ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA 

Masurile deizolare termica adoptate sunt: 

• tamplarie exterioara din PVC, cu geam termopan, bine etanşate pentru a asigura 

pierderi minime de căldură in sezonul rece, 

• izolarea pereţilor exteriori cu termosistem din strat de polistiren expandat,ceea ce 

aduce un plus de confort termic, 

• sub placa parterului,pe toata suprafaţa construita a clădirii se va prevedea un strat 

de 5 cm de polistiren extrudat, 

• sunt respectate cerinţele normativului C 107/2005 privind masurile pentru 

asigurarea proiecţiei termice a clădirii si realizarea economiei de energie in 

exploatarea clădirilor, 

• orientarea optima a incaperiior asigura o buna insorire, cu efect de sera favorabil 

energetic. 
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In concluzie economia de energie se realizeaza prin pierderi de căldură reduse, ca 

urmare a proiecţiei termice corespunzătoare realizate prin izolarea suplimentara si 

datorita isoririi optime, benefice sub aspectul consumului de energie termica si electrica si 

prin sectorizarea iluminatului artificial. 

Cerinţa „F" PROTECTIE LA ZGOMOT 

• asigurarea atenuarii zgomotelor aeriene exterioare (conf.STAS 6156, tabel 1-nivel 

admis 35...45 dB), prin existenta pereţilor exteriori cu structura compusa, multistrat, 

• izolarea acustica intre diverse funcţiuni, prin elemente de compartimentare 

verticala, cu o alcatuire adecvata (coform STAS 6156,tabel 5), pereţii interiori din 

zidărie de cărămidă plina arsa, cu grosimea de25 cm, 

• limitarea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot interior(conform STAS 

6156,tabel 4), 

• limitarea valorilor nivelului de zgomot transmis din interior spre exterior si invers, 

datorita calitatilor de izolare la zgomot aerian a ferestrelor PVC cu geam termopan, 

• la proiectarea elementelor de închidere sub aspectul protectiei la zgomot, s-au avut 

in vedere prevederile Normativului C 125/2005 si instrucţiunile tehnice PI22-89, 

• amplasarea construcţiei asigura protectia necesara la zgomot a ocupanţilor din 

vecinatate. 

LEGI, NORMATIVE, STAS-URI 

> Codul civil, 

> Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor,modificata si completata 

prin Legea 125/1996,453/2001,4o1/2003 si Legea 199/2004, 

> Legea 10/1995 privind calitarea in constructii,cu modificările si completările 

ulterioare, 

> Legeai37/1995 privind protectia mediului,republicata , cu modificările ulterioare, 

> Ordinului Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena privind modul 

de viata al populaţiei, 

> HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, 

> HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

constructii si instalatii aferente acestora, 

> HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare 

tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si construcţiilor, 
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> Ordinul MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

legii 50/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare, 

> NP 68/2002-normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al 

cerinţei de siguranţa in exploatare, 

> P 118/2013 Normativ privind securitatea la incendiu, 

> NP 51-2001-Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la 

cerinţele persoanelor cu handicap, 

>• NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si 

scărilor pentru circulaţia pietonala in constructii, 

>- C 107/0-2002- Normativ pentru proiectarea si executarea lucrărilor de izolaţii 

termice la clădiri, 

> NP 040-2002-Normativ privind proiectarea, execuţia si exploatarea hidroizolatiilor 

la clădiri, 

P STAS 2965/1987-Scari. Prescripţii generale de proiectare, 

P STAS 6131/1979-înălţimi de siguranţa si alcatuirea parapetelor, \ 

P STAS 3302/2- Pantele invelitorii 

IS) l lE î iORi iJ TEHWiC CONSTRUCTII - STRUCTURA 

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA 
,. • ' , ' i î 

In baza HGR 766/1997, anexa nr.3 si punctajului determinat conform „Regulament 

privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor - Metodologie de stabilire a 

categoriei de importanta a constructiiloT', (publicat in B.C.-aprilie 1996) a rezultat 

categoria de importanta „C", care va fi preluata si de celelalte specialitati. 

DATE PRIVIND NATURA TERENULUI DE FUNDARE 

In calculul structural s-a considerat o presiune convenţionala de 450kPa. 

A fost întocmit un studiu geotehnic pe amplasament. 

SOLUŢIA DE FUNDAŢII SI INFRASTRUCTURA 

Infrastructura se realizeaza in soluţia fundaţii sub zidurile exterioare. 

Adincimea minima de fundare s-a stabilit in funcţie de : 

• Adincimea de inghet care are valorile indicate in STAS 6054/77 - TEREN DE 

FUNDARE. 
• Zonarea teritoriului din punct de vedere al adincimii de inghet, 

• Condiţiile de stabilitate generala a terenului, 
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• Adincimile, natura, grosimile, caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor de 

pamint situate sub talpa fundaţiei, 

• Condiţiile hidrogeologice, ale terenului de fundare(ape subteranesi suprafaţa), 

variaţia sezoniera a nivelului hidrostatic, 

• Caracteristicile structurii de rezistenta, 

• Cota de fundare fundaţii continue este la -1,40 m. 

STABILIREA DIMENSIUNILOR IN PLAN ALE BAZEI FUNDAŢIILOR 

Dimensiunile in plan ale suprafeţei bazei fundaţiilor s-au stabilit pe baza calculului 

terenului de fundare la starea limita a capacitatii portante. 

La stabilirea dimensiunilor in pian ale fundaţiilor se are in vedere ca, sub acţiunea 

incarcarilor verticale, sa nu se ajunge la diferente mari de presiuni efective, in vederea 

diminuării tasarilor diferenţiate. 

La dimensionarea suprafeţei bazei fundaţiilor se compara presiunile efective pe 

teren produse de încărcări cu presiunile conventionale astfel incat valoarea presiunii in 

terenul situat sub talpa fundaţiei sa fie situata sub valorile: 

• 1.2xPconv in cazul grupării fundamentale 

• 1.4xPconv in cazul in cazul grupării speciale (p conv. conform valorilor 

cuprinse in avizele geotehnice realizate in zona). 

SOLUŢII DE EXECUTARE FUNDAŢII 

La atingerea cotei de fundare este obligatorie convocarea specialistului 

geotehnician pentru confirmarea naturii terenului de fundare. 

Numai dupa convocarea acestuia si încheierea proceselor verbale de recepţie 

natura teren de fundare, se poate trece la turnarea betonului in fundaţii. 

Se va da o deosebita atentie montării barelor de ancoraj pentru stâlpii din beton 

armat ai suprastructurii. 

Gropile de fundaţii nu se vor lase deschise, expuse precipitaţiilor sau ciclului de 

inghet - dezgheţ. 

Ultimul strat de săpătură se va indeparta cu puţin timp inainte de turnarea 

betonului. 

Daca la execuţia săpăturilor se vor intilni cămine, canalizari.etc., sau terenul a fost 

tulburat de alte săpături, va fi anunţai proiectantul, pentru analiza si stabilirea soluţiei de 

fundare. 
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Umpluturile perimetrale se vor executa din pamint argilos local compactat in 

straturi elementare de 10 cm grosime cu ajutorul unor utilaje adecvate lucrului in spatii 

înguste (maiori de mina, placi vibrante, vibratoare,etc.) 

LUCRĂRI DE TERASAMENTE - PREVEDERI GENERALE 

Lucrările de terasamente nu se vor incepe inainte de a se fi executat toate lucrările 

pregătitoare conform prevederilor cuprinse in capitolul 2 din Normativul C169/1998, 

Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor 

construcţiilor civile si industriale, publicat in B.C. nr. 5/1988. 

Beneficiarul are obligaţia sa asigure existenta permanenta pe şantier a studiilor 

geotehnice intocmite la proiectare pentru ca astfel constructorul sa poata tina seama, in 

timpul execuţiei, de toate datele cuprinse in aceste studii. Eventualele neconcordante 

intre situatia luata in considerare in proiect pe baza studiului geotehnic si cea constatata 

pe teren la executarea săpăturilor, vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea 

masurilor corespunzătoare. 

LUCRĂRI PREGĂTITOARE 

Lucrările ce trebuie executate inainte de inceperea lucrărilor de terasamente 

propriu - zise sunt in principal: 

• Defrişarea terenului care costa in taierea arborilor si tufişurilor sau, atunci când 

este posibil, smulgerea lor din rădăcină, scoaterea buturugilor si rădăcinilor izolate, 

precum si indepartarea materialului lemnos de pe suprafaţa de teren unde se vor 

executa terasamenteie, 

• Curatarea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni, 

• Saparea si depozitarea pamintului vegetal, 

• Indepartarea apelor de suprafaţa, 

• Umpluturi si nivelări pentru amenajarea terenului si a platformei de lucru. 

EXECUTAREA SĂPĂTURILOR PENTRU FUNDAŢII 

La executarea săpăturilor pentru fundaţii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele: 

• Sa nu se strice echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundaţie sau in jurul 

fundaţiilor pe o distanta suficienta pentru ca stabilitatea construcţiilor învecinate sa 

nu fie influentata, 

• Sa se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamintului de sub talpa 

fundaţiei, 

• Sa se asigure securitatea muncii in timpul lucrărilor, 
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in jurul construcţiei se vor prevedea trotuare etanşe cu panta corespunzătoare spre 

exterior si se vor lua masuri de sistematizare verticala si orizontala prin care sa se 

îndepărteze apele pluviale din apropierea fundaţiilor. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 

• Structura de rezistenta este din zidărie poranta confinata cu stalpisori si centuri din 

b.a. 

• Planseul peste parter este din beton armat turnat monolit. 

• Infrastructura este alcatuita din fundaţii continue sub ziduri,din beton simplu, 

elevaţii din beton simplu. 

Infrastructura 

Fundaţiile au fost calculate conform normativ P10-86 si STAS 3300/1 ;2. 

Adincimea minima de fundare este de 1,05 m de ia suprafaţa terenului natural. 

Nivelul apelor subterane nu influenteaza adancimea de fundare. 

Suprastructura 

Constructia propusa se va realiza in sistem constructiv zidărie portanta confinata 

cu stalpisori si centuri din beton armat. 

Deasemenea se vor realiza suprainaitari respectiv timpane din zidărie. 

Zidurile exterioare pentru închidere si timpane sunt realizate din cărămidă eficienta 

cu o grosime de 30.00 cm, iar cele interioare se vor realiza din zidărie de cărămidă 

eficienta de 25.00 cm grosime respectiv gips carton. Mortarul utilizat la zidărie va fi de 

M i COZ (mortar var-ciment). Stalpisorii care rigidizeaza zidaria vor fi din beton armat de 

25x25 cm, beton Bc 20 (B250), si se vor arma longitudinal cu 4014-PC 52,si transversal 

cu etrieri 08/10/20 cm. Ancorajul stalpisorilor cu zidaria se va executa cu bare de otel OB 

37, dispuse la 5 asize pe vertical si orizontal sa depaseasca staipisorul, stg-dr, cu minim 

50 cm. 

Centurile vor fi din b.a.cu secţiunea de 25x25 sau buiandrugii de 25x25, beton Bc 20 

(B250) armate longitudinal cu 4016-PC 52 si transversal cu etrieri 0 8 la 15cm OB 37. 

Buiandrugii se vor executa din b.a. monolit si se vor arma conform detaliilor din 

proiect. 

CONCLUZII 

Structural cladirea propusa respecta cerinţele normelor, legilor si stasurilor actuale 

ceea ce asigura rezistenta, stabilitatea si comportarea in timp. 
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La execuţie se vor respecta normele,normativele, stasurile si legile in vigoare 

pentru acest gen de lucrări, precum si NTS, PSI, etc. 

Lucrările vor fi executate de către un constructor specializat si sub supravegherea 

unui cadru tehnic de specialitate atestat de către yLPAT-diriginte de şantier. 

Se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse la toate fazele de execuţie intre 

constructor si beneficiar si se vor respecta fazele din programul de control. 

LEGI,STASURI, NORMATIVE 

> SR EN 1990:2004- bazele proiectării structurilor, 

> SR EN 1990:2004/NA.2006- bazele proiectării structurilor- anexa naţionala, 

> SR EN 1991-1-1:2004-Actiyni generale- greutati specifice, greutati proprii, 

incarcari utile pentru clădiri, 

A SR EN 1991-1-1:2004/NA.2006 - generale - greutati specifice, greutati proprii, 

incarcari utile pentru clădiri - anexa naţionala, 

> SR EN 1991 -1-3:2005-Acţiuni generale- incarcari date de zapada, 

> SR EN 1991-1-3:2005/NA.20D6 - Acţiuni generale - incarcari date de zapada -

anexa naţionala, 

> SREN 1991-1-4:2006-Acţiuni generale-Acţiuni ale vintului, 

> SR EN 1991-1-4:2006/NB.2007 - Acţiuni generale - Acţiuni ale vintului - anexa 

naţionala, 

> SR EN 1992-1-1:2006 - Proiectarea structurilor de beton - reguli generale si reguli 

pentru clădiri, 

> SR EN 1992-1-1:2006/AC.2008 - Proiectarea structurilor de beton - reguli 

generale si reguli pentru clădiri - erata, 

A SR EN 1992-1-1:2006/NB:2008 - Proiectarea structurilor de beton - reguli 

generale si reguli pentru clădiri - anexa naţionala, 

A SR EN 1995-1-1:2005- Proiectarea structurilor de lemn- Generalitati,reguli 

comune,si reguli pentru clădiri, 

A SR EN 1995-1-1.2005/AC:2006 - Proiectarea structurilor de lemn - Generalitati, 

reguli comune si reguli pentru clădiri - erata, 

A SR EN 1995-1-1:2005/N8.2008 - Proiectarea structurilor de lemn - Generalitati, 

reguli comune si reguli pentru clădiri - anexa naţionala, 

A SR EN 1996-1-1:2006 - Reguli generale pentru constructii de zidărie armata si 

nearmata, 
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> SR EN 1996-1-1:2006/N8.2008 - Reguli generale pentru constructii de zidărie 

armata si nearmata - anexa naţionala, 

R SR EN 1997-1-2006 - Proiectarea geotehnica - Reguli generale, 

> SR EN 1997-1-2006/NB:2007 - Proiectarea geotehnica - Reguli generale - anexa 

naţionala 

> SR EN 1998-1:2006 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta lacutremure -

reguli generale, acţiuni seismice si reguli pentru clădiri, 

> SE EN 1998-1.2006/NA.2008 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la 

cutremure- reguli generale,acţiuni seismice si reguli pentru clădiri- anexa naţionala. 

DATE PRIVIND EXECUŢIA 

Prin grija beneficiarului, proiectantul va fi anunţa! asupra stadiului execuţiei in 

vederea asigurarii asistentei tehnice necesare la etapele de execuţie. 

Orice nepotrivire gasita in partea desenata a proiectului va fi imediat sesizata 

proiectantului in vederea soluţionării. 

Nu pot fi admise modificări de orice natura soluţiile cuprinse in proiect, modificări 

privind calitatea si sortimentatia materialelor sau altele fare acceptul proiectantului. 

Acestea o data realizate, 11 exonereaza pe acesta de orice responsabilitate inclusiv 

consecinţele. 

DATE PRIVIND VERIFICAREA PROIECTULUI 

Potrivit menţiunilor din îndrumătorul privind aplicarea prevederilor, Regulamentului 

de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor si 

construcţiilor, aprobat prin Ord.MLPAT nr.77/N/1996, proiectul a fost supus verificării la 

cerinţa A, Rezistenta si Stabilitate, se anexeaza Referatul de Verificare. 

ORGANIZAREA DE ŞANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII 

Lucrările de construire prevăzute se vor realiza in mod obligatoriu cu firme 

specializate si cu personal calificat pentru astfel de lucrări. 

In timpul execuţiei, beneficiarul si executantul vor lua toate masurile pentru 

respectarea normelor de protectia muncii in vigoare. Lucrările de execuţie nu vor afecta 

domeniul public pe perioada şantierului. 

Pe durata lucrărilor de construire se vor respecta urmatoarele: 

• Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, 

• Norme generale de protectia muncii, 
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• Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993, privind proiecţia si igiena muncii in 

constructii, 

• Ord.MMPS 235/1995, privind normele specifice de securitatea muncii la Înălţime, 

• Ord.MMPS 255/1995, normativ cadru privind acordarea echipamentului de proiecţie 

individuala, 

• Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul 

Ml nr.775/22.07.1998, 

. Ord.MLPAT 20 N/11.07.1994-normativ C300-1994, 

Alte acte in vigoare in domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor. 

PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE 

Pe tot parcursul executării lucrărilor, beneficiarul si constructorul au obligaţia de a 

respecta normele de protecta muncii cuprinse in: 

• Regulamentul pentru proiecţia si igiena in constructii, 

• Ordinul MLPAT nr.73/N/15.10.1996 privind,Normele specifice de protectia muncii 

pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate si finisaje in constructii, indicator IM 

006-96, 

• Legea proiecţiei muncii nr.9D/95, 

• Normele de protectia muncii din 1996, 

• HG 300/2006, 

In ceea ce priveşte protectia muncii, executantul si beneficiarul sunt obligaţi sa respecte 

toate normele privind protectia muncii aflate in vigoare, in specia! cele publicate in 

Buletinul Construcţiilor nr.5,6,7,8 din 1995 , NORME REPUBLICANE DE IGIENA SI 

PROTECTIA MUNCIIIN CONSTRUCTII. 

In afara acestora executantul va lua si alte masuri pe care le considera oportune 

pentru preîntâmpinarea accidentelor de munca. 

Cerinţe minime generale pentru locurile de munca din şantierul pentru realizarea 

lucrărilor aferente de constructie. 

Stabilitate si soliditate 

• se va asigura prevenirea accidentelor provocate de surpări de teren la saparea 

manuala a şanţurilor pentru fundaţiile continue, prin sprijiniri, daca sunt necesare, 

si sincronizarea săpăturilor cu turnarea betoanelor, 
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• se vor asigura echipamente de protectie (casti, manusi, salopete) la descarcarea 

materialelor ( cărămizi, carcase stilpi, fier beton, materiale pentru invelitoare, etc.) 

pe şantier, 

• se va asigura stabilitatea si fixarea corespunzătoare a materialelor depozitate in 

incinta şantierului, 

• se va asigura executarea de rampe de acces si transport materiale cu roaba, de la 

suprafaţa terenului la cota 0.00, din materiale antiderapante dimensionate 

corespunzător sarcinilor la care vor fi supuse, 

• se vor dimensiona utilajele de ridicat materiale ( scripeţi) conform sarcinilor la care 

vor fi folosite si care se vor afişa la loc vizibil pe utilaj, 

• se vor dimensiona corespunzător si se vor asigura schelele interioare si exterioare 

cu podine, parapete si scări de acces pentru lucrul in siguranţa pe toata durata 

folosirii lor. Se va asigura stabilitatea schelelor pentru a se evita deplasarea lor 

accidentala. 

Instalata de distributie a energiei 

• se va asigura un racord electric provizoriu de şantier realizat de lucratori autorizati, 

in urma avizului obtinut de la furnizor, 

• daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data când este posibil, acestea trebuie 

sa fie deviate in afara suprafeţei şantierului sau trebuie sa fie scoase de sub 

tensiune, 

• daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere sau indicatoare de 

avertizare, pentru ca vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii, 

• in cazul in care vehiculele de şantier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie 

prevăzute indicatoare de restrictie corespunzătoare si o protectie suspendata, 

• instalaţiile care se dezafecteaza vor fi manipulate astfel incat sa nu prezinte pericol 

de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzător contra 

riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta, 

• instalaţiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol 

de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzător contra 

riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta, 

• la atingerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se tina seama de 

tipul si puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenta externe si de 

componenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei. 
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• instalaţiile trebuie verificate periodic si intretinute corespunzător. 

Caile si ieşirile de urgenta 

• pentru evacuarea rapida a posturilor de lucru se va asigura ca ieşirile si caile de 

urgenta sa fie in permanenta libere, sa nu fie blocate si sa conducă in modul cel 

mai direct posibil intr-o zona de securitate, 

• numărul, amplasarea si dimensiunile cailor si ieşirilor de urgenta se determina in 

funcţie de utilizare, cu echipament, precum si de numărul maxim de persoane care 

pot fi prezente, 

• caile si ieşirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din 

legislaţia naţionala care transpune Directiva 92/58/CEE, 

• panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de 

rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzătoare, 

• caile si ieşirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de 

siguranţa, de intensitate suficienta in caz de pana de curent, 

Detectarea si stingerea incendiilor 

• pe şantier este necesar sa fie prevăzute dispozitive pentru stingerea 

incendii!or,intr-un număr corespunzător,amplasate la loc vizibil si verificate 

periodic. 

Ventilatie 

• tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerinţele fizice impuse 

lucratorilor,trebyie luate masuri pentru a asigura aer proaspat in cantitate 

suficienta, 

Expunerea la riscuri particulare 

• lucratorii nu trebuie sa fie expuşi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente 

exterioare nocive,cum ar fi ,gaze,vapori,praf, 

• atunci cand lucratorii trebuie sa pătrunde intr-o zona a oarei atmosfera este 

susceptibila sa continua o substanta toxica sau nociva,sa aiba un continut suficient 

de oxigen sau sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si 

trebuie luate masuri corespunzătoare pentru a preveni orice pericol, 

• intr-un spaţiu închis un lucrator nu poate fi in nici un cazexpus lao atmosfera cu risc 

ridicat, 

• lucratorul trebuie cel puţin sa fie supravegheat din exterior si trebuie luate masurile 

corespunzătoare pentr a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat, 
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Temperatura 

• in timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului 

uman,tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitările fizice la care 

sunt supusi lucratorii, 

• in funcţie de anotimp se va stabili programul de lucru corespunzător, pentru a 

asigura temperatura adecvata impusa de condiţiile de lucru specifice, 

Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, încăperilor si cailor de circulaţie 

de pe şantier 

• posturile de lucru,Începerile si caile de circulaţie trebuie sa dispune, in masura in 

care este posibil,de suficienta lumina naturala, 

• atunci când lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea pe timpul nopţii, locurile 

de munca trebuie sa fie prevăzute cu lumina artificiala corespunzătoare si 

suficienta, 

• atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile contra 

şocurilor, 

• culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenţeze 

percepţia semnalelor ori a panourilor de semnalizare, 

• instalaţiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulaţie 

trebuie amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori, 

• incaperile, posturile de lucru si caile de circulaţie in care lucratorii sunt expuşi la 

riscuri in cazul întreruperii funcţionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevăzute 

cu iluminat de siguranţa de o intensitate suficienta. 

Usi si porţi 

• uşile si porţile situate de-a lungul cailor de siguranţa trebuie sa fie semnalizate 

corespunzător, 

• in vecinatatea imediata a porţilor destinate circulaţiei vehiculelor trebuie sa existe 

usi pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie 

mentinute libere in permanenta. 

Cai de circulaţie - zone periculoase 

• caile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, trebuie sa fie calculate,plasate 

si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poate fi utilizate uşor,in deplina 

securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflaţi in vecinatatea 

acestor cai de circulaţie sa nu fie expuşi nici unui risc, 
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caile care sevesc la circulaţia persoanelor si/ sau a mărfurilor, precum si cele unde 

au loc operaţiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in funcţie 

de numărul potential de utilizatori si de tipul de activitate, 

daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulaţie, o distanta de 

securitate suficienta sau mijloace de proiecţie adecvate trebuie prevăzute pentru 

ceilalţi utilizatori ai locului, 

caile de circulaţie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute, 

caile de circulaţie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o 

distanta suficienta fata de usi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare si scări, 

zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. 

Spaţiu pentru libertatea de mişcare la postul de lucru 

Suprafaţa posturilor de lucru trebuie stabilita, in funcţie de echipamentul si 

materialul necesar, astfel incat lucratorii sa dispune de suficienta libertate de 

mişcare pentru activitatile lor. 

Primul ajutor 

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in 

orice moment, amenajand o incapere amenajata si dotata corespunzător pentru 

aceasta. 

Instalata sanitare 

lucratorilor trebuie sa li se puna la dispoziţie un loc unde sa-si pune imbracamintea 

si ebiectele personale sub cheie, 

in apropierea posturilor de lucru, lucratorii trebuie sa dispune de locuri speciale, 

dotate cu WC-uri si chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului 

înconjurător, de regula ecologice. 

Dispoziţii diverse 

intrările si perimetrul şantierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile 

si identificabile in mod clar, 

lucratorii trebuie sa dispune de apa potabila pe şantier si, eventual, de alta băutură 

corespunzătoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in încăperile pe care le 

ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru, 

lucratorii trebuie sa dispună de condiţii pentru a lua masa in mod corespunzător. 
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In afara masurilor specificate mai sus, constructorul isi va lua orice masuri pe care le 

considera necesare, in conformitate cu lucrările specifice desfasurate pe şantier, pentru a 

asigura condiţiile de securitate si sanatate in munca. 

MEMORIU TEHNIC INSTÂLATII ELECTRICE 

1 .NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRĂRII 

Investitie noua 

2.SITUAŢIA JURIDICA SI TEHNICA A TERENULUI PE CARE SE VA EXECUTA 

LUCRAREA '' , ' 

Constructia se afla pe un teren ce aparţine beneficiarului / \ 

L.CATEGORIÂ DE IMPORTANTA A CONSTRlâCTMLOR CUPRINSE IN 

PROIECT- MODELUL DE ASIGURARE A CALITATII PR6PUS DE PROIECTANT 

-Categoria de pericoi de incendiu C - (confofm Ari.2.1.5 si Tabelul 2.1.5 din 

Pil 8/2013) / 
/ 

-Gradul de rezistenta la foc III (conform Art.2i1.8si Tabelul 2.1.9 din P118/2013)) 

baza întocmirii proiectului au stat urmatoareler documentaţii tehnice, 

legi si normative: 

-Normativul 17/2011 pentru proiectarea instalaţiilor electrice interioare 

-P 118/2013 Norme tehnice pentru proiectarea si realizarea construcţiilor privind 

proiecţia la acţiunea focului. 

-Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii 

-Legera 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 

-Legea 307/2006 Apararea impotriva incendiilor. 

5. SOLUŢIA PROIECTATA 

Din Tabloul Electric de Distributie I D E proiectat amplasat in interior, pe peretele 

din dreapta accesului secundar din exterior in Hol, alimentat din Blocul de Masura si 

Protectii Trifazat, amplasat la limta de proprietate de către proprietarul reţelelor electrice 

din zona sau de către un agent economic autorizat si agreat de către acesta, se vor 

alimenta: 

-circuitul 1 - iluminat Sala de Clasa 1, Hol si Cai acces din exterior, 

-circuitul 2 - iluminat Sala de Clasa 2. Grupuri Sanitare, încăpere Educatori si 

Material Didactic 

-circuitul 3 - prize 
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-coloana K1-alimentare Centrala Termica Electrica 

Protectia contra loviturilor de trăsnet va fi asigurata de o instalatie cu 

dispozitiv 

de proiecţie cu avans de amorsare montat pe invelitoare, in cel mai Înalt punct, asa cum 

se poate obsderva si in partea desenata, Planşa nr.E2, 2 coborâri si o priza de pamant 

mixta. 

Descrierea lucrarilci 

5.1'nsîslatia eiecirica de iluminat interior si prize 

Instalatia electrica interioara ce se va realiza va fi de tipul înglobat in tencuiala, 

protejat in tub de proiecţie flexibil din masa plastica. 

Toata instalatia electrica se va realiza numai anterior refacerii tencuielilor. 

Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductori de cupru izolaţi tip FY 1.5 si vor fi 

alimentate din tabloul electric prevăzut cu protectiile adecvate. 

Conductoarele FY sunt conductoare rigide izolate cu PVC pentru utilizare 

generala pentru instalatii electrice fixe, cu montaj obligatoriu in tuburi de protectia. 

Dintre caracteristicile tehnice amintim : 

-Tensiunea nominala 450/750V 

-Temperatura minima a mediului ambiant in montaj -5°C 

-Temperatura minima in timpul exploatarii -25°C 

-Temp, maxima admisa pe conductor in condiţii normale de exploatare : +70°C 

-Tensiunea de incercare 2,5kV, 50Hz, timp de 5min in apa 

Conductoarele vor fi protejate in tuburi cu secţiune circulara, flexibile, de tipul 

2221 confecţionate din policlorura de vinii (U-PVC) cu proprietati de autostingere (nu 

propaga flecara), cu utilizare in instalatii electrice, înglobate in tencuiala sau aparente in 

tavanul fals. 

Dintre caracteristicile tehnice amintim : 

-temperatura limita inferioara -5°C 

-temperatura limita superioara +60°C 

-rezistenta dielectrica 2kV/15min 

-rezistenta de izolare >100IVIQ 

Pentru conexiuni si pentru ramificaţii, se vor folosi doze de derivaţie care nu 

corodeaza, rezistente la impact si presiune, confecţionate din materia! polimeric special. 

Constructiv, vor fi rotunde sau patrate, cu capac montat prin presare. 
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Dintre caracteristicile tehnice minimale amintim : 

-grad de proiecţie IP20 

-glow wire test 650°C 

-temperatura limita inferioara -15°C 

-temperatura limita superioara +90°C 

Conexiunile se vor executa folosind cleme din piastic 

Dintre caracteristicile tehnice minimale amintim : 

-cu contacte din bronz 

-temperatura limita inferioara -5°C 

-temperatura limita superioara +85°C 

-rezistenta 380V 

Coloanele de alimentare a Tabloului Electric de Distributie I D E va fi constituita 

dintr-un cablu cu conductoare de cupru de tipul CYAbY montat in pamant, sub adancimea 

minima de inghet 

Cablurile tip CYAbY sunt cabluri cu conductoare de cupru, rigide destinate 

instalaţiilor electrice fixe cu utilizare in pamant, in canale de cabluri, in interior sau in 

exterior cu caracteristicile 

Tensiune nominala Uo/U = 0,6/1 kV ; 50 Hz 

Temperatura minima a mediului ambient (pe manta); - la instalare: +5°C 

- in funcţionare: - 30°C 

Temperatura maxima admisibila pe conductor: +70°C 

Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp 5 min. 

încercări la ardere: 

Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea 

flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria G. 

Conexiunile se vor executa in baza corpurilor de iluminat iar daca acest lucru nu 

este posibil se vor utiliza doze de conexiuni etanşe cu gradul de protecvtie IP68. 

Raza minimă de curbură la pozare: 

• 15 X diametrul cablului cu un conductor 

• 12 X diametrul cablului cu mai multe conductoare 

Pentru conexiuni se vor folosi cleme din plastic pentru ramificaţii si conectări de 

conductoare. 

Dintre caracteristicile tehnice minimale amintim : 
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-CU contacte din bronz 

-temperatura limita inferioara -5°C 

-temperatura limita superioara +85°C 

-rezistenta 380V 

Coloana de alimentare a Cazanuluii electric de încălzire si preparare apa calda 

menajera se va realiza dintr-un cablu cu comductoare de cupru cu secţiunea de 6mmp tip 

CYY-F 4x6 montat aparent, protejat in tub flexibil cu diametrul de 25mm 

Cablurile CYY-F sunt cabluri cu conductoare de cupru unifilare, conform SR EN 

60228 cu izolaţie interioara si exterioara din PVC destinate pentru utilizarea energiei 

electrice in instalatii electrice fixe. 

Dintre caracteristicile tehnice amintim : 

-Tensiunea nominala 0,6/1 kV 

-Temperatura minima a mediului ambiant in montaj +5°C 

-Temperatura minima in timpul exploatarii -33°C 

-Temperatura maxima admisa pe conductor in condiţii normale de exploatare : 

+ 7 0 X 

-Tensiunea de incercare 3,5kV, 50Hz, timp de 5min 

-Raza minima de curbura la pozare : de 12 ori diametrul cablului. 

Iluminatul sălilor de clasa si ioncaperilor anexa, exclusiv Grupuri Sanitare se va 

realiza cu panoyri LED (simbolizate Pled) aparente. Dispersorul acestui PANOU LED 

este alb mat si creaza o lumina uniforma pe toata suprafaţa lui. Se vor alege panouri cu 

temperatura de culoare alb natural 

Cu dimensiuni perfecte pentru incastrarea in tavan acest PANOU LED 36W va fi 

simplu si uşor de montat, iar alimentarea la tensiune 220V 

Caracteristici tehnice: 

-putere 36W 

-dispersor; alb mat-plexiglas 

-temperatura de culoare: alb natural 

-luminozitate 3600lm 

-unghi de lumina: 120 grade 

Avantaje si alte caractertistici 

-Soluţie de economisire a energiei electrice 

-Tehnologie LED cu beneficii pe termen mediu si lung 
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-Intensitate luminoasa mai mare decât tuburile de neon clasice 

-Reducerea consumului de energie cu aproximativ 40-50% 

-Durata de viata mare (30.000 ore) 

-Unghi si distanta mare de iluminare 

-Dispersorul mat din plexiglas cu iluminare uniforma 

-Protejeaza mediul si nu sunt emisii de mercur 

-Materiale: Aluminiu si Plastic 

-Rezistenta mai mare la şocuri mecanice sau electrice 

Iluminatul cailor de acces in clădire este realizat cu ajutorul proiectoarelor cy 

LED echipate cu senzor de mişcare si senzor crepuscular integrat - se aprinde dupa 

lasarea serii cu urmatoarele caracteristici 

-Culoare: Alb rece 6000K 

-Tensiune: AC220V 

-Putere: 30 14/ 

-Luminozitate: 2800 Im 

-Unghi redare lumina: 120 

-Pentru exterior - proiecţie IP65 

-Material aluminio 

Iluminatul Grupurilor Sabnnitare se va realiza cu Aplice cu led-uri (simbolizate cu 

ALed) SMD integrate cu senzor de mişcare si crepuscular- montaj aparent este ideala 

pentru zone in care se doreşte ca lumina sa se aprinde doar in prezenta unei persoane 

-Alimentare: 220V 

-Putere electrica consumata: 8W 

-Temperatura culoare: Alb 4500K 

-Intensitate luminoasa: 750 Im 

-Raza maxima detectie mişcare - 8 m 

-Durata de viata 50,000 h 

-Material PVC 

Avantajele folosirii tehnologiei LED SMD: 

-economie de energie de 40% fata de becurile economice CFL, 400% fata de 

becurile incandescente, 

-durata de viata de 50.000 h, fare mercur, fara plumb si fara emisii UV. 
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Conform art.7.23.7.1 din Normativul 17/201 Ieste necesar i lyminat de securitate 

pentru evacuare cu timpul de punere in funcţiune (conform Tabel 7.23.1 din Normativul 

17/2011) de 5 secunde si o autonomie de funcţionare de minim 2 ore. 

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare se vor monta langa fiecare use 

de ieşire (destinata evacuarii) atat in interior cat si in exterior. 

Corpuri le de i luminat de securitate sunt corpuri de iluminat speciale, 2X8W,cu 

autonomia de funcţionare de minm 1h pentru evacuare permanent fare eticheta 

alimentata Ia tensiunea de 230V/50Hz cu gradul de proiecţie IP 42 IK02 

-Montaj: Aparent 

-Domeniu de utilizare: 

-Iluminat de siguranţa de tip permanent sau nepermanent pentru ieşiri, 

hidranti, trasee de evacuare din clădiri industriale, institutii si localuri publice 

Descriere: 

- in regim de nepermanent corpul de iluminat functioneaza doar cand nu 

mai este prezenta tensiunea de reţea, alimentat de la acumulatori 

-autonomie de funcţionare de 2.0 ore 

-timpul de încercare a bateriei: 12 ore 

-carcasa, reflector si difuzor din material plastic 

-acumulatori Ni-Cd etanşi ed 3.6V/2Ah 

-montaj electronic asigura atat incarcarea acumulatorilor in prezenta 

tensiunii de reţea cat si alimentarea de la acumulatori in cazul absentei 

tensiunii de reţea 

-LED pentru semnalizarea încărcării acumulatorilor 

-Sursa: Tub fluorescent 8W 

-Dulie: G5 

Materialele utilizate vor fi de cea mai buna calitate, iar tehnologiile de execuţie si 

modul de asigurare a iluminatului vor tine seama de specioficul activitatii care se 

desfasoara intr-o pensiune. 

Centralizarea circuitelor electrice care merg la corpurile de iluminat si la 

intrerypatoare se va face in doze de derivaţie. 

Tablourile electice de distributie sunt prevăzute cu cate o rezerva pentru eventuala 

suplimentare a consumatorilor electrici. 
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Circuitele de iluminat ca si circuitele de forte se vor proteja la scurtcircuit, 

suprasarcina si contra atingerilor directe prin intermediul intrerupatoarelor diferenţiale si 

disjunctoarelor magneto-termice ase cum se poate observa si din Schemele Monofilare si 

Breviarul de Calcul, proiecţii montate in Tabloul Electric de Ditributie 

Toate corpurile de iluminat se vor lega la nulul de protectie cu ajutorul cate unui 

conductor de cupru cu secţiunea de 2,5mmp 

Circuitul 1 va fi un circuit de iluminat si va alimenta corpurile de iluminat 

aferente încăperilor: 

-Sala de Clasa 2 unde avem 6 corpuri de iluminat tip panou cu led cu puterea de 

36W fiecare, echivalent al corpurilor de iluminat echipate cu tuburi fluorescente 4x18W 

-Grupuri Sanitare unde avem 10 corpuri de iluminat tip aplica cu led dotate cu 

senzor de prezenta si întrerupător crepuscular, fiecare 1x8W 

-Sala Educatori unde avem un corp de iluminat tip panou cu led cu puterea de 

36W, echivalent al unui corp de iluminat echipat cu tuburi fluorescente 4x18W 

-Sala Material Didactic unde avem un corp de iluminat tip panou cu led cu puterea 

de 36W, echivalent al unui corp de iluminat echipat cu tuburi fluorescente 4x1 BW. 

In plus, in incaperea Grup Saniatr Persoane cu Dizabilitati vom avea si un corp de 

iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu tuburi fluorescente 2x8W 

Puterea totala instalata pentru Circuitul 1 de iluminat va fi de 384W. 

Circuitul 2 va fi un circuit de iluminat si va alimenta corpurile de iluminat aferente 

incaperilor: 

-Sala de Clasa 1 unde avem 6 corpuri de iluminat tip panou cu led cu puterea de 

36W fiecare, echivalent al corpurilor de iluminat echipate cu tuburi fluorescente 4x1 BW 

-Hol unde avem 6 corpuri de iluminat tip panou cu led cu puterea de 36W fiecare, 

echivalent al corpurilor de iluminat echipate cu tuburi fluorescente 4x1 BW 

-Accesului secundar in clădire unde avem un reflector cu led-uri cu puterea se 

SOW. 

-Accesului principal in clădire unde avem un reflector cu led-uri cu puterea se 30W. 

In plus, pe hol vom avea 3 corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare 

echipat cu tuburi fluorescente 2x8W 

In exterior, caile de acces in clădire sunt marcate cu 2 corpuri de iluminat de 

securitate pentru evacuare echipat cu tuburi fluorescente 2x8W 

Puterea totala instalata pentru Circuitul 2 de iluminat va fi de 572W. 
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Circuitul 3 va fi un circuit de prize si va deservi Sala de clasa 1, unde vom avea 3 

prize, Sala de Clasa 2 unde vom avea 3 prize si începerea Educatori unde vom avea 2 

prize, toate cu montaj sub tencuiala, cu contact de protectie, tip Sucko, si un curent 

nominal de 16A 

Puterea totala instalata pentru Circuitul 3 de iluminat va fi de 696W. 

5.3. Tablouri electrice de distributie 

A fost proiectat un singur tablou de distributie care se alimenteaza din blocul de 

masura si protectii trifazat(BMPT). 

Ta&IO'Ui electric este un panou pe care sunt montate aparatele si asigura 

distributie energiei electrice si proiecţia circuitelor. 

In funcţie de inaltimea aparatelor al tablourile îngropate, sina DIN poate fi reglata. 

In tablou trebuie montate aparate care se fixeaza pe sina DIN de 35 mm. 

Tablou este echipat cu bara de nul si PE din cupru 8x6, dimensiunea maxima a 

conductoarelor de intrare este de 10 mmp. 

Caracteristici tehnice: 

Standard EN 50298 

yaterial plastic rezistent !a şocuri metalice si la acţiunea razelor UV 

Grad de proiecţie IR 40 

Culoare alb cu usa fumurie transparenta 

Variante aparent 

Poziţie suport bara de N si PE sus/jos 

Montaj pe perete cu şuruburi in dibluri 

Parti obturabile sus, jos si spate 

Decupare pentru aparate 45 mm 

Distanta intre rânduri aparent 135 mm 

Fereastra se deschide de la dreapta spre stanga sau de jos in sus. 

Tabloul de distributie se va executa si verifica conform SR EN 60439 si SR EN 

50274 

Tabloul electric este de tipul « de interior » si se va amplasa pe peretele din spate-

stanga in incaperea cu destinatia Hol. 

Dupa finisarea execuţiei la partea inferioara a tabloului se va anexa schema 

electrica monofilara , cu indicarea fiecărui circuit executat ( număr de receptori de lumina , 

prize ) , caracteristici tehnice pentru fiecare circuit. 
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Din punct de vedere al aspectului exterior tablou! electric va fi un ansamblu fix, in 

carcasa, prevăzut pentru a fi montat, in principiu, pe un plan vertical. 

Tabloul electric va fi de tipul normal, si se va asigura contra accesului persoanelor 

neautorizate prin prevederea cu dispozitive de inchidere cu cheie, speciale. 

In tablou sunt montate protectiile la suprasarcina, scurtcircuit si atingere directa 

pentru circuitele proiectate. 

Imediat dupa intrerupatorul general se va monta o proiecţie la supratensiuni clasa 

B (tip 2) capabila sa protejeze contra supratensiunilor datorate descărcărilor electrice si 

fenomenelor tranzitorii toate aparatele si echipamentele electronice din clădire. 

Tabloul Electric de Distributie este o constructie metalica sau din policartbonat care 

va adaposti proiecţiile circuitelor de iluminat interior, prize, cat si comanda candelabrelor. 

Legaturile intre aparatele din tablou vor fi fixe pentru montare si demontare fiind 

necesara utilizarea de scule speciale. 

Punerea la pamant se va face utilizând un cablu distinct (culcare verde-galben 

alternativ) cu secţiunea de 16mmp si o piesa de separaţie de exterior. 

Toate elementele vor fi inscripţionate atat cu numere de circuit cat si cu rolul lor 

functional. 

Legaturile interioare se vor face cu conductor flexibil cu secţiunea de 6mmp, tip 

y Yf 6 sau cu elemente prefabricate tip piaptan 

Puterea instalata este de 20.956W 

La un randament 100%, un factor de putere GCS(p=0.92, un factor de utilizare 

k u = 0 , 7 5 (conform Tabel 3.5 Normativ 17/2011), puterea simultan absorbita va fi de 

15.717kW. 

5.4. Instalatia de paratrasnet si priza de pamant 

S-a prevăzut o instalatia de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) cu 

âT=25pS, protectie Nivel IV Norma! amplasat in cei mai inalt punct al construcţiei (pe 

coama), asa cum se vede si in partea desenata. 

Lungimea catargului pe care se va monta PDA-ul si a tijei simple va fi aleasa astfel 

incat vârful acestora sa fie cu cel puţin 2 m deasupra celui mai inalt punct al zonei pe 

care o protejeaza. 

Catargul va fi din ţeava metalica din OL-Zn sau inox in vârful caruia se va monta 

PDA-ul 

Dimensiunile geometrice ale clădirii de protejat impun existenta a doua coborâri. 
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Conductoarele de coborâre vor fi conectate la PDA cu ajutorul cate unui adaptor 

metalic. 

Conductoarele de coborâre vor fi din platbanda de OL Zn 25x4. si se vor fixa pe 

coama acoperişului si pe acoperişul de tabla cu ajutorul unor piese speciale, prefabricate. 

Tot piese prefabricate se vor monta si pe ziduri. 

Distanta dintre doua puncte de fixare pe coama si acoperiş, a coborârii va fi de 0,5 

m iar pe faţade (trasee verticale) va fi de 1,Gm conform Tabel 6.13 Normativ 17/2011) 

Conductoarele de coborâre se prevăd cu cate o piesa de separaţie la locul de 

racordare cu conductorul de legare ia priza de pamant. 

Piesele de separaţie se instaleaza la inaltimea de 2 m de la nivelul solului si permit 

decuplarea coborârilor pe durata verificărilor periodice de masurare a rezistentei prizei de 

pamant. 

Priza de pamant va fi de tip mixta, formata din 24 electrozi din ţeava de otel zincat 

cu 074mm si 1,5 m lungime dispusi in pamant la 3 m distanta unul de altul si legaţi intre 

ei cu platbanda OL Zn 40 x 4 mm, cu rol de electrozi orizontali, dispusi pe un contur inchis 

Priza de pamant artificiala fiind aferenta atat instalatiei electrice cat si instalatiei de 

protectie contra loviturilor de trăsnet va avea rezistenta de dispersie de ce! mult 1Q. 

Toate elementele instalatiei de paratrasnet (instalatia de captare, catarge, 

dispozitivul de amorsare, conductorul de coborâre, elementele de echipotentializare, 

piese de separaţie, etc., vor fi livrate de firma furnizoare). 

In situatia in care valoarea rezistentei prizei de pamant este mai mare de 1Q, 

avand in vedere ca este proprie si instalatiei electrice si instalatiei de protectie contra 

loviturilor de trăsnet, fie se va suplimenta numărul electrozilor, fie se va folosi bentonita 

sau cărbunele activ. Numărul electrozilor suplimentari sau la care se va folosi bentonita, 

se va determina prin incercari. 

5.5.Pmtectia împotriva atingerilor directe 

Acest tip de protectie se asigura prin utilizarea de materiale si aparataj electric 

corespunzătoare categoriei de influente externe, conductoare izolate, tuburi de protectie, 

carcase, tablouri de distributie avand partite active izolate (protectie completa) si in plus 

utilizând o protectie diferenţiala pentru curenţi de fuga de 30mA pentru circuitele de 

iluminat si forţa 

6.Delimitarea instalaţiilor 
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Instalaţiile electrice proiectate, cuprinse in prezenta documentaţie, aparţin in 

totalitate beneficiarului care se va îngriji de exploatarea si intretinerea in bune condiţii a 

lor, decontarea energiei electrice intre consumador si furnizor se va face pe baza 

indicaţiilor contorului montat pe branşament. Punctul de delimitare intre instalaţiile 

furnizorului si ale consumatorului vor fi bornele de ieşire din contorul general, conform 

instrucţiunilor furnizorului si ale A.N.R.E. 

7.Impactul cu mediul 

Faptul ca instalaţiile proiectate, de natura electrica, se afla intr.-o zona cu grad de 

poluare scăzut, fara praf, nu se impun masuri speciale de proiectare 

Menţionam ca instalaţiile electrice proiectate nu sunt poluante, ba din contra impun 

ordine si curăţenie si de asemenea nu impun masuri speciale de proiectare. 

o. t iasu i i de proiecţia mynci i 

In vederea eliminării pericolului de electrocutare al personalului de execuţie si 

exploatare a instalaţiilor electrice se vor prevedea urmatoarele masuri: 

- partite metalice ale instalaţiilor electrice si ale construcţiei, care in mod normal nu 

sunt sub tensiune dar care accidental pot fi puse ca urmare a unor defecte de izolaţie, se 

leaga electric la conductorul de protectie si suplimentar la o instalatie de legare la pamant 

conform STAS 12604/4, 5 din 1989 si 1990 ; 

- la exploatarea, reviziile si reparaţiile electrice personalul de specilitate respectiv 

va avea obligaţia sa verifice periodic starea legaturilor de protectie la nul si la centura de 

impamantare, luând masuri imediate de remediere in cazul constatarii de defecţiuni; 

- la operaţiunile de montaj, probe si punerea in funcţiune a instalaţiilor electrice se 

vor respecta cu strictete prevederile normelor republicane de proiecţia muncii si normele 

departamentale MEE ; 

- pentru cazul cand lucrările se vor executa in instalatii fara întreruperea totala a 

tensiunii se va proceda la delimitarea privitoare la distanta de apropiere fata de instalatie 

sub tensiune cu utilizarea mijloacelor de protectie prevăzute pentru acest caz de norme ; 

- la instalaţiile date in exploatare lucrările de revizie si reparaţii se vor executa pe 

baza de grafic periodic si permis de lucru cu prevederea masurilor de protectie muncii 

pentru fiecare operaţie in parte ; 

- utilizarea plăcutelor avertizoare si a echipamentelor de protectie muncii specific 

electrice este absolut obligatorie in cazul intervenţiilor la instalatii care sunt sau pot fi puse 

sub tensiune pe perioada intervenţiei respective ; 
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-- toate lucrările de montaj a instalaţiilor electrice se vor executa numai de muncitori 

care au o calificare tehnica corespunzătoare si instructajul de protectia muncii făcut 

pentru locul de munca respectiv ; 

Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de instruire. 

- beneficiarul, in exploatarea instalaţiilor are obligaţia ca la locul de munca 

respectiv sa afişeze instrucţiuni detaliate asupra modului de desfasurare a operaţiunilor 

de funcţionare normala a instalaţiilor, precum si masurile necesare in cazurile de avarie; 

- se vor respecta: Legea 319/2006-Legea securitatii in munca, Legea 90 / 1996 -

Legea protectiei muncii, modificata si completata cu Legea 177/2000, Legea 130/1999 

privind unele masuri de proiecţie pentru persoanele incadrate in munca; 

- la executarea lucrărilor se vor respecta de asemenea din instrucţiunile de 

securitate si sanatate in munca proprii executantuluie de lucrări de constructii si instalatii. 

fi. [iasissi de protecţia contra incendiilor 

Se vor respecta in totalitate prevederile normativelor, reglementarilor in vigoare 

referitoare la protectia la foc a construcţiilor si instalaţiilor aferente. 

Dintre acestea amintim : 

- Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor P 118 /2013. 

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

- OMI 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor 

1Q>. Volumul instalaţiilor proiectate 

Volumul instalaţiilor proiectate se va regăsi in Lista Cantitatilor de Lucrări, 

Formularul F3 

11. TABELE DE TRACŢIUNI SI SAGETI PENTRU LEA 

In prezentul proiect, nu este cazul. 

12. LLATE GENERALE DESPRE ORGANIZAREA DE ŞANTIER 

(amolasament, cai de transport, depozitare ,cazare personal, etc) 

- Aprovizionarea cu materiale de către constructor se va face cu mijloace 

mecanizate 

- Depozitarea materialelor si aparaturii înainte de punerea in opera a acestora 

se va face intr-un spaţiu asigurat (container metalic, încăpere din alta constructie 

existenta, etc). 
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- Asigurarea energiei electrice pentru scule si utilaje se va asigura utilizând un 

generator electric cu motor termic sau de la beneficiar, pe baza de intelegere, pentru 

decontare folosin un contor pasant 

13. FISELE TEHNICE ALE UTILAJELOR, formular F4. F5 

Nu este cazul 

14. OBSERVAŢII: 

-Proiectul de faţă constă în proiectarea si dimensionarea circuitelor de iluminat, 

prize si forte aferente construcţiei ce urmeaza a se moderniza si reabilita. , ' ; 

BREVIAR DE CALCUL 

INSTALATII ELECTRICE 

A.Calculul secţiunii conductoarelor 

1.Calculul fuzibilului si secţiunii conductoarelor • " 

Curentul, pentru circuitele monofazate, se calculeaza utilizând formula: 

lc=Pi/(Uf*cos(p); 

Unde: Pi - Puterea instalata (W) 
/ 

Uf - Tensiunea de faza (V) / / 

cos ş - factorul de putere 

Curentul, pentru circuitele trifazate, se calculeaza utilizând formula: 

lc=Pi/(1.73*Uf*cos(p); 

Unde: Pi - Puterea instalata (W) 

Uf - Tensiunea de faza (V) 

cos ş - factorul de putere 

Curentul pentru intreruptorul general 

!c=(Pa *Ka*Rp)/(1.73*Uf * cos cp); 

Unde: Pa - Puterea puterea absorbita (W) 

Uf - Tensiunea de faza (V) 

cos ş - factorul de putere 

Ka - coeficient de incarcare 

Rp - Rezerva de putere (Rp=10%Pi) 

Pentru scoli crese, grădiniţe, cămine se considera o putere instalata orientativa de 

20..50W/mp si factorul de utilizare k u = 0 . 7 5 (Tabelul 3 . 5 din 17/2011) 
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1.1.Pentru Circuitul 1- iluminat Sala Clasa 2, Grupuri Sanitare, Educatori, 

Material didactic 

lc=384(230*0.92)=1.81A 

Alegem Ltuzibi i = 4A utilizandu-se pentru protectie un intreruptor diferenţial de tipul 

2x4A/30mA (F+N) 

1.2.Pentru Circuitul 2-lluminat Sala Clasa 1, Hol, Cai acces 

lc=572(230*0.92)=2.70A 

Alegem Infuzibii = 6A utilizandu-se pentru protectie un intreruptor diferenţial de tipul 

2x6A/30mA (F+N) 

1.3.Pentru Circuitul 3-Prize 

IG=2000(230*1)=8.70A 

Alegem InfuzM = 16A utilizandu-se pentru protectie un intreruptor diferenţial de tipul 

2x16A/30mA (F+N) 

1.4.Pentru Coloana alimentare Cazan incalzire si preparare apa calda 

fi lePoiji-; r 

lc=18000/(f. 73*400* 0.92)=28.27A 

Rezulta In fuzibii = 40A utilizandu-se pentru protectie cate un intreruptor diferenţial 

de tipul 4x40A/100mA (3F+N) 

1.5.Pentru întrerupătorul general 

Pa=20.956*0.75=15.717W 

lc=(15.717*1*1.1)/ (1.73*400* 0.92)=27.16A 

Alegem In fuzibii = 40A utilizandu-se pentru protectie un disjunctor magnerto-terrnic 

de tipul 4 x 4 0 A (3F+N) 

Pentru toate circuitele de iluminat interior, se alege conductor FY 1.5mmp care. 

conform Anexa 5.10 coloana 2 din 17/2011. are Imax admis. = 19A (secţiune minim aleasa, 

pentru circuite de iluminat realizate cu conductoare de cupru, conform 17/2011 Anexa 

5.32) 

Pentru alegerea tubului de protectie montat inglobat in tencuiala, conform 17/2011 

Tabelul 5.7. pentru 3 conductoare cu secţiunea 1.5mmp in tub. rezulta un tub cu diametrul 

exterior de 12mm iar pentru 4 si 5 conductoare de acelaşi diametru rezulta un tub cu 

diametrul exterior de 16mm. Pentru uniformitate alegem tub cu diametrul exterior de 

16mm. 
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Pentru circuitele de prize si asimilate lor si se alege conductor FY 2.5mmp care. 

conform Anexa 5.10 coloana 3 din 17/2011. are Imax admis. = 18A la montajul in tuburi PVC 

pozate globat in tencuiala, secţiune minim aleasa, pentru circuite de prize realizate cu 

conductoare de cupru, conform 17/2011 Anexa 5.32. 

Pentru alegerea tubului de proiecţie conform 17/2011 Tabelul 5.7. pentru 3 

conductoare cu secţiunea 2.5mmp in tub. rezulta un tub cu diametrul exterior de 16mm 

Pentru Coloana de alimentare a Cazanului de incalzire si preparare acm se 

alege cablu cu conductaore de cupru cu secţiunea de 6mmp tip CYY-F 4x6 care conform 

Anexa 5.13 col. 11 din 17/2011 are Imax admis. =52A la montajul aparent in tub de protectie 

Pentru Coloana BiiPT-FB se alege cablu cu conductaore de cupru cu secţiunea 

de iOmmp tip CYAbY 4x10 care conform Anexa 5.22 col.4 din 17/2011 are Imax 

admis. =73A la montajul ingropat in pamant sub adancimea minima de inghet. 

2. v^aicuful pi&rC'etslor de tensiune 

Verificarea secţiunii la pierderea de tensiune se face dupa formula: 

AU%=[100/(Y * W)NI"i(Pi li)/Si] 

Unde fata de semnificaţiile de mai sus 

Y -conductibilitatea materialului (m/Q * mmp) 

li -lungimea tronsonului de circuit(ml) 

Si -secţiunea conductorului (mmp) 

Circuit Tip Tensiunea cosj Putere Lungime Secţiune Pierdere 

V W cablu mmp tens.% 

K1 TDE-CT 400 0.92 18000 1 6 0.04 

BMPT-TDE 400 0.92 20956 40 10 1.08 

Se poate observa ca secţiunile cablurilor satisfac condiţiile im.puse de 

Normativul 1772011. art.5.2.5.1 

B.Calculul instalatiei de protectie împotriva efectelor trăsnetelor 

Conform Anexei A i la Breviarul de Calcul, pentru constructia de fata este necesara 

o instaiatie de protectie contra loviturilor de trăsnet cu nivel de protectie Normal IV 

(conform Anexa 1 la Breviarul de Calcul), raza sferei fictive, fiind R=60m iar curentul de 

trăsnet asociat I este de 14.7kA. 
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Valorile parametrilor curentului de trăsnet corespunzătoare nivelului Normal IV. 

conform Normativul 1-7-2011 Tabelul 6.1 sunt: 

a)Prima secvenţa de scurta durata 

Valoarea de vârf a curentului 

Sarcina secvenţei de scurta durata 

Energia specifica 

Parametrii timp 

b)Secventa de scurta durata ulterioara 

Valoarea de varf a curentului 

-lOOkA 

-50C 

-2.5MJ/Q 

-10/350ps/|is 

Panta medie 

Parametrii timp-Ti/T2 

c)Secventa de lunga durata 

Sarcina secvenţei de scurta durata 

Parametrii de timp 

d)Trasnet 

Sarcina trăsnetului 

-25kA 

-iOOdi/dt 

-0.25/1 DOps/ps 

-100C 

-0.5s 

-150C 

Ca mod de realizare a proiecţiei clădirii, se va prevede un dispozitiv PDA cu 

A T = 2 5 | J S . respectiv cu un avans de amorsare AL=25m care se va monta pe o tija 

metalica asa cum se poate vedea si in piesele desenate. 

Dispozitivul de proiecţie cu avans de amorsare se monteaza in asa fel incat sa 

depaseasca cu cel puţin 2.00m cel mai inalt punct de pe constructie (coama acoprisului). 

In aceste condiţii, raza de proiecţie la nivelul coamei acoperişului, conform abacei din 

Figura 6.31 d din Normativul 1-7-2011. la inaltimea/t,,,,,, = 2,00m este de 25.92m 

Se poate observa ca raza sferei de protectie cuprinde întreaga clădire chiar de la 

nivelul coamei acoperişului, soluţia aleasa fiind mai mult decât suficienta pentru proiecţia 

întregii constructii. 

Pe masura ce ne deplasam pe verticala către baza construcţiei, raza sferei de 

protectie creste, ajungand. conform abacei din Figura 6.31d din Normativul 1-7-2011. la 

inaltimea hmax—9.20m. la 68.55m. 

Deci. putem concluziona ca raza sferei de protectie a dispozitivului de protectie 

contra loviturilor de trăsnet cu avans de amorsare de 25ps. este mai mult decât suficienta 

pentru protejarea construcţiilor in totalitate. 
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:alcylyl rezistentei prizei de pamant artificiale mult iple 

Având in vedere ca priza de pamant aferenta clădirii este o priza utilizata atat de 

instalatia de proiecţie contra loviturilor de trăsnet. Cat si de instalatia electrica valoarea 

rezistentei de dispersie a prizei de pamant Rpp va trebui sa fie cel multe gala cu 1Q 

Pentru Terenul de Sport, priza de pamant fiind utilizata doar de instalatia electrica, 

rezistenta de dispersie a prizei de pamant va trebui sa fie mai mica de 4 Q 

Priza de pamant va fi de tip "mixta" realizata din electrozi verticali cu inaltimea de 

1.50ml uniţi intre ei de electrozi orizontali cu lungimea de 3.00ml (dublul lungimii 

electrozilor verticali) 

Electrozii verticali si orizontali ai prizei de pamant sunt legaţi in paralel, astfel ca 

rezistenta prizei (Rpp) este data de relaţia : 

R = * 
pp 

Rpp + 

Unde: Rpq si Rpo sunt rezistentele tuturor electrozilor verticali, respectiv orizontali, 

date de relaţiile: 

Rpq—rpq/(npq X Uv) 

Rpo—rpo/(npo X Uo) 

Unde: 

-rpq si fpo sunt rezistentele unui singur electrod vertical respectiv orizontal; 

-npq si npo este numărul de electrozi verticali respectiv orizontali 

-Uv si Uo sunt coeficienţi de utilizare corespunzător numărului de electrozi 

verticali respectiv orizontali. 

Având in vedere forma construcţiei si posibilitatea execuţiei unei prize de pamant. 

se adopta soluţia constituirii a unei prize de pamant. mixte, formata din electrozi verticali 

si electrozi orizontali, dispusi pe contur deschis (dispunere de tip A). 

Pentru cazul de fata. rezistenta electrozilor verticali se calculeaza cu relaţia : 

r„ =0,366^ / 
, 2 / 1, 4/ + /^ 
I g — + - l g 

d 2 41-1 

I = q + -1 ^ 

unde : 

-p - rezistivitatea de calcul a solului [Q x m] 

-l - lungimea electrodului [m] 
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-d - diametrul exterior al electrodului [m] 

-q - distanta de la partea superioara a electrodului, pana la suprafaţa solului 

[m] 

Rezistenta unui electrod orizontal care se afla îngropat in pamant la adancimea de 

0.9m, se calculeaza cu relaţia : 

unde : 

-p - rezistivitatea de calcul a solului [Q x m] 

-l - lungimea electrodului [m| 

-b - latimea platbenzii [m] 

-q - adancimea de îngropare a prizei orizontale [m] 

Conform Anexa 2, rezistenta prizei de pamant este satisfacatoare avand valoarea 

de . 0,43Q. 

Orice abatere de la valoarea normate se va rectifica folosind bentonita sau pamant 

cu cărbune activ. Numărul electrozilor care se monteaza in bentonita sau in pamant cu 

cărbune activ se va determina numai prin măsurători. 

INSTRUCŢIUNI DE P.l.F. DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE • 

INSTALATII ELECTRICE 

La punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice proiectate se va proceda astfel: 

-se va verifica continuitatea tuturor circuitelor electrice şi a ' conductoarelor de 

legare la pământ 

-se verifică continuitatea electrică a prizei de pământ. 

-se verifică rezistenţa de dispersie a prizei de pamant, care trebuie să fie cel mult 1 

ohmi pentru clădire, având în vedere că priza de pamant eşie priza de lucru atat pentru 

instalatia de protectie contra lovituri de trăsnet cat si pentrp'instalatia electrica- se verifică 

anual apoi în expioatare-

-se va măsura rezistenţa de izolaţie a tuturor circuitelor electrice cu megohmetru! 

de 500V sau de lOOOV, iar valoarea acesteia nu trebuie să depăşească SOOkohmi - se 

va verifica apoi după fiecare reparaţie -
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-se verifică carcasa metalica sau din policarbonat a tabloului electric de distributie, 

care trebuie sa aibe părţile metalice legate galvanic la priza de pământ - se verifică apoi 

periodic prin grija proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora -

-se verifică dacă toate circuitele sunt inscripţionate corespunzător şi dacă sunt 

montate plăcuţele avertizoare de interdicţie (de securitate), pe linie de protecţia muncii a 

persoanelor - se verifică apoi periodic, la 6 luni, de către proprietar-

-se verifică toată aparatura de comutaţie, corpurile de iluminat în ceea ce priveşte 

buna funcţionare şi dacă toate contactele de protecţie legate galvanic corespunzător la 

conductorul de protecţie din cupru de minim 2,5mmp, obligatoriu 

-se verifică dacă toate întrerupătoarele diferenţiale si disjunctoarele magneto-

termice au valorile indicate de proiectant. 

în exploatare - instalaţiile electrice, dacă se exploatează corespunzător, necesită 

depanări minime. 

Pot apărea următoarele neajunsuri: 

-nefuncţionarea aparaturii din motive mecanice, ruperi de pârghii; aparatura 

defectă se înlocuieşte de personal calificat; 

-perierea contactelor electrice, pierderea elasticităţii electrice şi a presiunii pe 

contact, situaţie în care aparatele defecte se înlocuiesc de către personal specializat; 

-problemele care provin din utilizarea necorespunzătoare a instalaţiilor situaţii când 

de regulă declanşează disjunctoarele magneto-termice sau întrerupătoarele diferenţiale, 

în aceste condiţii se înlătură mai întâi cauza care a produs defectul şi apoi se 

reanclanşează protectiile, preferându-se personal calificat. Când nu se cunoaşte situaţia, 

se scoate instalaţia total de sub tensiune şi personalul calificat face testările de rigoare, 

înlătură defecţiunea şi repune instalaţia sub tensiune. 

-în cazul lipsei tensiunii pe tronsoane de instalaţie - verifică ultimul punct cu 

rerisi i ix- apoi olin aproape în aproape (de căire peisonal specializai) şi c iupi 

:5r:;;:eiTjaLăaiea zonei cu defect, ss verifică, starea legăturilor dintre conductoare, ia 

borne'.- apsiitaleler, etc. Se reface continuitatea şi se lepune în funcţie instalaţia 

electrică. 

-anual se verifică continuitatea întregii instalaţii de punere la pământ, precum şi 

valoarea prizei de pământ. 
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Măsuri de protecţie a utilizatorilor: 

-utilizatorii sunt obligaţi să nu vină în contact cu conductoarele electrice 

dezizolate, sau cu aparate electrice despre care au constatat că sunt defecte - va 

solicita intervenţii unui personal specializat ~ 

Observaţii: 

-pe langa aceste instrucţiuni de utilizare si protectie generale, utilizatorul este 

obligat sa respecte cu strictete si prescripţiile de utilizare in siguranţa, tehnice si de 

protectie a fabricantului, ce insotesc fiecare produs in parte; 

-intervenţiile si lucrările de ia tablourile de distributie de orice tip se vor efectua 

numai de către electricieni autorizati. 

.INSTRUCŢIUNI DE DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII,IN TIMP ' 

A INSTALAŢIILOR ELECTRICE INTERIOARE PROiECTAE 

-AFLATE IN EXP.LOATARE-

Pentru toate instalaţiile electrice obligatoriu va trebui sa se execute activitati de 

urmărire curenta si inspecţii extinse, nefiind necesara si executarea unei urmăriri speciale 

a comportării in timp, plecând de la caracteristicile iniţiale de proiectare, precum si de la 

cele indicate in prospecte de către producătorii echipamentelor si aparatajului electric. 

Urmarirea curenta a comportării in timp a instalaţiilor electrice proiectate va avea 

caracter permanent iar durata ei va corespunde pe toata durata de existenta fizica a 

instalaţiilor. 

Organizarea urmăririi curente a comportării revine proprietarului si utilizatorului 

care o va executa cu personal si mijloace proprii sau cu firme abilitate (autorizate 

A . N . R . E . ) . 

Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace de 

masura specifice: punte Whestone pentru prize de pământ, megohmetru de 500 sau 

1000V, multimetru 

Astfel se vor urmării urmatoarele aspecte: 

-daca tablou! electric de distributie echipat cu intreruptori diferenţiali si disjunctori 

magneto-termici, pentru comutatie si protectie , (si care are carcasa din policarbonat), nu 

a fost lovit de terte persoane, voit sau involuntar, 
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-daca aparatajul de protectie nu are contactele perlate sau schimbate ia culoare, 

(fenomen datorat unei supraîncălziri), daca contorul electric nu face zgomot si nu se 

observa degajari de fum; 

-daca nu au fost afectate cablurile sau conductoarele electrice cu ocazia efectuării 

de lucrări in diverse zone ale clădirii 

-daca la aprinderea sau stingerea iluminatului nu se aud sfârâituri in aparatele de 

comutatier sau chiar degajari de fum, situatii care desconspira existenta unui contact 

electric imperfect si care in anume condiţii poate genera defecţiuni mai mari sau chiar un 

incendiu. 

-starea tuturor contactelor si a legaturilor electrice din punct de vedere al 

contactului perfect galvanic; 

-existenta intreruptorilor diferenţiali si disjunctoriior magneto-termici adecvaţi ca 

valoare, conform datelor iniţiale de proiectare, sau al noilor calcule tehnice, in caz de 

modificare a structurii si al încercării circuitelor; 

-dacă nu au fost afectate porţiuni din priza generală de pământ, prin dislocări de 

teren accidental sau voit, care să-i afecteze continuitatea; 

-dacă nu au fost afectate dispozitivele (colierele) de legare la prizele de pământ a 

tuturor pârtilor metalice 

-se va verifica continuitatea tuturor legaturilor, la priza de pământ 

-se va măsura rezistenţa de dispersie a prizei de pamant şi se va compara cu 

valorile normate, după ce s-au aplicat coeficienţii de corecţie, funcţie de stare de umiditate 

şi de anotimp. Această valoare trebuie să fie ce! mult 1ohm pentru clădire pentru că priza 

de pământ este folosita atat de instalatia electrica cat si de instalatia de protectie contra 

loviturilor de trăsnet 

In urma activitatii de urmărire curenta se vor întocmi rapoarte ce se vor menţiona in 

JîvccA.i] evferrimentelo," care vor fi incluse in Cartea Tehnica a constryct iei 

Lrmarirea cui anta se efectueaza odata pe an si ori de cate ori au loc evenimente 

deosebite: seism, inundaţii, incendii, alunecari de teren, etc 

La apariţia unor deteriorări majore (aparataj cu contactele perlate sau schimbate la 

culoare, cabluri si conductoare electrice afectate de lucrări executate in diverse locuri ale 

construcţiei, priza de pamant întrerupta,etc) sau al unor defecte care pun in pericol 

constructia sau personalul ce o deserveste, proprietarul sau utilizatorul va solicita o 

inspecţie extinsa. 
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Inspecţia extinsa are ca obiect o examinare detaliata a instalaţiilor electrice din 

punct de vedere al rezistentei, stabilitatii si durabilitatii. 

Inspecţia extinsa se va face de către specialisti atestati si cu experienţa. 

Finalizarea inspecţiei extinse se face prin intocmirea unui raport scris in care se 

cuprind, separat observaţiile privind degradarile si disfunctionalitatile constatate, masurile 

necesare a fi luate pentru inlaturarea acestora, precum si, daca este cazul, e){tinderea 

masurilor curente (anterioare) de urmărire. 

Pentru preîntâmpinarea unor accidente exista obligativitatea de a se avertiza 

prezenta instalaţiilor electrice si al pericolului ce il prezintă pentru utilizaţcri prin' plăcute 

avertizoare de interdictie 

INSTRUCŢIUNI DE P.Î.F. DE EXPLOÂl ARE Ş! ÎNTREŢINERE 

iNSTALÂTiî DE PROIECŢIE CONTRA LOVITURILOR DE TRĂSNET' 

La punerea în funcţiune a instalaţiilor de proiecţie contra loviturilor de trăsnet 

proiectate se va proceda astfel: 
/ 

-se va verifica şi măsura din punct de vedere PRAy priza de pământ a instalaţiei şi 

se vor elibera buletine PRAM; (menţionăm că valoarea rezistenţei dş'clispersie a prizei de 

pământ trebuie să fie cel mult 1 ohm şi aceasta se verifică anual prin grija proprietarului, 

conform normativului PE 016/ 2000); 

-se întregesc toate circuitele ce realizează coborârile la priza de pământ (respectiv 

şi la piesele de separaţie) şi se verifică continuitatea lor din pune de-vedere galvanic. 

-se verifică dacă toate elementele, utilajele cu poziţiile lor şi circuitele sunt 

inscripţionate corespunzător şi dacă sunt existente plăcuţele avertizoare de interdicţie (de 

securitate pe linie de protecţie a muncii). Acestea se vor verifica la 6 luni şi se vor reface 

la nevoie, prin grija proprietarului. 

-exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de paratrăsnet proiectate se vor realiza de 

către propietar, prin personalul propriu de specialitate, sau de către alta firma specializata, 

contracost, pe baza unui contract de prestări servicii de exploatare, încheiate la punerea 

în funcţiune. 

lulotmi de pLotecpe a uîiiizarcriicr: 

I Jzatc.T sunt obîigaţi: 

-să I u demonteze dispozitivul PDA, să nu slăbească legăturile de la colierele 

de fixare a capului dc- paratrăsnet, de tija sa, sau a acesteia de catargului 
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paraîrâsnetului şi de asemeni să nu umble la sistemul de fixare a catargululdin 

Piinziie podului şi la conul special de etanşare din polietilenă; 

-să nu umble să slăbească legătura galvanică de la piesele de separaţie; la 

acestea va umbla numai personalul specializat care face măsurarea valorii de dispersie a 

prizelor depământ; 

-nu trebuie să se sape în zona prizei de pământ, sau dacă este strict necesară 

săpătura să nu se afecteze (să se dezgroape sau să se întrerupă continuitatea prizelor de 

pământ); 

-să nu se desfacă colierele de legătură galvanică a conductelor, ţevilor sau altor 

armături metalice, care au fost legate iniţial la prizele de pământ pentru echipcitenţializare. 

-orice neregulă observată la instalaţia de paratrăsnet ce deservesc cladirea 

respectivă şi nu numai, trebuie imediat anunţat personalul tehnic specializat, pentru a se 

prevenii eventualele accidente, incidente sau avarii. 

INSTRUCŢIUNI DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII ÎN Tl t tP ' , '' 

A INSTALAŢIILOR DE PROIECŢIE CONTRA LOVITURiLOR DE .TRĂSNET 

PROIECIÂE - AFLATE ÎN EXPLOATARE 

Pentru toate instalaţiile de proiecţie contra loviturilor de trăsnet, obligatoriu va 

trebui sa se execute activitati de urmărire curenta si inspecţii extinse, nefiind necesara si 

executarea unei urmăriri speciale a comportării in timp, plecând de la caracteristicile 

iniţiale de proiectare, precum si de la cele indicate in prospecte de către producătorii 

echipamentelor si aparatajului electric. 

Urmarirea curenta a comportării in timp a instalaţiilor de proiecţie contra loviturilor 

de trăsnet proiectate va avea caracter permanent iar durata ei va corespunde pe toata 

durata de existenta fizica a instalaţiilor. 

Organizarea urmăririi curente a comportării revine proprietarului si utilizatorului 

care o va executa cu personal si mijloace proprii sau cu firme abilitate (autorizate 

A.N.R.E.). 

Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace de 

masura specifice: punte Whestone pentru prize de pământ, megohmetru de 500. 

Pentru instalaţiile de protectie contra loviturilor de trăsnet puse în funcţiune, 

obligatoriu vor trebui să se urmărească în exploatare următoarele caracteristici, vizând 

comportarea lor în timp, plecând de la cele iniţiale de proiectare. 
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în acest sens se vor urmării: 

-dacă nu au suferit loviri, desprinderi din suporţii - distanţieri ai conductoarelor de 

coborâre la priza de pîmânt, sau desprinderi ai suporţilor de pe olane sau din zid, cauzate 

de fenomenele neprevăzute; 

-dacă nu au fost afectate porţiuni din priza generală de pământ, prin dislocări de 

teren accidental sau voit, care să-i afecteze continuitatea; 

-dacă nu au fost afectate dispozitivele (colierele) de legare la prizele de pământ a 

tuturor ţevilor, conductelor, burlanelor, jgheaburilor şi a celorlalte armături care au fost 

prevăzute a fi legate prin proiect. 

In urma activitatii de urmărire curenta se vor intocmi rapoarte ce se vor menţiona in 

Jurnalul evenimentelor care vor fi incluse in Cartea Tehnica a construcţiei 

Urmarirea curenta se efectueaza odata pe an si ori de cate ori au loc evenimente 

deosebite: seism, inundaţii, incendii, alunecari de teren, etc 

La apariţia unor deteriorări majore (priza de pamant întrerupta,etc) sau al unor 

defecte care pun in pericol constructia sau personalui ce o deserveste, proprietarul sau 

utilizatorul va solicita o inspecţie extinsa. 

Inspecţia extinsa are ca obiect o examinare detaliata a instalaţiilor de oprotectie 

contra loviturilor de trăsnet din punct de vedere al rezistentei, stabilitatii si durabiiitatii. 

Inspecţia extinsa se va face de către specialisti atestati si cu experienţa. 

Finalizarea inspecţiei extinse se face prin intocmirea unui raport scris in care se 

cuprind, separat observaţiile privind degradarile si disfunctionaiitatiie constatate, masurile 

necesare a fi luate pentru inlaturarea acestora, precum si, daca este cazul, extinderea 

masurilor curente (anterioare) de urmărire. 
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ÎWEiiORiU TEHNIC 

IWSTÂLÂŢIi SANITARE ' 

1 .NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARii 

Investitie noua 

SITUAŢIA JURIDICA SI TEHNICA A TERE!^ULUS PE CARE SE ¥A EXECUTA 

LUCRAREA 

Constructia se afla pe un teren ce aparţine beneficiarului 

•'.CATEGORIA DE IMPORTANTA A COÎ^STRUCTIILOR CUPRINSE IM 

PRONL^ MODELUL DE ASIGURARE A CAUT ATU PROPUS DE PROIECTANT 

-Categoria de pericol de incendiu C - (conform Ari. 2.1.5 si Tabelul 2.1.5 din 

Pil 8/2013) 

-Gradul de rezistenta la foc III (conform Art.2.1.8 si Tabelul 2.1.9 din P118/2013)) 

4. SOLUŢIILE PROIECTULUI 

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile şi recomandările 

Normativului privind proiectarea,executarea si exploatarea instalaţiilor sanitare aferente 

clădirilor, indicativ 19-2015 si STAS 1478-90, precum şi a normativelor GP 043 şi NP 003-

2006. 

Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor 

interioare de distribuţie a apei reci, a apei calde menajere si a canalizarii menajere. 

4.1 Instalatii de apa rece 

Allmentares: cu apa rece, se face de la reţeaua stradala prin intermediul unui 

cămin apometric si a unei conducte din polietilena de inalta densitate PEHD40. In Grupul 

Sanitar Barbeţi, cabina WC stânge se face trecerea de la ţeava de polietilena de inalta 

densitate PEHD40 la ţeava de polipropiena eticulata normala PPR40 elementulde 

tranzitie fiind un robinet 1 1/2" care joaca si rolul de robinet e secţionare. 

Diametrele conductelor de alimentare si distributie a apei rece menajere sunt 

indicate in partea desenata, parte integranta a proiectului. 

Pe tot traseul, conducta de distributie apa rece este pozitionata la partea inferioara, 

sub conducta de apa calda menajera. 

In interior, toate traseele proiectate sunt din ţeava de polipropilena reticulata 

normala. 
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Ţevile din polipropilena reticulata sunt foarte eficiente, avand pierderi 

nesemnificative de căldură, coeficientul de transfer termic fiind foarte mic, si in plus au o 

rezistenta ridicata la coroziunea chimica. 

Lavoarele vor avea prevăzut cate un robinet de colter RC 1/2" de unde vor fi 

alimentate folosind cate un racord flexibil. 

Lavoarele vor fi prevăzute cu baterii stative iar vasele de spalare WC vor fi 

echipate cu robinet coltar RC 1/2". 

2.2 Instalatii de apa calda menajera 

Alimentarea cy apa calda, se face din cazanul electric de încălzire si preparare 

apa calda menajera. 

Pe tot traseul, conducta de distributie apa calda menajera este pozitionata la 

partea inferioara, deasupra conductei de apa rece. 

Fiecare lavoar va avea prevăzut cate un robinet coltar RC 1/2" de unde va fi 

alimentat folosind cate un racord flexibil. 

Traseele vor fi cele prevăzute in proiect , vor fi obligatoriu paralele cu 

pereţii sau linia stilpilor, respectindu-se in acest sens prevederile din 

Normativul I 9/2015 

Se va urmări foarte atent realizarera de către constructor a tuturor golurilor in pereţi 

pe unde trebuie sa treaca conductele . 

înainte de începerea execuţiei, dupa stabilirea traseelor, toate materialele se vor 

supune unui control calitativ riguros. In acest scop se va urmării ca toate materialele care 

intra in opera sa nu prezinte defecte cum ar fi: îndoiri, turtiri sau fisuri. 

îmbinarea ţevilor din polipropilena reticulara (PPR) se va face prin lipire folosind o 

plita si calibre speciale, adecvate diametrelor folosite, lipirea executandu-se numai dupa 

indepartarea inserţie de aluminiu sau carbon. 

Etansarea imbinarilor cu filet se va executa cu fuior de cânepe peste care s-a dat 

un strat de minium de plumb, sau cu banda de teflon sau cu garnituri din cauciuc. 

Pentru imbinarile demontabile se vor folosi racorduri olandeze amplasate in locuri 

accesibile. 

La montare se vor respecta pantele prevăzute in normative respectiv de 1% 

pentru a permite golirea instalatiei. 

Conductele se vor monta astfel incat sa nu se formeze saci sau pungi de aer. 
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La trecerile prin elementele de constructie ( pereţi) ţevile vor fi montate in tuburi de 

proiecţie.Tuburile de proiecţie vor avea diametrul interior mai mare cu 10-20 mm decât 

diametrul exterior al ţevii. Tubul de protectie se va fixa bine in perete sau planseu. 

Trecerile prin fundaţii sau pereţi exteriori se vor realiza cu masuri speciale de 

etansare contra infiltraţiilor. 

Nu se admit imbinari ale conductelor in mansoanele de protectie. 

Distanta minima intre marginea tubului de protectie si cea mai apropiata imbinare 

sau derivaţie va fi de 5 cm. 

L.L Canalizarea menajera 

Instalaţia interioară de canalizare a apelor uzate menajere se va face cu 

tubulatură din PVC etanşarea îmbinărilor făcându-se prin mufa re cu inele din cauciuc 

elastcmeric. 

Traseele vor fi cele prevăzute in proiect , vor fi obligatoriu paralele cu pereţii sau 

linia stilpilcr, respectindu-se in acest sens prevederile din Normativul I 9/ 2015. 

Instalatia interioara de canalizare se va realiza aparent pe porţiunile verticale (pe 

pereţi) si ingropat sub pardoseala pentru traseele orizontale (sosirile si plecarea de la 

sifonul de pardoseala). 

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin 

sifonare. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după 

efectuarea probei de etanşeitate şi de funcţionare. Se vor respecta pantele normale de 

racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795. 

in dreptul racordurilor ia canalizarea menajera exterioara, la conducta PVC110 se 

va prelungi cu o reducţie PVC 110-50 si se va monta un dezaerator automat. 

Instalatia exterioara de canalizare a apelor uzate menajere va fi un sistem format 

din cămine de inspecţie si curăţire existente montate atat pentru colectare cat si pentru 

devierea traseului si conducte de transport pana la Bazinul Vidanjabil Etanş. 

iuriie de transport ape uzate menajere, in exterior, sunt din PVC-G, 

etanşarea îmbinărilor făcându-se prin mufa re cu inelele din cauciuc elastcmeric. 

Avantajele folosirii ţevilor din PVC-G folosite in canalizari menajere exterioare; 

-durata de viata mai ridicata 

-rezistenta chimica si electrochimica ridicata 

-pierderi de sarcina ridicate datorate suprafeţei interioare lise si implicit grad de 

curgere superior 
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-impermeabilitate foarte buna, evitandu-se astfel poluarea pânzei de apa freatica 

cu reziduuri din reţelele de canalizare 

-greutate scăzute - manipulare si transport uşor 

-flexibilitate buna 

-asamblare simpla si rapida - preţ scăzut la montare 

-îmbinare elastica, etansare cu inele de cauciu elastomeric 

Montajul tubulaturii din PVC-G se va face îngropat, sub limita minima de inghet, 

datorita faptului ca la o temperatura de sub 1°C materialul devine casant iar intre 40 °C si 

60 °C caracteristicile mecanice scad. 

In acelaşi timp, PVC-ul dur nu este atacat de bacterii si alte microorganisme si nici 

de rozatoare. Este rezistent fata de seruri, acizi si substante alcaline diluate, uleiuri 

(vegetale, animale sau minerale), rezistenta la agenţii chimici depinzând de temperatura 

si încarcarea mecanica. 

Datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mica, capacitatea de 

transport este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei. 

3. EXIGENŢE DE PERFORMANŢĂ PENTRU INSTALAŢIILE SANITARE 

întreaga lucrare de instalaţii sanitare s-a proiectat în conformitate cu prevederile 

Normativelor 19-2015, GR 043, NP 003, Legea nr. 10/1995, STAS 12400/1.2-86 şi STAS 

1478. 

Prezentul proiect respectă cerinţele principale de calitate conform Legii 10/1995 

privind calitatea în construcţii pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii 

şi a instalaţiilor aferente. 

Conform acestor reglementari în proiectare şi execuţie este necesar să fie 

respectate un număr de 7 cerinţe care se referă la calitate. 

• rezistenţa şi stabilitate: 

• siguranţa în exploatare; 

• siguranţa la foc; 

• igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; 

• izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie; 

• protecţia împotriva zgomotului; 

• etanşeitate; 
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Suplimentar faţă de acestea, tehnice avute în scopul evaluării cât mai corecte a 

performanţelor unei instalaţii şi alte cerinţe care se referă la confort, etanşeitate, 

durabilitate etc. 

Astfel a rezultat un set de categorii de exigenţe stabilite pe baza prevederiilor 

romaneşti şi străine din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt urmatoarele: 

Rezistenta si stabilitate 

După executarea lucrărilor, instalaţia sanitară care cuprinde conducte, armături, 

obiecte sanitare va fi supusa verificărilor la probele de etanşeitate, rezistenţă şi de 

funcţionare. 

Asigurarea rezistenţei mecanice a instalaţiei sanitare (obiectele sanitare, armaturi, 

conducte) trebuie să nu producă deteriorarea elementelor de instalaţii. 

Pentru verificarea parametrilor, presiunea limită a apei maxim admisă trebuie să nu 

producă deteriorări ale elementelor instalaţiei de apă. 

Garniturile folosite pentru etanşare la armături se vor confecţiona din clingherit sau 

cauciuc. 

3.2. Siguranţa la foc 

Se vor respecta normele tehnice de proiectare şi realizare a construcţiei privind 

protecţia la acţiunea focului. 

Se va evita propagarea focului prin golurile de trecere a elementelor de instalaţii 

prin pereţi si planşee. 

Securitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru 

fiecare operaţiune în parte din care amintim: mănuşi, ochelari, sorţ pentru sudori, ciocane, 

spiţuri corespunzătoare pentru spargere în ziduri sau plansee, utilaje ca macara, troliu 

etc., pentru ridicarea greutăţilor. 

Tot din motive de siguranţă la foc golurile între conducte şi ţevi de protecţie se vor 

umple cu şnur de azbest. 

3.3. Sigurajîta in exploatare 

Pentru asigurarea siguranţei în exploatare probele de presiune, etanşeitate trebuie 

făcute cu maximă atenţie, iar micile defecţiuni vor fi remediate în cel mai scurt timp. 

Nu este admis ca parti ale instalaţiei sanitare sa fie folosite ca puncte de sprijin 

sau pentru agatarea altor sarcini. 
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Asigurarea securităţii instalaţiilor contra pericolului de intrare sau dezvoltare a unor 

animale (rozătoare), prevederea de guri de curăţire, asigurarea gărzii hidraulice, 

asigurarea consumatorului împotriva întreruperilor accidentale de furnizare a apei. 

Gradul de asigurare al consumatorului se face conform regimului de funcţionare 

stabilit. Pot apare întreruperi in funcţionare dar numai in mod accidental ca urmare a unei 

întreruperi a furnizării curentului electric. 

Securitatea la contact este asigurata prin muchiile rotunjite ale elementelor 

componente ale instalaţiei. In timpul execuţiei, colturile tăioase, laturile ascuţite, se vor 

îndepărta si se va purta echipament de protecţie corespunzător operaţiei ce se executa, 

după un prealabil control vizual. 

Se va asigura securitatea utilizatorilor fata de eventualele răniri, arsuri, striviri prin 

contact cu suprafeţe accesibile a elementelor instalaţiei sanitare. 

.E lanse i îa tea 

Se va efectua încercarea la etanşeitate la presiunea hidraulica, înaintea montării 

agregatelor si armaturilor la obiecte sanitare si la celelalte puncte de consum. 

Presiunea de încercare va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mică de 

6 bari. 

încercarea de etanşeitate se va verifica pe tot traseul conductei si la punctele de 

îmbinare. 

încercarea de funcţionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si 

punctelor de scurgere la un debit normal de funcţionare. 

3.5. Protectia împotriva zgomotului 

Instalaţia sanitara nu produce zgomote care sa perturbe activitatea in timpul 

desfasurarii, iar in cazul apariţiei de zgomote se va limita nivelul zgomotului produs de 

echipamente si armaturile instalaţiilor sanitare pana la limite admise de STAS 6156. 

Dimensionarea conductelor si armaturilor instalaţiei de alimentare cu apa se face 

astfel incat sa nu se depaseasca vitezele maxime admise: 2 m/sec. 

2.6. Igiena, sanaîatea oameni lor, refacerea si protectia mediulu i 

Prin prevederea instalatiei sanitare intr-o constructie se urmăreşte asigurarea 

confortului necesar din punct de vedere sanitar si nu are ca efect contaminarea cu 

substante nocive a atmosferei încăperilor. 
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Masurile prevăzute in normativul 19-94 au fost respectate in cea ce priveşte 

amplasarea obiectelor sanitare si a conductelor pentru a asigura condiţii care respecta 

igiena si sanatatea oamenilor. 

Stabilirea nivelului maxim admisibil al conţinutului de substante nocive (la rece) in 

apa potabila se face prin utilizarea unor materiale care in contact cu apa nu contamineaza 

apa potabila. Se va evita stagnarea apei in reţeaua de distributie pentru apa potabila in 

deviaţii înfundate sau porţiuni de conducta scoase din funcţiune. 

Se va asigura separarea completa intre reţeaua de distributie a apei si a altor 

reţele de apa nepotabila. Se va evita trecerea conductelor de apa prin căminele de 

vizitare a instalatiei de canalizare, conductele de apa se monteaza in acelaşi plan sau 

deasupra conductelor de canalizare. 

Se vor stabili condiţii de amplasare a conductelor si echipamentelor fata de sursele 

de infectare biologica pentru evitarea contaminării si poluării cu substante la rece, se va 

respecta distanta de 0,3 m intre conductele de apa rece si canalizare. 

3.7. Izolaţia termica, hidrofuga si economia de energie 

Având in vedere ca se vor folosi tevi de polipropilena reticulara (PPR) pentru 

transportul apei reci si apei calde menajere, pierderile de căldură nu prezinte importanta 

nefiind necesara izolarea termica a conductelor. 

Izolaţia hidrofuga si economia de energie este îndeplinita prin: 

-realizarea si utilizarea unor armaturi la obiecte sanitare cu consum economic de 

apa rece, precum si debite specifice de apa rece la presiuni minime de utilizare. 

-asigurarea unor condiţii economice de exploatare si intretinere a instalaţiilor de 

distributie a apei in clădire. 

Armaturile in exploatare (robinete) permit un reglaj cantitativ economic al debitului 

de apa conform curbelor de reglaj debit-presiune corespunzătoare fiecărui tip de 

armatura. 

Se vor reduce pierderile de apa la conducte si armaturi, prin respectarea condiţiilor 

de execuţie, de efectuare a verificariilor si remedierea defectiuniilor constatate (iniocuire 

piese, armaturi, garnituri). 

• - STÂWDÂRDE Ai NORMATIVE 

- I 9-2015 - Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor sanitare 

aferente clădirilor 
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STAS 1478-90 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi 

industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare 

STAS 1795 - Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale de proiectare 

STAS 1846 - Canalizări interioare. Determinarea cantităţilor de apă ce se evacuează 

din sistemul de canalizare 

GR 043/1999 - Ghid privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare cu conducte din PVC 

STAS 1504 - Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, 

armăturilor şi accesoriilor 

STAS 2250 - Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxim 

admise 

STAS 6686 - Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porţelan. Condiţii tehnice 

generale de calitate 

STAS 185/1-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. 

Conducte pentru fluide. Semne şi culori convenţionale 

STAS 185/2-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Fitinguri 

şi piese auxiliare pentru conducte. Semne convenţionale 

STAS 185/3-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. 

Armături. Semne convenţionale 

STAS 185/4-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Obiecte 

de uz gospodăresc, corpuri de încălzire, guri de aer. Semne convenţionale 

STAS 185/5-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. 

Agregate, aparate, rezervoare. Semne convenţionale 

STAS 185/6-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Aparate 

de măsură şi control. Semne şi culori convenţionale 

STAS 2099-89 - Elemente pentru conducte. Diametre nominale. 

STAS 2250-73 - Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare 

şi presiuni de lucru maxime 

Legea 10/1995 - Legea calităţii în construcţii 

C56-2001 - Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 

aferente 

GT 063-04 - Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate pentru 

instalaţii sanitare 
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- P 118-99 - Normativ de siguranţă ia foc a construcţiilor 

- HG 766/1997 - Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii 

io PROBE, VERIFICĂRI IW VEDEREA RECEPŢIEI 

Probele la care vor fi supuse instalaţiilor sanitare sunt urmatoareie: 

a). Pentru instalatii de apa rece si apa calda menajera 

- proba de etanşeitate la presiune 

- probe de funcţionare 

b).Pentru instalatii de canalizare 

- probe de etanşeitate 

- probe de funcţionare 

Proba de etanşeitate la presiune: 

- efectuarea probelor si recepţia lucrărilor se vor face in conformitate cu Normativul 

19-94, capitolul 14. 

6. SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA 

Pe toată durata de execuţie a lucrărilor de instalaţii sanitare, vor fi respectate 

cerinţele referitoare la sanatate si securitatea in munca. 

Verificările, probele şi încercările acestora vor fi efectuate respectându-se 

instrucţiunile specifice de sanatate si securitate in munca în vigoare pentru fiecare 

categorie de echipamente. 

Conducătorii unităţilor de execuţie, precum şi reprezentanţii beneficiarului care 

urmăresc realizarea lucrărilor au obligaţia să aplice în activitatea de executare a lucrărilor 

toate prevederile legale privind sanatatea si securitate in munca (Legea 90/1996 

modificata prin Legea 177/2000, a protecţiei muncii şi Normele metodologice de aplicare, 

Normele Generale de Protecţie a Muncii elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii - 1996; Normele Specifice de Securitate a 

Muncii, precum şi Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 M.L.P.A.T. - Regulament protecţia şi igiena 

muncii în construcţii, Legea 319/2006 -Legea securitatii si sanatatii in munca). 

Conducătorii societăţilor comerciale, regiilor autonome, etc. au obligaţia să asigure: 

- luarea de măsuri organizatorice şi tehnice pentru crearea condiţiilor de 

securitate si sanatate in munca; 
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- realizarea instructajului de protecţie a muncii pentru tot personalul de 

exploatare la interval de cel mult 30 de zile şi consemnarea acestuia în fişele 

individuale sau alte formulare specifice care urmează să fie semnate individual; 

- controlul aplicării de către întregul personal a normelor şi instrucţiunilor 

specifice; 

- verificarea însuşirii cunoştinţelor asupra normelor şi măsurilor de protecţie a 

muncii. 

Realizarea instructajelor specifice de protecţie a muncii, verificarea cunoştinţelor şi 

abaterile de la normele în vigoare, inclusiv sancţiunile aplicate, vor fi consemnate în fişele 

individuale. 

Persoanelor cărora li se schimbă locul de muncă vor fi instruite pentru a 

corespunde noilor condiţii de lucru. 

în timpul lucrului, muncitorii vor purta echipamentul de protecţie corespunzător 

lucrărilor pe care le efectuează. 

Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia ca direct sau, după caz, prin delegat, 

să realizeze în principal: 

- instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţia specifică, 

întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare; 

- dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru; 

- acordarea de alimentaţie de protecţie şi materiale igienico-sanitare pentru 

prevenirea unor îmbolnăviri profesionale; 

- verificarea stării utilajelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau 

repararea celor care prezintă defecţiuni; 

- măsurile organizatorice de protecţia, siguranţa şi igiena muncii. 

în desfăşurarea activităţii în unităţi ale agenţilor economici cu norme specifice de 

protecţie a muncii, se vor respecta şi prevederile din normele respective. 

7. PREVEM5REÂ Şi STIMGEREA INCENDIILOR 

în toate etapele de executare a lucrărilor, indiferent de forma de proprietate a 

obiectivului, se vor respecta normele referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor. 

Obligaţiile şi răspunderile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revin 

conducătorilor locurilor de muncă şi personalului de execuţie. 

Personalul de execuţie are următoarele obligaţii: 

- să participe la toate instructajele specifice; 
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- să nu utilizeze scule şi echipamente defecte; 

- să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la 

instruire, precum şi oricare alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor. 

Periodic, în timpul execuţiei lucrărilor, personalul va fi testat asupra însuşirii 

cunoştinţelor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor. 

în vederea primei intervenţii în caz de incendiu se prevăd următoarele: 

- organizarea de echipe cu obligaţiuni concrete; 

- măsuri şi posibilităţi de alertare a unităţilor de pompieri. 

Conducătorii formaţiilor de lucru vor asigura instruirea personalului şi vor urmări 

permanent respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în 

normele şi legislaţia specifice. 

Se vor respecta prevederile din "iMormele generale de prevenire şi stingere a 

incendiilor" - Ord. MIRAT 1219/MC/1994 şi Ml 381/04.03.1994, "Normativul de prevenire 

şi stingere a incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora" - C 300. Măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor vor fi precizate şi în 

instrucţiunile de exploatare. 

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de 

avertizare conform prevederilor STAS 297/1,2. 

BREVIAR DE CALCUL ' ' 

INSTALATII SANITARE 

Dimensionarea instalaţiilor sanitare , stabilirea debitelor de calcul s-a făcut in 

coformitate cu prevederile din STAS 1478/1990 si STAS 1795/ 1986, avand in vedere 

consumatorii instalatiei interioare funcţie de echivalenţi. 

Debitele de calcul au fost stabilite în funcţie de echivalenţi conform 

STAS 1478 si STAS 1795. 

1.Debitele de calcul pentru alimentarea cu apă rece (conform Tabel 3 din STAS 

1478), 

Nr Debitul 

ort Denumirea armăturii specific 

1 Baterie pentru lavoar 0.07 

2 Rezervor pentru vas WC 0.10 

3 Instant preparare acm 0.20 
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Debitul de calcul, pentru scoli (Institutii de invatamant), conform Tabelul 4 din 

19/2015 se determina cu relaţia: 

Relaţia se aplica se aplica numai daca SVs>0.36 

Conform Anexa 3 din Normativul 19/2015, necesarul total de apa rece, pentru un 

elev pe program, fare dusuri, este de 201 din care 51 este apa calda de 60°C 

Rezultatele obtinute in urma calculelor efectuate conform metodologiei de mai sus 

sunt sintetizate in tabelele urmatoare 

APA RECE 

Număr Numărul si felul SnVs Vc De V 

tronson armaturilor [l/s] [l/s] [mm] [m/s] 

racordate la tronson 

1 2 3 4 6 7 

1 Î L 0.07 0.07 20 0.40 

2. 1L+1R 0.17 0.17 20 0.80 

3 Î L 0.07 0.07 20 0,40 

4 2L 0.14 0.14 20 0.70 

5 3L+1R 0,31 0.31 25 1.15 

6 I C I 0.20 0.20 25 0.70 

7 1CT+1R 0.30 0.30 25 1.10 

8 Î L 0.07 0.07 20 0.40 

9 1CT+1R+1L 0.37 0.36 32 0.70 

10 1CT+2R+1L 0.47 0.41 32 0.75 

11 1CT+3R+1L 0.57 0.45 32 0.80 

12 1CT+4R+1L 0.67 0.49 32 1.00 

13 ÎL 0.07 0.07 20 0.40 

14 2L 0.14 0.14 20 0.70 

15 1CT+4R+3L 0.81 0.54 32 1.10 

16 1CT+5R+3L 0.91 0.57 40 0.70 

17 1CT+6R+3L 1.01 0.60 40 0.75 

18 1CT+7R+3L 1.11 0.63 40 0.80 

A 1CT+8R+6L 1.42 0.71 40 0.85 
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APA CALDA MENAJERA 

Număr 

tronson 

Numărul si felul 

armaturilor 

racordate la 

tronson 

SnVs 

[l/s] 

Vc 

[l/s] 

De 

[mm] 

V 

[m/s] 

1 2 3 4 6 7 

1 11 0.07 0.07 20 0.40 

2 Î L 0.07 0.07 20 0.40 

3 2 L 0.14 0.14 20 0.70 

4 3 L 0.21 0.21 25 0.75 

5 4 1 0.28 0.28 25 0.95 

6 5 L 0 35 0.35 32 0.70 

7 Î L 0.07 0.07 20 0.40 

A 6 1 0.42 0.43 32 0.85 

2. Debitul de calcul pentru apa uzată menajeră evacuată 

Debitul de calcul pentru conductele de canalizare a apelor uzate menajere se 

determina cu relaţia 

Vc=Vcs+VslVIax 

Vcs-debitul de calcul pentru apa de scurgere in reţeaua de canalizare corespunzător 

valorii sumelor debitelor specifice ale obiectelor sanitare sau ale punctelor de consum a 

apei [l/s], 

VsMax-debitul specific cu valoarea cea mai mare care se scurge in reţeaua de canalizare 

[l/s] 

Debitul de calcul pentru apa de scurgere in reţeaua de canalizare corespunzător 

valorii sumelor debitelor specifice ale obiectelor sanitare sau ale punctelor de consum a 

apei pentru scoli (Institutii de invatamant), conform Tabelul 8 din 19/2015 se determina cu 

relaţia; 

Vcs=0.49(TVs)^'2 relaţie care se aplica daca EVs>0.23 

Conform Anexa 4 din Normativul 19/2015 

Nr Debit Diametrul nominal Panta de montare a 

ort Denumirea obiectului specific de al conductei de conductei de legătură 
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scurgere legătură 

normala minima 

1 Lavoar 0.17 30 0.035 0.025 

2 Vas WC 2.00 100 0.020 0.012 

CANALIZARE 

Numărul si felul 

armaturilor 

racordate la 

coloana 

SnVs 

[l/s] 

Vc 

[l/s] 

De 

[mm] 

V 

[m/s] 

Coloana 1 

3L+6WC 12.51 6.02 110 0.80 

3L+2WC 4.51 4.61 110 0.60 

6L+8WC 17.02 6.61 110 0.95 

Având in vedere caractertisticile constructive ale obiectelor sanitare s-au ales 

tuburi din PVC cu diametrele nominale cuprinse intre 40 si 11Gmm, montate cu pante 

normale, conform Tabell din STAS1795-87. 

L^STRUCŢIUWl DE MONTAJ Şl EXPLOATARE 

Instalaţii sanitare 

Exploatarea şi întreţinerea tehnică cuprinde totalitatea operaţiunilor care trebuie 

efectuate pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a instalaţiilor sanitare interioare, 

cuprinse în Normativul privind proiectarea execuţia si exploatarea instalaţiilor sanitare 

aferente cladiilor- Indicativ 19/2015. 

Exploatarea instalaţiilor sanitare începe după recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora executate în conformitate cu prevederile proiectului. 

Exploatarea instalaţiilor trebuie făcută pe întreaga perioadă de utilizare a acestora, 

dar o atenţie deosebită trebuie acordată în primii 2 - 3 ani în care pot să apară multe 

defecte determinate de defecţiuni de fabricaţie şi de execuţie, nedepistate la probele şi 

recepţiile finale. 
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Responsabilitatea exploatării revine proprietarului clădirii care poate efectua 

remedierile prin personal propriu sau prin unităţi tip service. 

Personalul de exploatare propriu sau cel al unităţilor tip service trebuie să fie 

autorizat pentru activitatea pe care o desfăşoară. 

între proprietarul instalaţiilor sanitare şi proprietarul reţelelor de apa din zona 

trebuie să existe un contract de furnizare a apei potabile. 

Prin contract proprietarului îi revin următoarele obligaţii: 

- să respecte reglementările tehnice privind buna funcţionare a aparatului de 

măsură a consumului de apa (contor de apă) şi să evite degradarea lui; 

- să menţină curăţenia în căminul de apometru sau în locul de amplasare a 

acestuia; 

- să nu facă modificări ale instalaţiilor în urma cărora se pot produce accidente, 

deteriorări. 

Apariţia unor zone umede pe pereţi şi pianşee şi/sau tasarea locală a terenului 

poate avea următoarele cauze: 

- conducte de alimentare cu apă defecte; 

- conducte de canalizare defecte; 

- distrugerea hidroizolaţiei la sifoanele de pardoseală; 

- condensarea umidităţii din aer pe suprafaţa rece a conductelor neizolate 

corespunzător; 

- idem, pe tencuiala care acoperă conductele neizolate sau izolate 

necorespunzător; 

- înfundarea reţelelor de canalizare. 

După depistarea cauzelor, se vor remedia defecţiunile, după caz prin: 

- refacerea hidroizolaţiei; 

- înlocuirea garniturilor defecte; 

- lipirea sau înlocuirea conductelor fisurate; 

- izolarea corespunzătoare a conductelor; 

- desfundarea reţelei de canalizare şi înlăturarea cauzelor. 

La repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă se va urmări: 

- eliminarea aerului din instalaţie; 

- spălarea instalaţiei; 

- verificarea şi remedierea eventualelor defecţiuni; 
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- reglarea instalaţiei. 

iWSTRUCTIUNI DE URMĂRIRE Â COMPORTĂRII IN TIMP 

Instalatii sanitare 

1.Controlyl, verificarea si revizia instalaţii lor interioare de alimentare cu apa 

.ece si apa calda se face cu scopul de a asigura: 

-regimul de debit si presiune 

-etanşeitatea instalatiei 

-temperatura apei calde 

Revizia instalaţiilor interioare de alimentare cu apa rece si apa calda se face 

periodic, de regula anual si se verifica: 

-etanşeitatea instalatiei 

-gradul de corodare se depunere pe armaturi si conducte 

-modul de fixare a suportilor conductelor si obiectelor sanitare 

-modul de funcţionare a armaturilor 

-existenta etanseitatii golurilor din pereţi 

-etanşeitatea robinetilor de reţinere. 

2.Controlul, verificarea si revizia instalaţiilor exterioare de alimentare cu apa 

rece se face prin parcurgerea traseului si observarea: 

-sterii umpluturilor pe traseu 

-stării umpluturii in jurul căminului de vane 

-sterii căminului de vane si a elementelor ce il compun (rama, capac, trepte de 

coborâre, robineti, contor, etc) 

3.Controlul, verificarea si revizia instalaţiilor interioare si exterioare de 

canalizare consta in: 

-depistarea unor anomalii in funcţionarea reţelei de canalizare (refulări periodice, 

reducerea debitului evacuat, emanaţii de mirosuri din reţeaua de canalizare) 

-urm ari rea gradului de etanşeitate al instalatiei si depistarea eventualelor pete de 

umezeala pe pereţi, piansee, conducte, tasarea pardoselii, etc) 

Controlul si verificarea reţelelor exterioare de canalizarea consta intr-un control de 

suprafaţa (exterior) si un control de adancime (interior) 

71 



b imiiLiii s J 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Controlul exterior se face lunar si consta in parcurgerea la suprafaţa a traseelor 

canalelor 

Controlul interior al canalelor se face anual si se verifica: 

- starea căminelor de inspecţie si curăţire 

-prezenta depunerilor si scurgerea normala 

4,Cyratirea si spalarea instalatiei de canalizare se face cu apa curata, din 

amonte in aval si are drept scop indepartarea evenrtualelor depuneri. 

i lEMORÎU TEHNIC 

iW STAL AŢII TERMICE 

1 .NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRĂRII 

Investitie noua • • 

2. SITU ATI A JURIDICA SI TEHNICA A TERENULUI PE CARE SE ¥A EXECUTA 

LUCRAREA 

Constructia se afla pe un teren ce aparţine beneficiarului 

P.CÂTEGORjÂ DE IMPORTANTA Â CONSTRUCŢIILOR CUPRINSE 

PROSECr- MODELUL DE ASIGURARE A CAUTATII PROPUS DE PROIECTANT 

-Categoria de pericol de incendiu C - (conform Art.2.1.5 si Tabelul 2.1.5 din 

Pil 8/2013) 

-Gradul de rezistenta la foc III (conform Art.2.1.8 si Tabelul 2.1.9 din P118/2013)) 

4. riiCiECTC- CROIECTCLUJ 

Prezentul proiect tratează, în faza de P.Th +DE, o instalaţie de încălzire 

convenţionala, cu radiatoare de perete, pentru obiectivul enuntat. 

' .BAZA DE PROIECTARE 

- Tema de proiectare emisă de beneficiar; 

- Releveul construcţiei; 

- Legea 10 - 1995, modificata prin Legea nr. 123/2007, privind calitatea in 

constructii. 

- Legea Securitatii si Sanatatii in munca nr.319/2006; 

- HG 1091 din 16.08,2006 privind criteriile minime de securitate si sanatate 

pentru locul de munca; 

72 



i.C iilTOMLEIi S.B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

- HG 300 din 02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate 

pentru şantierele temporare sau mobile. 

- Legea nr. 307/2006 privind apararea Împotriva incendiilor; 

- C 300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora; 

- Ordonanţa Guvernului României nr. 60/28.08.1997 privind apararea împotriva 

incendiilor, aprobata cu Legea nr. 212/1997 ; 

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordin Ml 

nr. 775/22.07.1998 ; 

- Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de 

siguranţa in exploatare, indicativ CEI-95. 

- C56-02 - Normativ pentru verificarea calitatii iucrarilor de constructii si 

instalatii aferente. 

- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente 

acestora, aprobat prin HGR nr. 273/1994 ; 

- Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalaţiilor de 

încălzire centrală - 113-2015 ; 

- Norme tehnice pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor privind protecţia 

la acţiunea focului - P 118/1999; 

- SR 1907/1,2-97 - Calculul necesarului de căldură; 

6.SOLUŢII PROPUSE 

Pentru incalzirea spatiilor din clădire s-a ales soluţia clasica Cazan de încălzire 

+radiatoare 

Instalaţia de încălzire proiectată va asigura temperaturile interioare în încăperi, 

pentru o temperatură exterioară de calcul de -15 °C, temperatura convenţionala de calcul 

pentru Zona Climatica II, conform Anexa A.2 din SR1907-1 . 

Agentul termic este apa caldă cu temperatura de ducere/intoarcere (tur/retur) de 

85/65 OQ, 

Necesarul de căldură pentru încălzire precum şi soluţia tehnică adoptată sunt 

reglementate prin STAS 6472/3; SR 1907/1; SR 1907/2 şi completate cu normativul 113-

2015şi seria de normative C 107/1997. 
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Se vor utiliza radiatoare de otel tip panou de încălzire profilat si cu elemente de 

convectie, prevăzute cu proiecţii laterale si protectie superioara de tip gratar care permit 

racordarea fie pe dreapta fie pe stânge, fie in diagonala. 

Radiatoarele vor fi echipate cu robinet colţar dublu reglaj pe tur, de 1/2", robinet 

colţar de retur 1/2" (permit o mai bună reglare hidraulică la punerea în funcţiune a 

instalaţiei) şi cu câte un dezaerator manual. 

Radiatoarele se vor monta pe suporţi de fixare speciali, prevăzuţi in furnitura 

acestora (console, sustinatori, distantiere), paralel cu pereţii finisaţi conform normativului 

113-02 si la distantele minime fata de elementele de constructie prevăzute in STAS 1797. 

Radiatoarele se vor monta la o distanţă de 3-4 cm faţă de perete (funcţie de 

suportul cu care sunt livrate) si si la minim 10cm fata de pardosdeala finita. Legăturile la 

corpurile de încălzire se vor realiza sus-jos, pe aceeaşi parte, cu conducte de cupru cu cu 

Dn=15mm. 

Circulaţia agentului termic prin corpul de incalzire se va face de sus in jos. 

S-a proiectat un singur circuit de incalzire conventional realizat cu radiatoare 

monobloc de otel, de diferite caracteristici geometrice reieşite din breviarul de calcul parte 

integranta a proiectului 

6.1 Cazanul de incalzire 

Cazanul utilizat este un cazan economic pentru încălzire centrală şi prepararea 

A C y cu puterea de 18kW, care poate fi folosit şi ca sursă independentă de căldură. 

Cazanul funcţionează pe principiul încălzirii rapide a cantităţi reduse de apă şi 

exploatarea la aproape 100% a energiei. 

Temperatura de funcţionare pentru ACM este între 30°C şi 55 °C, iar pentru 

încălzirea centrală între 30°C şi 90°C. 

Carcasa de metal exterioară este protejată împotriva oxidării. 

Cazanul este confecţionat din metal de calitate şi protejat împotriva oxidării. 

Pe partea inferioară cazanul are încorporat încălzitoare electrice. 

Pe partea superioară există un tub în care se racordează tubul izolat pentru 

termostat, indicatorul de temperatură, de presiune şi siguranţa termică. Cazanul este 

izolat cu 19 mm de material autoextinctor Armaflex care este suficient pentru a direcţiona 

toată căldura doar către sistemul de încălzire şi preparare a apei calde menajere. 

Circuitul de incalzire asigura agentul termic pentru incalzirea incaperilor din 

intreaga clădire. 
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Tipul si puterea radiatoarelor proiectate se gaseste in partea desenata Planşa T1 

respectiv Planşa DTIparti integrante ale proiectului 

Ţevile folosite la instalatia termica interioara (coloane si distributia la radiatoare) 

sunt din cupru cu diametrul cuprins intre 15 si 35 mm, imbinarea facandu-se prin lipire 

moale. 

Conductele orizontale de distribuţie şi racordurile către consumatori se vor monta 

cu panta de minim 3%o 

Necesar te vi cupru: 

-Cu 15x1 -46,00m 

-Cu 18x1 -25 ,00m 

-Cu 22x1 - 56,00m 

-Cu 28x1,5-24,OOm 

-Cu 35x1,5-4,OOm 

Necesar radiatoare fcalorifere) din tabla de otel 

11x600x400- 2buc 

11x600x700- 3buG 

22x600x600 - 4buG 

22x600x1000- 6buc 

S.ilASURÎ SECURITATE Si SANATATE IN i iUNCÂ 

Proiectarea instalaţiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normelor si 

normativelor precizate in capitolul 2. Respectarea prevederilor din actele normative 

mentionate mai sus este obligatorie atat pentru executant, cat si pentru beneficiar. 

5. f Pe parcursul execuţiei se vor respecta: 

-Legea Securitatii si Sanatatii in munca nr.319/2006; 

-HG 1091 din 16.08.2006 privind criteriile minime de securitate si sanatate pentru 

locul de munca: 

-HG 300 din 02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru 

şantierele temporare sau mobile. 

- Prevederile specifice din 1.13-2015 - Normativul pentru proiectarea, executarea si 

exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală 

5.2. In exploatare se vor respecta: 

-Legea Securitatii si Sanatatii in munca nr.319/2006; 
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-Prevederile specifice din normativul 1.13/1-2015 - Normativul pentru proiectarea, 

executarea si exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală 

B.WIÂ3URI DE PREVENIRE SI STINGERE Â liNGENDIILOR 

Proiectarea instalaţiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normelor si 

normativelor precizate in capitolul 2. 

Respectarea prevederilor din actele normative mentionate mai sus este obligatorie 

atat pentru executant cat si pentru beneficiar. 

6. f.Pe parcursul execuţiei se vor respecta: 

-Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

-Normativ P 118/99 - Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor; 

-Normativ C 300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata 

executării lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora; 

-Prevederile specifice din 1.13-2015 - Normativul pentru proiectarea, executarea si 

exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală 

6.2.In exploatare se vor respecta: 

-Normativ P 118 - Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor; 

-Prevederile specifice din normativul 1.13/2015 - Normativul pentru proiectarea, 

executarea si exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală 

TJMDiCÂTil PENTRU RECEPŢIE SI PUNERE IN FUNCŢIUNE 

Receptionarea si darea in funcţiune se va face numai după terminarea execuţiei 

tuturor instalaţiilor termice si realizarea probelor prevăzute in documentaţie. 

Recepţia lucrărilor se va realiza conform celor prevăzute in normativul C56-02 si in Regulamentul 

de recepţie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat cu HGR -273/94. 

BREVIAR DE CALCUL 

INSTALAT!! TERMICE 

1.Determinarea necesarului de căldură de calcul 

Determinarea necesarului de căldură s-a făcut urmând metodologia prezentata in 

3R - Calculul necesarului de căldură tinand seama de: 

-caracteristicile geometrice ale construcţiei 

-structura pereţilor interiori, a pereţilor exteriori, a planseelor intre etaje, a 

planseului peste ukltimu! etaj si a pardoselii pe sol 

-tipul suprafeţelor vitrate 
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-amplasamentul construcţiei 

3.Dimensionarea corpurilor de incalzire 

Dimensionarea corpurilor de incalzire se face conform prevederilor STAS 1797/1-

79 

IVIarimea si numărul corpurilor de incalzire montate intr-o începere se determina 

prin calcul, astfel incat cedarea de căldură a acestora sa egaleze pierderea de căldură. 

Calculele s-au făcut pentru radiatoare de otel tip 22, 33, varianta tehnico-

economica cea mai buna. 

întraiizator calcule 

Calculele, efectuate conform metodologiei de mai sus , se regăsesc in partea 

desenata planşele T I , DT1 

-agentul termic folosit este apa calda cu = 75 Vv^^^ ^ 

/ o- / 65 C 

-temperatura interioara: variabila: funcţie de încăpere 

-altitudinea: 700m 

-racordarea radiatorului la coloana: sus-jos, pe aceeaşi parte 

-montarea radiatorului: aparent la perete 

-vopsirea elementului: cu vopsea de culoare deschisa, tara pigmenţi metalici 

5.Calculul hidraulic al conductelor 

Calculul hidraulic al reţelelor instalaţiilor de incalzire are scopul de a stabili 

diametrele conductelor de alimentare cu căldură ale corpurilor de incalzire. 

Diametrele preliminare ale fiecărui tronson al circuitului se determina in funcţie de 

vitezele recomandate 

Calculul de verificare cuprinde determinarea pierderilor totale de sarcina liniara 

Rezultatele se regăsesc in partea desenata planşele T i , DT1 

INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATAREA P.I.F. Şl ÎNTREŢINEREA 

IWSTALATiILOR TERi l iCE 

1. Reglarea la punerea în funcţiune 

înainte de efectuarea reglării instalaţiei interioare de încălzire se verifică dacă au 

fost efectuate verificările, încercările şi probele aferente în conformitate cu normativul 1 

13-2015. 
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Reglarea la punerea în funcţiune se face în scopul realizării parametrilor proiectaţi 
ai instalaţiilor. 

După umplerea instalaţiei se procedează la reglarea temperaturii, în raport cu 

sarcina termică. După o zi de funcţionare se verifică dacă temperaturile agentului termic 

sunt conforme proiectului. 

La punerea în funcţiune se procedează la reglarea sistemelor de siguranţă astfel 

încât instalaţia să funcţioneze în condiţii de deplină siguranţă. 

Reglarea pe corpurile de încălzire se face cu organe de reglare specifice (manual 

sau automat), efectul constatându-se prin citirea termometrelor prevăzute în acest scop. 

2. Reglarea în timpul funcţionării instalaţiei 

Reglarea se face în scopul acordării permanente a parametrilor agenţilor termici cu 

cerinţele consumatorilor, corespunzător condiţiilor climatice. 

Reglarea parametrilor agentului termic se face, de regulă, central, la sursa de 

producere a căldurii (centrala termică), completată cu reglajul local, la consumatorii de 

căldură. 

Reglarea manuală a instalaţiei se face de către beneficiar. 

Valoarea efectivă a temperaturii de întoarcere a agentului termic nu trebuie să 

prezinte abateri mai mari de 2 °C faţă de valoarea prestabilita de către beneficiar. în caz 

contrar se fac corecţiile necesare la agentul termic - ducere. 

în cazul unor temperaturi exterioare mai ridicate, în perioada de tranziţie, se poate 

realiza exploatarea instalaţiei de încălzire în regim permanent de funcţionare. 

Timpul de întrerupere a funcţionării instalaţiei se alege în funcţie de zona climatică 

şi, eventual, de zona eoliană în care se află clădirea. 

3. EXPLOATAREA Şl ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR TERMICE INTERIOARE 

3.1. Prevederi generale 

Prevederile prezentului capitol se aplică instalaţiilor termice de încălzire din 

interiorul unei construcţii, instalaţia de distribuţie şi alimentare cu agent termic. 

3.2. Organizarea exploatării instalaţiilor interioare de încălzire centrală 

Responsabilitatea exploatării revine proprietarului 

3.3. Verificări funcţionale. Probe 

Verificările şi probele prealabile punerii în funcţiune a instalaţiilor interioare noi sau 

la care s-au făcut reparaţii vor fi în conformitate cu Normativul pentru proiectarea, 

executarea si exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală -1 13-2015. 
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La corpurile de încălzire se verifică: 

-realizarea temperaturii corpurilor în funcţie de temperatura agentului termic şi de 

modul de racordare al acestora, conform prevederilor din proiectul de execuţie; 

-realizarea unei temperaturi uniforme la toate corpurile de încălzire aflate în condiţii 

similare; 

-efectul acţiunii organelor de reglare la corpurile de încălzire - se verifică modul de 

funcţionare a! acestora; 

-dezaerisirea corpurilor de încălzire. 

3.4. Punerea în funcfiune a instalaţiei interioare 

Punerea în funcţiune a instalaţiei termice interioare de încălzire nouă sau la care s-

au executat reparaţii se face după efectuarea verificărilor şi probelor la lucrările 

recepţionate. 

Punerea în funcţiune cuprinde operaţiuni de umplere, pornire şi reglare a 

instalaţiei. 

Umplerea şi pornirea instalaţiei termice interioare 

La umplere, în instalaţia interioară toate organele de închidere (cu excepţia celor 

de golire) sunt deschise. Pe măsura umplerii şi dezaerisirii instalaţiei se închid organele 

de dezaerisire. 

Se efectuează controlul întregii instalaţii de încălzire (distribuţie, coloane şi corpuri 

de încălzire), urmărindu-se: 

-modul de dilatare şi funcţionarea elementelor de compensare a dilatărilor; 

-etanşeitatea instalaţiei; 

-încălzirea conductelor şi corpurilor de încălzire. 

Controlul încălzirii se face după un interval de timp necesar ca instalaţia să intre în 

regim (funcţie de mărimea instalaţiei şi agentul termic utilizat - minim 2 ore pentru 

instalaţii cu apă). 

Corpurile de încălzire trebuie să se încălzească uniform, fără zone reci şi fără 

diferenţe de temperatură între ramuri sau coloanele ce alimentează acelaşi tip de 

consumatori. 

Pentru evitarea pericolului de îngheţ, după umplerea instalaţiei, se pun imediat în 

funcţiune pompele de circulaţie, iar ferestrele şi uşile încăperilor clădirii se închid. 

Totodată se porneşte sursa termică. 
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:'.cglarea la punerea în funcţiune 

După umplerea instalaţiei, efectuarea probelor şi repornirea acesteia, se 

efectuează reglarea instalaţiei. 

Reglarea instalaţiei se face în scopul realizării parametrilor proiectaţi şi se 

efectuează după o zi de funcţionare. 

Echilibrarea hidraulică generală a instalaţiei se completează cu reglajul local la 

corpurile de încălzire. 

Reglarea instalaţiei interioare se face păstrând constantă presiunea şi temperatura 

agentului termic furnizat de sursă. 

Reglarea se face după stabilizarea temperaturii interioare în încăperi. 

Reglarea coloanelor sau a ramurilor ce alimentează consumatori distincţi se face 

după deschiderea la maximum a robinetelor corpurilor de încălzire. 

:.•'.. Regimul de eirpioatare curentă a instalaţiei interioare 

Exploatarea curentă a instalaţiei interioare trebuie să asigure realizarea 

parametrilor prevăzuţi în proiect. Instalaţia în funcţiune, având racordaţi toţi consumatorii, 

trebuie să asigure în toate încăperile clădirii temperaturile interioare prevăzute. Măsurarea 

temperaturilor se face conform prevederilor din normativul I 13 şi SR 1907. 

Supravegherea şi urmărirea funcţionării 

Supravegherea şi urmărirea funcţionării instalaţiei interioare are scopul de a 

asigura realizarea corectă a parametrilor necesari, prin mijloace automate şi de 

transmitere la distanţă a datelor sau prin mijloace de acţionare directă (mecanice sau 

manuale), dându-se prioritate primei soluţii. 

Supravegherea şi urmărirea funcţionării se face de către beneficiar. 

în cazul unor abateri ale temperaturii faţă de graficul de reglare sau al nerealizării 

presiunii necesare se va acţiona asupra sursei de căldură (centrala termică) în vederea 

corectării parametrilor şi aducerii lor la valoarea necesară. 

Urmărirea parametrilor agentului termic în instalaţia interioară se asigură prin 

citirea valorilor la aparatele de măsură. 

Urmărirea exploatării se realizează de către beneficiar 

Corectarea regimului de exploatare 

Corectarea regimului de exploatare se face în vederea realizării parametrilor 

prevăzuţi în proiect şi, implicit, asigurarea temperaturilor respective în încăperi. 
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Operaţia de reglare se face local, la corpurile de încălzire, pe grupuri de 

consumatori (la baza coloanelor), pe ramuri, etc. 

Urmărirea funcţionării sistemului de reglare automată se face periodic. 

INSTRUCŢIUNI DE DE URilARIRE A COHPORTARII IN TI l iP 

A INSTALAŢIILOR TERMCE INTERIOARE PROIECTAE 

AFLATE IN EXPLOATARE^ 

Pentru toate instalaţiile termice interioare obligatoriu va trebui sa se execute 

activitati de urmărire curenta si inspecţii extinse, nefiind necesara si executarea unei 

urmăriri speciale a comportării in timp, plecând de la caracteristicile iniţiale de proiectare, 

precum si de la cele indicate in prospecte de către producătorii echipamentelor. 

•i.URiiARIREA CURENTA a comportării in timp a instalaţiilor de încălzire 

interioara proiectate va avea caracter permanent iar durata ei va corespunde pe toata 

durata de existenta fizica a instalaţiilor. 

Organizarea urmăririi curente a comportării revine proprietarului si utilizatorului 

care o va executa cu personal si mijloace proprii sau cu firme abilitate. 

Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace de 

masura specifice. 

Controalele şi verificările instalaţiei termice interioare de încălzire se asigură 

periodic, pe baza unui program. 

Revizia instalaţiei termice interioare de încălzire se face anual, în perioada de 

nefuncţionare a instalaţiei (vara). 

Se au în vedere operaţiunile de : 

" etanşare a elementelor instalaţiei şi a întregului ansamblu; 

- funcţionare a robinetelor de reglare ale corpurilor de încălzire; 

- funcţionare silenţioasă a agregatelor cu piese în mişcare; 

- funcţionare a aparatelor de măsură; 

- umplere şi asigurare a presiunilor instalaţiei; 

- dezaerisirea instalaţiei; 

- manevrarea uşoară a armăturilor; 

Ca urmare a verificărilor şi reviziilor făcute asupra instalaţiilor termice interioare 

rezultă că unele elemente ale instalaţiei prezintă o fiabilitate redusă şi este necesară 

repararea lor. 
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Reparaţiile curente se fac la unele elemente ale instalaţiei care pot afecta buna 

funcţionare a întregii instalaţii. Repararea se execută, în general, fără scoaterea din 

funcţiune a instalaţiei sau cu o întrerupere pe o scurtă perioadă de timp (sub o zi), atunci 

când se face în perioada de încălzire. Dacă este posibilă amânarea lor, ele se 

programează pentru perioada de vară. 

în cazul în care este necesar, se face înlocuirea unui element al instalaţiei, în mod 

obişnuit un aparat de încălzire sau un agregat, cu altul similar care nu este montat ca 

rezervă în instalaţie. în sezonul de încălzire înlocuirea se organizează astfel încât să se 

facă în mai puţin de o zi. 

După o reparaţie curentă sau o înlocuire, pentru partea din instalaţie aferentă se 

face proba la cald înainte de a fi repusă în funcţiune întreaga instalaţie. 

în situaţiile în care, ca urmare a unor modificări, o parte din instalaţie nu mai este 

necesară, se prevede dezafectarea acesteia. Operaţiunea se face pe baza unei 

documentaţii tehnice care trebuie să prevadă operaţiunile noi de reglare care sunt 

necesare ca urmare a noii situaţii. 

Reparaţiile capitale se fac cu scopul înlocuirii unor elemente de instalaţii, care să 

asigure funcţionarea întregii instalaţii termice interioare de încălzire la parametrii prevăzuţi 

în proiect. Ciclurile perioadelor de timp între două reparaţii capitale sunt fixate prin 

reglementări, în funcţie de durata normată de serviciu a instalaţiei. 

Perioada şi data reparaţiei se stabilesc în funcţie de starea instalaţiei aşa cum 

rezultă din verificările şi reviziile făcute în decursul exploatării. 

.rJEFECTilJjMi, Fn]CSDENTE, AVARII 

Incidentele sau avariile care pot apare în timpul exploatării instalaţiilor termice 

interioare se rezolvă de firme specializate. 

Pentru cazul în care este necesară oprirea instalaţiei, aceasta se face de la 

armăturile de închidere ale racordurilor, după caz, ale părţii de instalaţie avariate. 

Golirea se face în punctele care permit evacuarea la canalizare, având grijă ca, în 

acest timp, să se facă legătura cu atmosfera pentru intrarea aerului în instalaţie. 

După remedierea şi efectuarea probelor de presiune, instalaţia se umple cu apă 

prin deschiderea robinetelor de separare sau, după caz, se umple cu apă tratată, 

corespunzător cerinţelor instalaţiei. La umplere se acordă atenţie operaţiei de dezaerisire 

în punctele cele mai de sus ale instalaţiei şi la partea superioară a corpurilor de încălzire 

şi a agregatelor. Se urmăreşte ca toate punctele de golire să fie închise. 
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In urma activitatii de urmărire curenta se vor intocmi rapoarte ce se vor menţiona in 

.'. 'snr]. 'P everiîfifîenîePoii care vor fi incluse in Cartea Tehnica a constryct iei 

Urmarirea curenta se efectueaza odata pe an si ori de cate ori au loc evenimente 

deosebite: seism, inundaţii, incendii, alunecari de teren, etc 

La apariţia unor deteriorări majore sau al unor defecte care pun in pericol 

constructia sau personalul ce o deserveste, proprietarul sau utilizatorul va solicita o 

inspecţie extinsa. 

Inspecţia extinsa are ca obiect o examinare detaliata a instalaţiilor termiced din 

punct de vedere al rezistentei, stabilitatii si durabilitatii. 

Inspecţia extinsa se va face de către specialisti atestati si cu experienţa. 

Finalizarea inspecţiei extinse se face prin intocmirea unui raport scris in care se 

cuprind, separat observaţiile privind degradarile si disfunctionalitatile constatate, masurile 

necesare a fi luate pentru inlaturarea acestora, precum si, daca este cazul, extinderea 

masurilor curente (anterioare) de urmărire. 

Pentru preîntâmpinarea unor accidente exista obligativitatea de a se avertiza locul 

in care se afla montat cazanul electric de incalzire prin plăcute avertizoare de interdictie. 
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRURILOR 
PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUŢIE 

. 1 ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL 
GORJ 
vCjieCc. r pus controlului : ARHITECTURA 
L ericOc c. : COMUNA FADES 
-rosecasu : S C. SMITH&KLEIN S.R.L Targu Jiu 

l" k 

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 "Legea privind calitatea in constructii"; C56/2002-
Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de constructii si instalatii aferente: H.G 925/1995 
privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a 
execuţiei construcţiilor, completat cu Ordin de aplicare a MLPTL nr. 777/2003; H.G.nr. 272/1994 
referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii; H.G.nr. 261/1994 pentru 
aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - Regulamentul 
privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor; H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul 
de recepţie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente; O.G. nr. 623/2001 privind infiintarea 
Inspectoratului de Stat in Constructii; H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea 
unor regulamente privind calitatea in constructii; H.G. nr. 456/1994 privind "Regulamentul de 
recepţie al lucrărilor de montaj", instalatii tehnologice si a punerii in funcţiune a capacitatilor de 
producţie; si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun acord cu prezentul program 
pentru controlul calitatii lucrărilor: 

Nr. 
crt. Faza de lucrare supusa controlului Participa 

la control 
Document 
de atestare 
a controlului 

1 Predare - primire amplasament B, P,E P.V. 
2 Trasarea B, E 
3 Montare tamplarie B, E P.V. 
4 Zugrăveli, vopsitorii B, E P.V. 

Execuţie şarpanta B, E P.V. 
6 Recepţie preliminare B, E P.V. 
7 Recepţie finala B, E P.V. 

iCjTA'Lr: 

ivicri A 

B - beneficiar, P-proiectant, E-executant, l-inspector 
P¥LÂ - proces verbal de lucrări ascunse. 
PVR - proces verbal de recepţie 
PV - proces verbal 

Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligaţia de a 
anunţa, cu cel puţin 3 zile înaintea fazei determinate de cei care trebuie sa participe 
la realizarea controlului si si întocmirea actelor; 
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la Îndeplinire a obligaţiilor ce-i 
revin conform Legii 10/1995 ; 
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul 
se vor anexa la Cartea tehnica a construcţiei. 

r-Toiectant, Beneficiar, Constructor, 
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRURILOR 
PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUŢIE 

liivestitia : ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL 
GORJ 
CfciocL.-.pL's controlului : CONSTRUCTII 
ccne.^.u r 
Froiocisr.̂  
zl'a^. i' o \ 

COMUNA FADES 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L Targu Jiu 

I k I I I) /i]';)' 

In conformitate cu Legea tir. 10/1995 "Legea privind calitatea in constructii"; C56/2002-
Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de constructii si instalatii aferente: H.G 925/1995 
privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a 
execuţiei construcţiilor, completat cu Ordin de aplicare a liLPTL nr. 777/2003; H.G.nr. 272/1994 
referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii; H.G.nr. 261/1994 pentru 
aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - Regulamentul 
privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor; H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul 
de recepţie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente; O.G. nr. 623/2001 privind infiintarea 
Inspectoratului de Stat in Constructii; H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea 
unor regulamente privind calitatea in constructii; H.G. nr. 456/1994 privind "Regulamentul de 
recepţie al lucrărilor de montaj", instalatii tehnologice si a punerii in funcţiune a capacitatilor de 
producţie; si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun acord cu prezentul program 
pentru controlul calitatii lucrărilor: 

Nr. 
ort. Faza de lucrare supusa controlului Participa 

la control 
Document 
de atestare 
a controlului 

1 Predarea amplasamentului si materializarea axelor 
si a nivelului ±0.00, trasarea construcţiei B, P,E P.V. 

2 Verificare cota de fundare si a naturii terenului de 
fundare B, E, P, 1, G P.V.F.D 

3 Verificare premergătoare turnării betonului in fundaţii B,E P.V. 
Verificare armare la stâlpi B,E P.V. 

5 Verificare premergătoare turnării betonului in 
elementele structurale la parter (stâlpi) B, E P.V. 

6 Verificare armarii la placa, centuri, grinzi, buiandrugi 
parter B,E P.V. 

7 Verificare premergătoare turnării betonului in 
elementele structurale B, E P.V. 

8 
Verificarea şarpantei premergătoare montării 
invelitorii si a straturilor termoizolante inclusiv 
ignifugarea 

B, E P.V. 

9 Recepţia la terminarea lucrărilor B, E,P F.V/.T.I. 
10 Recepţia finala B,E,P P.V.R.F 

NOTATIE 

NOTA : 

B - beneficiar, P-proiectant, E-executant, l-inspector, G-geolog 
PVLA - proces verbal de lucrări ascunse. 
PVR - proces verbal de recepţie 
PV - proces verbal 
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Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligaţia de a 
anunţa, cu cel puţin 3 zile inaintea fazei determinate de cei care trebuie sa participe 
la realizarea controlului si si intocmirea actelor; 
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la Îndeplinire a obligaţiilor ce-i 
revin conform Legii 10/1995 ; 
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul 
se vor anexa la Cartea tehnica a construcţiei. 

Proiectant, 

- .<•' V I , r 
\ i 'v } ; 

• i .ur, Zi!';; 
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATI! LUCRURILOR 
PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUŢIE 

Investitia : ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ SATUL MOTRU SEC COMUNĂ 'FADES JUDEŢUL 
GORJ , ^ 
Obiecr r.upus controlului : INSTALATIl ELECTRICE 
denevîcic'i": COMUNA FADES ' . , • 
F:olecîDuc: S C. SMITH&KLEIN S.R.L Targu Jiu 
Ezecui'j :\t: 

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 "Legea privind calitatea in̂  cohstructii"; C56/2002-
Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de constructii si instalatii aferente: H.G 925/1995 
privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a 
execuţiei construcţiilor, completat cu Ordin de aplicare a iîLPTL nr. 777/2003; H.G.nr. 272/1994 
referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii; H.G.nr. 261/1994 pentru 
aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii \n constructii - Regulamentul 
privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor; H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul 
de recepţie a lucrărilor de constructii si instalatii ^'ferente; O.G. nr. 623/2001 privind infiintarea 
Inspectoratului de Stat in Constructii; H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea 
unor regulamente privind calitatea in construcţii; H.G. nr. 456/1994 privind "Regulamentul de 
recepţie al lucrărilor de montaj", instalatii tehnologice si a punerii in funcţiune a capacitatilor de 
producţie; si Normativele tehnice in vigoare,'se stabilesc de comun acord cu prezentul program 
pentru controlul calitatii lucrărilor: 

Nr. 
crt. Faza de lucrare supusa controlului Participa 

la control 
Document 
de atestare 
a cont.oluiui 

1 Predare - primire amplasament B, P, E P.V. 
2 Trasarea circuitelor electrice B, E P.V. 
3 Verificarea materialelor de pus in opera B, E P.V. 
4 Verificarea funcţionala B, E P.V. 
5 Verificarea rezistentei de izolaţie a conductoarelor B, E,P P.V. 

6 Verificarea continuitatii circuitelor si a rezitentei de 
dispersie a prizei de pamant B, E,P 

PVR-Dupa 
obţinerea 
buletinelor 
PRAM 

7 Proba de funcţionare B, E P.V. 
8 Recepţia la terminarea lucrărilor B, E, P P.V.T.L 
9 Recepţia finala B,E,P P.V.R.F 

NOTATIE B - beneficiar, P-proiectant, E-executant, i-inspector 
PVLA - proces verbal de lucrări ascunse. 
PVR - proces verbal de recepţie 
PV - proces verbal 

Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligaţia de a 
anunţa, cu cel puţin 3 zile înaintea fazei determinate de cei care trebuie sa participe 
la realizarea controlului si si întocmirea actelor; 
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la Îndeplinire a obligaţiilor ce-i 
revin conform Legii 10/1995 ; 
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul 
se vor anexa la Cartea tehnica a construcţiei. 
Proiectant, Beneficiar, Constructor, 
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' • PROGRAM DE CONTROL AL CALiTATH LUCRURILOR 
PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUŢIE 

Investitia : ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL 
GORJ 
Obiect supus controlului : INSTALAUI SANITARE 
Benef ic iar: COMUNA FADES 
Proiectant: S.C. SMITH&KLEIN S.R.L Targu Jiu 
5::ecut&rit: 

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 "Legea privind calitatea in constructii"; C56/2002-
Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de constructii si instalatii aferente: H.G 925/1995 
privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a 
execuţiei construcţiilor, completat cu Ordin de aplicare a MLPTL nr. 777/2003; H.G.nr. 272/1994 
referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii; H.G.nr. 261/1984 pentru 
aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - Regulamentul 
privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor, H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul 
de recepţie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente, 0 .3 . nr. 623/2001 privind infiintarea 
Inspectoratului de Stat in Constructii; H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea 
unor regulamente privind calitatea in constructii; H.G. nr. 456/1994 privind "Regulamentul de 
recepţie al lucrărilor de montaj', instalatii tehnologice si a punerii in funcţiune a capacitatilor de 
producţie; si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun acord cu prezentul program 
pentru controlul calitatii lucrărilor: 

Nr. 
ort. Faza de lucrare supusa controlului Participa 

la control 
Document 
de atestare 
a controiuiui 

1 Predare - primire amplasament B, P, E P.V. 
2 Predare goluri prin structura construcţiei B, E P.V. 
3 Montare conducte şi receptori B, E P.V. 
4 Proba de funcţionare şi etanşeitate B, E, P P.V. 
5 Lucrări ascunse B, E P.V.L.A. 
6 Punerea in funcţiune B, E P.V. 
•7 

1 "eceptia la terminarea lucrărilor B, E,P P.V.R. 

IVT'T/ 

PVLÂ - proces verbal de lucrări ascunse. 
PVR - proces verbal de recepţie 
PV - proces verbal 

Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligaţia de a 
anunţa, cu cel puţin 3 zile înaintea fazei determinate de cei care trebuie sa participe 
la realizarea controlului si si întocmirea actelor; 
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce-i 
revin conform Legii 10/1995 ; 
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul 
se vor anexa la Cartea tehnica a construcţiei. 

Proiectant, Beneficiar, Constructor, 
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PROGRAM DE CONTROL A L CALITATi i LUCRĂRILOR 
PROIECTATE Si !M CURS DE EXECUŢIE 

Snvesîiîîa : ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL 
GORJ 
Obiect supus controlului : INSTALATII TERMICE 
Beneficiar: COMUNA FADES 
Proiectant: S.C. SMITH&KLEIN S.R.L Targu Jiu 
Executant: 

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 "Legea privind calitatea in constructii"; C56/2002-
Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de constructii si instalatii aferente: H.G 925/1995 
privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a 
execuţiei construcţiilor, completat cu Ordin de aplicare a MLPTL nr. 777/2003: H.G.nr. 272/1994 
referitor ia Regulamentul privind controlul de stat in constructii; H.G.nr. 261/1994 pentru 
aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - Regulamentul 
privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor; H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul 
de recepţie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente; O.G. nr. 623/2001 privind infiintarea 
inspectoratului de Stat in Constructii; H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea 
unor regulamente privind calitatea in constructii; H.G. nr. 456/1994 privind "Regulamentul de 
recepţie al lucrărilor de montaj", instalatii tehnologice si a punerii in funcţiune a capacitatilor de 
producţie; si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun acord cu prezentul program 
pentru controlul calitatii lucrărilor. 

Nr. 
crt. Faza de lucrare supusa controlului Participa 

la control 
Document de 

atestare a controlului 
1 Predare - primire amplasament B,P,E 

2 Montarea de conducte si Cazan de incalzire si 
preparare acm, inclusiv radiatoare B,E P.V. 

3 Verificarea la presiune, rezistenta si 
etanşeitate B,E,P P.V. 

4 Lucrări ascunse B,E P.V.L.A. 
5 Punerea in funcţiune B,E,P P.V. 
6 Recepţia tehnica a lucrării B,E,P P.V.R. 

NOTA 

PVLA - proces verbal de lucrări ascunse. 
"^l'R - proces verbal de recepţie 
t-v - proces verbal 

Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligaţia de a 
anunţa, cu cel puţin 10 zile înaintea fazei determinate de cei care trebuie sa participe 
la realizarea controlului si si intocmirea actelor; 
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligaţiilor ce-i 
revin conform Legii 10/1995 ; 
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul 
se vor anexa la Cartea tehnica a construcţiei. 

Proiectant, Beneficiar, Constructor, 
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lib 

Formularul F3 

i S . B 

Obiectivul 
Obiectul: 

0480 000000482 
0001 1 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 
STRUCTURA CONSTRUCTII 

Lista cu cantitatile de lucrări 
Deviz oferta GRA008 STRUCTURA CLĂDIRE GRĂDINIŢĂ 

Categoria de lucrări: 012( 

NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM 
D E N U M I R E 

A R T I C O L 

PU MAT 
PU MAN 
PU UTI 
PU TRA 

SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. 

VAL MAT = 
VAL MAN = 
VAL UTI == 
VAL TRA = 

T O T A L = 

001 TSAOIAI M.C. 52.4 20 
SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU 
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H 
<0,6M T.USOR 

002 TSA02G1 M.C. 42.880 
SAP.MAN.IM SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ 
VERT.NESPR. IN PAM. COEZ . M U . SI F.COEZ. 
ADINC.<1,5M T.F.TAR 

003 CAOIBI M.C. 85.500 
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAŢII 
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ 

003 2100969 M.C. 
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 

86.184 

004 CA02C1 M.C. 15.700 
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAŢII 
CONTINUE,RADIERE SI PEREŢI SUB COTA ZERO 
A CONSTR CU GROS <30CM 

004 2100969 
BETON DE CIMENT 25 

M.C. 
) STAS 3622 

15.826 

005 CB02A1 MP. 101.080 
COFRAOUÎ PT. BETON IN ELEVAŢIE DIN PANOURI 
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE 
INCL.SPRIJINIRILE.O 

006 CCOICI KG 756.040 
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN 
FUNDAŢII CONŢI NUE,PLACI DE RADIERE,CU 
DIST DIN MASE PLASTICE 

007 CZ0302B1 KG 756.040 
CONFECT ARMAT PT PEREŢI GRINZI STILPI 
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEI, CENTRALIZ 
OB 37 D=10-16MM 

94 
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008 TRB0:LC14 TONA 95.300 
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 
PNEURI INC AiRUNCARE DESC RASTURNARE 
GRUPl-3 DISTANTA 4 OM 

00 9 TRAOIA.. TONA 181.070 
TRANSPORTUL RUTIER .AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= .. KM. 

010 TRAO 6A. . TONA 2 4 2.880 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC 
DIST. =..KM 

011 IZFOIAI MP. 40.000 
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIE.VAPORI 
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF. 
ORIZONT.SI VERT. 

011 2600036 KG 6.000 
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRĂRI DE 
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 

012 IZF04B1 MP. 105.000 
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT 
LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU 
ÎNCLINATE PINA LA 4 0% 

012 2600036 KG 157.500 
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRĂRI DE 
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 

012 2601535 MP. 115.000 
CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR 
(BLANC) CI300 100CMX20M S 138 

013 CC02F2 KG 4 62.060 
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU 
G==1-3KG/MPIN PEREŢI DIAFRAGME CU DIST 
DIN MORTAR 

013 2001400 KG 462.060 
PLASE SUDATE TIP 226 LQ 196(19,1 KG/BUC) 
OL 37-lN 

014 CZ0302XD1 KG 326.000 
CONFECŢIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE 
CENTRALIZ.ATDIN OB 37 CU BARE DE D=4-5MM 

015 CA07H1 M.C. 41.8 00 
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA 
CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE ( P.L.ACI, 
GRINZI,STILPI) 
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015 2100969 M.C. 
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 

42.134 

016 CB04A1 MP. 147.300 
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN 
SCINDDRI LA CONSTROCTII CU H<20M LA 
PLACI SI GRINZI 

017 CB04B1 MP. 26.600 
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN 
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<2.0M LA 
STILPI SI CADRE 

018 CB05A1 MP. 37.000 
COFRAJE IN ELEMENTE TURNATE IN 
INTERIORUL CONSTR. GLISATE DIN PANOURI 
DE SCINDURI CU H<35M 

019 CB41E1 MP. 153.500 
SUSŢINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 
1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 12-15M,LA 
PARTER 

020 CB44A1 BUC. 600.000 
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT 
PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR 
SAU GR MONOL PL PREF 

021 GB4 5A1 BUC. 35.C 
SUSŢINERI DIN GRINZI METALICE 
EXTENSIBILE LA CTII CD H<20M GRINZILE 
REZEMIND PE PEREŢI 

00 

CB4 7C1 MP. 153.500 
MONTAREA SI DEMONTAiRE SCHELEI MET 
TUBULARE PT LUCRĂRI DE FINISAJE LA 
TAVANE MONOLITIZ PREF Fi<7M 

023 AUT1303 ORA 160.000 
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S64OMP G=ll-
13,5 3SCH.LEI/MP 

024 CC02D1 KG 5365.600 
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN 
GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI D<12 CU 
DI ST DIN PLASTIC 

025 CZ0301B1 KG 1120.000 
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAŢII 
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 
37 0=1O- 16 MM 

02 6 CZ0302A1 KG 38 30.000 
CONFECT ARMAT PT PEREŢI GRINZI STILPI 
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE 
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

027 CZ0302C1 KG 415.600 
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CONFECT ARMAT PT PEREŢI GRINZI STILPI 
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE 
CENTRALIZATEOB 37 D>16M 

028 CE17B1 MP. 238.800 
ŞARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA 
INVELITORI GRELE 

028 2900668 M.C. 9.020 
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT 
FAG LUNGIME MINIMA IM D SUB MINIM 18CM 
S 4 34 2 

029 TRA0 6A.. TONA 90.14 4 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC 
DIST. =..KM 

030 TRA02A.. TONA 4 9.000 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SICMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 
DIST.= .. KM. 

Cheltu.lel-i directe din articole: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA 
Din care: 
Valoare aferenta utilaje termice = 
Vaioa.re aferenta utilaj€5 electrice = 

Detaliere t r a ri s p o r t u .r i : 
-Articole TRA 

UTILAJ TRANSPORT TOTAL 

Alte cheltuieli directe: 

-CAS: 
-SOMAU: 
-SANATATE 
-FOND DE RISC 
-Coeficient manopera 
-FOND GARANŢII SALARII 

Total cheltuieli directe: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA 

Cheltuieli indirecte: 

TOTAL GENERAL DEVIZ: 
TVA 

TOTAL cu TVA 

PROIECTANT 

UTILAJ TRANSPORT TOTAL 
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Formularul F3 

Obiectivul: 0480 000000482 
Obiectul: 0002 2 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 
SISTEMATIZARE PE VERTICALA 

Lista cu cantitatile de lucrări 
Deviz oferta GRA208 SISTEMATIZARE PE VERTICAIA 

Categoria de lucrări: 0120 

CANTITATE UM 

A R T I C O L 

SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. 

NR. SIMBOL ART. 
D E N U M I R E 

PU MAT 
PU MAN 
PU UTI 
PU TRA 

VAL MAT = 
VAL MAN == 
VAL UTI = 
VAL TRA = 

T O T A L = 

ALEE PIETONALA 

001 TSAOICI M.C. 5.800 
SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN FAM.CU 
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H 
<0,6M T.TARE 

002 TRB01C14 TONA 63.800 
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROAB.A PE 
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE 
GRUP1^3 DISTANTA 40M 

003 DA06A1 M.C. 4.000 
STRAT .AGREG N.AT {BALAST) CILINDR CU FUNCT 
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU 
ASTERNERE MANUAL 

004 DD02A1 MP. 2 6.600 
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN 
SUBSTR DE NISIP 

005 DEIOEI M 37.000 
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT 
TROTUARE 24 X 25CM PE FUNDAŢIE DIN BETON 
35 X 15 CM 

005 2100957 M.C. 
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 

1. 961 

00 6 TRAOIA.. TONA 37.000 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= .. KM. 

RIGOLA SI AMENAJARE TEREN 

007 TSAOICI M.C. 12.250 
SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU 
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H 
<0,6M T.TARE 

008 TRB01C14 TONA 12.250 
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TRANSPORTUL MAILERIALELOR CU ROABA PE 
PNEURI INC ARUNCARE DESC RABTURNARE 
GRUPl-3 DISTANTA 40M 

009 DE16B1 BUC. 50.000 
MONTAREA LA RIGOLE ŞANŢURI A ELEM PREF 
DIN BETON ARM VOL INTRE O,02MC/BUC SI O, 
lOOMC/BUC INCLUS 

009 2800521 BUC. 50.350 
ELEMENT DE FUND PREFABRICAT PENTRU 
RIGOLA 

009 2800430 BUC. 75.000 
DALA PREFABRICATA PENTRU RIGOLA 50X33X10 

010 TRAOIA.. TONA 21.8 00 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= ..KM. 

011 TSC04G1 100 MC. 1.400 
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU 
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

012 TSAOICI M.C. 14.000 
SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU 
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H 
<0,6M T.TARE 

013 TRAOIA..P TONA 152.000 
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=.. KM 

ÎMPREJMUIRE 

014 TSA12D1 M.C. 2.600 
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU 
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA 
ADINC.O,0-1,5M,T.F.TARE 

015 TRB01C13 TONA 4.600 
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURMARE 
GRUPl-3 DISTANTA 30M 

016 C005C1 M 34.000 
ÎMPREJMUIRI DIN PREFABRICATE DE BETON 
ARMAT,CU H=1,90M FORMATE DIN 3 PLACI Pil 
SI UNA TI 6 

016 6426531 BUC. 13.702 
STILP ÎMPREJMUIRE PLACI PLINE TRAFORATE 
S 8A-235 BA IPCT 1204 

016 2100945 1. 836 
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BETON DE CIMENT B 150 ST,AS 3622 

016 2101183 M.C. 
MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 1030 

O . 102 

017 CK16A1 MP. 8.000 
PORŢI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT 
SI CU ÎMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA 
INCLUSIV ACCESORIILE 

017 6306602 KG 50.000 
USA METALICA PROFILE LAMINATE CAT.IPC 
1250/IX PLINE 67 KG 

018 CN12A1 MP. 20.000 
VOPSITORII OBIŞNUITE PE SUPRAFEŢE 
METALICE,EXECUT.CU EMAILURI PE BAZA DE 
DERIV,ATI CELULOZICI 

018 6108373 KG 
EMAIL GRI E.825-8 NTR 1703-80 

5.000 

Cheltuieli di.recte din a.rticole: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA 
Din care: 
Valoare a,fe.renta utilaje termice 
Valoare aferenta utilaje electrice 

Detaliere transportu.ri: 
-Articole TRA 

Alte cheltuieli directe: 

-CAS: 
-SOMAU: 
-SANATATE 
-FOND DE RISC 
-Coeficient- manopera 
-FOND G.ARANTII S-ALARII 

Total cheltuieli direîcte: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA 

Cheltuieli indirecte: 
Profit: 

TOTAL GENERAL DEVIZ: 
TVA 
TOTAL cu TVA 

UTI.LAJ TRANSPORT TOTAL 

UTILAJ TRANSPORT TOTAL 

PROIECTAr:T 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

1'oriTiularul E'3 

Obiectivul: 0480 000000482 
Obiectul: 0003 3 

CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 
ARHITECTURA CLĂDIRE GRĂDINIŢĂ 

Lista cu cantitatile de luc,rari 
Deviz oferta GRA108 ARHITECTURA CLĂDIRE GRĂDINIŢĂ 

Categoria de lucrări: 0120 

UM NR. SIMBOL ART. CANTITATE 
D E N U M I R E 

A R T I C O 

5POR MAT MAN UTI 

PU MAT 
FU MAN 
PU UTI 
PU TRA 

GR./UA GR.TOT. 

VAL MAT 
VA.L MAN 
VAL UTI 
VAL TRA 

T O T A L 

001 CD05B1 M.C. 41.850 
ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP LA CONSTR.H 
<35M, FORMAT 290X140X 88MM,CAL.A 

001 2101183 M.C. 
MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 10 30 

8 . 370 

002 CD05A1 M.C. 23.950 
ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP LA CONSTR.H 
<35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A 

002 2101183 M.C. 5.030 
MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 1030 

003 CD09A1 MP. 46.600 
PEREŢI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS 

003 2701945 M.C. 3.355 
PLACI DIN IPSOS PLINE 666X500X70 FARA 
ADAOS NII 1213 

004 CEOIAI MP. 285.600 
INVELITOARE DIN ŢIGLA PROFILATA DIN 
ARGILA ARSA 

004 2303016 BUC. 4569.60 
ŢIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC C2 
405X230X11 8515 

005 CE13A1 M 65.050 
JGHIABURI DIN TAvBLA ZINCATA DE 0,5MM, 
CONFECŢIONATE PE ŞANTIER SEMIROTUNDE CU 
D=15CM 
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006 CE14A1 M 
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM 
CONFECTIOMATE PE ŞANTIER ROTUNDE CU D= 
15,4 CM 

007 CE19A1 M 64.100 
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN 
SCIMDURI GELUITE SIMPLU 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

24.000 

007 2903830 M.C. 0.310 
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C 
GR=24MM L=3,00M S 942 

008 CE19D1 M 60.800 
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE 
PE O PARTE SI FALTUITE 

008 2903830 M.C. 0.091 
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C 
GR=24MM L=3,00M S 942 

009 CFOIAI MP. 404.310 
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA 
STILPI,PEREŢI EXECUTATE MANUAL PE 
ZIDĂRIE,DE 2CM GROSIME 

00 9 210118 3 M.C. 
MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 10 30 

7.260 

010 CF03A1 MP. 165.400 
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE 
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM 

O10210118 3 M.C. 
MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 103( 

3.308 

OII CF06B1 MP. 158.920 
TENCUIELI EXTERIOARE OBIŞNUITE, DRISCUITE 
PE ZIDURI,™ GROSIME MEDIE DE 2,5CM 

011 2101183 M.C. 
MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 1030 

3. 660 

012 CF08E1 MP. 18.080 
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN 
SIMILIPIATRA SPICUITE IMPARTITE IN ASIZE 
CU ROSTURI ADINCITE 

012 2101183 1.307 
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MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 1030 

013 CF10A2 MP. 158.920 
Terraoi.zolatii la faţade cu polistiren 
expandat cu tencuieli decorative. 

013 3416211 MP. 140.531 
POLISTIREN EXPANDAT DE FAŢADA, GROSIME 
10 CM 

013 3416219 M 141.226 
PROFIL SOCLU PVC, GROSIME 10 CM 

013 3416227 KG 361.764 
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA GRANULATIE 
1,5 MM 

014 CFIOCI MP. 569.710 
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI 
INTERIOARE DRISCUITE 

015 CG32C1 M.C. 15.300 
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU 
PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN 
ÎNCAP.IZOL.SUPR.<10 

016 CG18A1 MP. 153.500 
PARDOSELI DIN BETON B100,DE lOCM 
GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA 
SCL1VISEA.LA 

016 2100957 M.C. 15.473 
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 

017 C030A1 MP. 153.500 
STRAT TERMOIZOLANT CU PLACI AGLOMERATE 
LEMNOASE 

017 32 7 0 923 MP. 161.170 
POLISTIREN EXTRUDAT BR10THERM XPS 50MM 

018 CFOOB MP. 105.600 
Pardoseli din parchet iaminat montat pe 
suport existent, inclusiv pervazurile 
din PVC, la Încăperi cu suprafaţa mai 
mica sau egala cu 16 mp. 

018 3416207 1 1 0 . 
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018 3416202 MP. 110.880 
FOLIE POLIETILENA PENTRU PARCHET 
LAMINAT, GROSIME 2 MM 

019 CGllAl MP. 4 7.500 
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA 
PATRAiTE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS 
CULOARE AŞEZATE SIM 

019 24 22 628 MP. 4 8.92 5 
PLA.CI GRESIE GLAZURATE NETEDE MARON S 
2 5 0X 60X12 CI VRAC 

02 0 CG12A1 M 
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA 

74.400 

020 24354 93 M 75.887 
ELEMENTE .RACORD GRESIE NEGLAZURATA 
NETEDA BRUNE S 150X100X 8 CI S5939 

021 CH05A1 M 4.000 
MINA CURENTA METALICA CONFECTlONATA DIN 
ŢEAVA DREAPTA,CU D=1 1/4'' 

CHllAl M 28.4 30 
TREPTE DE BET.SIMPLU TURN.PE LOC PE 
FUNDAT. SAU PLACI DE B . EXIST . P.LACATE CU 
PLACI DE GRANIT 

022 2203644 M 27.700 
CONTRATREPTE MARMURA ALUN G=2CM L=11CM 

022 2204246 M 27.700 
GLAFURI TRAVERTIN BORSEC LUSTRUIT CI 
GROSIME 2CM 

023 CI06A1 MP. 53.300 
PLACAJ FAIANŢA CU PLACI ALBE CAL 1 
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA 
ÎNCĂPERI CU SUPRAF.VlOMP 

023 2401777 MP. 55.940 
FAIANŢA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII 
DREPTE 150X150X5,5 C. 1 3233 

024 CKllIl [ ASIM] MP. 
FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN 

16.950 

108 



^ i B C L E I i S „ B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

024 2951942 MP. 16.950 
FERE.STRE TIMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN 

025 CK14J1 
USI DIN PVC 

ASIM] MP. 2 6..34 O 

)25 6306651 
.ISA PVC 

MP. 26.340 

02 6 CK09B1 M 16.200 
- PERVAZURI SI BAGHETE DIN CHERESTEA DE 
RASINOASE 

026 2948062 M 16.200 
PERVAZURI BAGHETE PENTRU USI CHERESTEA 
RASINOASE 24/14 MM. 

027 CL20B1 KG 168.000 
MONTAREA CONFECŢIILOR METALICE APARENTE: 
BALDSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI, 
GRATARE 

027 6306274 KG 72.000 
GRILAJ PENTRU SCTiRI, BALCOANE ORNAMENT 
SIMPLU OTEL PROFILAT 

027 6311762 KG 96.00{ 
OPRITORI DIN OTEL PENTRU ZAPADA LA 
ACOPERIŞURI 

028 CN04C1 MP. 728.630 
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR 
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE 
NETEZIRE EXISTENT 

028 6104585 KG 218.800 
VOPSEA VINAROM CREM DESCHIS V.718-220 
STAS 7359-80 

029 COOlAl MP. 57.700 
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC 

029 2100945 
BETON DE CIMENT 

M.C. 
10 STAS 3622 

4 . 675 
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030 COI7Al BUC. 1.000 
CHEPENG LA IEŞIRILE PE TERASE 
NECIRCULABILE 0,608MDIN LEMN DE FAG 
IZOLAT CU MATERIAL TERMOIZOLAN 

031 CFOOIA MP. 182.000 
Termoizolat.ii la plansee cu g.rinzi din 
lemn, cu polistiren e.xpandat, peste 
spatii neincalzite, in sistem 
AUSTROTHERM. 

032 TRA01.A. . TONA 7 0.000 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= .. KM. 

O 3 3 TRAO 6A. . TONA 138.480 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC 
DIST. =..KM 

Cheltuieli di.recte din articole: 

GREUTATE MATERI.ALE MANOPERA 
Din care: 
Valoare a.ferenta utilaje termice = 
Valoare aferenta utilaje electrice = 

Detaliere transporturi: 
-Articole TRA 

UT I LA J T RAiN S PORI TOTAL 

Alte cheltuieli d. .recte: 

-ŞOMAJ: 
- S A N A T A T E 

-FOND DE RISC 
-Coeficient manope.ra 
-FOND GARA.NTII SALARII 

Total cheltuieli di.recte: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAI 

Cheltuieli indirecte: 
Profit: 

TOTAL GENERAL DEVIZ: 
TVA 
TOTAL cu TVA 

TRANSPORT TOTAL 

PROIECTANT' 
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b 

Benef i c iar : 

Executant: 

Proiectant: 

Obiec t ivu l : 

S u b O b i e c t u l : 

I D T O i i L i l i i J 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

C O M U N A P A D E S 

S . C S M I T H & K I . E I N S . R . L 

Înfi inţare si dotare grădiniţă in satul Motru Sec , C o m u n a Pades . judeţul 
Gorj 
4 I N S T A L A T ! I 

cheltuielilor pe categori i de lucrări, obiect 

In mii Ici/mii e u r o la cu r su l . le i /curo din data dc . 

Nr. 
Nr cap. 
Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrări 

Valoare (fara T V A ) 

G e n e r a l 
Cheltuieli pe categoria de lucrări 

.Mii lei 
0 I 2 3 

' C A P I 
i 1. C o n 

roL I 
structii si instalatii 

: 1 4 .1 .1 Con.structii 

2 4 . 1 . 2 S i s temat izare 

3 4.1.3 Arhitectura 

4 4.1.4 Instalatii 

001 Instalatii electrice 

002 Instalatii Sanitare 

003 Reţea canalizare exterioara 

004 Instalatii Termice 

005 Racord Electric 

j 006 Branşament Apa 

TOTAL CAPITOL 1 

; C A S ' f T O L I I 
' 11. Montaj 

;6 1 
1 
4 . 2 .Montaj utilaje, e c h i p a m e n t e t e h n o l o g i c e si runcl ionale 

TOTAL CAPITOL II 

C A P n 
; 111. Pro 

m i îl 
curare ' ' ̂  . '' ' ' ̂  ..... ̂  ^ ^ ' : '' . ' , ^ ' . ' m M 

\l 4 . 3 Utilaje, c c l i i p a m c n t e t e h n o l o g i c e si l l inc i iona le care n e c e s i t a nioniaj 

8 4 . 4 Uti laje, e c h i p a m e n t e t e h n o l o g i c e si func ţ iona le care nu neces i ta montaj si 
e c h i p a m e n t e de transport 

9 4 . 3 Dotări 

10 4 . 6 A c t i v e necorpora l e 

T O T A L C A P I T O L I I I 

C A P I T O L I V 
I V . Probe 

—-

11 j6 .2 Probe t e h n o l o g i c e si teste 

T O T A L C A P I T O L i V 
i 
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Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

ObicclLil: 
Stadiul fizic: 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

C O M U N A PADES 

S.C SMITH&KLEIN S.R.L 
înfiinţare si dotare grădiniţă in satul Motru Sec, Comuna Fades, judelui Gorj 

(JOI Constructii si instalatii 
GOI Instalatii electrice 

Formular F3 
L i s ta cii cantitati d e l u c r ă r i p e c a t e g o r i i d e lucrări 

SECŢIUNEA TEHNICA SEC 1 lUNEA FINANCIARA 

.Nr. Capitol tic lucrări U.M. Cmilitatca 
Preţul unitar 
(fani TV.A) 

- Lei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Ld -
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

1 E.40I..A# - Tub de proiecţie din material plastic montat ingropat cu m 604.000 1 m 

material: 

1 m 

manopera: 

1 m 

utilaj: 

1 m 

transport: 
/ . / OOn - Tub /k'Mhil spiml PI \ lip mor Dnl6 II! 622.120 
1.2 7319034 - Poza patrata buc 151.000 

2 EAUl B# - ITib de proiecţie din material plastic montat ingropat cu 
diametrul e.xterior peste 25 MM inclusiv 

m 4.000 2 EAUl B# - ITib de proiecţie din material plastic montat ingropat cu 
diametrul e.xterior peste 25 MM inclusiv 

m 

material: 

2 EAUl B# - ITib de proiecţie din material plastic montat ingropat cu 
diametrul e.xterior peste 25 MM inclusiv 

m 

manopera: 

2 EAUl B# - ITib de proiecţie din material plastic montat ingropat cu 
diametrul e.xterior peste 25 MM inclusiv 

m 

utilaj: 

2 EAUl B# - ITib de proiecţie din material plastic montat ingropat cu 
diametrul e.xterior peste 25 MM inclusiv 

m 

transport: 
2.1 0012 - Tub flexibil spiru! Pl\ Up uşor Dn25 m 4.120 
2 f 7319034 - Doza pair al a buc 1.000 

3 E.416C.I - Doza de derivaţie, peiitru cabluri sau tevi de inslaiatii. montata 
in mediu normai, tip nbu-pg 16 

buc 6.000 3 E.416C.I - Doza de derivaţie, peiitru cabluri sau tevi de inslaiatii. montata 
in mediu normai, tip nbu-pg 16 

buc 

material: 

3 E.416C.I - Doza de derivaţie, peiitru cabluri sau tevi de inslaiatii. montata 
in mediu normai, tip nbu-pg 16 

buc 

manopera: 

3 E.416C.I - Doza de derivaţie, peiitru cabluri sau tevi de inslaiatii. montata 
in mediu normai, tip nbu-pg 16 

buc 

utilaj: 

3 E.416C.I - Doza de derivaţie, peiitru cabluri sau tevi de inslaiatii. montata 
in mediu normai, tip nbu-pg 16 

buc 

transport: 
3.1 7319034 ^ Poza patrula buc 6.000 

4 EB02.41 - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 
proteclie,conducta avind secţiunea < 4 mmp 

m 476.000 4 EB02.41 - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 
proteclie,conducta avind secţiunea < 4 mmp 

m 4 EB02.41 - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 
proteclie,conducta avind secţiunea < 4 mmp 

m 

manopera: 

4 EB02.41 - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 
proteclie,conducta avind secţiunea < 4 mmp 

m 

utilaj: 

m 

transport: 

4.1 4826880 - Conductor Jy IX 1.5 S 6S65 m 490.280 
5 EB()2,4I - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 

proiecţie,conducta avind secţiunea < 4 mmp 
m 436.000 5 EB()2,4I - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 

proiecţie,conducta avind secţiunea < 4 mmp 
m 

material: 

5 EB()2,4I - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 
proiecţie,conducta avind secţiunea < 4 mmp 

m 

manopera: 

5 EB()2,4I - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 
proiecţie,conducta avind secţiunea < 4 mmp 

m 

utilaj: 

5 EB()2,4I - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 
proiecţie,conducta avind secţiunea < 4 mmp 

m 

transport: 
5.1 4826892 ^ Condiiclor f y IX 2.5 S 6865 m 449.080 
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SECŢIUNEA TEHNICA 

N r . 

6.1 

7.1 

S.l 

9.1 

10 

/ f t / 

Capitol de lucrări 

EB02B1 - Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de 
protectie.conducta avind secţiunea 6- 10 înmp 

4826919 - Conductor f y LX 6 S 6865 

EDOIAI - Intreruptor manual unipolar, constmctie normala sau 
impermeabila (nans), montat ingropat 

U.M. 

550072(1 - Intrentpalor aimpana .•!l..mnboi 0170 250 V 10a 

liDOSAI - Comutator unipolar serie, constmctie normala, sau constructic 
impermeabila (llans) montat ingropat 

5520366 - Comutator cumpănă .a.simbol 0176 10 a :25() V 

ED0301 - Comutator unipolar ingropat,de serie.constr.norm.din bachelila 
pt.scara sau constr.impermeabila 

5520354 - Comutator cumpănă st.simboi 005 lOa 250 Vscara S 3185 

ED08,41 - Prizti bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau 
conslructie impenneabila (flans), cu sau litra contact dc protectic (nul), 
montata ingropat 

5536004 - frica bipol.capac aminopi drep-tungh.250 V/Wa.mont.ingr 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

Cantitatea 

8.000 

niiiteriitl: 
înrmopcra: 

utilaj: 

transport: 

8.240 

2.000 

material 

manopera 

utilaj 

SECTUINEA FINANCIARA 

(fara TVA) 
^ Lei -

transport: 

2.020 

2.000 

rial: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.020 

2.000 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.020 

8.000 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

8.080 

•l'OTAHJL 
(fara TVA) 

^ Lei -

5 = 3 x 4 

II IiE12Bl - Corp de iluminat, pentim lămpi fluorescente tubulare neetans, buc 
montai pe dibluri de material plastic 

20.000 

atcrial: 

manopera: 

utilaj: 

II.I 0013 - Corp iluminat tip panou cu Led 36 W. echivalent corp iluminat 
cu tuburi fluorescente 4xl8W 

buc 

transport: 

20.000 

12 EE04.4# - Aplica simpla, oblica sati dreapta, fara glob, montata pe dibluri 
din material plastic 

buc 10.000 

material: 

manopera: 

utilaj: 

tnmsport: 
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. s e c t i u n e . n t e i i n i c a SECTUiNEA FINANCIARA 

Nr. Clapilol (Ic lucrări U.M. Cantitatea 
Preţul unitai-
(fara TVA) 

- I .ci -

TOTAI,.UL 
(fara TVA) 

- Lei -

r ® 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
12.1 0015 - Corp ihiminat lip aplica de tavan, cu ied. .lenzor de mişcare si 

inirerupalor crepuscular. SIC. 
buc 10.000 

13 E E I ' M d - .Spot luminos ajiislabil (proiector) montat pe şina buc 2.000 13 E E I ' M d - .Spot luminos ajiislabil (proiector) montat pe şina buc 

material: 

13 E E I ' M d - .Spot luminos ajiislabil (proiector) montat pe şina buc 

manope ra : 

13 E E I ' M d - .Spot luminos ajiislabil (proiector) montat pe şina buc 

ut i laj : 

13 E E I ' M d - .Spot luminos ajiislabil (proiector) montat pe şina buc 

t r anspor t : 
13.1 âO/â - Reflector cu Led. cu senzor crepuscular. 30H-' buc 2.000 

14 EEI()B# - Coip de iluminat de siguranţa monobloc cu baterii sau 
acumulator montat pe dibluri din material plastic 

buc 4.000 14 EEI()B# - Coip de iluminat de siguranţa monobloc cu baterii sau 
acumulator montat pe dibluri din material plastic 

buc 

mater ia l : 

14 EEI()B# - Coip de iluminat de siguranţa monobloc cu baterii sau 
acumulator montat pe dibluri din material plastic 

buc 

manope ra : 

14 EEI()B# - Coip de iluminat de siguranţa monobloc cu baterii sau 
acumulator montat pe dibluri din material plastic 

buc 

utilaj: 

14 EEI()B# - Coip de iluminat de siguranţa monobloc cu baterii sau 
acumulator montat pe dibluri din material plastic 

buc 

t r anspor t : 
14.1 5106043 - Lampa monobloc ilum..sali puhl. cu releu sticla cos P buc 4.012 

15 EF02BI-111 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in 
nisa, tabloul avand suprafaţa de 0,31 T).90 mp-tablou electric din 
policarbonat, montaj semiingropal, complet echipat 

buc 3.000 15 EF02BI-111 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in 
nisa, tabloul avand suprafaţa de 0,31 T).90 mp-tablou electric din 
policarbonat, montaj semiingropal, complet echipat 

buc 

material: 

15 EF02BI-111 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in 
nisa, tabloul avand suprafaţa de 0,31 T).90 mp-tablou electric din 
policarbonat, montaj semiingropal, complet echipat 

buc 

m a n o p e r a : 

15 EF02BI-111 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in 
nisa, tabloul avand suprafaţa de 0,31 T).90 mp-tablou electric din 
policarbonat, montaj semiingropal, complet echipat 

buc 

utilaj: 

15 EF02BI-111 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in 
nisa, tabloul avand suprafaţa de 0,31 T).90 mp-tablou electric din 
policarbonat, montaj semiingropal, complet echipat 

buc 

t r anspor t : 
15.1 001 - Tablou eleciric din masa pListicccpolicarbonai/ 12-16 posturi buc 3.000 

15.2 0017 - AparataJ de proiecţie sei 3.000 
16 EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, 

tablouri electrice), conducta avand secţiunea de pina la 10 mmp (exclusiv) 
buc 12.000 16 EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, 

tablouri electrice), conducta avand secţiunea de pina la 10 mmp (exclusiv) 
buc 

material: 

16 EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, 
tablouri electrice), conducta avand secţiunea de pina la 10 mmp (exclusiv) 

buc 

manopera: 

16 EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, 
tablouri electrice), conducta avand secţiunea de pina la 10 mmp (exclusiv) 

buc 

utilaj: 

16 EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, 
tablouri electrice), conducta avand secţiunea de pina la 10 mmp (exclusiv) 

buc 

transport: 
17 EF10.41 - l.,egatura electrica (conexiune), intre şirul de cleine si aparate 

sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu secţiunea 
pina la 6 mmp, avand lungimea de pina la 0,5 M 

buc 24.000 17 EF10.41 - l.,egatura electrica (conexiune), intre şirul de cleine si aparate 
sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu secţiunea 
pina la 6 mmp, avand lungimea de pina la 0,5 M 

buc 

material: 

17 EF10.41 - l.,egatura electrica (conexiune), intre şirul de cleine si aparate 
sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu secţiunea 
pina la 6 mmp, avand lungimea de pina la 0,5 M 

buc 

manopera: 

17 EF10.41 - l.,egatura electrica (conexiune), intre şirul de cleine si aparate 
sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu secţiunea 
pina la 6 mmp, avand lungimea de pina la 0,5 M 

buc 

utilaj: 

17 EF10.41 - l.,egatura electrica (conexiune), intre şirul de cleine si aparate 
sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu secţiunea 
pina la 6 mmp, avand lungimea de pina la 0,5 M 

buc 

t r anspor t : 
17.1 4832542 - Conductor vlpy 6 ni 1900 m S.400 

18 EG0II1-[1) - Tija captare pt.inst.paratrasnel,lip pv-1 de oM-Tija metalica buc l.flOO 18 

prevazLtta cu dispozitiv de proteclie cu avans de amorsare (PDA) 
mater ia l : 

18 

prevazLtta cu dispozitiv de proteclie cu avans de amorsare (PDA) 

manope ra : 

18 

prevazLtta cu dispozitiv de proteclie cu avans de amorsare (PDA) 

utilaj: 

18 

prevazLtta cu dispozitiv de proteclie cu avans de amorsare (PDA) 

trail .sport: 
/& / 002 - Dispozitiv de proteciie contra loviturilor de trăsnet cu avans de 

amorsare 25microsecunde 
buc 1.000 

19 EG03B1 - Conducta de captare, montata pe acoperiş cu ţigla sau cu olane, 
conducta fiind din banda din otel zincata, de 25X4 MM 

m 22.000 19 EG03B1 - Conducta de captare, montata pe acoperiş cu ţigla sau cu olane, 
conducta fiind din banda din otel zincata, de 25X4 MM 

mater ia l : 

19 EG03B1 - Conducta de captare, montata pe acoperiş cu ţigla sau cu olane, 
conducta fiind din banda din otel zincata, de 25X4 MM 

m a n o p e r a : 

19 EG03B1 - Conducta de captare, montata pe acoperiş cu ţigla sau cu olane, 
conducta fiind din banda din otel zincata, de 25X4 MM 

utilaj: 

19 EG03B1 - Conducta de captare, montata pe acoperiş cu ţigla sau cu olane, 
conducta fiind din banda din otel zincata, de 25X4 MM 

t ranspor t : 

14 



b i m M L H i S . B . 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

SECŢIUNEA TEHNICA 

Nr. Capitol de lucrări U.M. Cantitatea 

SECŢIUNEA FINANCIARA 

l'retul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

TOTAH.iL 
(fara TVA) 

- Lei -

5 = 3 x 4 

2« EG07B1 - Conducta de coborire, montata pe ziduri si coşuri de beton sau 
cărămidă, conducta fiind din banda de otel zineata. dc 2.5X4 MM, montata 
aparent pe ziduri 

s.ooo 
aterial: 

manopera: 

utilaj: 

trail .sport: 

21 EG08B1 - Conducta de legare la pamint, a inslalatiei de paralrasnet sau a 
instalatiei de proiecţie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv 
saparea si umplerea sântului, conducta fiind din banda dc otel zineata, de 

72.000 

material 

40X4 MM, montata in teren tare manopera 

utilaj 

transport: 

22 W1R06A1 - Electrod din leava de otel de doi toii si jumatatepentru 
legarea la pamant in teren normal 

36.000 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.3 EG09E1 - Proiecţie pentru conducta de coborire, pc lungime de 1,80 M, 
executata din otel cornier cu aripi egale, avand dimensiunile 30 X 30 X 4 
MM 

buc 3.000 

material: 

24 EGIOAI - Cutie cu eclisa de legătură, pentru centura de inipamintare buc 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.000 

material: 

manopera: 

utilaj: 

EGl ICI - Piesa pentru racordarea conductei instalaţiilor de paralrasnet la 
diversele parii metalice ale construcţiei: ia jgheab (tip .1) 

transport: 

buc 2.000 

material: 

26 EH05C1 - Inccrcarea tablourilor dc distribulie, de comanda de proiecţie, 
dc semnalizare, a pupitreior de comanda si a cutiilor metalice cu cleme 
panouri metalice sau dulapuri metalice 

buc 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.000 

material 

manopera 

utilaj 

transport: 

27 EI02,A1 - Etansarea trecerii cablurilor prin pereţi si plansee pentru 
[Separarea de medii umede, cablul avind diametrul exterior de maximum 
25 MM 

28 TRAOl.AOo - Transportul rutier ai materiaieior.semifabricateior cu 
autobasculanta pe dist.= 5 km. $ 

buc 

tona 

1.000 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

0.500 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 



y 1 i S . B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

T0T.4L 1 (Cheltuieli directe) ' 

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material j Manopera Utilaj Transport j TOTAL 

î Recapitulatie Valoare •Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

Alte chcituicli directe 

CA.S 

CASS 

Şomaj • 

l-'ond dc risc 

I'oiid de garantare 

Concedii si indemnizaţii 

T 2 = T I + Alte cheltuieli dircctc 

1 Cheltuieli indirecte 

Cheltuieli indirecte 

T 3 = T 2 + Cheltuieli indirecte 

Bencfic iu 

Profit 

T 4 = T 3 + Bencficiu 

i rOUAL GENERAI, ( f a r a TVA) 

16 
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Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 
Stadiul fizic: 

i m i i 

C O M U N A PA DES 

i Rp 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

S.C SMITH&KLEIN S.R.I. 
înfiinţare si dotare grădiniţă in satul Motru Sec. Comuna Pades, judeţul Gorj 

001 Conslructii si inslalatii 
001 ln.stalatii electrice 

Anexa explicitare norme 

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 I 2 3 4 5 6 7 = 5 X 6 

Tub de proiecţie din material plastic montai ingropat cu diametrul exterior pana la 25 M M inclusiv 

1 0011 Tub tlexibil spiral DIN tip uşor DnI6 Mat m 1,030 

12830 Doza Lista buc 0.250 

2./ 7319034 Doza patrata Mal % 100.000 

3 2100830 Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 Mat kg 0.035 

4 3805372 Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889 Mat kg 0.020 

5 6002737 Disc armat cu seam,diamant crest . larg,D=400MM la l -R 
55 

Mat buc 0.002 

6 17130 Instalator electrician Man ora 0.460 

7 4058 Maşina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW Uti ora 0,100 

TOTAL EA01A# m 

EAOifM 
Tub dc proiecţie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior peste 25 MM inclusiv 

1 0012 Tub flexibil spiral DIN tip uşor Dn25 Mat m 1,030 
") 12830 Doza tasta buc 0.250 
2.1 7319034 Doza patrata Mat % 100.000 

3 2100830 Ipsos penlru conslructii tip a, saci, S 545/1 Mat kg 0,070 

4 3805372 Sarma moale zincata ()I„32 D= 2 stas 889 Mat kg 0.020 

5 6002737 Di.sc armat cu .segm.diamant crest,larg,D=4()()MM la LR 
55 

Mat buc 0.002 

6 17130 Instalator electrician Man ora 0,680 

7 4058 Maşina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW Utj ora 0.150 

1 TOTAL EAIIIB# 111 î ! 

: EAl f iCf i 
î Do/a de derivaţie, pentru cabluri sau tcvi de iiistalatii. montata in mediu nonnal tip nbu-pg 16 i 
• 1 

/ . / 

12020 Do/a anlicxpl .de nimii ' .de deriv .fiting ptv .pt cabl si ^ Lista 
leava inst. i 

buc 1.000 1 • 1 

/ . / 7319034 Doza patrata Mat % 100.000 
2 5836777 Suruh cu cap iiicc il crestat L 3 X 40 FI S 1452 Mat buc 2.000 
3 6719251 Diblu pvc marimea 1 nil-1030-75 Mat buc 2.000 
4 17130 Instalator electrician Man ora 0.240 

TOTAL EA16CI buc 

1 — — - — • — — -; EIM)2Ai 
i Conducta cupru cu izolaţie introdusa in tuburi de proicctie.condiicia avind sccliunea < 4 mmp 

|1 12001 Conducte izolate Lista ' ni L0.30 

17 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. •Simbol Denumirea resursei Ti,) U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(tara TVA) 

- l.ei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 1 
4826880 

2 
Cimdudorjy IX 1. 5 S 6)865 

3 
Xlat 

4 
% 

5 

100.000 
6 7 = .5 X 6 

220,3719 Talc macinat S 11124 Mat kg 0,002 

3 3805279 Samia moale zincata OL,32 D= 0,8 stas 889 Mat kg 0,003 

4 5904299 Flu,\(pasta decapanta)pt4ipirea cositorului nid 270-51* Mat kg 0,000 

.5 5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60 Mat kg 0.000 

6 6621533 Banda izolatoare din pinza rauc.tip PC l()mx20MM ,S 
3658 

Mat in 0,008 

7 17130 Instalator electrician Man ora 0,030 

T O T A L EB02A1 m 

1 EB02B1 ' ^ ' . m - . ' ^ 
' Conducta cupiu cu i/.olatic introdusa in tuburi de prolectie.conductti a t ind .sectnineafv 10 nimp 

1 12001 Conducte izolate l | ista 1 m 1.030 

, / . / 4826919 Conductor Jy 1X6 S 6865 Mut % 100.000 
2 2205719 Talc macinat S 11124 Mat kg 0,002 

3 3805279 Sarma moale zincala 01,32 D= 0,8 stas 889 Mat kg 0.003 

4 5904299 Flux(pasla decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61* Mat kg 0,000 

5 5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60 Mat kg 0,000 

6 6621533 Banda izolaloare din pinza cauc.tip PC 10nix20MM S 
3658 

Mat m 0.020 

7 171.30 Instalator electrician Man ora 0,040 

T O T A l . EB02B1 m 

E D i l A l = . . . . ^ ' ' ' ' . m . ' i 
liureruptor manual unipolar, con.struclie normala sau impermeabila (Hans), montat Îngropat 

1 12010 Întrerupătoare manuale l.ista buc 1,010 

/ . / 5500720 întrerupător cumpănă .sl..simhol 0170 250 V lOa Mat % 100.000 

2 2100830 Ipsos pentru coiislruciii lip a, saci, S 545/1 Mat kg 0.050 

3 7309326 Cârpe de sters, din bumbac de orice culoare Mat kg 0.005 

4 7319280 Doze pt.aparate pt,tuburi izolante uşor protejate -aip Mat buc 1,000 

,5 17130 Instalator electrician Man ora 0.320 

T O T A L EDI»!Al buc 

E D W A E ' ' . , ' e = . . . .. ' . . " ' 1 
t .oinutaior uni|X)lar serie, construotie noiiiiala. sau constructie impermeabila (flans) momaf Îngropat 

1 12011 Comutatoare manuale si automate l.ista buc 1.010 

/./ jJ2(bY)i5 Comutator cumpănă .sl..simbol 0176 10 a :250 C Mat % 100.000 

2 2100830 Ipsos pentru conslructii tip a, saci, S 545/1 Mat kg 0,050 

3 7309326 Cârpe de sters, din bumbac de orice culoare Mat kg 0,005 

4 7319280 Doze pt.aparate pt.tuburi izolante uşor protejate -aip Mat buc 1.000 

,5 17130 ln.stalator electrician | Man 1 ora 0,360 

• TOT.VI, Ki)03\l hue 

F.ÎMBDl 
Ciimutakir unipolar ingropai.de .seric conslr.norm din bachclita pt .scara sau conslr.impormcubila 

112011 Comutatoare manuale SI automate I .i.sta buc 1 010 



f f ^ lirailCLEIi i 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbol Denumirea resursei •lip U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 
/ . / 5520334 

2 
Comulalor cwnpana sl.simhol 005 lOa 250 Vscara S 
3185 

3 

Mat 
4 
% 

5 
i 00.000 

6 7 = .5 X 6 

-) 2100830 Ipsos pentru constructii tip a, saci. S 545/1 Mat kg 0.050 

3 7309326 Cârpe de stcrs, din bumbac de oricc culoare Mat kg 0.005 

4 7319280 Doze pt,aparate pt.tuburi izolante uşor protejate -aip Mat buc 1,000 

.3 17130 Instalator electrician Mau ora 0.390 

T O T A L El )03 l ) l buc 

E1M8A1 = . ^ = : ^ ^ ' ; , , ^ b 
Priza bipolara, simpla sau dubla, construciic normala sau con.siructie impermeabila tHans!, cu sau fara contact dc protcctic (nul), montata ingropat i 

1 12017 1 Prize bipolare si tripolarc Lista buc 1.010 

/ . / 5536004 Priza hipol. capac aminopl drep-liinph.250 
V/IOa.mont.inpr 

Mai "A: 100.000 

2100830 Ipsos pentru constructii tip a, saci, .S 545/1 Mat kg 0.050 

3 7309326 Cârpe de sters, din bumbac de orice culoare Mat kg 0.005 

4 73I9280 Doze pt.aparate pt.tuburi izolante uşor protejate -aip Mat buc 1,000 

5 17130 Iieslalator electrician Man ora 0,320 

T O T A L ED08A1 buc 

Aplica simplu oblica sau dreapta, fara glob. montata pe dibluri din material plastic 

. ! 0015 Corp iluminat tip aplica dc tasan, cu Led. senzor de 
mişcare si Întrerupător crepuscular. 8W, 

Mat buc 1.000 

0 7344829 Burghiu cu cap widia DU) MM Mat buc 0.020 

3 17130 Instalator electrician Man ora 0,350 

4 7609 Maşina de găurit electrica rotopcrculanta D=35MM Ut, ora 0,100 

"lor.iL Eimw buc 

EEKIBW 
Corp dc iluminat dc siguranţa monobloc cu baterii sau acumulator montat pc dibluri din mtilerial plastic 

i" 12848 Lampa, corpuri de iluminat si accesoriu Lista buc 1.003 
~ ••• 1 

• / / 5106043 i.umpa manobiac diiin.sali pubi. tu releu sUcki cos P .Mal 100.000 

2 7344825 Burghiu pentru metal D8 MM Mat buc 0.060 

3 7801035 Material mărunt Mat % % 1.000 

4 17130 Instalator electrician Man ora 0.650 

5 7609 Maşina de paiirit elcctiica rotopercutanta D-35MIvl Ut, ora 0.200 

T O T A l . E E l M i # buc 

: i /E ! 
i C'OIŢ 

2B1 ' • = : • ^ . . —' ^ • = 
> de iluminai, pentru lămpi iluoresccmc Uibulare neclans, montat pe dibluri dc malerial plastic 

001 / iCorp iluminat lip panou cu l.ed 36\ \ . cchna lcn l corp 
iluminat cu tuburi I luorescenlcdxlSW 

Mat buc 1.000 

2 5836777 Şurub cu ctip înecat crestat L 3 X 40 FI S 1452 Mat buc 2,000 

3 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC l()mx20MM S 
3658 

Mat m 0,200 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Simbol Denumirea rc.sursei Tip U.M. 
Preţul unitar 

Cantitate (fara TVA) 
- l„ci -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 
4 

1 
67192,51 

2 

Diblu pvc mariniea I nii-I03()-75 
3 

Mal 
4 

buc 
5 

2.000 
6 7 = 5 X 6 

|5 17130 Instalator electrician Man ora 0.610 

| T 0 T . 4 L EE12B1 buc 

r.KiV.AiŢ' 
; Spot luminos ajtisltibil (proiecloi i moiilal pc siiia 

1 0016 Rellcclor cu l.ed, cu senzor crepuscular. 30W Mat buc 

ora 

1.000 

0.150 1,2 1 171.(0 
1 i 

instalator electrician Man 

buc 

ora 

1.000 

0.150 

T 0 T . 4 L EE19.4# i buc 

1 ETO 
1 Fabl. 
' .scmi 

I 

2 B 1 - | : | 
oil c ledr ie . pe 
ingropaj. eoiijp 
001 

.chcict mettilic. montat pe perele sau in nisa. tabloul avtind si 
io.Leehipai ^ . 
l'abiou electric din ma.sa plaslica-policarboiiat/ 12-16 
posturi 

iiprallita 

Mat 

de 0,31-0.9 

buc 

K) mp-tablou elec 

1.000 

iric din policarbo nat. monta j 

2 0017 Aparataj de protectie Mat set 1.000 

3 5827611 Şurub pentru fundaţii grosolan a m 12X 250 GR. 4.8 S 
2350 

Mat buc 4.000 

4 5840479 Piuliţa licxagonala grosolana a m 12 GR. 5. S 922 Mat buc 4.000 

5 5881291 Şaiba gros.plata pt.met M 14 01,34 S 1388 Mat kg 0.023 

|6 17130 Instalator electrician Man ora 1.730 

T O T , 4 L EF{)2B1- | I | buc 

Racordarca conductckir dm cupru, la honic (aparate. nio(oiirc. tablouri clcctricc), coiiducla tivanti secţiunea dc pimi la 10 m m p (excliisirp 

: i 17130 Instalator electrician Vlan 1 ora 
i 0.070 

— — 

T O T A L EF()9A 1 buc 

y 1 
' 1 eg; 

OA'î 
itura clcclrica (i 
kI hijigimcg de 

conexiune), intre sinii de cleme si aparate .sau intre aparate, 
pina la 0.5 M 

in tablouri panouri, pupitre, cu conducta lip cu secţiunea pina la 6 mmp. 

i 1 12001 Conducte izolate I.isla m 0.350 
/ . / 4832542 Conductor vtpy 6 ni 1900 Mal % 100.000 
2 17130 Instalator electrician Man ora 0.090 

TOTAI. , EFIDAI buc 

E C ; 0 1 ! î - [ ! | 1 
I ija captaic pt.insl.paialrasnct.tip pv-1 dc 3M-1 ija metalica prcvu/.uia cu dispozitiv de protectie cu avans dc amorsare (I 'OA) • 

1 002 Dispozilit dc prolcelic contra loviturilor de trăsnet cu 
avans de amorsare 25microsecunde 

.Viat buc 1.000 
1 

2 32,53517 Ţeava otel fara sudura 57 X 3.6 1.0309 din 2448 Mat m 5.000 

3 3500831 Cornier aripi eg.lam cald S 424 60X 60X 6 OL37-1N Mat kg 1.410 

4 3518541 Profil IJ ar eg lam cald U14 OL37-1N s 564 Mat kg 48.500 
5 5900712 Electrod .sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 Mal kg 0.200 
6 17130 Instalator electrician Man ora 8.920 

7 27110 Sudor electric Man ora ().7I() 

T O T A L EG()U.1- |1 | buc 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Simbol Denumirea resursei Tip U.iVI. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- I„ei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei-
1) 

' Con 

1 

13 Bl 
duela de captar 

2 1 3 i 4 

t. momaiu pe acoperiş cu ligla sau cu oUme. coiiduclti (lind din itanda din otel / i 

5 

ncata. de 25X4 \ 

6 Ş 7 = 5 X 6 

I M ' 1 

1 370120.7 

.7 819903 

Panda din otel lam cald S908 4 X 25 01 37-1 Mal kg 0.810 j 
Io 

370120.7 

.7 819903 Suiub cap hexagonal giosolan M 6.X 25 (IR 4 8 S 920 Mal buc 0.070 

3 5840405 Ibulita hexagonala grosolana a m 6 GR. 5 S 922 Mat buc 0.070 

4 5881198 Şaiba gros.plata pt.met M 6 01 .34 S 1388 Mat buc 0.070 
5 5900712 Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E 4 4 C 2 . 5 Mat kg 0,030 

6 7346788 Suport ccntura legare la pamint 40X4 simbol S-4713 Mat buc 1.500 

7 7358286 Zincare la cald olcl-bet.benzibare,profile.table ond. Mal dmp 10.000 

8 17130 Instalator electrician Mau ora 0.960 

9 27110 Sudor cicctric Man ora 0.120 

' r O T . A L . E G 0 3 B 1 m 

1 E G O 

I C o m 
! /u lui 
; 1 

7 E i 
lueta dc coborii 
•r 
3701265 : 

"c. montata pc ziduri si coşuri dc beton sau caramidti condm 

Banda din otel lam.cald S90S 4 X 25 Ol , 37-1N 

3ta liind 

Mat 

din banda t 

k g ' " ' 

le olci zincata, dc 

0.810 

• 25X4 MM, moii tata apiirent pe 

7 5900712 Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 Mat kg 0.030 

3 7346788 Suport centura legare Ia pamint 40X4 simbol S-47B Mat buc 1.500 

4 7358286 Zincare la cald olel-bet.benzibare,profiIe,table ond. Mat dmp 7.000 

5 17130 Instalator electrician Man ora 0.610 

T O T . 4 L E G 0 7 B 1 m 

1 rmmm - . - ^ ^ ^ . ^ ̂  ^ . - -
1 Conducta dc legare la paminl. a in.-italatici dc paratra.snel sau a instalatiei dc proiecţie pnii legarea la ptimant, montata in ptimanl. inclusiv saparca si 
, umplercti şamului, conducta liind din banda dc otel / incaia , de 40X4 MM. monttila in teicn ttire 

1 [ 3701411 ' Banda din otel lam.caki S908 4 X 40 O L 3 7 - I N Mal kg i L3()() j 
, 7 590(!7I2 Mectrod sud.Ol .nealmt S 1125/2 L44C 2,5 Mat kg 0.040 

3 7358286 Zincare la cald otd-bel .benzibare.profi le , table ond. .Mat dmp 9.000 

4 17130 Instalator electrician Man ora 0.250 

5 26100 Săpător Man ora 1.140 

TOT.VI , E G 0 8 B Î 
i m 1 

ICCO'JBI 
Protectic pcntni conducta dc coborirc, itc lungime de 1,80 M. c.xcciitata din otel cornier cu ttripi egale, avnnd dimensiuni le 30 X 30 X 4 M M 

I 

1 2100402 Giment 11 B 32.5 (M 30) saci Mat kg 0.656 
2 2200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7.0 MM Mat m c 0.002 

3 3500166 Cornier aripi eg.lam cald S 424 30X 30X 4 0 1 . 3 7 - l N Mat kg 3.380 

4 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in 
cisterne 

Mat mc 0.001 

5 17130 Instalator electrician Man ora 0.480 
T O T A I , E G « 9 B I buc 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

-Nr. Simbol 

- - — 

Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- I.,ei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 1 2 3 4 1 5 6 7 = 5 X 6 

E G l O A i . ^ ' - . . , . . . ' ! 
Cutie cu cclisa de legătură, pentru centurii de inipamiiiture 

1 6313306 Diblii metalic cu autot'rezare pf siirub M 8 Mat buc 2.000 
1 7312440 Cutie cu cclisa dc separaţie simbol ces. Mat buc 1.000 

3 17130 Instalator electrician Man ora 1.280 

4 18111 Lacaltis conslructii metalice Man ora 0.100 

T O T A L E G l O A l buc 

«;îî('i 
Piesa pcntiii lucdrclaivacrauiuctei instalaţiilor do paratrasnol la diversele parti metalicc ale eonstniclici ' la jgheab (lip .1) 

11 3700508 Banda din olcl lam cald S908 3 \ 40 Ol 37-1 k Mal 0.170 

2 5820015 Şurub cap hexagonal grosolan M 6X 40 GR. 4.8 S 920 Mat buc 2.000 

3 5840405 Piuliţa hexagonala grosolana a m 6 GR. 5 S 922 Mal buc 2.000 

4 5881198 Salba gros.plata pt.met M 6 OL34 S 1388 Mat buc 2.000 

.5 7358286 Zincare la cald otel-bet.bcnzibare.profile.table ond. Mat dmp 1.800 

6 17130 Instalator electrician Man ora 0.500 

T O T A L E G l l C l buc 

Ei l t tSCJ 
Inccrciirea (ablourilor cic distributic. dc comaiidti dc proiecţie, de semnaliziirc, a pupitrcior de comanda si a cutiilor metalice cu cicme panouri mclalicc 

1 sau dulapuri metal ice „ i . . . - . . - . ~ - j 
1 17130 Instalator eleclrician Man ora 9.240 

2 4803 Autolaborator mobil pt.vcriflcari electrice pe auto 3T Utj ora 0.600 

T O T A L E H 0 5 C 1 buc 

i E i 0 2 A l = . ' ' m . . . . . 1 
i lilan,sarea trecerii cablurilor prin pcrcti si plansec pentru separarea de medii umede, cablul avind dianicirul e.xlerior dc maximum 25 MM ' 

1 3305695 Tcava pentru iiislalatii.neagra 111 ml 'M - 25( 1 ) OI. 32 1 S 
7656 

Mat m 0.250 r - — j 

2 6719392 Tila pvc (cabloprot) lip 33 Mat buc 2.000 

3 7345344 Şnur azbest cu ins.pl.aarn.tipa B,6)-9AIM(dn;lat,patrat) Mat kg 0.050 

4 17130 In.stalator electrician Man ora 0.180 

TOTAL. EI()2A1 buc 

'llillH.'.OS 
' r ransporml rutier al malcrialeloi.scmitabiicatclor cu autobasculanta pe di.st.- 5 km. $ 

1 8888898 l iansporuil lutici al maici iaieloLsemilabi lealelor cu 
autobasculanta pc dist.= 5 km. 

I lans tona 1.000 

T O T A I , TRAOIAOS tona 

Vv'iRilfj.'G 
IJectrod din tcaxa dc otel de doi loii si Jumalalcpenlrti legarea la pamant in teren normal î 

1 3108475 1 e a \ a pentru consliuclii fara sudura Ic 60 X 5 / olt 35 S 
404/2 

.Mat m 1.000 

2 5900358 Electrod sud.OL S.7240-69 B42.26.13/bg.22fe 19 = 
2 ,50MM 

Mat kg 0.050 
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S.C illTiMLEliS.a 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- I,.ei -

(1 

3 

1 

6104171 
1 2 
Vop,sea aiiticoroziva pe baza de bitum .strat 11 V.813-66 

3 

Mat 
4 

kg 
5 

0.010 
6 7 = 5 X 6 

.4 6200535 Benzina dc extractie lip 80/120 S 45 Mat 1 0.0 IO 

5 7306661 Bumbac de sters Mat kg 0.010 

6 I41<S0 Electrician post trafo Man ora 0.866 

7 3006 Grup termic de sudura 28-35K-VV Utj ora 0.040 

TOT.AI. WlR0f ) .41 / ' / m 

; -A 
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y 
Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 
Stadiul fizic: 

iirai 

COMUNA PADES 

iS.B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

s.c S M r r n & K L E i N s . r . l 
înfiinţare si dotare grădiniţă in satul Motrti Sec, Comuna Pades, judeţul Gorj 

001 Constructii si inslalatii 
002 Instalatii Sanitare 

F o r m u l a r F i 

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări 

SECriUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrări U.M. Cantitatea 
Preţul unitar 
(fani TVA) 

^ Ld -
TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei ^ 

-S = 3 X 4 
S,414B# - Ţeava material plastic (pp,pe.pp-r) imbinala prin sudura prin 
polifuziunc. la ctii ind,d=20 mm 

17.000 

mater ia l : 

niiiriopcra: 

uti laj: 

t r anspor t : 

67170H7 - Tub din poUpropHena. diametrul de 20 mm 17.340 

1.2 67]9485 ^ COI din polipropi/ena. avind diametrul 20 / buc 3.400 

1.31 6719493 - Teu din polipropdena aibnd diametrul 20 mm buc 3.570 

1.4 6719SJ3 - Reducţie din polipropilena avind diametrul 20 16 mm 

1.5 

1.6 

6719477- iVIiifa polipropilena avind diametru! exterior 20 mm 

buc 

buc 

0.(55(7 

6719546 - Racord drept polipropilena D - 25 mm x 1/2 buc 

0.6S0 

7.480 

3000 - Aparat de .wdura Op "coprax" 2204/50hz/700 ir 

S.414C# - Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinala prin sudura prin 
polifuziune, la ctii ind,d=25 mm 

ora 

m 
0.350 

4.000 

mater ia l : 

m a n o p e r a : 

j uti laj: 

1 tran,sport: 

2.1 6717088 - Tub din polipropilena. diametrul de 25 mm m 4.080 
7 7 6719486" Col din polipropilena. avind diamelrul 25 mm buc 0.480 

2.3 6719494 ~ Teu din polipropilena avind diametrul 25 unu buc 0.760 

2.4 6719515 - ReducUe din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm buc 0.160 

2.5 

2.6 

6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm buc 0.160 2.5 

2.6 6719548 - Racord drept polipropilena D - 32 mm x i buc [ !. 760 
7 7 

3 

3000 - Aparat de .indura tip "coprax" 2204/50h:.'700 w ora 0.088 7 7 

3 S,414D# - Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) îmbinata prin sudura prin 
polifuziune, ia ctii înd,d—32 mm 

ni 4.000 

7 7 

3 S,414D# - Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) îmbinata prin sudura prin 
polifuziune, ia ctii înd,d—32 mm 

ni 

mater ia l : 

7 7 

3 S,414D# - Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) îmbinata prin sudura prin 
polifuziune, ia ctii înd,d—32 mm 

ni 

manope ra : 

ni 

ut i laj : 

ni 

t ranspor t : 
3.1 6717089 - Tub din polipropilena. diametrul de 32 mm m 4.080\ 

3.2 6719487. Coi din polipropilena. avind diametrul 32 mm buc 0.480 
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i.c ii f i i i J ID) 
) a J t o 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

SECmi.NEA T E U M C 4 SECŢIUNEA FINANCIARA 

.Nr. Capitol (le lucrări U.M. Cantitatea 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- l.,ei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei -

« 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
3.3 6 719495 - Teu din polipropilena avind diameirul 32 mm buc 0.760 

3.4 6719518 ~ Reducţie din polipropilena avind diameirul 32 x 25 mm \ buc 1 0.160 

3.5 6719479 - h'lujd polipropilena avind diametru! exterior 32 mm buc 0.160 

3.6 3000 - Aparat de sudura Hp "coprax" 2204/50hz77n0 ir ora 0.096 

S.414B# - Ţeava material plastic (pp,pe.pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
poiiluziune, la ctii ind,d=20 mm 

m 17.000 S.414B# - Ţeava material plastic (pp,pe.pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
poiiluziune, la ctii ind,d=20 mm 

m 

mater ia l : 

S.414B# - Ţeava material plastic (pp,pe.pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
poiiluziune, la ctii ind,d=20 mm 

m 

m a n o p e r a : 

ut i la j : 

t r anspo r t : 

4.1 6716501 - Ţeava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-aT) DN = 20 
mm 

m 17.340 

4.2 6719485 - Col din polipropilena. avind diameirul 20 mm buc 3.400 

4.3 6719493 - Teu din polipropilena avind diameirul 20 mm buc 3.570 

4.4 6719513 - Rediiclie din polipropilena avind diameirul 20 x 16 mm buc 0.680 

4.5 6719477 - Mufa polipropilena avind diameirul exterior 20 mm buc 0.680 

4.6 6719546 - Racord drept polipropilena T.) • 25 mm x 1/2 buc 7.480 
4.7 3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0.350 

5 SA14C# - Ţeava material plastic {pp.pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
polifu/.iune, laclii ind.d=25 mm 

m 8.000 5 SA14C# - Ţeava material plastic {pp.pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
polifu/.iune, laclii ind.d=25 mm 

mater ia l : 

5 SA14C# - Ţeava material plastic {pp.pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
polifu/.iune, laclii ind.d=25 mm 

m a n o p e r a : 

5 SA14C# - Ţeava material plastic {pp.pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
polifu/.iune, laclii ind.d=25 mm 

ut i la j : 

5 SA14C# - Ţeava material plastic {pp.pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
polifu/.iune, laclii ind.d=25 mm 

traii.sporl: 

5.1 6716502 - Tcava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN - 25 
mm 

m 8.160 

5.2 6719486 - Col din polipropilena. avind diametrul 25 mm buc 0.960 

5.3 6719494 - Teu din polipropilena avind diameirul 25 mm buc 1.520 

5.4 6719515 - Reducţie din polipropilena avind diameirul 25 x 20 mm buc 0.320 

5.5 6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm buc 0.320 

5.6 6719548 - Racord drept polipropilena D =• 32 mm x / buc 3.520 

5.7 3000 - .Aparat de .sudura tip "coprax" 2204/50hz.'700 ir ora 0.175 

6 SAI4D# - Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
poiifuziiine, ia cili ind,d=32 mm 

m 4.000 6 SAI4D# - Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
poiifuziiine, ia cili ind,d=32 mm 1 mater ia l : 

6 SAI4D# - Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
poiifuziiine, ia cili ind,d=32 mm 

m a n o p e r a : 

6 SAI4D# - Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
poiifuziiine, ia cili ind,d=32 mm 

uti laj : 

6 SAI4D# - Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) Îmbinata prin sudura prin 
poiifuziiine, ia cili ind,d=32 mm 

t r anspo r t : 

6.1 6716503 - Ţeava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN 32 
mm 

m 4.080 

6.2 6719487 - Cot din polipropilena. avind diameirul 32 mm buc 0.480 

6.3 6719495 - Teu din polipropilena avind diameirul 32 mm buc 0.760 

6.4 6719518 - Reducţie din polipropilena avind diameirul 32 x 25 mm buc 0.160 
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fni 
b imâicLEii s.a 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

SI'X:TUJNE,-\ TEHNICA .SECŢIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrări U.M. Cantitatea 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

TOTAI,UI, 
(fara TVA) 

- Lei -
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

6.5 6719479 - Mtifa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm buc 0.160 

6.6 3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 22n4/50hz/700 ir ora 0.096 
7 S A I 4 E # - Ţeava mal pl(pp,pe,pp-R)imbinata prin sudura prin pol i luziune, 

la clii ind.D=40 M M 
m 4.000 7 S A I 4 E # - Ţeava mal pl(pp,pe,pp-R)imbinata prin sudura prin pol i luziune, 

la clii ind.D=40 M M 
m 

m a t e r i a l : 

m 

manopera: 

m 

u t i l a j : 

m 

t ra i l .sport: 

7.1 6717090 - Tub din polipropilena. diametrul de 40 MM m 4.080 

7 2 6719488 - Cot din polipropilena aund diumiU ul iO MM buc 0.480 

7.3 6719496 - Teu din polipropilena avind diamelnil 40 MM buc 0.760 

7.4 6719463 - Reduaie pehdpentru electrofuz diam ext 40/32 MM buc 0.160 

7.5 6719480 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM buc 0.160 

7.6 3000 - Aparat de sudura lip "coprax" 2204/50hz7700 ir ora 0.104 

8 S I ) 3 1 C I - Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip 
u2.avand d= .3/4 toii 

buc 2.000 8 S I ) 3 1 C I - Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip 
u2.avand d= .3/4 toii 

buc 

m a t e r i a l : 

8 S I ) 3 1 C I - Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip 
u2.avand d= .3/4 toii 

buc 

m a n o p e r a : 

8 S I ) 3 1 C I - Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip 
u2.avand d= .3/4 toii 

buc 

utilaj: 

8 S I ) 3 1 C I - Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip 
u2.avand d= .3/4 toii 

buc 

t r a n s p o r t : 

• j j S D J l E l - Racord olandez cu eiansare plana cu filei inleriorsi exterior lip 
: r !-î ra—1 ! a; ..„i; 

buc 1.000 
v,Jz.avanu i z - i i;0L0N 

buc 

m a t e r i a l : 
v,Jz.avanu i z - i i;0L0N 

buc 

m a n o p e r a : 

v,Jz.avanu i z - i i;0L0N 
buc 

u t i l a j : 

v,Jz.avanu i z - i i;0L0N 
buc 

t r a n s p o r t : 

10 .SI)31 CI - Racord olandez cu etansare plana cu filet inleriorsi exterior tip 
U2.avind L > 3/4 toii 

buc 2.000 10 .SI)31 CI - Racord olandez cu etansare plana cu filet inleriorsi exterior tip 
U2.avind L > 3/4 toii 

buc 

material: 

10 .SI)31 CI - Racord olandez cu etansare plana cu filet inleriorsi exterior tip 
U2.avind L > 3/4 toii 

buc 

m a n o p e r a : 

10 .SI)31 CI - Racord olandez cu etansare plana cu filet inleriorsi exterior tip 
U2.avind L > 3/4 toii 

buc 

utilaj: 

10 .SI)31 CI - Racord olandez cu etansare plana cu filet inleriorsi exterior tip 
U2.avind L > 3/4 toii 

buc 

transport: 

u S D l 1 A l - Robinet de trecere cu mula si racord o landez penlru ţeava din 
otel si p lumb cu d=3/8 sau d = l / 2 toii 

buc 20.000 u S D l 1 A l - Robinet de trecere cu mula si racord o landez penlru ţeava din 
otel si p lumb cu d=3/8 sau d = l / 2 toii 

buc 

material: 

u S D l 1 A l - Robinet de trecere cu mula si racord o landez penlru ţeava din 
otel si p lumb cu d=3/8 sau d = l / 2 toii 

buc 

manopera: 

u S D l 1 A l - Robinet de trecere cu mula si racord o landez penlru ţeava din 
otel si p lumb cu d=3/8 sau d = l / 2 toii 

buc 

utilaj: 

u S D l 1 A l - Robinet de trecere cu mula si racord o landez penlru ţeava din 
otel si p lumb cu d=3/8 sau d = l / 2 toii 

buc 

transport: 
/ / . / 4201782 - Robinet cottar cu ventil DR 1/2 bravo buc 20.000 

12 S D l 1 Bl - Robinet trecere cu mufa si racord olandez.pentru ţeava din otel 
..." .... OR -î/V 

buc 2.000 
jAi [ZiUIlIU c u U—U/M- „AIUIUl.)! OU-A/- f 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.1 4201652 - Robinei reţinere veniii 3/4 pn 6 mufa ni522 buc 2.000 
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1 nm i 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

SECŢIUNEA TEHNICA SECTIU.NEA FINANCIARA 

Nr. Capitol dc lucrări U..M. Cantitatea 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- t.ci -

TOTAl,lJL 
(fara TVA) 

- Lei -
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

13 SD14G1 - Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru levi din 
otel cu d=3 

biic 1.000 13 SD14G1 - Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru levi din 
otel cu d=3 

biic 

material: 

13 SD14G1 - Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru levi din 
otel cu d=3 

biic 

manopera: 

13 SD14G1 - Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru levi din 
otel cu d=3 

biic 

utilaj: 

13 SD14G1 - Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru levi din 
otel cu d=3 

biic 

transport: 
13.1 4201688 - Robinet reţinere ventil 1 1/2 PN 6 mufa ni522 buc 1.000 

14 S.443C1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu 
apa+gaze.Monlare prin incastrare.cond. avand d= 1/2 loli 

buc 23.000 14 S.443C1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu 
apa+gaze.Monlare prin incastrare.cond. avand d= 1/2 loli 

buc 

mater ia l : 

14 S.443C1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu 
apa+gaze.Monlare prin incastrare.cond. avand d= 1/2 loli 

buc 

m a n o p e r a : 

14 S.443C1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu 
apa+gaze.Monlare prin incastrare.cond. avand d= 1/2 loli 

buc 

utilaj: 

14 S.443C1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu 
apa+gaze.Monlare prin incastrare.cond. avand d= 1/2 loli 

buc 

tran.sport: 
15 .S.443I)1 - Bratara pentru fixarea cond. otelfpvc de alimccu buc 16.000 15 

apalgaze,Montare prin incastrare.cond. avand d= 3/4 toii 
buc 

material: 

15 
apalgaze,Montare prin incastrare.cond. avand d= 3/4 toii 

buc 

manopera: 

15 
apalgaze,Montare prin incastrare.cond. avand d= 3/4 toii 

buc 

utilaj: 

15 
apalgaze,Montare prin incastrare.cond. avand d= 3/4 toii 

buc 

transport: 
16 .SA43E1 - Bratara pentru fixarea cond. otcH-pvc de alun, cu buc 14.000 16 

apasgaze.Montare piin incastrare.cond, avand d - l toii 
buc 

material: 

16 
apasgaze.Montare piin incastrare.cond, avand d - l toii 

buc 

manopera: 

16 
apasgaze.Montare piin incastrare.cond, avand d - l toii 

buc 

utilaj: 

16 
apasgaze.Montare piin incastrare.cond, avand d - l toii 

buc 

tran.sport: 
17 SBI6E1 - Ţeava pvc-u neplasliltala pentru canalizare.Montare aparent in m 56.000 17 

nisa.mgrop. pamant.suspend. planseu.cu d -110 mm 
m 

material: 

17 
nisa.mgrop. pamant.suspend. planseu.cu d -110 mm 

m 

manopera: 

17 
nisa.mgrop. pamant.suspend. planseu.cu d -110 mm 

m 

utilaj: 

17 
nisa.mgrop. pamant.suspend. planseu.cu d -110 mm 

m 

transport: 
18 .SB16C1 - Ţeava pvc-u neplastifiata pentru canalizarc.Montarc aparent in m 15.000 

j iii.^a.iii^iujj. [jciniciuL..'>u2>pciiu, picuiscu.cu u— uumin 
m 

material: 

m 

manopera: 

m 

uti laj : 

m 

transport: 
I 19 SB16B1 - Ţeava pvc-u neplastifiata pentru canal izare.Montare aparent in 

hisa.ingrop. pamant.suspend, planseu.cu d= 40mm 
m 6.000 I 19 SB16B1 - Ţeava pvc-u neplastifiata pentru canal izare.Montare aparent in 

hisa.ingrop. pamant.suspend, planseu.cu d= 40mm 
m 

material: 

I 19 SB16B1 - Ţeava pvc-u neplastifiata pentru canal izare.Montare aparent in 
hisa.ingrop. pamant.suspend, planseu.cu d= 40mm 

m 

manopera: 

I 19 SB16B1 - Ţeava pvc-u neplastifiata pentru canal izare.Montare aparent in 
hisa.ingrop. pamant.suspend, planseu.cu d= 40mm 

m 

utilaj: 

I 19 SB16B1 - Ţeava pvc-u neplastifiata pentru canal izare.Montare aparent in 
hisa.ingrop. pamant.suspend, planseu.cu d= 40mm 

m 

transport: 
20 SB19C1 - Ramificaţii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire 

la 4.5:67 1/2:87 1/2 grade si d=4 10 mm 
buc 6.000 20 SB19C1 - Ramificaţii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire 

la 4.5:67 1/2:87 1/2 grade si d=4 10 mm 
buc 

material: 

20 SB19C1 - Ramificaţii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire 
la 4.5:67 1/2:87 1/2 grade si d=4 10 mm 

manopera: 

20 SB19C1 - Ramificaţii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire 
la 4.5:67 1/2:87 1/2 grade si d=4 10 mm 

uti laj : 

20 SB19C1 - Ramificaţii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire 
la 4.5:67 1/2:87 1/2 grade si d=4 10 mm 

transport: 
20.1 6712954 - Ramijicatie .limpla PVC-u 67grd. 30 min 110-50 nit 

2167 
buc 6.000 
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1 i o B r 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap.16, CUI 32223671 

SECŢIUNEA TEHNICA 

Nr. Capitol (le lucrări U.M. Cantitatea 

SECŢIUNEA FINANCIARA 

Preţul uni tar 
(fara TVA) 

- Lei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei -

5 = 3 x 4 
21 S B 1 9 C 1 - Ramificaţi i .simple pvc-u pentru canaliz. cu Îmbinare prin lipire 

la 4.5:67 1/2:87 1/2 grade si d = l 10 mm 
buc 7.()()(( 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

21.1 6712978 - Ramificaţie .simpla pvc-lj 67gfd. 30 nun II0-110 nit 2167 buc 7000 

22 S B I 7 B 1 - Coluri pvc-u,pentru canalizare.cu Îmbinare prin l i p i r e l a45 ;67 
l /2 ;87 1/2 grade.avand d= 40 mm 

buc 6.000 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

22. / 67/2235 - Cot P VC-u -15 gr DN 40 cod kab040x45 buc 6.000 

23 S B 0 6 D # - Piese legătură (cot .piesa cura t ,mufa d u b b c o m p dilat .red)din 
leava pvc (U) montare Hpire.DN= 110 M M 

buc 

23. l \ 500004245 - Piesa de curăţire PE canalizare 45grdl IO 

24 S B 1 0 X A - | 1 1 - Căciulă de ventilatie din tabla ,montata pe coloanedc 
aerisire,avind diametrul de 50 150 mm-dezacra to r au tomat 

24.1 2001 - Dezaeraîor automal dnăO 

S C 0 7 C 1 - Lavoar din porţelan .sanitar, montai pe console fixate cu dibluri 
metal ice 

25. J 

25.2 

2442290 - Lavoar porţelan ly-600mm alb c. I sI540 

4203442 - Consola cu un hral vopsita 350mtn cal. I s 3343 

26 .SI)(Î6,4I - Baterie amestecatoare ,s ta l iva,pentru lavoar avand d = I / 2 toii 

26.11 420!299 - Baterie .stativa monocom lavoar cromata par sa! cod 11001 

27 S C 1 9 B 1 - Sifon din fonta sau ţeava de a lama pentru lavoar de porţelan 
sanitar 

1.000 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
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f 
SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA 

Nr. 

0 

Capitol (ie lucrări U.M. Cantitatea 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

TOTALUL 
(fara TV.A) 

- Lei-

Nr. 

0 1 2 3 4 i 5 = 3 x 4 
27.1 4203144 - Sifon simplu exiensibil ies ori: boira DN 11/2 cod mi 10 buc 6.000 

28j.SC2f>,41 - Oglinda sanit. semicrisl. margini, slcf. cu dimeins .400.\50()mm buc 6.000 buc 

material: 

buc 

manopera: 

buc 

utilaj: 

buc 

transport: 

29 SC25.41 - Etajera din porţelan .sanitar tip b u c 6.000 b u c 

material: 

b u c 

manopera: 

b u c 

utilaj: 

b u c 

transport: 
29.1 2451485 - Etajera porţelan tip e2.30 alb c.Ini 716 buc 6.060 

30 SC13.41 - Vas pentru closet din porţelan sanitar cu sifon interior s tip . . . buc 8.000 30 SC13.41 - Vas pentru closet din porţelan sanitar cu sifon interior s tip . . . buc 

material: 

30 SC13.41 - Vas pentru closet din porţelan sanitar cu sifon interior s tip . . . buc 

manopera: 

30 SC13.41 - Vas pentru closet din porţelan sanitar cu sifon interior s tip . . . buc 

utilaj: 

30 SC13.41 - Vas pentru closet din porţelan sanitar cu sifon interior s tip . . . buc 

transport: 

30.1 2442743 - Vas closet ieşire laterala clasic alb cod 79se9702 buc 8.080 

30.2 018 - Racord flexibil cu intantura. pentru vas wc cu ieşire laterala, 
DnllO 

buc 8.000 

31 S C t f i F l - Rezervor pentru spalare vas vvc din porţelan tip r2 Montare la 
semiinall ime cu dibluri metalice 

buc 8.000 31 S C t f i F l - Rezervor pentru spalare vas vvc din porţelan tip r2 Montare la 
semiinall ime cu dibluri metalice 

buc 

material: 

31 S C t f i F l - Rezervor pentru spalare vas vvc din porţelan tip r2 Montare la 
semiinall ime cu dibluri metalice 

buc 

manopera: 

buc 

utilaj: 

buc 

transport: 

32 S C 1 8 A 5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac buc 8.000 32 S C 1 8 A 5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac buc 

material: 

32 S C 1 8 A 5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac buc 

manopera: 

32 S C 1 8 A 5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac buc 

utilaj: 

1 

S C 1 8 A 5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac buc 

transport: 
33 S C 3 0 A 1 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (poithirtie) din porţelan 

sanitar ,hal ni 54,5/63 
buc 8.000 33 S C 3 0 A 1 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (poithirtie) din porţelan 

sanitar ,hal ni 54,5/63 
buc 

material: 

buc 

manopera: 

buc 

utilaj: 

transport: 
34 S B 4 4 C 1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,diiblu 

cu I racord si ieşire laterala 
buc 6.000 34 S B 4 4 C 1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,diiblu 

cu I racord si ieşire laterala 
material: 

34 S B 4 4 C 1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,diiblu 
cu I racord si ieşire laterala 

manopera: 

34 S B 4 4 C 1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,diiblu 
cu I racord si ieşire laterala 

u t i l a j : 

34 S B 4 4 C 1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,diiblu 
cu I racord si ieşire laterala 

transport: | j 
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TOTAI., 1 (Cheltuieli directe) 

SECŢIUNEA 1 EHNICA SECTUINEA FINANCIARA 

Nr. Capitol (le lucrăr i U.M. Cant i ta tea 
Preţul uni tar 
( fa ra TVA) 

- Lei -

TOTAlT. l l , 
( fara TVA) 

- Lei -

0 1 2 3 I 4 5 = 3 x 4 
3 5 .SF02A1 - E fec tua re p r o b a de e tanş , la pres. a Instalat ie inter, de 

apa e x e c u t a t e cu tev j pvc inc lus iv a rma tu r i l e 
m 5 8 . 0 0 0 3 5 .SF02A1 - E fec tua re p r o b a de e tanş , la pres. a Instalat ie inter, de 

apa e x e c u t a t e cu tev j pvc inc lus iv a rma tu r i l e 
m 

m a t e r i a l : 

3 5 .SF02A1 - E fec tua re p r o b a de e tanş , la pres. a Instalat ie inter, de 
apa e x e c u t a t e cu tev j pvc inc lus iv a rma tu r i l e 

m 

m a n o p e r a : 

3 5 .SF02A1 - E fec tua re p r o b a de e tanş , la pres. a Instalat ie inter, de 
apa e x e c u t a t e cu tev j pvc inc lus iv a rma tu r i l e 

utilaj: 

t r a n s p o r t : 

Greu ta t e Mater ia le (tone) O r e Manopera .Vlaterial .Manopera Utilaj Transpor t T O T A L 1 

Recapitulat ie \ iiioare .Material Manopera | Uti laj T r a n s p o r t T O I •.: 

A l t e chc I tu ie l i d i r e c t c 

C A S 

C A S S 

Ş o m a j 

F o n d de risc 

Fond de ga ran ta re 

C o n c e d i i si indemniza ţ i i 

T 2 = T I + A l t e che l tu i c l i d i r e c t c 

1 C h c I t u i e l i i i i d i r e c t c 

iChel tu ie l i ind i rec te j 

| 1 3 = T 2 + C h e l t u i c l i i n d i r e c t e 

i B e n e f i c i u 

Pro Iii 

| T 4 = 13 + B e n e f i c i u 

• f O T . A L ( ; i ' : \ t ; R . , V L ( f a r a T T . A ) 

/ 

L 
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Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 
Stadiul fizic: 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

COMUNA PADES 

S.C SMITH&KLEIN S.R.L 
înfiinţare si dotare grădiniţă in satul Molru See, Comuna Pades, judeţul Gorj 

001 Constructii si instalatii 
002 Instalatii Sanitare 

A n e x a e x p l i c i t a r e n o r m e 

Nr. SimImI Denumirea resur.sci Tip li.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- I.ei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- l.ei -

^ 0 1 2 3 4 .5 6 7 = 5 .X 6 

t S.414B# ^ ' ^ 1 
i Tcava material plastic (pp.pc.pp-r) imbinala prin sudura prin polifuziunc. la ctii ind,d=20 mm | 

: 1 ' 1 I4ti2 I c a v a polietilena de inalta densitate pehd pe80 Ei sta ni 1.020 1 1 

/ . / 6717087 Tub din polipropilena. diamen-ul de 20 mm Mai % 100.000 
0 11565 Cot material plastic (pp,pc,pp-r,ctc) pentru presiune I.ista buc 0.200 

2.1 6719485 Cot din polipropilena. avind diamelrul 20 mm Mat % 100.000 

3 i 1566 Teu material plastic (pp,pe,pp-r,ctc) pentru presiune I.ista buc 0,210 

.?./ 6719493 Teu din polipropilena avind diamelrul 20 mm Mat % 100.000 

4 1 1567 Reducţie material plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune Lista buc 0.040 

1 6719513 Reduclie din polipropilena avind diamelnii 20 x 16 
mm 

Mai % 100.000 
î 

.5 1 1568 Mula material plastic (pp.pe.pp-r.etc) pentru presiune Lista buc 0.040 j 

5.1 6719477 Mufa polipropilena avind diamelrul exterior 20 mm Mat % 100.000 

6 1 1569 Racord drepte mat plastic (pp,pe,pp-r.etc) pentru presiune i.ista buc 0.440 

6.1 6719546 Racord drept polipropilena D = 23 mm x 1.72 Mat % 100.000 

1 40011 Aparat sudura clectrofuziune,polifuziune,sud cap ia cap Lista ora 0,021 

7.1 3000 Aparat de sudura tip dcpioRcopraxdqiiol: 
2204/50hz/700 re 

Lltj % 100.000 

8 7332752 | Pasta etansare pentru filete metalice Mat kg 0,002 

9 7315778 Decapant Mat kg 0.006 
10 7325046 1 lartic absorbanta Mat kg 0.020 

11 i 1641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.310 
T O T A L .SA14B# in 

\ 'l'cava material pkistic (pp.pe.pp-r) Îmbinata prin sudura prin polifuziunc. la ctii ind.d=2.v min 

1 1402 •fctiva polietilena dc inalta densitate pehd peSO Lista m 1,020 ! 

1 
6717088 Tub din polipropilena. diamelrul de 25 mm Mat % 100.000 

7 11.565 Cot material plastic (pp,pc,pp-r,etc) pentru presiune I.ista buc 0.120 
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Nr. Simbol Denumirea rc,siirsei Tip U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 
2.1 

1 

6719486 
2 

Col din polipropilena. avind diametrul 25 mm 
3 

.54at 
4 
% 

5 
100.000 

6 7 = 5 X 6 

3 11566 Tcu material plastic (pp,pe.pp-r,etc) pentru presiune Lista buc 0,190 

3.1 6719494 Teu din polipropilena avind diamelnil 25 mm Mat % 100.000 

4 11.567 Reducţie material plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune Lista buc 0.040 

4.1 6719515 ReducHe din polipropilena avind diametrul 25 x 20 
mm 

Mat % 100.000 

5 1 1568 iVluta material plastic (pp,pe,pp-r.etc) pentru presiune Lista buc 0.040 

.5.1 6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm .Mai % 100.000 

6 11569 Racord drepte mat plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune Lista buc 0,440 

6.1 6719548 Racord drept polipropilena D = 32 mm x I Mai % 100.000 

1 40011 Aparat sudura electroluziune.polifuziune.sud cap la cap Lista ora 0,022 

7.1 3000 Aparal de sudura Up Xcpio!:coprax&quot: 
2204/50hz/700 w 

(./// % i 00.000 

8 7315778 Decapanl Mat kg 0.006 

9 7325046 Hârtie absorbanta Mat kg 0.020 

10 1 1641 Instalator sanitar categoria a tV-a Man ora 0.330 

TOT.41., S.414C# m 

j S A i 4 0 # . ' . . . . 
: Te iua maicrial plastic (pp.pe.pp-r) imhinuta prin sudura prin polifu/.iunc. făcl i i ind.d=32 mm 

1 11402 l'eava polietilena dc malta densitate pehd pe80 Lista m 1.020 

I.I 6717089 Tub din polipropilena. diameirul de 32 mm .Mat % 100.000 
-) 11565 Cot material plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune Lista buc 0,120 

j 
2.1 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm Mat % 100.000 

3 11566 Teu material plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune Lista buc 0,190 

3.1 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm Mat % 100.000 

4 11.567 Reducţie material plastic (pp.pe.pp-r.ctc) pentru presiune I,ista buc 0,040 

4.1 6719518 Reducţie din polipropilena avind diametrul 32 x 25 
mm 

Mal % 100.000 

5 11.568 Mufa material plastic (pp.pe.pp-r.etc) pentru presiune Lista buc 0.040 

5.1 6719479 Mufa polipropilena avind diametrul erierior 32 mm Mat % 100.000 

6 40011 Aparat sudura eleclrofuziune.polifuziune.sud cap la cap Lista ora 0.024 

6.1 3000 Aparal de .sudura lip ăcptoitcoprax&cpioi: 
2204/50hz/700 w 

Lltj % 100.000 

1 73 15778 Decapanl Mat kg 0,007 

8 7325046 Hârtie absorbanta Mat kg 0,020 

9 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0,360 

T O T . 4 l , S . 4 1 4 D # m 
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Nr. j Simbol Denumirea resunsei Tip II. M. Cantitate 
FretuI unitar 
{fara TVA) 

- Lei -

j Valoarea 
(fara TVA) 

1 - I , c i -

0 1 2 3 4 5 6 7 = 5 X 6 

' s,\i4i-:# 
' Tcava mal pl(pp.pc.pp-R)imbiiiata prin .sudura prin pol i fu / i imc. la ctii ind,I)--40 Mb4 

11 
j 

1 1462 Tcava polietilena dc inalta densitate pchtl pc80 Lista 111 1 1.020 

/ . / 6717090 1 Tub din poiiprupilena. diamelnil de 40 MM Mat % 100.000 

2 1 1.565 Cot material plastic (pp.i)c,pp-R,etc) pentru presiune Lista buc 0.120 

2 / 6719488 Cot din poliiiropiiena. avind diamelnil 40 MM Mat % 1 100.000 

3 1 1566 Teu material plastic (pp,pe,pp-R,elc) pentru presiune I.ista buc 0.190 

1 / 6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM Mat % 100.000 

4 11567 Reducţie material plastic (pp.pc.pp-R.ctc) pentru presiune I.ista buc 

1 
0.040 

4.1 6719463 Reducţie pehd pentru electrofuz diam ext 40/32 MM Mai % 100.000 

5 11568 Mufa material plastic (pp.pe.pp-R.etc) pentru presiune Lista buc 0.040 

5./ 6719480 Mufa polipropilena avind diamelnil exterior 40 MM Mat % 100.000 

6 40011 Aparat sudura electrofuziune.polifuziune.sud cap la cap Lista ora 0.026 

6.! 3000 Aparat de sudura tip &quot:coprax<'vcpjot: 
2204/50hz/700 ti-

lUj % i 00.000 

1 7315778 Decapant Mat kg 0.008 

8 7325046 Hârtie absorbanta Mat kg 0.020 

9 17160 Instalator sanitar Man ora 0.390 

TOTAL .SA14E# m 

i S,W3CI 
• Hratara penlru l ixarcacond. vHcIrpvcde alim. cu apa • gaze.Montare prin incaslrarc.cond. avand d - 1/2 toii 

i 

1 2100-140 t ' imenl 11 A 32.5 (Pa 35) saci Mat j kg ! 0.310 

2 2200525 Nisip sortat nespalat dc rati si lacuri 0,0-7,0 mm Mal mc 0.001 

3 4204068 Bratara tevi iiistalatii apa si gaze 1/2 Mat buc 1.000 
4 6202820 Apa potabila Mat mc 0.001 

5 7308310 Carton ond.tip2 din birt ambal.tip p 320g/mp,sulur j Im Mat kg 0.005 

6 11611 Instalator sanitar categoria I Man ora 0.120 
7 I I 6 2 I Instalator sanitar categoria a Il-a Man ora 0.130 

TOTAL SA43a buc 

. ;.;A4i 
! Bratt 
! — 

ÎOI . . / ' ^ M . . . . . 
irti pentru fixarea cond. olcl lpvc dc ttlimccti apa iga /c .Monta re prin incaslrarc.cond. avand d - S.Hloli 

I 2100440 Ciment 11 A 32.5 (Pa 35) saci 1 Mat kg 0.310 1 
9 2200525 Nisip sortai nespalat de rati si lacuri 0,0-7,0 m m Mat mc 0.001 

3 4204044 Bratara tevi iiistalatii apa si gaz.e 3/4 Mat buc 1.000 
4 6202820 Apa potabila Mat m c 0.001 
5 7308310 Carton ond.t ip2 din birt ambal.t ip p 320g/mp,suluri Im Mat kg 0 .005 

6 1 161 1 Instalator sanitar categoria I Man ora 0.120 
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Nr. •Simbol Denumirea resursei Ti,. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara 'l'VA) 

- Lei -

0 
7 

1 
11621 

2 
instalator sanitar cateaoria a Il-a 

3 
Man 

4 
ora 

5 

0.130 
6 7 = 5 6 

T O T A L SA43I)I buc 

1 SA43E1 ^ ' - ^ . . ' ^ ' , . ^ X — ' , , . . . j 
Biaiaia pcmiu iKarea eond o t cRpsc de alim cu apasma/c.Momarc prin incastrare.cond a \ a n d d - l toll 

• 1 210().|40 Ciment 11 6 32.5 (Pa 35) saci Mai kg i 0.310 

2 2200525 Nisip sortat ncspalat de raii si lacuri 0,0-7,0 mm Mat mc 0.001 

3 4204070 Bratara icvi instalatii apa si gaze 1 Mat buc 1.000 

4 6202820 Apa potabila Mat mc 0.001 

5 7308310 Carton ond.tip2 din hiit ainbal.tip p 320g/mp,suluri im Mat kg 0.005 

6 11611 Instalator sanitar categoria I Man ora 0.120 

7 11621 instalator .sanitar categoria a ll-a Man ora 0.130 

T O T A L SA431Î1 buc 

; Humn 
. Piesc Icgalura (cot.picsa cural.mtifa clubLcomp dilat.rcd)din loava pvc (I I) montare l ipircJ)N= 110 MM 

l ' 
11530 Piting p \ c neplastinai tip uşor (10 pentru canali/are l.i.sta buc 1.000 

/ . / 51)00042-15 Piesa de curaiire PE canalizare 45grdl 10 Mal % 100.000 

a 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 Mat kg 0.079 

3 6200573 Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 Mat 1 0.036 

4 7317232 Diclorctancs. 17/73 Mal kg 0.038 

5 7801035 Material mărunt Mat % % 2.500 

6 171(t() instalator sanitar Man ora 0.550 

NBIO.T.VIll 
t 'aciuia dc i cnlilalic din labia montata pc colotmcdc aerisire avinci diametrul de .50 15(> mm-dc/aeraior automtit 

1 1 8000277 Material mărunt Mat "o % i 5 000 

2 2001 Dezaerator automat dnSO Mat buc 1.000 
a 32 Instalator sanitar Man ora 0.900 

T O T A L SB 10XA-|1 | buc 
1 

1 SRISBI . : . ' . ' ^ . ' . . . ' . . . . ' - - . i 
Ţeava psc-u neplastifiatu pentru canali/aic.Montare aparent in hisaj 'agrop. pamant.suspenJ. plan.scu.eu d.- 40nim 

2100830 Ipsos pentru constructii tip A. saci. s 54?/l .Mat 0.120 i i 
2 3803142 Sarma moale obişnuita D = 1,25 mm. 0I„ 32 s 889 Mat kg 0.005 

3 (1001616 Hirtie sief usc.sticla l'oi 23.\30 gr 6 s lSSl Mat buc 0.450 
4 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 Mat kg 0.009 

5 6200585 Benzina auto neelilala lip co/r 75 normala s 176 Mat kg 0.018 

6 6202820 Apa potabila Mat mc 0.001 
7 67()()25() Ţeava din p.v.c.rigid tip LI 40,x 1,8 stas 6675/2 Mat m 1.035 

8 7309326 Cârpe dc sters, din bumbac de orice culoare Mat kg 0.010 
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Nr. Simbol Denumirea resursei Tip Cant i ta te 
Preţul uni tar 
( fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
( fara TVA) 

- Lei -

(1 

9 

1 

7 3 1 7 2 3 2 

2 

Dic lorc tan os. 17/73 
3 

M a l 

4 

kg 

5 

0 .003 

6 7 = 5 X 6 

10 11611 Insta la tor sani tar ca tegor ia 1 M a n o ra 0 .440 

11 11631 Insta la tor sani tar ca tcgor i a a l l l - a M a n ora 0 .230 

12 11641 Ins ta la tor sani tar ca tegor ia a IV-a M a n ora 0 . 1 3 0 

" r o r . v : , . s î 5 i 6 B i m 

| . S B J 6 C 1 ' . . . ' ^ r ' ^ . ' . . . ^ 1 

i iu<ivd }.;vc-u i iLpidbuiiaia iJLoiiu odiiaiiAdit/.iviuiutut/ dpdicn i ill nihd-inur()p. pan ianususp t înu . pidiiscii cu ci— •^Omiii i 

, 1 2 1 0 0 8 3 0 Ipsos pent ru con.structii l ip .4. sttci. s .545/1 M a t kg 0 .120 
2 3 8 0 3 1 4 2 S a r m a m o a l e ob i şnu i t a D = 1,25 m m . O I . 32 s 8 8 9 Mat kg 0 .006 

3 6 0 0 1 6 1 6 Hirt ie slef.ti.sc..sticla foi 23 , \30 gr 6 s i 5 8 1 Mat buc 0 . 6 0 0 

4 6 1 1 0 4 6 7 C e d e z 100 adeziv nii 4 7 2 1 - 7 6 M a t kg 0 .010 

5 620058-5 B e n z i n a au to nec t i la ta tip co/r 75 n o r m a l a s 176 Mat kg 0 .018 

6 6 2 0 2 8 2 0 A p a po tab i l a Ma t m c 0 .001 

7 6 7 0 0 2 6 2 Ţ e a v a din p.v .c . r igid tip U 5 0 x 1 . 8 stas 6675 /2 Mat ni 1.030 

8 7 3 0 9 3 2 6 C â r p e de s ters . din b u m b a c de or ice cu loare M a t kg 0 .012 

9 7 3 1 7 2 3 2 Dic lo re lan cs. 17/73 M a t kg 0 .004 

10 11611 ins ta la tor sani tar ca t cao r i a 1 M a n ora 0 .310 

11 1 1621 Ins ta la tor sani tar ca i eao r i a a Il-a M a n o ra 0 .160 

12 1 1631 Ins ta la tor san i ta r ca tegor ia a l l l -a M a n ora 0 .130 

13 11641 Insta la tor san i ta r ca tegor ia a IV-a M a n ora 0 . 1 3 0 

T O T . 4 I , , S B 1 6 C I m 

.SBK. îC 
' I c a v a i n c - u i icplast i l lala pemri i c a n a i i / a r c . M o n t a r e aparen t iii n isa- ingrop. pamaiil..sit.spciiti. p lansci i .cu d = l 10 m m 

1 2 1 0 0 8 3 0 Ipsos pent ru const ruct i i t ip A. saci . s 545/1 Mat kg 0 .150 

2 3 8 0 3 1 4 2 S a r m a m o a l e ob i şnu i t a D = 1,25 m m . O L 32 s 8 8 9 Mat kg 0.()()7 

3 6 0 0 1 6 1 6 Hirt ie s lef .usc .s t ic la foi 2 3 x 3 0 gr 6 s l 5 8 1 M a l b u c 1.2()() 

4 6 1 1 0 4 6 7 C o d e z 100 adeziv nii 4 7 2 1 - 7 6 Mat kg 0 .032 

5 6 2 0 0 5 8 5 B e n z i n a antn neet i la ta tip co/r 75 n o r m a l a s 176 Mat kg 0 .009 

6 6 2 0 2 8 2 0 A p a po tab i l a M a t mc 0 .001 

7 6 7 0 0 3 0 3 Ţ e a v a din p .v .c . r ig id t ip LI 1 l().x2.2 s tas 6675 /2 Mat m 1.030 

8 7 3 0 9 3 2 6 C â r p e de sters, din b u m b a c de or ice cu loare Mat kg 0 .015 

9 7 3 1 7 2 3 2 Dic lore lan cs. 17/73 Mat kg 0 .015 

10 11611 Ins ta la tor san i ta r ca tegor ia I M a n o ra 0 .080 

11 11621 Ins ta la tor san i ta r ca tegor i a a Il-a M a n ora 0 .260 

12 1 1641 Ins ta la tor sani tar ca i eao r i a a IV-a M a n o ra 0 .080 

• l ' O : VL liAUyKl m 

. , S 3 Î 7 8 1 
C o l u r i pvc- i i .pc inru cana l izare .cu îmb ina re pr in l ipirela 4 5 : 6 7 1/2,87 1/2 g r adc . avand d 4 0 m m 

1 1 1 132 Co t din PVC pentru canal . I . ista buc 1.000 

1.1 6-12235 (201 PVC-U 45 gr UN 40 cod kal)04ax45 Mal % loo.ono 
2 3 8 0 3 1 4 2 S a r m a m o a l e ob i şnu i t a D = 1,25 m m . O L 32 s 8 8 9 Mat kg 0 .005 j 

...i 

135 



1 ru i 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip Cantitate 
I'rctul unitar 
(fara TV,\) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- l.ei -

0 
3 

I 

6001616 
2 

Hii-lie.slcr,usc.slicla Ibi 23.\30 gr 6 si 581 
3 

Mat 
4 

buc 
5 

0.400 
6 7 = 5 ,X 6 

4 6110467 Codez 100 adeziv mi 4721-76 Mat kg 0.020 

5 6200585 Benzina auto neetilata lip co/r 75 normala s 176 Mat kg 0,010 

6 7309326 Carpe de stcrs. din bumbac de orice culoare Mat kg 0.010 

7 7317232 Dicloretan os, 17/73 Mat kg 0 .008 

8 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri Mat kg 0.025 

9 1 161 1 Instalator sanitar cateaoria I Man ora 0,190 

10 11631 Instalator sanitar calcgoria a l l l-a Man ora 0,180 

r o i ' i ! : , s i 7 B i buc 

I SBWCl 
Raniillcaiii s imple p \ c -u penlru canal i / uu îmbinare pun lipire l a43 -67 1/2 87 1/2 grade si d H ll) mm 

1 1 14 /3 Fiting PVC 'Lista buc 
j 

1.000 

/ . / 6712954 Ramificaţie simpla RVC-u 67grd. 50 mm 110-50 
nil 2167 

Mat % 100.000 

2 3803142 Sarma moale obişnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 Mal kg 0,007 

3 6001616 Hirtie slcf.usc,sticla toi 23x30 gr 6 s l 5 8 l Mal buc 1.010 

4 61 10467 Codez 100 adeziv nii 472 1-76 Mat kg 0.150 

5 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 Mat kg 0.032 

6 7309326 Cârpe de sters, din bumbac dc orice culoare Mat kg 0,030 

7 7317232 Dicloretan cs. 17/73 Mat kg 0.065 

8 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri Mat kg 0.060 

9 11611 Instalator sanitar categoria I Man Ota 0,420 

10 1 1631 Instalator sanitar categoria a Ill-a Man ora 0.410 

T 0 T . 4 L SB19CT buc 

i K B 4 4 f : 
; Sil'on de pardoseala din fonta emailata avand d ăOmm.dublu cu I racord si ieşire laterala 

, 1 211)0440 Ciment 11 A 32.5 (Pa 35) saci ' Mat kg 0.150 
2 2 6 0 0 2 9 ^ " Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 

2484 
Mat kg 0.100 

3 2958990 l.,emn de foc foioase tari 1 Im livrabil din depozit Mat kg 10.000 

.4 4202943 Sifon fonia pardoseala combinat ies.vert, Irac.dSO s3690 Mat buc LOGO 

5 6202820 Apa potabila Mat mc 0.001 

6 7307055 Calafat din cilti dc cinepa. alb miu-nii 16463-65 Mat kg 0.080 

7 7334840 Plumb ralinat marca pb4 (pb le 2) 99.96 Mat kg 1.070 

8 1161 1 Instalator sanitar categoria I Man Ota 0,390 

9 11621 Instalator sanitar categoria a Il-a Man ora 0,200 

10 11631 Instalator sanitar categoria a l l l -a Man ora 0.390 

T O T A I , S B 4 4 C 1 buc 

.SCim'i 

1 1 1402 l .asoare dm porlclan sanitar fonta Lista i buc i 1 0 1 0 

I.I 2442290 l,avoarporţelan ly-600mm alb c. I s 1540 Mat % 100.000 
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IDTHilLEBi 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

.Nr. .Simbol Denumirea resursei Tip ll.Vl. Cantitate 

1 
1 Preţul unitar 

(fara TVA) 
- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 
2 

I 
11403 

2 

Consola din fonta emailata 
3 

Lista 
4 

buc 

5 

2.000 
(, 7 = 5 X 6 

2 . / 4203442 Consola cu un bra! vopsita 350mm cai.I s 
3343 

Mal % 100.000 

\ 

3 5840405 Piuliţa hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922 Mat buc 4.000 

4 5893464 Boit de impuscat Mal buc 4.000 

5 6621337 Şaiba de cauciuc m3r mm nf 202-70 Mat buc 4.000 

6 7308499 Cartuş pistol implintat boburi calibru 6,3 mm urne Mat buc 4.000 

7 11611 Instalator sanitar categoria I Man ora 0.710 

8 I I641 instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.700 

T O T - 4 L SC(I7C1 buc 

NCi j \ j 
\ as penliii closet din porţelan .sanitar cu silbn interior s tip , . . 

. — — „ — — — ™ 

' 1 1 1406 Vas pentru closet din porlelan sanitar J . i s la buc 1.010 

' / / 2442M3 1 as ciosci icsirc laleraia Casu alb coci ~9sc9~02 Mal 1 '}() 1 100.000 

2 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci Mat kg 0.100 

3 2950716 Diblu din lemn Mat buc 4.000 

4 5837161 Şurub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm. fl s 
1452 

Mat buc 4.000 

.5 6202820 Apa potabila Mat mc 0.001 

6 6621844 Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498 Mal kg 0.050 

7 018 Racord flexibil cu inlaritura. pentru vas wc cu ieşire 
laterala. Dnl 10 

Mat biic 1.000 

8 11611 Instalator sanitar categoria I Man ora 1.020 

9 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 1.010 

[TOT.AL SC13A1 bucj 

S C U i F i 
Rezervor pentru spalare vas wc din porlelan tip r2 Montare la scmiinall ime cu dibluri metalice 

1 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, .saci, s 545/1 Mat kg 0.250 - î 

2 2452958 Rezervor WC r 2 scmiinaltimc alb c . l s 9441 Mat buc I.OlO 

' 
3336383 •feava plumb marca pb99.96 presiune 1 8 x 4 s 671 Mat kg 0.500 

4 3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99.96 3 x 500 Mat 0.060 

4201925 Robinet rezerv. WC alama 3/8 semiinaltime 2 s2377 Mal buc 1.000 

6 4203272 Ventil .scurgere rezervor WC 1 1/2 alama s 9 6 I 0 Mat buc 1 1.000 

7 5840405 Piuliţa hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922 Mal buc 2.000 

8 5893464 Boli de impuscat Mat buc 2.000 

9 5904770 Aliaj de lipit sta 11 1 lp30 Mat kg 0.036 

IO 6101349 C h i t d e c u t i t gri 1 c S )1-1 stas 6592-62 Mat kg 0.050 

11 6200585 Benzina auto ne , :o/r 75 normala s 176 Mat kg 
i 

0.120 [ 
12 6621703 Placa teh.cauciuc gar.f ins.lext.rez.pel lip.pa 4 mm Mat kg 0.007 

j 

13 7308499 Cartuş pistol implintat boburi calibru 6.3 mm unic Mat buc 2.000 
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IBTfWCLEBi 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. 1 Simbol 

î 

Denumirea resursei Tip 

1 

U.M. Cantitate 
l'retul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- I..ei -

0 

14 
1 

7346207 
2 

Stearina 
3 

Mat 
1 

kg 
1 5 

0.010 
6 7 = 5 X 6 

1.5 1161 1 Instalator sanitar categoria I Man ora 0.940 

16 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.940 

TOTAI, . S C l f i n buc 

S{ '18 .45 
Rama pentru vas dc clo.set.din polipropilena cu capac 

1 3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99.96 3 x 500 Mat kg 0.050! 
2 5820259 Şurub cap hexagonal grosolan jVl 8x 50 gr. 4.8 s 920 Mat buc 2.000 

3 5840766 Piuliţa hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922 Mat buc 2.000 

4 6621337 Salba de cauciuc m3r mm iif 202-70 Mat buc 2.000 

5 6621650 Placa teh.cauciuc gar.f ins.lex.rez.pet tip. na 5 mm Mat kg 0.005 

6 6719.598 Rama vas closet poliprop cu capac si şurub lluture Mat buc 1.000 

7 11611 Instalator sanitar categoria 1 Man ora 0.140 

8 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.140 

T O T A L S C I 8 A 5 buc 

HCTÎBÎ 
Silbii (Jiu fonta sati t e t a a dc a lama pentru lavoar dc porlcltm sanitar 

1 1 1405 Sifon sanitar din plumb si alama [.ista buc I 000 

LI 4203144 Sifon simplu extensibil ies or iz boira DN 11/2 cod 
ml m 

Mat % ! 00.000 

7 3336606 leava p lumb marca pb3 scurgere 3 5 x 2 , 5 s 671 Mat kg 0.810 

3 5904770 Aliaj de lipit s taniu-plumb lp30 Mat kg 0.036 

4 6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 Mat kg 0.050 
5 6108945 Ulei de in sicativat ii.001-13 stas 16-80 Mat kg 0.015 

6 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 Mat kg 0.120 

7 7346207 Stearina Mal kg 0.010 

8 11611 Instalator sanitar categoria I Man ora 0.450 

9 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.450 

T O T A L S C 1 9 B 1 buc 

i S { ' 2 5 A i i 
i .Etajera din po t l e t a t sanitar tip i 

!> 1 1407 Etajera porţelan sanitar sau semierislal Lista buc 1 1.010 

/ . / 2451485 Elajera porielan tip e2.30 alb c. I ni 716 Mat % 100.000 

7 2100830 Ipsos pentru constructii tip A. saci, s 545/1 .Mat kg 0.120 

3 2950716 Diblu din lemn Mat buc 2.000 

4 5837161 Şurub cu cap Înecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, 11 s 
1452 

Mat buc 2.000 

5 6202820 Apa potabila Mat mc 0.001 

6 11611 Instalator sanitar categoria 1 Man ora 0.260 

7 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.250 

T O T A L SC25.41 buc 
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fp y imiKLEIi 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbo! Oenumirca resursei Tip U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- l.ei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- I.ei -

j 0 1 1 

.SC26.4! 
• (-)glinda sânii, semii 

2 

•rist. nittrgini. slef. cu dimcns .400x50Umm 

3 4 5 6 : 7 = 5 .\ 5 

u 210()83() Ipsos pentru conslruclu tip A. saci, s 545/1 Mal kg ; 0 240 

1 25(16094 Oglinda geam tras slcrtiit 5 \ 4 0 0 \ 5 0 0 înni s 9042 Mal buc I.OlO 

4 

2950716 Diblu din lemn Mat buc 4.000 

4 4201107 Şurub fixare (bulon) pentru oglinda Mat buc 4.000 

5 6202820 Apa potabila Mat mc 0.001 

6 1 1611 Instalator sanitar categoria I Man ora 0.490 

7 1 1641 Instalator sanitar catcaoria a IV-a Man ora 0.490 

T O T . 4 L SC26.41 buc 

; Sf3(1.8 i ; 
, Suport pentru hirtie calitatea 1 {porthiilie) din poitekiii .saiiiltirjtal ni 545/63 

j 1 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci. s 545/1 | Viat kg 0.120 

2 2453768 Port - hirtie porţelan ha-1 alb c. 1 Mat buc 1.000 

3 2950716 Diblu din lemn Mat buc 2.000 

4 5836935 Şurub cu cap inecat crestat 1 4 x 30 l'l s 1452 Mat buc 2.000 

5 11621 Instalator sanitar categoria a Il-a Man ora 0.410 

TOT.4I. . SC30A1 buc 

S1)«6..1Î 
Baterie amestecatoare.stati\ 'a.penlrii lavoar avanti d = l / 2 loli 

1 11413 Baterii amestec pentru itistal sanit 
1 
I.ista buc ! 1.000 

/ . / 4201299 Balerie slaOva monoconi lavoar aromata par sal cod 
UOOI 

Mal % 100.000 

2 3336395 Ţeava plumb marca pb99.96 presiune 2 1 x 4 s 671 Mat kg 1.200 

3 4.50 I I 2 9 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toii (arm.neler.) Mal buc 2.000 

4 5904770 Aliaj de lipit s taniu-plumb lp30 Mat kg 0.080 

5 6200.585 Benzina auto nectilata tip co/r 75 normala s 176 Mat kg 0.240 

6 7346207 Stearina Mat kg 0.020 

7 11611 instalator sanitar categoria I Man ora 0.810 

8 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.810 

T 0 T . 4 L S 1)06Ai buc 

S i ) î i . 1 1 
Robinet ilc treccre cu mula .si lacoixl olandez pcnlni tcax'a din otel si p lumb cu d-3,'X sau d 1/2 loli 

! 1 1 141 1 Robinet pentru iiistal sanitare [ ista buc 1.000 
-

/ . / 4201782 Robmet collar cu ventil DN 1/2 bravo Mal % 100.000 

2 4123109 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 15 1/2 zn Mat buc 1.000 

3 4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 loli (arm.ncfcr.) Mal buc 1.000 

4 5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 Mat kg 0.020 

5 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 Mat kg 0.012 

6 6200585 Benzina auto nectilata tip co/r 75 normala s 176 Mat kg 0.070 

7 7322940 f u i o r cinepa Mat kg 0.006 
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lITB̂ iKLHi 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. •Simbol Denumirea resursei Tip 1 Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TV.4) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TV,4) 

- Lei -

0 

8 

I 

7346207 
2 

Stearina 
I 3 
Mat 

4 
kg 

1 5 
0.005 

6 7 = 5 ,X 6 

9 11611 Instalator sanitar categoria 1 Man ora 0.160 

10 11621 Instalator sanitar categoria a ll-a Man ora 0.090 

11 11631 Instalator sanitar categoria a IlI-a Man ora 0.130 

12 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.040 

T O T A L SDl l A l buc 

' H » I i » î 
j Robinet trecere cu mula si racord olandez.pcnlru tcava din otel si p lumb cti d - 3 /4 .simbol 86-3/4 

—. — 

1 
i 

1 1 1411 Robinet pentru instal sanitare Lista \ buc 1.000 

/ . / 4201652 Robinet reţinere venii! 3/4 pn 6 mufa ni522 Mat 
1 

% 100.000 

2 4123185 Niplii fonta maleabila 118 s478 DN 20 3/4 Zn ds Mat buc 1.000 

3 4501117 Racord alama turnata filet cx t.d 3/4 toii (arm.nefer.) Mat buc 1.000 

4 .5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp3() Mat kg 0.025 

5 6100034 Grund miniu anticoroziv g .35I-4 stas 3097-80 Mat kg 0.015 

6 6200585 Benzina auto neetilata lip co/r 75 normala s 176 Mat kg 0.090 

7 7322940 f 'uior cinepa Mat kg 0.008 

8 7346207 Stearina Mat 1 kg 0.008 

9 11611 Instalator sanitar categoria 1 Man ora 0.200 

10 11621 Instalator sanitar categoria a ll-a Man ora 0,140 1 

I 1 11631 Instalator sanitar categoria a l l l-a .Man ora 0.150 

12 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.040 

TOTAI. . .SDl 1 Bl buc 
-

SD14CÎI . V - ' . - . j 
Robinet trcccre ou ventil si mufe (cu descarcaro) pentru iovi din otel cu d=3 

1 1 11411 Robinet penlru instal sanitare l.ista buc I.OOO 

/ . / 4201688 Robinet reţinere ventil l 1/2 PN 6 mufa ni522 Mat % 100.000 

2 6100034 Grund miniu anticoroziv g .35I-4 stas 3097-80 Mat kg 0.130 

3 7322940 Fuior cinepa Mat kg 0.060 

4 11621 Instalator sanitar categoria a Il-a Man ora 0.800 

5 11631 Instalator sanitar catcgoria a lll-a Man ora 0.400 

T O T A I , .SI)14G1 buc 

î S ! > 3 K ' ! 
• Racord olai idc/ cu cttmsare plana cu lilol imcrior.si o.xtcrior tip iG avtmd d=- 3/4 toii 

— 

i 

M 4122179 Racord olan.el.pla Iii int exl u2 s482 DN 20 3'4 zn Mat buc 1.000 1 

2 6100022 Minium de plumb tip ns stas 429-67 Mat kg 0.015 

3 6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 Mat kg 0.012 

4 6200468 Grafii concentrat (flotat) tipg praf Mat kg 0.008 

5 6622020 Placa marsil M 25-450x3.0 mm s 3498 Mat kg 0,030 

6 7322940 Fuior cinepa Mat kg 0.007 

7 1 I6 I1 Instalator sanitar categoria I Man ora 0.100 

8 11631 Instalator sanitar cateaoria a Ill-a Man ora 0.100 
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h ilTHiECLHi 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

N r . Simbol Denumirea re.syrsei Tip U . M . C.'antitate 
Preţul unitar 
(fara TV.4) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TV.4) 

- Lei -

0 

T O T 

1 

4 L S D 3 1 C 1 
2 3 4 5 6 

buc 
7 = 5 X 6 

. S D S I i - l ! , 

Raenrti dlamic/, cu ctaiisarc plana cii tilci intcriorsi exterior tip t i2.a\ 'and i )= l 1/4 toli 

4 12223-1 Racord olan.cl.pla 111 im c \ l t T S482 DN 32 11/4 / n Mat 1 buc 1.000 

2 6100022 Minium de plumb tip ns sta.s 429-67 Mat kg 0.034 

3 6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 Mal k g 0.013 
4 6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf Mal kg 0.009 

5 6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498 Mat kg 0.040 

6 7322940 Fuior cinepa Mal k g 0.013 

7 17160 Instalator sanitar Man ora 0.2501 

T O T . 4 L S D 3 1 E I buc 

Hfcctuarc proba dc clans, la prc.s. a Instalalic inter, dc apa.cxcciiiaie cii tcvi pvc indti.sit tinntittirile | 

^ 1 11621 Instalator sanitar categoria a ll-a Man ora 0.110 
a 
= 1 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a Man ora 0.060 

T O T . ' I L SF()2.4I m 

c: 
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fp y 
Beneficiar; 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 
Stadiul fizic: 

lITMiBCLEBi S.B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

COMUNA PADES 

S.C SM1TH&KL,EIN S.R.L 

înfiinţare .si dotare grădiniţă in .satul Motru Sec, Comuna Pades, judeţul Gorj 

001 Constructii si instalalii 
00.3 Relea canalizare exterioara 

Formular F3 
Lista cu cant i ta t i de lucrăr i pe categorii de lucrăr i 

SECŢIUNEA TEHNICA SEU, t HWEA FINANCIARA 

.Nr. Capitol de lucrări U..M. Cantifatea 
FretuI unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

TOTALUI. 
(fara TVA) 

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3.x4 
1 IS.402l< 1 - Săpătură manuala de pamant in spatii limilate.avand sub 1 00 

m sau peste 1.00 m latime.exenitata fara sprijini.cu taluz vertical la 
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trcpte de infratire etc .in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime <I .5 m teren tare 

mc 9.720 1 IS.402l< 1 - Săpătură manuala de pamant in spatii limilate.avand sub 1 00 
m sau peste 1.00 m latime.exenitata fara sprijini.cu taluz vertical la 
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trcpte de infratire etc .in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime <I .5 m teren tare 

mc 

mate r ia l : 

1 IS.402l< 1 - Săpătură manuala de pamant in spatii limilate.avand sub 1 00 
m sau peste 1.00 m latime.exenitata fara sprijini.cu taluz vertical la 
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trcpte de infratire etc .in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime <I .5 m teren tare 

mc 

m a n o p e r a : 

1 IS.402l< 1 - Săpătură manuala de pamant in spatii limilate.avand sub 1 00 
m sau peste 1.00 m latime.exenitata fara sprijini.cu taluz vertical la 
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trcpte de infratire etc .in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime <I .5 m teren tare 

mc 

ut i la j : 

1 IS.402l< 1 - Săpătură manuala de pamant in spatii limilate.avand sub 1 00 
m sau peste 1.00 m latime.exenitata fara sprijini.cu taluz vertical la 
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trcpte de infratire etc .in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime <I .5 m teren tare 

mc 

t r a n s p o r t : 

2 .ACA12,41 - Montare tcava pvc mufala de 9M lungic. in pamant, in 
exteriorul clădirilor etanş, cu garnituri cauciuc DN 125 

m 27.000 2 .ACA12,41 - Montare tcava pvc mufala de 9M lungic. in pamant, in 
exteriorul clădirilor etanş, cu garnituri cauciuc DN 125 

m 

mater ia l : 

2 .ACA12,41 - Montare tcava pvc mufala de 9M lungic. in pamant, in 
exteriorul clădirilor etanş, cu garnituri cauciuc DN 125 

m 

manopera: 

2 .ACA12,41 - Montare tcava pvc mufala de 9M lungic. in pamant, in 
exteriorul clădirilor etanş, cu garnituri cauciuc DN 125 

m 

utilaj: 

2 .ACA12,41 - Montare tcava pvc mufala de 9M lungic. in pamant, in 
exteriorul clădirilor etanş, cu garnituri cauciuc DN 125 

m 

t r a n s p o r t : 

3 ACE()8.4I - Umplutura in sant, la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: 
nisip 

mc 1.940 3 ACE()8.4I - Umplutura in sant, la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: 
nisip 

mater ia l : 

m a n o p e r a : 

ut i la j : 

t r anspo r t : 

4 RPCAt)6/ \# - Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros.udata si 
batuta cu maiul de mina,cant < 20 mc 

mc 7.780 4 RPCAt)6/ \# - Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros.udata si 
batuta cu maiul de mina,cant < 20 mc 

mc 

mate r ia l : 

4 RPCAt)6/ \# - Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros.udata si 
batuta cu maiul de mina,cant < 20 mc 

mc 

manopera: 

4 RPCAt)6/ \# - Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros.udata si 
batuta cu maiul de mina,cant < 20 mc 

mc 

utilaj: —̂ 

4 RPCAt)6/ \# - Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros.udata si 
batuta cu maiul de mina,cant < 20 mc 

mc 

t r a n s p o r t : j 

5 TSA12A1 - Săpătură manuala de pamant,de pana la 6.00 m adancime,in mc i.OOO 
eu seeuunc poagunaia sau encuiara.avanu laumea sau aiametrui 

S cercul ui de nana la 1 .SOm.executata cu snriiiniri.cu evacuare manuala, in 

mc 

mate r ia l : 

fundaţii,puţuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea săpăturii 0-
1.5 ni teren uşor 

m a n o p e r a : fundaţii,puţuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea săpăturii 0-
1.5 ni teren uşor 

utilaj: 

fundaţii,puţuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea săpăturii 0-
1.5 ni teren uşor 

tran.sport: 

6 .4CD04EI - Cămin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub 
beton cu cep si buza la canale cu dn 500 

buc 1.000 6 .4CD04EI - Cămin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub 
beton cu cep si buza la canale cu dn 500 

buc 

material: 

6 .4CD04EI - Cămin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub 
beton cu cep si buza la canale cu dn 500 

buc 

manopera: 

buc 

utilaj: 

j t r a n s p o r t : 

6.1 2100957 Mieton de ciment B 200 .Ha.'; 3622 mc i.420 

6.2 2101121 - Morlar de zidărie M iO nisip si030 mc 0.048 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

.Nr. 
j 

SECrîlJNE.. \TEHNIC.4 SECTICNEA FI.N'.4NCIARA 

.Nr. 
j 

Capitol de lucrări ILM. Cantitatea 
Preţul unitar 
{fara TVA) 

- Lei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei -

0 1 2 i 3 1 4 5 = 3 x 4 
7 . 4Cl )01J I - Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu piesa suport 

carosabil tip iii a 
buc 1.000 7 .4Cl )01J I - Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu piesa suport 

carosabil tip iii a 
buc 

mate r i a l : 

7 . 4Cl )01J I - Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu piesa suport 
carosabil tip iii a 

buc 

manopera: 

7 .4Cl )01J I - Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu piesa suport 
carosabil tip iii a 

buc 

utilaj: 

7 .4Cl )01J I - Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu piesa suport 
carosabil tip iii a 

buc 

t r a n s p o r t : 

8 fI 'R.4()1.402P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu 
I autobasculanta disl.= 2 km 

to îl a 3.490 8 fI 'R.4()1.402P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu 
I autobasculanta disl.= 2 km 

to îl a 

material: 

m a n o p e r a : 

utilaj: 

transport: 

9 TRI I . 4 .401C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si mărunte,prin 
aruncare rampa sau tercn-aiilo categ.l 

tona 9.000 9 TRI I . 4 .401C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si mărunte,prin 
aruncare rampa sau tercn-aiilo categ.l 

tona 

ma te r i a l : 

9 TRI I . 4 .401C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si mărunte,prin 
aruncare rampa sau tercn-aiilo categ.l 

tona 

m a n o p e r a : 

1 

tona 

utilaj: 

t ramspor t : 

10 TR,4()1A25 - Transportul rutier al materialelor,senii fabricatelor cu 
autobasculanta pe di.st.= 25 km. $ 

tona 9.000 10 TR,4()1A25 - Transportul rutier al materialelor,senii fabricatelor cu 
autobasculanta pe di.st.= 25 km. $ 

ma te r i a l : 

10 

manopera: 

10 

utilaj: 

10 

transport: 

TOTAL I (Cheltuieli directe) 

Greutate .Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport r o T . t i . 

i Recapitulatie j Valoare .Material Manopera j Utilaj Transport TOTAL 

i Alte d ic l tuie l l dirccte 

CAS 

CASS 

Şomaj 

ITind dc risc 

Tond de garantare 

Concedii si indemnizaţii 

T2 = TI + Alte cheltuieli d i rec te 

1 Chel tuiel i indi rec te 

Cheltuieli indirecte ! 
1 3 = T2 + Cle l tu ic l i indi rec te 

Beneficiu 
Profit 

':J4 = 1 3 + Beneficiu 

r : T O T . 4 L ( ; £ . \ i a { . 4 l . ( f a r a TV.4) 
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Beneficiar: 

Executant: 

Proiectant: 

Obiectivul: 

Obiceiul: 

Stadiul ilzic: 

ilTOMLEDi i.B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

COMl.(NA P A D E S 

S.C S M I T H & K L E I N S.R.L 

înfi inţare si dotare grădiniţă in satul Motru Sec, C o m u n a l 'ades, judeţul Gor j 

001 Constructii si instalatii 

003 Rctea canalizare exterioara 

A n e x a explici ta re n o r m e 

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip l.î.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- I ,ei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- l . c i -

0 1 2 3 5 5 7 = \ 6 

I A C A 1 2 A 1 
, Montare iCtiva p \ c mutata de OM lungie m pamant, in exteriorul cladinloi etanş cu garnituri cauciuc DN 125 

1 1 6202800 Apa indusliiala penliu luci d iuniui i - le idsamenle in 
cisterne 

Mat me 0 0 1 7 
j 

7 6601777 Garni tura cauciuc presai inelare pentru tevi mulate pvc D 
= 125 

Mat buc 0.115 

3 6700470 Tevi din P.v.C.rigid tip M 125X 6 stas 6675/2 Mat m 1.038 

4 7344235 Săpun pasta 38% acizi graşi pentru zugrăveli Mat kg 0.010 

5 17110 Instalator al imentare cu apa Man ora 1 0.160 

6 20650 Munci tor deservire constructii monta j Man ora 0 .010 

7 4701 Moiopoinpa 6- Sep Utj ora 0.001 

' T O I . ' J , ' . . ( ' . l O X i in 

.VCOOi.î i 
Capac Si ninia stas 2308-81 pcniiu eamine cu piesa suport catosabil lip lii a 

^ 

1 2100402 Ciment 11 B 32.5 (M 30) saci Mal ' kg 35 9001 
2 2200525 Nisip sortai nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm Mat j mc 0.139 

1 
3 4203739 Capac cu rama fonta pentru cam.viz. t ip 3a caros. s 2308 Mat buc 1.000 

4 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la reţea Mat mc 0 .035 

5 (>420771 Piesa B.A. b25() .suport capac s. 2448-73 p.3.3.3 Mat buc 1.010 

6 12011 Instalator al imentare cu apa ra leaor ia I-a Man ora 1.470 

7 12021 Instalator al imentare cu apa categoria a Il-a Man ora 0.730 1 

TOTAI . . A C D O I J I buc 

. , . \CD(I4Î;! 
> Camin \ i / i l d i e slds . 2448-73 cu camera lucru h c - 2 m din uib beton cu cep si b u / a la canale cu dii 500 

i 1 10173 Beton preparate 1 i.sta mc j 1 420! 

/ / 210095' Ik'lon (le cimeiil B 200 .sias S622 Mat 100 000 

2 10174 Mortare preparate Lista mc 0.048 

2.1 2101121 Mortar de zidărie M 10 nisip .si030 Mat % 100.000 \ 

3 2100402 Ciment II B .32,5 (M 30) .saci Mat kg 0.830 

4 2804216 Tub bel.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. lOOOxlOOO s816 Mat buc 1 2.020 

5 2901167 Manele 0 = 7-11 cm L = 2-6ni rasinoase s, 1040 Mat mc 0 .003 

6 2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm Iun G = 3.50m s 
942 

Mat inc 0.002 
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mmm i So 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip IJ.M. Tanti tate 
Pretul unitar 
(fara TV.A) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -
0 

7 
I 

2904418 

2 

Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm Iun G = 4.00m s 
942 

3 
Mat 

4 
mc 

5 

0.008 
1 ® 7 = 5 ,X 6 

8 2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereţi Mat nip 0.300 

9 5824176 Şurub cap bombat gii patral M 8,k 80 gr, 4,8 s 925 Mat buc 2,600 

10 5841007 Piuliţa patrata M 8 gr, 6 s 926 Mat buc 2,600 

1 1 5883005 Şaiba plata pentru lemn A iVI 9 OL 34 s 7565 Mat kg 0.021 

j 9 5886928 Cule cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111 Mat kg 0,170 

1.3 6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm Mat kg 12.320 

14 6311528 Scoaba otel pentru conslructii din lemn. Iatime= 65-
90mm, 1,200-300 mm 

Mal kg 0.130 

15 7315789 Decoifol Mat kg 0,520 

16 10211 Betonist categoria I Man ora 0..521 

17 10221 Betonisl catcgoria a ll-a Man ora 1.041 

18 1071 1 Dulgher constructii categoria 1 Man ora 0,428 

19 10721 Dulgher constructii categoria a ll-a Man ora 0.706 

20 10731 Dulgher constructii categoria a IlI-a Man ora 0,984 
21 10741 Dulgher constructii raiegoria a IV- a Man ora 0.685 
22 12021 Instalator alimentare cu apa categoria a ll-a Man ora 1,979 
23 1203 1 Instalator alimentare apa categoria a Ili-a Man ora L.320 
24 12051 Instalator alimentare cu apa categoria a V a Man ora 0.660 
25 13421 Zidar categoria a ll-a Man ora 1.166 
26 13431 Zidar categoria a IlI-a Man ora 3.4.54 

TOT.4 I , ACD04E1 buc 

, ' i C E O K I 

Umplu lu i j 111 sunt la eond dca lmi cu apa si canali/aru cu iiisip 

— . 

h 2200525 ' 

! 
Nisip soitat nespalal dc iau si lacuii 0.0-7.0 mm j 

1 
Mat mc 1.0251 1 

2 19621 J^Sapator cateaoria a ll-a Man ora 0.610 

T O T A L ACE08A1 mc 

1 RP<' 
j l imp 

1 

Xil6Xit 
luuiri painanl si 

0202806 i 

raiun oii/ontalc 20-30 cm gios.udala si batuiacu maiiil de i 

\ pa industiiala peniiu luci di iimun-leiasanienle in | 
cisterne | 

nina.eaii 

Mat 

1-. 20 mc 

0.100 
T — 

2 19621 Sapalor categoria a Il-a Man ora 0.860 

1 T O T A L RI>CA06A# mc 

1 TRA0IA( I2P — . - . ^̂  Y - ^ - - i 
) Transpurlul rulicr al piunantului sau moUi/ului cu autobasculanta dist = 2 km i 

4 2993 1 Muncitor deserv irc conslructii niasini calegoria 1 | .Man ora 0 o o o l ! 
1 

12 8888893 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 
autobasculanta dist.-- 2 km 

Trans tona 1.000 

T O T A L T R A 0 1 A 0 2 P tona 

TR, \ (H 925 
luinsporlul ruiicral materialelor.scmirabricdlelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km $ 

— — ™ 

— 1 
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fp lb 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Siîuboi Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate 
Preţui unitar 
(fara TVA) 

- I.ei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 
1 

1 

8888938 
2 

Transportul rutier al materialelor.semilabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= 25 km. 

3 

'l'rans 

4 

tona 
5 

1.000 
6 7 = 5 X 6 

r ( ) ' t V I , T R A 0 1 A 2 5 lona 

T R i l . l A O K : ! 
Iiicarcarca materialelor, grupa a-grcle si marimtc.prin aruncare rampa .sau tcrcn-aiito catcg.l 

209(10 Muncitor iiicarcarc-Jcscarcarc inaterialc Mau 0.3.50 

l ' O T A J . T R H A . V t d f l 

rS.k!)2FI 
I .Sapaluni niamialaUc pamaiil in .spatii Hmilalc.tivaiui sub l.oO m sau peste 1.00 m laiimc.cxccutata tara sprijini.cu laliix veri ical la 
1 rumlatii.cantilc.siibsoluri.drcmiri.trcplc dc inl'ratirc ctc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancimc <1.5 m tcrcii tare 

;1 19621 Săpător categoria a 1 l-a Man ora 2.250 i 1 

19921 Muncilor deservire coii.struclii-montaj catcgoria a ll-a Man ora 0.140 

TOTAI. , T S A 0 2 F I mc 

T S A Î 2 A I 
Săpătură inamiala dc paniant.dc pana la 6.00 m adancimc.in gropi cu scctiime poligonala sau circulara,avand latimca sau diametrul cercului dc pana la 
L50m,cxecutiria cu sprijiiiiri.cu evacuarc mamialaJn fundatii-ptituri ctc in pamant eu umiditate naturala adancimea săpăturii 0-1.5 m teren uşor 

h 19621 Săpător categoria a ll-a Man ! ora 1.260 

T O T A L T S A 1 2 A I mc 
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Benetlciar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 
Stadiul fizic: 

iBTOiBCLlli SJ 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

COMDN.A PADES 

S.C S M I T H & K L H N S.R.L 
înfiinţare si dotare grădiniţă in satul Molru Sec, Comuna Pade.s, iudctul Ciori 

OOÎ Coinstructii si instalatii 
004 Instalatii Termice 

Formular F 3 
Lis ta cu cantitati d e lucrări pe ca t ego r i i ele lucrări 

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA 

.Nr. Capitol dc lucrări U..NI. Cantitatea 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

TOTAI„UL 
(fara TVA) 

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
1 IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand luiiaimea de pana la 1000 

mm inclusiv 
buc 15.000 1 IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand luiiaimea de pana la 1000 

mm inclusiv 
buc 

mater ia l : 

1 IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand luiiaimea de pana la 1000 
mm inclusiv 

buc 

m a n o p e r a : 

1 IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand luiiaimea de pana la 1000 
mm inclusiv 

buc 

ut i laj : 

1 IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand luiiaimea de pana la 1000 
mm inclusiv 

buc 

t r a n s p o r t : 

1 102 - Radiator din tabla de otel 11x600x400 buc 2.000 

I 103 - Radiator din tabla de otel 11x600x700 bul- 3.000 

1 203 - Radiator de tabla de otel 22x600x600 buc 4.000 

I 204 - Radiator din tabla de otel 22x600x1000 buc 6.000 

2 IC31 A l # - Ţeava din cupru montata prin sudura la legătură corpurilor si m 46.000 2 
apai aţelor de incalzire in Inslalatic ,, 

m 

mater ia l : 

2 
apai aţelor de incalzire in Inslalatic ,, 

m 

t i ianopera: 

2 
apai aţelor de incalzire in Inslalatic ,, 

m 

ut i la j : 

2 
apai aţelor de incalzire in Inslalatic ,, 

m 

t r anspo r t : 

2.1 3334358 - Ţeava cupru bare DN 15 woe.iie m 46.506 

3 IC33.41# - Ţeava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in 
instalaţiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm 
inclusiv 

m 25.000 3 IC33.41# - Ţeava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in 
instalaţiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm 
inclusiv 

m 

mater ia l : 

3 IC33.41# - Ţeava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in 
instalaţiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm 
inclusiv 

m 

m a n o p e r a : 

3 IC33.41# - Ţeava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in 
instalaţiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm 
inclusiv 

m 

ut i la j : 

3 IC33.41# - Ţeava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in 
instalaţiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm 
inclusiv 

m 

t r anspor t : 

3.1 3334429 - Ţeava cupru bare DN IS woesle m 25.275 

4 !C,33B1# - leava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in m 56.000 4 
insîalatiiic de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm 

m 

mater ia l : 

4 
insîalatiiic de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm 

m 

m a n o p e r a : 

4 
insîalatiiic de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm 

m 

ut i la j : 

4 
insîalatiiic de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm 

m 

tran,sport: 

4.1 3334491 - Ţeava cupru bare DN 22 woe.ite m 56.907 

5 IC33C1# - Ţeava din cupru montata prin sudura in cond, distrib. in m 24.000 5 
instalaţiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm 

m 

mater ia l : 

5 
instalaţiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm 

m 

m a n o p e r a : 

5 
instalaţiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm 

m 

ut i la j : 

5 
instalaţiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm 

m 

tran,sport: 

5.1 3334584 - Ţeava cupru bare DN 28 woe.ite m 24.394 
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i K l i i S J 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

SECTUINEA TEHNICA SECTUINEA HNA.NCIARA 

Nr. Capitol de lucrări U.M. Canti tatea 
Preţui unitar 
(fara TVA) 

- I ,ei -

T O T A L U L 
(fara TVA) 

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
I C 3 3 I ) 1 # - Tcava din cupru monta ta prin sudura in cond. distrib. in 
iiistalaliilc de încălzire centrala cu diametrul exter ior de 35.0 m m 

1 

ni 4 .000 I C 3 3 I ) 1 # - Tcava din cupru monta ta prin sudura in cond. distrib. in 
iiistalaliilc de încălzire centrala cu diametrul exter ior de 35.0 m m 

1 

ni 

material : 

I C 3 3 I ) 1 # - Tcava din cupru monta ta prin sudura in cond. distrib. in 
iiistalaliilc de încălzire centrala cu diametrul exter ior de 35.0 m m 

1 

ni 

m a n o p e r a : 

I C 3 3 I ) 1 # - Tcava din cupru monta ta prin sudura in cond. distrib. in 
iiistalaliilc de încălzire centrala cu diametrul exter ior de 35.0 m m 

1 

ni 

utilaj: 

I C 3 3 I ) 1 # - Tcava din cupru monta ta prin sudura in cond. distrib. in 
iiistalaliilc de încălzire centrala cu diametrul exter ior de 35.0 m m 

1 

ni 

tran,sport: 

6.1 333463S - Ţeava cupru bare DN 35 woeste tu 4.066 

I C 3 4 H 1 # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exter ior dc pana la 15 m m inclusiv 

b u c 22 .000 I C 3 4 H 1 # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exter ior dc pana la 15 m m inclusiv 

b u c 

material : 

I C 3 4 H 1 # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exter ior dc pana la 15 m m inclusiv 

b u c 

m a n o p e r a : 

b u c 

utilaj: 

b u c 

t ra iEspor t : 

7.1 3334321 - Teu din cupru egal cu D • I5mm buc 22.044 

1 C 3 4 I I # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 18 m m 

b u c 8 .000 1 C 3 4 I I # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 18 m m 

b u c 

material : 

1 C 3 4 I I # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 18 m m 

b u c 

m a n o p e r a : 

1 C 3 4 I I # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 18 m m 

b u c 

utilaj: 

1 C 3 4 I I # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 18 m m 

b u c 

transport: 

8.1 3330777^ leu u-dus cupru DN 18x15x15 woe.%le buc 8.024 

9 I C 3 4 K 1 # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin buc 8 .000 
suuu ia cu icava uc cupru cu a iamcrrui exter ior ue z» m m 

buc 

material: 
suuu ia cu icava uc cupru cu a iamcrrui exter ior ue z» m m 

buc 

m a n o p e r a : 

suuu ia cu icava uc cupru cu a iamcrrui exter ior ue z» m m 
buc 

utilaj: 

suuu ia cu icava uc cupru cu a iamcrrui exter ior ue z» m m 
buc 

transport: 

9.1 3330805 - Teu redus cupru DN 28x 15x22 woeste buc 8.064 

10 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătura ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 22 m m 

buc 8 .000 10 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătura ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 22 m m 

buc 

material : 

10 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătura ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 22 m m 

buc 

m a n o p e r a : 

10 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătura ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 22 m m 

buc 

utilaj: 

10 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătura ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu tcava de cupru cu d iametrul exter ior de 22 m m 

buc 

transport: 

10.1 3330791 - Teu redus cupru DN 22x15x22 woeste buc 8.040 

11 IC,34K1# - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava dc cupru cu d iametrul exter ior dc 28 m m 

b u c 8 .000 11 IC,34K1# - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava dc cupru cu d iametrul exter ior dc 28 m m 

b u c 

material : 

11 IC,34K1# - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava dc cupru cu d iametrul exter ior dc 28 m m 

b u c 

m a n o p e i a : 

11 IC,34K1# - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava dc cupru cu d iametrul exter ior dc 28 m m 

b u c 

utilaj: 

11 IC,34K1# - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 suduri din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava dc cupru cu d iametrul exter ior dc 28 m m 

b u c 

transport: 

J 1.1 3330806 - Teu redus cupru D.N 28x15x28 woeste buc 8.064 

12 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 sudur i din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exter ior de 22 m m 

b u c 16.000 12 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 sudur i din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exter ior de 22 m m 

b u c 

material : 

12 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 sudur i din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exter ior de 22 m m 

b u c 

m a n o p e r a : 

12 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 sudur i din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exter ior de 22 m m 

b u c 

utilaj: 

12 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură ( f i t inguri ) cu 3 sudur i din cupru monta te prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exter ior de 22 m m 

b u c 

transport: 

J2.I 3330789 - Teu redus cupru DN 22x15x18 woeste buc 16.080 
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SECŢIUNEA TEHNICA •SECŢIUNEA Fl.NANCIARA 

Nr. Capitol de lucrări U.M. Cantitatea 
Preţul unitar 
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- I .ei-

TOTALUL, 
(fara TVA) 

- Lei -

^ 0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
13 IC34L1# - Piese de leaaliira (filinguri) cu 3 suduri diii cupru niontaie prin 

sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 35 m m 
buc 8.000 13 IC34L1# - Piese de leaaliira (filinguri) cu 3 suduri diii cupru niontaie prin 

sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 35 m m 
buc 

m a t e r i a l : 

13 IC34L1# - Piese de leaaliira (filinguri) cu 3 suduri diii cupru niontaie prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 35 m m 

buc 

m a n o p e r a : 

13 IC34L1# - Piese de leaaliira (filinguri) cu 3 suduri diii cupru niontaie prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 35 m m 

buc 

u t i la j : 

13 IC34L1# - Piese de leaaliira (filinguri) cu 3 suduri diii cupru niontaie prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 35 m m 

buc 

t r a n s p o r t : 

13.1 3330829 - Teu redus cupru DN 35x35x22 woesle buc 8.080 

14 IC34L1# - Piese de legătură (filinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 12.000 14 buc 

m a t e r i a l : 

14 buc 

manopera: 

14 buc 

u t i la j : 

14 buc 

transport: 

14.1 3330822 - Teu redus cupru DN 35x15x35 woesle buc 12.120 

15 IC34L1# - Piese de legătură (fltinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 8.000 15 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm 

buc 

m a t e r i a l : 

15 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm 

buc 

manopera: 

15 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm 

buc 

u t i l a j : 

15 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm 

buc 

t r a n s p o r t : 

15.1 3330827 - Teu redus cupru DN 35x28x28 woesle buc 8.080 

16 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 18.000 16 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

ma te r i a l : 

16 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

manopera: 

16 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

utilaj: 

16 I C 3 4 J 1 # - Piese de legătură (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

transport: 

16.1 3330800 - Teu redus cupru DN 22x22x15 woe.de buc 18.090 

17 IC34D1# - Piese dc legătură (ruinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diameirul exterior de 28 mm 

buc 22.000 17 IC34D1# - Piese dc legătură (ruinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diameirul exterior de 28 mm 

buc 

material: 

17 IC34D1# - Piese dc legătură (ruinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diameirul exterior de 28 mm 

buc 

manopera: 

17 IC34D1# - Piese dc legătură (ruinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diameirul exterior de 28 mm 

buc 

utilaj: 

17 IC34D1# - Piese dc legătură (ruinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diameirul exterior de 28 mm 

buc 

transport: 
17.1 3330907 - Reducţie cupru DN 28x15 woesle buc 22.110 

18 I C 3 4 ( , I # - Piese de legătură (filinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 8.000 18 I C 3 4 ( , I # - Piese de legătură (filinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 

material: 

18 I C 3 4 ( , I # - Piese de legătură (filinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 

manopera: 

18 I C 3 4 ( , I # - Piese de legătură (filinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 

utilaj: 

18 I C 3 4 ( , I # - Piese de legătură (filinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 

transport: 
/S. / 3330907 - ReducUe cupru DN 28x15 woesle buc 8.024 

19 l ( , 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 m m 

buc 8.000 19 l ( , 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 m m 

buc 

m a t e r i a l : 

19 l ( , 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 m m 

buc 

m a n o p e r a : 

19 l ( , 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 m m 

utilaj: 

19 l ( , 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 22 m m 

transport: 
19.1 3330902 - Reducţie cupru DN 22x18 woesle buc 8.024 
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20 1C34.41# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 

sudura cu ţeava dc cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv 
buc 28.000 20 1C34.41# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 

sudura cu ţeava dc cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv 
buc 

ma te r i a l : 

20 1C34.41# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava dc cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv 

buc 

manopera: 

buc 

ut i la j : 

buc 

t ran.spor t : 

20.1 7300332 - Curba ocoliioare cupru befl5 DN 15 woesle buc 28.028 

21 

j 

IC34A1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diamelrul exterior dc pana ia 15 mm inclusiv 

buc 28.000 21 

j 

IC34A1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diamelrul exterior dc pana ia 15 mm inclusiv 

buc 

material: 

21 

j 

IC34A1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diamelrul exterior dc pana ia 15 mm inclusiv 

buc 

m a n o p e r a : 

21 

j 

IC34A1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diamelrul exterior dc pana ia 15 mm inclusiv 

buc 

utilaj: 

21 

j 

IC34A1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diamelrul exterior dc pana ia 15 mm inclusiv 

buc 

t r a n s p o r t : 

2 / . / j 3334303 - Col din cupru la 90 grade,inlerior-inlerior cii D - hmm buc 28.028 

22 IC34B1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm 

buc 22.000 22 IC34B1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm 

buc 

material: 1 

22 IC34B1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm 

buc 

manopera: 

22 IC34B1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm 

buc 

u t i la j : 

22 IC34B1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm 

buc 

t r a n s p o r t : 

22.1 3334304 - Cot din cupru la 90 grade, Inlerior-inlerior cu D = ISnun buc 22.044 

23 IC34.41# - Pic.sc de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv 

biîc 28.000 23 IC34.41# - Pic.sc de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv 

biîc 

material: 

23 IC34.41# - Pic.sc de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv 

biîc 

m a n o p e r a : 

23 IC34.41# - Pic.sc de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv 

biîc 

u t i la j : 

23 IC34.41# - Pic.sc de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv 

biîc 

t r a n s p o r t : 

23.1 3331106 - 51ufa cupruJl 5 DN 15 woesle buc 28.028 

24 I 0 4 B 1 # - Picse de legătură (fitinguri) cii 2 suduri din cupru monlale prin buc 22.000 
.suuuia cu leava ue cupiu cu luameirui exterior ae 18 mm 

buc 

ma te r i a l : 
.suuuia cu leava ue cupiu cu luameirui exterior ae 18 mm 

buc 

manopera: 

.suuuia cu leava ue cupiu cu luameirui exterior ae 18 mm 
buc 

utilaj: 

.suuuia cu leava ue cupiu cu luameirui exterior ae 18 mm 
buc 

trains port: 

24.1 3331111 - Mufa cupru f22 DN 22 woesie buc 22.044 

25 I ( i 3 4 C l # - Piese dc legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 12.000 25 I ( i 3 4 C l # - Piese dc legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu ţeava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

material: 

buc 

manopera: 

buc 

utilaj: 

buc 

transport: 

25.1 33311II - Mufa cupru j22 DN22 woesle buc 12.036 

26 IC34I)1# - Piese de legătură (Fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm 

buc 12.000 26 IC34I)1# - Piese de legătură (Fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm 

buc 

material: 

26 IC34I)1# - Piese de legătură (Fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm 

buc 

manopera: 

26 IC34I)1# - Piese de legătură (Fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm 

buc 

ut i la j : 

26 IC34I)1# - Piese de legătură (Fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm 

buc 

transport: 

26.1 3331113 - Mufa cupru flS DN 28 woesle buc 12.060 
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27 IC34E1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 

sudura cu tcava de cupru cu diametrul e.xîerior dc 35 m m 
buc 16.000 27 IC34E1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 

sudura cu tcava de cupru cu diametrul e.xîerior dc 35 m m 
buc 

material; 

27 IC34E1# - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu tcava de cupru cu diametrul e.xîerior dc 35 m m 

buc 

manopera: 

buc 

utilaj: 

buc 

transport: 

27.1 3331115 - Mufa cupru f35 DN 35 woe.sle buc 16.112 

28 I C 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 6.000 28 I C 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

material: 

28 I C 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

manopera: 

28 I C 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

utilaj: 

28 I C 3 4 C I # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

transport: 

25'./ 3330716 - Racordolanddrept bronzjtx MDN3.74x22 cod46960018 buc 6.018 

29 I C 3 4 C 1 # - Piese de lepafura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava dc cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 6.000 29 I C 3 4 C 1 # - Piese de lepafura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava dc cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 

material: 

29 I C 3 4 C 1 # - Piese de lepafura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava dc cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 

manopera: 

29 I C 3 4 C 1 # - Piese de lepafura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava dc cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 

utilaj: 

29 I C 3 4 C 1 # - Piese de lepafura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin 
sudura cu teava dc cupru cu diametrul exterior dc 22 mm 

buc 

transport: 

29.1 3330716 - Racord oland dre.pt bronz f i x M DN 3/4x22 cod 46960018 buc 6.018 

30 IC3()C1# - Fitinguri cu 2 insurubari din Fonta maleabila montate prin 
insurubare cu teava de otel cu diametrul 3/4" 

buc 12.000 30 IC3()C1# - Fitinguri cu 2 insurubari din Fonta maleabila montate prin 
insurubare cu teava de otel cu diametrul 3/4" 

buc 

material: 

30 IC3()C1# - Fitinguri cu 2 insurubari din Fonta maleabila montate prin 
insurubare cu teava de otel cu diametrul 3/4" 

buc 

manopera: 

30 IC3()C1# - Fitinguri cu 2 insurubari din Fonta maleabila montate prin 
insurubare cu teava de otel cu diametrul 3/4" 

buc 

utilaj: 

30 IC3()C1# - Fitinguri cu 2 insurubari din Fonta maleabila montate prin 
insurubare cu teava de otel cu diametrul 3/4" 

buc 

transport: 

30.1 4121711 - Racord olandez el plana iil s482 DN 20 3/4 buc. 12.000 

31 I C 3 4 C 1 # - Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 16.000 31 
suduia cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

material: 

31 
suduia cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

manopera: 

31 
suduia cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

utilaj: 

31 
suduia cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

buc 

transport: 

31.1 33312.14 - Adaptor cupru/bronz.fUet int-ext pentru tevi cu, DN = 22 
mm 

buc 16.048 

32 IC,40I)1#-| 11 - Bratara pentru fixarea conductcior din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandare pe zid beton-braiari fixare tevi cupru D l 5 

btic 42.000 32 IC,40I)1#-| 11 - Bratara pentru fixarea conductcior din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandare pe zid beton-braiari fixare tevi cupru D l 5 

btic 

material: 

32 IC,40I)1#-| 11 - Bratara pentru fixarea conductcior din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandare pe zid beton-braiari fixare tevi cupru D l 5 

btic 

manopera: 

32 IC,40I)1#-| 11 - Bratara pentru fixarea conductcior din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandare pe zid beton-braiari fixare tevi cupru D l 5 

btic 

utilaj: 

32 IC,40I)1#-| 11 - Bratara pentru fixarea conductcior din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandare pe zid beton-braiari fixare tevi cupru D l 5 

btic 

transport: 

32.1 4204056 - Bratara tevi in.slalatn apa si gaze 1/4 buc 42.000 

33 IC40D1#-[11 - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandare pe zid beton-bralari fixare tevi cupru D l 8 

buc 36.000 33 IC40D1#-[11 - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandare pe zid beton-bralari fixare tevi cupru D l 8 

buc 

material: 

33 

manopera: 

33 

utilaj: 

33 

transport: 

33.1 4204044 - Bratara tevi in.dalalii apa si gaze 3/4 buc 36.000 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

SECTHJNE,\ TEHNIC.4 •SECŢIUNEA FIN.4.NCIARA 

.Nr. Capitol dc lucrări tl.M. 'j C.'antitatea 
Preţul unitar 
(fara I'VA) 

- l.ei -

TOTALUL 
(fara TV.A) 

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
34 IC401)1#-[1) - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci 

inclusiv pentru iii.stalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandate pe zid beton-Bratari fixare tevi cupru D22 

buc 22.000 34 IC401)1#-[1) - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru iii.stalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandate pe zid beton-Bratari fixare tevi cupru D22 

buc 

material: 

34 IC401)1#-[1) - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru iii.stalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandate pe zid beton-Bratari fixare tevi cupru D22 

buc 

manopera: 

34 IC401)1#-[1) - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru iii.stalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandate pe zid beton-Bratari fixare tevi cupru D22 

buc 

u t i la j : 

34 IC401)1#-[1) - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci 
inclusiv pentru iii.stalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 
cu expandate pe zid beton-Bratari fixare tevi cupru D22 

buc 

t r a n s p o r t : 

34J 4204068 - Bratara tevi in.slalalii apa .si gaze i/2 buc 22.000 

35 IC4M>I#- |11 - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci buc 
inclusiv pentru in.stalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 1 
cu cxoandare ne zid bclon-bratari fixare tcvi cunni D28 1 

28.000 35 IC4M>I#- |11 - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci buc 
inclusiv pentru in.stalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri 1 
cu cxoandare ne zid bclon-bratari fixare tcvi cunni D28 1 j ma te r i a l : 

35 

1 
1 m a n o p e r a : 

35 

u t i l a j : 

35 

t r a n s p o r t : 

35.1 4204070 - Bratara tevi insiaiatii apa si gaze i buc 28.000 

36 11)01-42 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire 
centrala cu d: 1/2 

buc 30.000 36 11)01-42 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire 
centrala cu d: 1/2 

buc 

ma te r i a l : 

36 11)01-42 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire 
centrala cu d: 1/2 

buc 

manopera: 

36 11)01-42 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire 
centrala cu d: 1/2 

buc 

u t i l a j : 

36 11)01-42 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire 
centrala cu d: 1/2 

buc 

t r a n s p o r t : 

36.1 4202732 - Robinet drept rac rad DN 1/2 pentru ţeava cu cod 
4o040413 

buc 30.000\ 

37 I C 3 0 E I # - Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin 
' î 1 ! I ' , Î I 1/1(1 

buc 8.000 37 
înşurubare cu ţeava de otel cu diametrul 1 1/4 

buc 

ma te r i a l : 

37 
înşurubare cu ţeava de otel cu diametrul 1 1/4 

buc 

m a n o p e r a : 

37 
înşurubare cu ţeava de otel cu diametrul 1 1/4 

buc 

u t i l a j : 

37 
înşurubare cu ţeava de otel cu diametrul 1 1/4 

buc 

t r a n s p o r t : 

37.1 4624062 - Faitrii fonia cu sitajfs pu am PN = 16 225 D - 40 n 5574 buc s.ooo 

38 I C 3 0 C 1 # - Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila monlalc prin 
Înşurubare cu leava de otel cu diametrul 3/4" 

buc 8.000 38 I C 3 0 C 1 # - Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila monlalc prin 
Înşurubare cu leava de otel cu diametrul 3/4" 

buc 

ma te r i a l : 

38 I C 3 0 C 1 # - Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila monlalc prin 
Înşurubare cu leava de otel cu diametrul 3/4" 

manopera: 

38 I C 3 0 C 1 # - Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila monlalc prin 
Înşurubare cu leava de otel cu diametrul 3/4" 

utilaj: 

38 I C 3 0 C 1 # - Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila monlalc prin 
Înşurubare cu leava de otel cu diametrul 3/4" 

transport: 

38.1 4624048 - Filtru fonta cu sitaffs pu am PN = 16 225 D = 25 n 5574 buc 8.000 

39 81)01.41 - Robinet de serviciu simplu buc 4.000 39 81)01.41 - Robinet de serviciu simplu buc 

material: 

39 81)01.41 - Robinet de serviciu simplu buc 

manopera: 

39 81)01.41 - Robinet de serviciu simplu buc 

utilaj: 

39 81)01.41 - Robinet de serviciu simplu buc 

transport: 

39.1 
i 

4201626 - Robinet irec.vent.mufe.aiama. r bach.pnl0-S0c,s.a83-l 1/4 buc 4.OO0I 

j 40 51)01.41 - Robinet de serviciu simplu buc 2.000 j 40 51)01.41 - Robinet de serviciu simplu buc 

material: 

51)01.41 - Robinet de serviciu simplu buc 

manopera: 

51)01.41 - Robinet de serviciu simplu buc 

utilaj: 

51)01.41 - Robinet de serviciu simplu 

{ 
transport: 

40.1 4201614 - Robinei trec.venl.mufe.aiama, r bach.pnFF80c,s.aS3-l/2 buc 4.000 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

SECTIU.NEA T E H N I C A SECTH.INEA FINANCIARA 

.Nr. Capitol (ie iucrari l i .M. 

1 

Cant i ta tea 
Preţul uni tar 
( fara TVA) 

- Lei -

T O T A I . I T , 
( fa ra TV.4) 

- L e i -

0 1 2 3 4 5 = 3 4 
41 I E ( H C 1 # - Efectiitu'ea probei de e tanşei ta te la p res iune a instalatiei de 

incalz i rc cciitrala cu supra fa ţa totala a corpur i lo r de încălzire 201 - 500 m p 
m p 135.000 I E ( H C 1 # - Efectiitu'ea probei de e tanşei ta te la p res iune a instalatiei de 

incalz i rc cciitrala cu supra fa ţa totala a corpur i lo r de încălzire 201 - 500 m p 
mater ia l : 

m a n o p e r a : 

utilaj: 

t r a n s p o r t : 

TOT.AL 1 (Cheltuieli directe) 

i Greu ta t e Materiale (tone) O r e Manopera Material Manopera Utilaj 'rran.sport T O T A L 
1 

i Recapituîaîie Valoare Materia! Manopera Utilaj T ranspo r t T O T A L : 

Al t e che l tu ie l i d i r e c t c 

C \ S 

c \ s s 

Somai 

1 OIKl dc l i se 

l 'ond de gtirantarc 

Conced i i si indemni ra l i i 

T 2 = T I + A l t e chcl l i i ie l i d i r e c t e 

C h e l t u i e l i i n d i r e c t c 

Chel tu ie l i indi rec te ! 

T 3 = T 2 + C h e l t u i e l i i n d i r e c t e 

Bcncf ic i i i 

i Prof i t r 1 
T 4 = T 3 + B e n e f i c i u 

i 

rrOT.AS. C E X E I C l t , ( fan) T V A ) 

153 



(fa 
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Beneficiar: 

Irixeculant: 

Proiectam: 

Obiectivul: 

Obiectul: 

Stadiul fizic: 

1 i i i 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

C O M U N A P A D E S 

S.C S M I T H & K L E I N S.R.L, 

Înfiinţare si dotare grădiniţă in satul Motru Sec, Comuna Pades, judeţul Gor j 

00) Constructii si instalatii 

004 Instalatii •fermice 

Anexa explicitare norme 

Nr. Simbo! Denumirea resursei Tip P.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 ' 1 i 2 3 4 î 3 6 7 = 5 X 6 

1B06A.W . - ' ' ' 
Radialoaie din otel monobloc a\-and lungimea de pana la KKIO mm inclusit 

i [ 7322940 f u i o r cmepa Mal kg 0.003 - - - 1 
2 11749 Instalator încălzire si gaze Man ora 0,500 

3 7609 Maşina de găurit electrica rotopercutanla d=3.5nini Utj ora 0,200 

TOTAL i B 0 6 A l # buc 

K 3(IClî7 
• l-ilinguri cu 2 iiisurubari din fonia maleabila montate prin înşurubare cu tcava dc otel cu diametrul 3/4" 1 

1 14209 Piesa de legătură pentru ţeava din otel ' Lista buc 1.000 

/ . / 412I7II Racord olandez el plana til s482 DN 20 3/4 Mat % 100.000 

2 6400338 Soluţie de etansare Mat kg 0.032 

j 7322940 Fuior cinepa Mat kg 0.016 

4 11749 Instalator incalzirc si uaze Man ora 0,220 

TOTAl, IC30CT# buc 

; K ; 3 0 E I # 
' f i t ingur i eu 2 insuruban din fonta maleabila montate prin înşurubare cu leavti dc otel eu diametrul 1 1,4" 

1 14200 Piesti de legătură pentru ţeava din otel l.islu buc 1 000 r - — " 
l.l 4624062 Filtru fonia cu sita f / s pu am PN ' 16 225 D = 40 n 

5574 ' 
Mat % 100.0001 1 

2 6400338 Soluţie de etansare Mat kg 0.050 

3 7322940 Fuior cinepa Mat kg 0,025 

4 11749 Instalator incalzire si eaze Man ora 0.340 

TOTAL IC30Ei# buc 

i C 3 i A Î # 
'I cava din cupru montata prin sudura Iu legătura corpurilor si aparatelor de încălzire in In.stalatic . 

14210 1 etivti. piese de Icgaturti din cupru si .Aeeesonu I.ista m 1 011 
r -

l.l 3334358 Ţeava cupru bare DN 15 woesle Mal % 100.000 
2 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2.X2.K500 mm Mat kg 0,020 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 t l 002 -30 ntr 4900-72 Mat kg 0,001 

4 1 1749 Instalator incalzire si gaze Man ora 0.250 

TOTAL IC31Al# m 

154 



lb lirailCLEIi 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. •Simbol Denumirea resursei Tip VM. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- l.ei -
(1 1 2 3 4 5 6 7 = 5 .\ 6 

1 I'eava dm cupru monlata prm sudura in cond distrih. in instalaţiile de ineal/irc eenliala cu diametuil exterior dc pana la 18.0 mm inclusiv 

1 14210 leava, piese dc legătură din cupru si .Accesoriu l.ista ni [ 1.011 
1 1 

/ , / 3334429 Teava cupru bare DN IS woesle Mat % 100.000 

2 5903105 blectrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm Mat kg 0,015 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72 Mat kg 0.001 

4 11749 Instalator incalzire si gaze Man ora 0.230 

T O T A L IC33A1# m 

1 i C 3 3 B W . . - . . i 
1 1 eav a dm eupru iiiomata prin sudura in cond. disirib in instalatiile de incalzire ccmrala cu diametrul exterior dc d"* 0 mm 
1 - - . ' - 1 
. 1 14210 1 ea \a . piese de legătură din eupru si ;\cce.soriu ! 1 ista m 1.016 

/ . / 3334491 Teava cupru bare DN 22 woesle Mat % 100.000 

2 5903105 t lectrod pentru lipit cupru l-cu p6 dc 2x2x500 mm Mat kg 0.020 

3 6109482 Pasta de lustiuit 253 d,002-30 ntr 4900-72 Mat kg 0,001 

r' 1 1749 Instalator încălzire si gaze j Man ora 0.280 

; i o r \ î . K 3 3 3 î # 

; K '33C1# 
' Teava din cupiu monlata prtn sudtira in cond disuib. in insialatiilc dc încălzire ccnlrala cu diametrul exterior de 28.0 mm 

1 14210 leava, piese de Icpatiira din cupru si Acce.soriu 
r~ 
Lista in 1,016 

1.1 3334584 Teava cupru bare DN 28 woe.ste Mai % 100.000 
9 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm Mat kg 0.025 

3 6109482 Pasta dclustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72 Mat kg 0.002 
4 11749 Instalator incalzire si gaze Man ora 0,210 

T O T A L I(:33C1# m 

i .IC33J)1# ' - ' ' - - ' 
^ Tcav a din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior dc 35.0 mm 1 [ 

14210 Teava. piese dc legătura din cupru si .Accesoriu I.isla 111 1 1.017 i 

1.1 3334635 l'eava cupru bare DN 35 woesle Mai % 100.000 
2 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm Mat kg 0,030 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 d,002-30 ntr 4900-72 Mal kg 0.003 
4 11749 Instalator incalzire sl gaze Man ora 0.350 

T O T A I . !C33I)1# m 

i IC34A1# - = . A . - . . - ^ . . - . : X . . . . . . . 
I Piese de Icaamra (liiingun) cu 2 suduti din cupru montate pun sudura cu teava dc eupiu cu diainelrul c.vteriot de puna la 15 mm inclusiv 

14210 Teava, piesc Je legatuia din cupru si Aeecsoiiu Lista buc 1,001 

1.1 7300332 Curba ocolitoare cupru be f i 5 DN 15 M'Oe.sle Mat % 100.000 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. .Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 
s 

1 
5903105 

2 
Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 dc 2x2x500 mm 

3 
Mat 

4 
kg 

5 
0.050 

h 7 = 5 .X 6 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72 Mal kg 0.005 

4 11749 Instalator Încălzire si aaze Man ora 0.350 

TOT.AI., IC34.A1# buc 

: K 3 4 B i # 
Piese dc legătură (filinguri) cu 2 suduri din cupru iiioiitalc prin sudura cu tcava dc cupru cu diametrul exterior dc 18 mm 

1 14210 feava, piese de leaatura din cupru si Accesoriu Lista buc 1.002 

/ . / 3334304 Col din cupru la 90 grade, interior-interior cu D •• 
ISmm 

% 100.000 

0 5903105 lilcctrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm Mat kg 0.060 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 3.002-30 ntr 4900-72 Mat kg 0.006 

4 11749 Instalator Încălzire si "fi/c Man ora 0.400 

T O T A L IC,34B1# buc 

I'icse dc Icguluru (.filinguri) cu 2 suduri dm cupru moniafc prin sudura cu toaca tie cupru cu diametrul exterior de 22 mm 

1 1421(1 Teata , piese de legătură dm cupru si .Accesoriu l.ista buc 1.003 

1.1 3330907 ReducUe cupru DN 28x15 woe.sle Mat % ! 00.000 
7 _ 5903105 Electrod pentm lipit cupru I-cu p6 de 2x2x500 mm Mal kg 0.070 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72 Mat kg 0.007 

4 11749 instalator incalzirc si gaze Man ora 0.500 

T O T A L lC34(, : i# buc 

Piese dc legătura (filinguri) cu 2 suduri dm cupru momale prin sudura cu tcava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm 

1 14210 feava, piese dc legătura din cupru si Accesoriu 1 ista buc 1.005 

/ . / 3330907 Reducţie cupru DN 28x15 woe.sie Mai % 100.000 
7 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 dc 2x2x500 mm Mat kg 0.080 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 d.0()2-3() ntr 4900-72 Mat kg 0.009 

4 I I749 Instalator Încălzire si gaze Man ora 0.600 

T O T A L IC34I.)1# buc 

I IC34E1#̂  
Piese dc legătură (filinguri) cu 2 suduri din cupru momalc prin sudura cu tcava de cupru cu diainctnil exterior de 35 mm 

1 14210 Tcava. piese dc legătură din cupru si .Accesoriu I.isla buc 1.007 

1.1 3331115 Mufa cupru (35 DN 35 woe.sle Mat % 100.000 
2 5903105 E-leclrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x^x500 mm Mat kg 0.100 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 d.0()2-30 ntr 4900-72 Mat kg 0.0 II 

4 11749 Instalator incalzirc si «aze Man ora 0.700 

T O T A L I C 3 4 E I # buc 

I C 3 4 H 1 # ' . ( ' ' - ' ' ' = ' - : V V. . 
Piese dc legătură (filinguri) cu 3 suduri din cupni montate prin sudura cu tcava de cupru cu diainetnil exterior dc pana la 
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C i l l T O i l L E I i 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate 
Preţul unitar Valoarea 
(fara TVA) (fara TVA) 

- Lei - 1 - Lei -

t) : 1 

• 15 mm inclusiv 

1 3 4 5 _ _ J _ 6 1 7 = 5 X 6 

1421(1 leava piese de Icgatuia din cupru si Accesoriu I.ista buc 1.002 

/ , / 3334321 Teu clin cupru egal cu D - ISmm Mat % 100.000 

2 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm Mat kg 0.080 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 d,002-30 ntr 4900-72 Mat kg 0.008 

4 1 ! 749 Instalator incalzire si aazc Man ora 0.500 

TOTAI. IC34H1# buc 

I IC:34I1# z = ' . . ^ 7 . z z 
; l 'iese de legătura f fitinguri) cu 3 .suduri din cupru montate prin sudura cu tcava J c cupru cu diametrul e.xlcrior dc 18 mm 

14210 Ţeava, piese dc legătură din cupru si .Accesoriu Lista buc j l.t)03 ! 

/ . / 3330777 Teu redus cupru DN 18x15x15 woe.sle Mat % i 00.000 

•L 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm Mat kg 0.090 

3 6109482 Pasta de lustruit 253 d.()02-30 ntr 4900-72 Mat kg 0.009 

4 11749 Instalator incalzire si gaze Man ora 0.600 

TOTAL IC34I1# buc 

K : 3 4 . i i # 
Piese de legulura (fi t inguri) eu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu ţeava do cupru cu diametrul exterior de 22 m m 

14210 •feava. piese de legătură tlin cupru si Accesoriu Lista buc 1.005 1 
Ti 3330791 Teu redus cupru DN 22xi5x22 woeste Mat % 100.000 

1. 5903105 Electrod pentru hpit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm Mat kg 0.100 

3 6109482 Pasta de lusliuit 253 d 002-30 ntr 4900-72 Mat kg 0.010 

4 1 1749 Instalator inca l /nc si ga / e Man ora 0.750 

TOTAL IC34,II# buc 

I T C 3 4 K W 
Pic.sc de legătură tr i l inguii) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu tcava dc cupru cu diametrul exterior de 28 mm 

1421(1 leava . pic.se de lenatnia din cupru si Accesoriu Ersla buc 1.008 1 

LI 3330805 Teu redus cupru DN 28x15x22 woesle Mat % 100.000 
2 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm Mal kg 0.120 

3 6109482 Pa.sla de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72 Mat kg 0.012 

4 11749 Instalator incalzire si gaze Man ora 0.900 

TOTAI., IC34K1# buc 

i K.'34î.l# 
Piese de legătură (fi t inguri) cu 3 suduri din cu|>ru montate prin sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm 

1-12)0 Ţeava, piese de legătură din cupru si Accesoriu Lista buc 1.010 r 

/ . / 3330829 Teu redus cupru DM 35x35x22 wnesle Mat % 100.000 

2 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm Mat kg 0.150 

3 6109482 P a s t a d e l u s t r u i t 2 5 3 d.()02-3() ntr 4900-72 Mat kg 0.016 
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y imiBCLHi ij. 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbol Denumirea resuixei Tip U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 
4 

1 
1 1749 

2 
Instalator incalzire si gaze 

3 
Man 

4 
ora 

5 
1.050 

6 7 = 5 X 6 

TOT.AL IC34L1# buc 

i ] C 4 « D I # - | Î | : . — .. = . . . - . . . . . . . 1 
Hraltini pentru l'iNarett conductelor din otel pantt la 1 met inclusiv pentru insttilalii de ineal/ire centrala sau gaze montata prin dihliin eu expandarc pc zid! 

1 beton-braiari fixare tevi cupru D15 i 

1 14220 Bratara pentru leava din otel Tasta buc ! 1.000! 

l.l 4204056 Bralara tevi iiMalalii apa .ti gaze 1/4 \Mal % 100.000 

2 16313344 Diblu cu expandarc marimea 8 Mat buc 1,000 

3 6832352 Burghiu cu cap vvidia D = 8 mm Mat buc 0,100 

4 1 1749 [n.stalator Incalzire si gaze Man ora 0.300 

5 7609 Maşina de găurit electrica rotopercutanla d=35miTi Utj ora 0,150 

TOT.AL IC40D1#- | «1 buc 

3l)(iîA2 
Robinet ventil dublu leglaj do colt pentru Inslalatic încălzire centrala cu d 1/2 

~—1 - . — . ^ - - ^ ™ „ „ 

1 1 1314 Robinet pir instal incalz centrala Lista buc 1.000 

|/./ 4202 732 Robinet drept rac rad UN 1/2 pentru leava cu cod 
4o0404I3 

.Mat % 100.000 

2 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 Mat kg 0.024 

3 7322940 Fuior cinepa Mat kg 0,012 

4 1171 1 instalator incalzire categoria I Man ora 0.090 

5 1 1731 Instalator incalzire categoria a Ul-a Man ora 0,080 

T O T A L II)01A2 buc 

•EOK'T. 
Llcciuaiea pidbci de clanscitate la pre.siune a insialatiei de incalzire centrala cu suprafaţa totala a ottrpurilor de inoai/irc 201 - 500 mp 

1 1 11 1749 Instalator încălzire si gaze 1 Man ora 0.440 
T 

! f 3304 blcctropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa 
15-30 kw 

Ulj ora 0.200 

T O T A L 1E01C1# — , 
mp 1 

1 S I M I A I ' . . . - - - 7 - - ...V - . - - ' 
1 Robinet de. serviciu simplu . . . . . . . 

1 1 141 1 Robinet pentru instal sanitare Lista buc 1.000 

l.l 4201626 Rohinel trec. vent.mufe.alama, r hach.pnIO-
80c.s.a83-l 1/4 

Mat % 100.000 

9 6108945 l/lei de in sicativat u.()()l-l3 stas 16-80 Mat kg 0.015 

3 7322940 Fuior cinepa Mat kg 0.008 
4 11621 Instalator sanitar categoria a lî-a Man ora 0,120 

T O T A L SDOIAI buc 

Pro iec tam 
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Beneficiar: 

Execulant: 

Proiectant: 

Obiectivul: 

Obiectul: 
Stadiul fizic: 

lITiiBCLEIi 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

C O M U N A PADES 

S,C SMITFI&Ki.EIN S.R.L 

înfiinţare ,si dotare grădiniţă in .satul Motru Sec, Comuna Pades, judeţul Gor j 

001 Conslructii si instalatii 
005 Racord Eleciric 

Formular F3 
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări 

.SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrări Claiititatca 
Preţul unitar 
(fara 'l'VA) 

- Lei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
1 W 2 K 0 5 B 1 - Firida branşam, dc bachelita inel. spargerea zidul, cărămidă 

lip Ib 10 cu sig If Montare 
buc 1 .000 1 W 2 K 0 5 B 1 - Firida branşam, dc bachelita inel. spargerea zidul, cărămidă 

lip Ib 10 cu sig If Montare 
buc 

m a t e r i a l : 

1 W 2 K 0 5 B 1 - Firida branşam, dc bachelita inel. spargerea zidul, cărămidă 
lip Ib 10 cu sig If Montare 

buc 

m a n o p e r a : 

1 W 2 K 0 5 B 1 - Firida branşam, dc bachelita inel. spargerea zidul, cărămidă 
lip Ib 10 cu sig If Montare 

buc 

u t i l a j : 

1 W 2 K 0 5 B 1 - Firida branşam, dc bachelita inel. spargerea zidul, cărămidă 
lip Ib 10 cu sig If Montare 

buc 

t r a n s p o r t : 

2 W 2 E 1 2 F 0 1 - Tablou distrib mod ideb Montare firida sig mpr 315-630 a 
tip 2e-3b eu3 set mpr 6 sig Ifd-iii 

buc 1.000 2 W 2 E 1 2 F 0 1 - Tablou distrib mod ideb Montare firida sig mpr 315-630 a 
tip 2e-3b eu3 set mpr 6 sig Ifd-iii 

buc 

m a t e r i a l : 

2 W 2 E 1 2 F 0 1 - Tablou distrib mod ideb Montare firida sig mpr 315-630 a 
tip 2e-3b eu3 set mpr 6 sig Ifd-iii 

buc 

m a n o p e r a : 

2 W 2 E 1 2 F 0 1 - Tablou distrib mod ideb Montare firida sig mpr 315-630 a 
tip 2e-3b eu3 set mpr 6 sig Ifd-iii 

buc 

u t i l a j : 

2 W 2 E 1 2 F 0 1 - Tablou distrib mod ideb Montare firida sig mpr 315-630 a 
tip 2e-3b eu3 set mpr 6 sig Ifd-iii 

buc 

t r a n s p o r t : 

2.1 7349004 - BLOC F4 FCTRIC DE M.4SURARES1 PROTECTlE- BMP buc I.OOO 

3 W 2 G 0 1 . 4 0 8 - M o n t a r e c ab lu sub t 1 kv gr 0,351-0,450 kg/m cu-al in sant 
pe pat de nisip fi obst, cu tr. manuale demontat 

ni 45.000 3 W 2 G 0 1 . 4 0 8 - M o n t a r e c ab lu sub t 1 kv gr 0,351-0,450 kg/m cu-al in sant 
pe pat de nisip fi obst, cu tr. manuale demontat 

ni 

m a t e r i a l : 

3 W 2 G 0 1 . 4 0 8 - M o n t a r e c ab lu sub t 1 kv gr 0,351-0,450 kg/m cu-al in sant 
pe pat de nisip fi obst, cu tr. manuale demontat 

ni 

m a n o p e r a : 

3 W 2 G 0 1 . 4 0 8 - M o n t a r e c ab lu sub t 1 kv gr 0,351-0,450 kg/m cu-al in sant 
pe pat de nisip fi obst, cu tr. manuale demontat 

ni 

u t i l a j : 

3 W 2 G 0 1 . 4 0 8 - M o n t a r e c ab lu sub t 1 kv gr 0,351-0,450 kg/m cu-al in sant 
pe pat de nisip fi obst, cu tr. manuale demontat 

ni 

t r a n s p o r t : 

3.1 3270819 - CABLLi EL17C7P1C CYABY-F 0.6/1 KV ( 4 X 10) m 45.000 

4 W2I107.41 - Profil tip m pentru 1 cablu de Ikv strat protector cu folii din 
pvc 

m 40 .000 4 W2I107.41 - Profil tip m pentru 1 cablu de Ikv strat protector cu folii din 
pvc 

m 

m a t e r i a l : 

4 W2I107.41 - Profil tip m pentru 1 cablu de Ikv strat protector cu folii din 
pvc 

m 

m a n o p e r a : 

4 W2I107.41 - Profil tip m pentru 1 cablu de Ikv strat protector cu folii din 
pvc 

m 

u t i l a j : 

4 W2I107.41 - Profil tip m pentru 1 cablu de Ikv strat protector cu folii din 
pvc 

m 

t r a n s p o r t : 

5 W2,I03BI - Scoatere de sub tensiune a reţelei in vedea reparare si rac buc 1 .000 5 
brans a reţelei subteiane 

buc 

m a t e r i a l : 

5 
brans a reţelei subteiane 

buc 

m a n o p e r a : 

5 
brans a reţelei subteiane 

buc 

u t i l a j : 

5 
brans a reţelei subteiane 

buc 

t r a i r spo r t : 

6 TS .416D2 - Săpătură manuala dc pamant, in spatii limitate.in tranşee dc 
pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant 
cu umiditate naturala fara sprijiniri latimc < 1 m adancime < 1.5in,teren 
foarte tare cu obstacol 

mc 20.250 6 TS .416D2 - Săpătură manuala dc pamant, in spatii limitate.in tranşee dc 
pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant 
cu umiditate naturala fara sprijiniri latimc < 1 m adancime < 1.5in,teren 
foarte tare cu obstacol 

mc 

m a t e r i a l : 

6 TS .416D2 - Săpătură manuala dc pamant, in spatii limitate.in tranşee dc 
pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant 
cu umiditate naturala fara sprijiniri latimc < 1 m adancime < 1.5in,teren 
foarte tare cu obstacol 

mc 

m a n o p e r a : 

6 TS .416D2 - Săpătură manuala dc pamant, in spatii limitate.in tranşee dc 
pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant 
cu umiditate naturala fara sprijiniri latimc < 1 m adancime < 1.5in,teren 
foarte tare cu obstacol 

mc 

u t i l a j : 

6 TS .416D2 - Săpătură manuala dc pamant, in spatii limitate.in tranşee dc 
pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant 
cu umiditate naturala fara sprijiniri latimc < 1 m adancime < 1.5in,teren 
foarte tare cu obstacol 

mc 

t ra i l .sport: 
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fp 
b i m M L E I i 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

.SECTIUNE..\TEUNIC.4 SECTI l.iN EA H NANC lARA 

Nr. Capitol dc lucrări U.M. C.'untitiitea 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
7 ' rS I . ) l8DI - Umlutura compacla ta in sanluri .pentru cabluri le Îngropate ale mc 20.325 7 

liniilor electrice de înalta tensiune.cxecutata cu pamant provenit din : teren 
Ioane tare 

mc 

m a t e r i a l : 

7 
liniilor electrice de înalta tensiune.cxecutata cu pamant provenit din : teren 
Ioane tare 

mc 

manopera: 

7 
liniilor electrice de înalta tensiune.cxecutata cu pamant provenit din : teren 
Ioane tare 

mc 

utilaj: 

7 
liniilor electrice de înalta tensiune.cxecutata cu pamant provenit din : teren 
Ioane tare 

mc 

t r a i i s p o r l : 

8 W I R ( ) 6 A 3 - Electrod din teava dc otel de doi toii si jumatatepentru 
legarea la pamant in teren foarte tare 

m 24.000 8 W I R ( ) 6 A 3 - Electrod din teava dc otel de doi toii si jumatatepentru 
legarea la pamant in teren foarte tare 

m 

material: 

8 W I R ( ) 6 A 3 - Electrod din teava dc otel de doi toii si jumatatepentru 
legarea la pamant in teren foarte tare 

m 

m a n o p e r a : 

8 W I R ( ) 6 A 3 - Electrod din teava dc otel de doi toii si jumatatepentru 
legarea la pamant in teren foarte tare 

m 

u t i l a j : 

8 W I R ( ) 6 A 3 - Electrod din teava dc otel de doi toii si jumatatepentru 
legarea la pamant in teren foarte tare 

m 

t r a n s p o r t : 

9 \\-1 R07.A3 - Banda otel 40x6mm nezincata.pentru priza de legare la III 25.000 9 

pamanl. lea Înalta tensiune in teicu toarte tare 

III 

m a t e r i a l : 

9 

pamanl. lea Înalta tensiune in teicu toarte tare 

III 

manopera: 

9 

pamanl. lea Înalta tensiune in teicu toarte tare 

III 

utilaj: 

9 

pamanl. lea Înalta tensiune in teicu toarte tare 

III 

t r a n s p o r t : 

TOT.4L I (Cheltuieli directe) 

Grcufate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

Recapitulatie Valoare .Material Manopera Utilaj Transpor t TOTAI., 

.Alte chel tuie l i d i r cc t e 

C A S 

C A S S 

Somai 

Fond de risc 

Fond de garantare 

Concedi i si indemnizaţii 

T 2 = T I + Al te chel tuiel i d i r ec t e 

Che l tu ie l i i n d i r e c t e 

Cheltuieli indirecte 

T 3 = T 2 + Che l tu ie l i i n d i r e c t e 

Benef ic iu 

Prolîl 

T4 = T 3 -f Bciicficiii 

. rOT. ' -J , { ;E \"KR. \ ! , (iV.ra T \ ' V ) 

Proiectaţii 
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Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 
Stadiul fizic: 

imâiLEli S.B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

COMUNA PADES 

S.C SMITH&KLEIN S.R.L 
înfiinţare si dotare grădiniţă in satul Motru Sec. Comuna Pades, judeţul Gori 

00! Constructii si instalalii 
005 Racord Electric 

A n e x a e x p l i c i t a r e n o r m e 

Nr. 1 Sim boi Denumirea re.sursei Tip Cantitate 
Preţui unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -
0 

1 Sf 
s a p 
null 

1 t 2 

1.161)2 
itura manuala de pamant.in spaiii limilale.in iwnsce de pana la 4 m adunciii 
raia fara .sprinmn lalinnc 1 ni adancime - 1 Sm.tcren foarlc tare cu obstacr 

3 

ic.pemri 
il 

4 

1 cabluri ok 

5 

'cil ice dc malta u 

6 

msiune in pamani 

7 = 5 \ 6 

cu umiditate 

; 1 20231 ! I Icctncian cabluri subteianc catcgoria a IIl-a Man I ora 1 0 360 r 
2 29921 Muncitor deservire c~tii maşini catcgoria 1 Man j ora 3.550 

TOT.AL TSA16D2 mc 

. T S I ) ! 8 » Î 
: l Inilulura coinpaclata in santuri.pentrii cablurile iiigroptilo ale liniilor clcclricc d le inalta tcnsiiine.e.xeciitata cu ptimant provenit din : lorcn foarte tare 

' 1 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in 
cistenic 

Mat 1 mc 0.100 

2 19621 Săpător categoria a Il-a Man ora 1.370 
3 19931 Muncilor deservire constructii montaj categoria a Hl-a Man ora 0.170 

T O T A L T S D I S B I inc 

V,'iR!)&A3 
' LleclroJ Jin leava dc otel dc doi tuli si jiimalatepcnlrii legarea Ia pamant in Icrcn Ibarlc tare 

13108475 leava peniui conslructii fara suduia 1 C 60 \ .s /()1,1 3,s 
s 404/2 

Mat 
j 

m 1 (100 

2 3435828 Otel lat lam.cald s 395 01.. 37-1N IT = 40 x 6 Mat kg 0.200 

3 5900358 Electrod sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg,22le D = 2.50mm Mat kg 0,050 

4 6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66 Mat kg 0.010 

5 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 Mat 1 0.010 
6 7306661 Bumbac de sters Mat kg 0.010 
7 20311 Electrician post trafo categoria 1 Man ora 1.038 
8 20321 Eîcclrician post irafo eategoria a fl-a Man ora 0.022 
9 20331 Electrician post irafo categoria a lll-a Man ora 0.246 
10 20341 Electrician post trafo categoria a IV-a Man ora 0.022 
11 3006 Grup termic de sudura 28-35kvv Utj j ora 0.040 

T O T A L W I R 0 6 A 3 — m 

: \VÎK{)7,.\3 
, Banda otel 4(K6mm neziiieala-pcntru priza de legare la pamant.tea inalta tensiune in teren foarte tare 

1 34 35X28 ' Otel lat lam cald s 395 Ol 37-IN 11 - 40 x 6 | Mai 1 kg j 1.890 

5817848 Şurub cap hexagonal semiprecis M 12x 40 gr. 5.8 s 6220 Mat buc 1 0.200 



l i r a i l L E I i S.M 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip II..M. Cantitate 
Pretu! unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -
r 0 

3 
I ' 
5843067 

2 
Piuliţa hexagonala speciala s 6 2 l 8 (91,37 M 12 

3 

Mat 
4 

i , 
buc 

5 
0.200 

6 7 = .5 .X 6 

4 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 Mat 1 0,010 

7306651 Bumbac de sters Mat kg 0,010 

6 19621 Săpător categoria a ll-a Man ora 1.720 

7 20111 Hiectrician linii electrice aeriene categoria l~a Man ora 0.178 

8 20121 Electrician linii electrice aeriene categoria a Il-a Man ora 0.178 

9 20141 Eilecirician linii electrice aeriene catcgoria a IV-a Man ora 0,178 

T O T . 4 L W1R07.43 ni 

' \V2E!2F(h 
lahlou di.slnb mod ideb Momaiv InnJasig mpr 31.5-630 a t i p 2 e - 3 b e u 3 scl m p r 6 sig Ifd-iii 

^ ^ 

1' 1831380 fonduc to i lume eupru pti 1 c a 25 7x 2.14 cs 404 Mat ! ^ n ' 1 500 i 

2 5203255 Papuc slantat din alama pentru cond.eupru 12x 16,5 
mmp 

Mat buc 3,000 

3 5209675 Brida inferioara din otel zincat 40x3 73 ep 609-02 Mat buc 2.000 

4 .5209687 Brida superioara din otel zincat 40x3 73 ep 609-01 Mat buc 2.000 

5 5500380 Siguranţa mpr 630 a Mat buc 9.000 

6 5500445 Şurub de calibrarc d3 de 60a, din am 58t,dcsen p-44625 Mat buc 6.000 

7 5537096 Patron fuzibil 65 A simbol 2270 Mat buc 6.060 
8 5601691 Capac portel.electroteh.joasa tens.pt.sig.fuz.d 3 63 a Mat buc 6,060 

9 5837733 Şurub cu cap hexagonal 1 6 x 60 fi s 1454 Mat buc 2.000 

10 5837745 Şurub cu cap hexagonal 1 8 x 25 fl s 1454 Mat buc 21.000 

1 1 5837915 Şurub cu cap hexagonal 1 10 x 50 fl s 1454 Mat buc 27.000 

12 5881083 Salba gro.plata pentru met M 9 (91.34 s 1388 Mat buc 18.000 

13 5881241 Şaiba gros.plata pentru metale M 10. (91- 34, sl 388 Mat buc 20,000 

14 5881318 Salba gros.plata pentru met M 16 OL 34 s 1388 Mat buc 2,000 

15 5883421 Şaiba growei s7666 M 1 0 Mat buc 31,000 
16 5884085 Salba grower seria mij. n M 16 arc6a s 7666/2 Mat buc 18.000 

17 5904782 Aliiij de lipit staniu-plumb marca Ip 60 Mat kg 0,075 
18 6100022 Minium de plumb tip ns stas 429-67 Mat kg 0.020 
19 6103581 Vopsea gri cenuşiu v.841-1 mr 90-80 Mat kg 0,025 

20 6200535 Benzina de cxtiacl iet ip 80/120 s 45 Mat 1 0.325 
21 6202612 Unsori consistente de uz general u 100 ca 4 s 562 Mat kg 0.001 

92 6621519 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc lOmxlOmm s 3658 Mat m 0,750 

23 7306661 Bumbac de sters Mat kg 0.012 
24 7329962 Miner siguranţa pentru mare puterede rupere 315a si 600a Mat buc 1.000 

162 



m ' E i i L E I i 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

.Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TV.A) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 
2.5 7348803 

2 
Tablou distrib,model ideb mont.in firida 350a tip P 3 a 

3 
Mat 

4 
buc 

5 

1.000 
6 7 = 5 X 6 

26 20131 Electrician linii electrice aeriene categoria a 111-a Man ora 3.837 

27 20221 Electrician cabluri subterane categoria a Il-a Man ora 0.293 

28 20251 Eleeliician cabluri subterane categoria a V-a Man ora 0.293 

29 22211 Masinisl maşini ibna categoria 1 Man ora 0.293 

30 7349004 BLOC ELECTRIC DE M A S U R A R E SI PROTECTIE-
BMP 

Mat buc 1.000 

T O T . 4 L W 2 E I 2 F 0 1 buc 

Montare cablu subt 1 kvg t 0 351-0-150 kg,'m eu-al in sant pe pul de nisip f ob.st cu tr manuale demontat 

1 21)21 1 fdectrician cabluri subterane categoria 1 Man ora 0.011 

2 20251 Electrician cabluri subterane categoria a V-a Man ora 0.001 

3 3270819 CABLU ELECTRIC CYABY-F 0.6/1 KV ( 4 X 10 ) Mat 111 1.000 

TOTAI. , W 2 G 0 1 A 0 8 ni 

Profil lip m pcnlni 1 cablu dc lk \ slral protcclorcu folii din p \ c 

1 6716948 , l -ohede PVC ( 5 - 0 , 8 ntr 9001-80 Mat kg 0,800 
a 20211 Electrician cabluri subterane categoria 1 Man ora 0.044 

T O T A I . W 2 H 0 7 A 1 m 

VV2,)(»3Bi 
Scoatere de sub tensiune a reţelei in vedea reparare si rac brans a reţelei subterane 

1 20121 Elcctncian linii electrice aeriene categoria a ll-a Man ora 2.330 i 

7 20141 Elcctrician linii electrice aeriene raleaoria a IV-a Man ora 2.790 

3 20161 Islectrician linii eleeliice aeriene categoria a Vl-a Man ora 2.330 

T O T A L W 2 J ( B B I buc 

• W 2 K ( l 5 S i 
1 irida branşam de baehelila mc! spa igerca / idu l caramida lip Ib 10 cu sig 11" Montare 

1 

, 1 2100830 Ip.sos pentru consiiuctii lip saci. s .545,4 Mat kg 0.250 

2 2950716 Diblu din lemn Mat buc 4.()0() 

3 5837733 Şurub cu cap he,xagonal 1 6 x 60 f 1 s 1454 Mat buc 4.000 

4 7306661 Bumbac de sters Mat kg ().0()5 

5 I V M l Firida brans.bachelila tip Ibid de 114x l38x l81mm Mat buc 1.000 

6 20111 Electrician linii electrice aeriene categoria I-a Man ora 0.766 

7 20121 Electrician linii electrice aeriene categoria a Il-a Man ora 0.779 

8 20131 Electrician linii electrice aeriene categoria a lll-a Man ora 0.239 

9 20141 Eleeliician linii electrice aeriene categoria a IV-a Man ora 0.118 

T O T A L W 2 K 0 5 B I 
. . . . . . . 
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Bcneficiar: 
Executant: 
Proicctant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 
Stadiul fizic: 

llffliSCLHi i.B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

COMUNA PADES 

S.C SMITU&KLEIN S.R.L 
înfiinţare si dotare grădiniţă in satul Motru Sec, Comuna Fades, judeţul Gorj 

001 Constructii si instalatii 
006 Branşament Apa 

Formular F3 
Lis ta cu cantitati de lucrări pe ca t ego r i i d e lucrări 

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrări U..M. Cantitatea 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- l.ei -

TOTALUI, 
(fara TVA) 

- Lei -

0 I 2 3 4 5 = 3 x 4 
1 . 4CAI0A3 - Montare ţeava pvc tip 4(g) in pamant in 

exteriorulcladirilor.avand dn 40 
01 30.000 1 . 4CAI0A3 - Montare ţeava pvc tip 4(g) in pamant in 

exteriorulcladirilor.avand dn 40 
01 

mater ia l : 

1 . 4CAI0A3 - Montare ţeava pvc tip 4(g) in pamant in 
exteriorulcladirilor.avand dn 40 

01 

m a n o p e r a : 

1 . 4CAI0A3 - Montare ţeava pvc tip 4(g) in pamant in 
exteriorulcladirilor.avand dn 40 

01 

ut i la j : 

1 . 4CAI0A3 - Montare ţeava pvc tip 4(g) in pamant in 
exteriorulcladirilor.avand dn 40 

01 

transport: 

/ . / 6701169 - Ţeava HDPE 80 312uni76l l. 7615 pnI6 cMOxS. 6 cod 
64000132 

m 30.000 

2 .ACE12C1 - Montare contor dc apa cu palete avand d 30 mm buc 1.000 2 .ACE12C1 - Montare contor dc apa cu palete avand d 30 mm buc 

mater ia l : 

buc 

manopera: 

1 

buc 

utilaj: 

buc 

t r anspo r t : 

2.! 

3 

3270849 - CONTOR APA MTWI40 CU CADRAN USCAT SI RELEU 
REED 

buc 1.000 2.! 

3 I.43()A1 - Filtru de combustibil lichid sau ulei buc l.OOO 

2.! 

3 

mater ia l : 

2.! 

3 

manopera: 

2.! 

3 

utilaj: 

2.! 

3 

t r a n s p o r t : 

3.1 3270640 - FILTRU "Y" / 1/2" buc 1.000 

4 ACEIOBl - Robinet dc concesie pentru levi din plumb avand d: 30 mm buc 2.000 4 ACEIOBl - Robinet dc concesie pentru levi din plumb avand d: 30 mm buc 

mater ia l : 
1 j 
1 

buc 

m a n o p e r a : 

buc 

ut i laj : 

buc 

transport: 
4.1 7344119 - Robinet sfera fixfi i-pârghie mâner DN 11/2 cod 40470425 buc 2.000 

4.2 7355820 - Tija de manevra si mufa dubla DN 20 mm buc 2.000 

5 SF06E1 - Cămin dc vizitare, recipient.din zidarie.avand secţiune inter, 
n on..A on..„ j n nn... 

buc 1.000 
j u,oo,\vi,ooNi uuinennea ue z.uoni 

buc 

mater ia l : 

i 

buc 

m a n o p e r a : i 

buc 

utilaj: 

i 

buc 

transport: 
5.1 7000305 - CĂMIN PVC DE APOMETRU buc 1.000 

164 



imiSCLEli S.B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

SECTHJ.NEA TEHIS'ICA SECŢIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capito! de iucrari U.M. Cantitatea 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei -

0 1 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
6 T.S.402G1 - Sapatura manuala dc pamant in spatii limitatc.avand sub 1.00 mc 13.0()0 

HI sau pesie i .uu m laume.execuiaia lata sprijini,cu taiuz vertical,la 
fundati i ,canale,subsoluri ,drenuri , lrepte de infratire etc .in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 m teren foarte tare 

mc 

m a t e r i a l : 
HI sau pesie i .uu m laume.execuiaia lata sprijini,cu taiuz vertical,la 
fundati i ,canale,subsoluri ,drenuri , lrepte de infratire etc .in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 m teren foarte tare 

mc 

m a n o p e r a : 

HI sau pesie i .uu m laume.execuiaia lata sprijini,cu taiuz vertical,la 
fundati i ,canale,subsoluri ,drenuri , lrepte de infratire etc .in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 m teren foarte tare 

mc 

u t i l a j : 

HI sau pesie i .uu m laume.execuiaia lata sprijini,cu taiuz vertical,la 
fundati i ,canale,subsoluri ,drenuri , lrepte de infratire etc .in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 m teren foarte tare 

mc 

t r a n s p o r t : 

7 •ACLOSAl - Umplutura in sant. la cond, dc alim, cu apa si canalizare cu: 
nisip 

mc 2.000 7 •ACLOSAl - Umplutura in sant. la cond, dc alim, cu apa si canalizare cu: 
nisip 

mc 

m a t e r i a l : 

mc 

1 m a n o p e r a : 

mc 

u t i l a j : 

mc 

t r a n s p o r t : 

8 1 SDOl DI - Imprasticrea cu lopata a pamant. aiînat.strat uniform 10-
.lOcin. gros cu sfariin, bulg. teren teren foarte tare 

mc 11 .000 8 1 SDOl DI - Imprasticrea cu lopata a pamant. aiînat.strat uniform 10-
.lOcin. gros cu sfariin, bulg. teren teren foarte tare 

mc 

m a t e r i a l : 

8 1 SDOl DI - Imprasticrea cu lopata a pamant. aiînat.strat uniform 10-
.lOcin. gros cu sfariin, bulg. teren teren foarte tare 

mc 

m a n o p e r a : 

8 1 SDOl DI - Imprasticrea cu lopata a pamant. aiînat.strat uniform 10-
.lOcin. gros cu sfariin, bulg. teren teren foarte tare 

mc 

u t i l a j : 

8 1 SDOl DI - Imprasticrea cu lopata a pamant. aiînat.strat uniform 10-
.lOcin. gros cu sfariin, bulg. teren teren foarte tare 

mc 

t r a n s p o r t : 

9 T.SD04I)1 - Compactarea cu niaiul de mana a umpluturi lor executate in mc 11.000 
săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv uciarea liecarui strat de 
pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv 

mc 

m a t e r i a l : 
săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv uciarea liecarui strat de 
pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv 

mc 

m a n o p e r a : 

săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv uciarea liecarui strat de 
pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv 

mc 

u t i l a j : 

săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv uciarea liecarui strat de 
pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv 

mc 

t ran . spor t : 

10 .AC.417.41 - Piesa legătură din poliesteri armate cu fibre sticla avand 
greutatea pe bucala pina la inc. IO kg 

buc 6.000 10 .AC.417.41 - Piesa legătură din poliesteri armate cu fibre sticla avand 
greutatea pe bucala pina la inc. IO kg 

buc 

m a t e r i a l : 

10 .AC.417.41 - Piesa legătură din poliesteri armate cu fibre sticla avand 
greutatea pe bucala pina la inc. IO kg 

buc 

m a n o p e r a : 

buc 

u t i l a j : 

buc 

t r a n s p o r t : 

10 3270641 - MUi-A E1.J-.CTR().SUDAB1LA <SAFEK1T> P E H D D. 40 buc 4.000 

10 3270642 - C O T 45 GRD. E L E C T R O S U D A B I L D. 40 buc 2.000 

11 T S F O I A I - Sprijiniri de maluri .cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la 
săpături cxeculate in spatii l imitatc.avand latimea de pana la 1.50 in intre 
maluri adancimea săpăturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0,00-0.20 in 

m p 25.000 11 T S F O I A I - Sprijiniri de maluri .cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la 
săpături cxeculate in spatii l imitatc.avand latimea de pana la 1.50 in intre 
maluri adancimea săpăturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0,00-0.20 in 

m p 

m a t e r i a l ; 

11 T S F O I A I - Sprijiniri de maluri .cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la 
săpături cxeculate in spatii l imitatc.avand latimea de pana la 1.50 in intre 
maluri adancimea săpăturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0,00-0.20 in 

m p 

m a n o p e r a : 

11 T S F O I A I - Sprijiniri de maluri .cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la 
săpături cxeculate in spatii l imitatc.avand latimea de pana la 1.50 in intre 
maluri adancimea săpăturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0,00-0.20 in 

m p 

u t i l a j : 

I 1 - — . ._. ... _ 

m p 

t ran . spor t : j 

TOTAL 1 (Cheltuieli directe) 

Greutate Materiale (tone) j Ore Manopera Material .Manopera Utilaj Transpor t TOTAL 

Recapitiilatie Valoare Material -Manopera Utilaj j Traii-sport TOTAL 

,4lte diel t i i ie l i d i r ec t e 

CAS 

c \ss 
Soiiiaj 

Fond de risc 

Fond de gtirantare j 

Concedii si indemnizaţii j [ 
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1 Hlâl i ) o J U n 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Recapitulatie Vaîoare Material .Manopera Utilaj Transport 'TOTAL 

T 2 = T I + .4ltc d i c l t u i e l i t i i rec tc 

Che l tu i e l i i n d i r e c t e 

Chel tuiel i indirecte 

T 3 = T 2 + Che l tu i e l i i n d i r e c t e 

B e n e f k i u 

Prolit 

T 4 = T 3 + Benef ic iu 

T O I V a . < ; F . N E R . 4 1 ( t a r a T V , 4 ) 
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y IDT^MLEIi 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 
Stadiul fizic: 

COMUNA PADES 

S.C SMITHcVKLEIN S.R.L 
înfiinţare .si dotare grădiniţă in .satul Motru Sec. Comuna Pade.s, judeţul (iorj 

001 Constructii si inslalatii 
006 Branşament Apa 

A n e x a exp l i c i t a r e n o r m e 

Nr. Simbol Denumirea resursei •lip L.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- l.ei -

Valoarea 
(fara "rVA) 

- Lei -

0 1 2 3 4 5 fi 7 = S X 6 

ACAIUAO 
Montare ictivti pvc lip 4{g) in pamant in cxteriorulcladirilor.avand dn 40 

1 601)1678 1 linie slef.usc.sticla foi 2 3 x 3 0 g r 4 0 s lăSl iMat i buc 0,060 î : 
j 

2 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 Mat kg 0.001 

.3 6200.773 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 Mat 1 0.002 

4 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la relea Mal mc 0,003 

5 6700597 Ţeava din p.v.c.rigid tip g 40x3 stas 6675/2 Mat m 1.050 

6 6712514 Cot PVC neplasl.inibin.prin lip.pn 10 DN 40 l i pgs7175 Mat buc 0.030 

7 671344! Mufa PVC tip g DN 40 nii 2167 Mat buc 0.162 

8 6714160 Reducţie PVC g tip A 40- 32 stas 7178 Mal buc 0.030 

9 6714859 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 40 stas 7174 Mat buc 0.030 

10 7317232 Dicloretan cs. 17/73 Mat kg 0.002 

11 1201 1 Instalator alimentare cu apa categoria I-a Man ora 0.090 

12 12021 Instalator alimentare cu apa categoria a Il-a Man ora 0.040 

13 12031 Instalator alimentare apa categoria a IlI-a Man ora 0.070 

14 12041 Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a Man ora 0.040 

L5 19931 Muncitor deservire constructii montaj catcgoria a lll-a Man ora 0.010 

16 4701 Motopompa 6- 8cp uy ora (),()() 1 

17 6701169 Ţeava HOPE 80 312uni7611.7615 pn l6 dn4()x5.6 cod 
64000132 

Mat m 1.000 

•l'OTAI, ACA10A3 m 

, U A i 7 , i ; 
Piesa Icgatui.i dm pohesteii armato cu fibre s u d a avand greutatea pe bucala pma la inc. 10 kg 

li 1 1707 Piesa de legătură din policslci cuibe I ista - 1 0001 
A II708 Piesa de legaluia policsici leun ramillcaic Lista ' 1.000 

3 1 1709 Piesa de leg policster reducţii Lista - 1,000 

4 120! 1 Instalator alimentare cu apa categoria I-a Man ora 0.305 

5 12041 Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a Man ora 0.305 

TOTAL. ACA17AI buc 

j ACEOSAÎ 
i Umplutura in stinî, la cond. dc alim, cu tipa si cantilizarc cu: nisip 

167 



i m i f t E l i S . B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. SîrnÎKil Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate 
Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 

1 
1 

2200525 
2 

Nisip sortat ncspalat dc rau si lacuri 0,0-7,0 mm 
3 

Mat 

4 

mc 
] ^ 

1,025 

6 7 = 5 X 6 

0 19621 Săpător categoria a l!-a Man ora 0,610 

T O T A L A C E 0 8 A 1 mc 

. ' i f L K I B l 
' R(.>binei dc conccMc pcmru tc\ 1 din plumb acand d: 30 mm 

j 

1 42(12759 Robinet tip koswo I) 30mm Mat buc 1.000 

2 5840340 Piuliţa olandeza cu racord bz pentru brans-de apa DN 30 
mm 

Mat buc 2,000 

5904809 .Aliaj dc lipit s taniu-piumb marca Ip 30g Mat kg 0.080 

4 6103294 Vopsea minium de plumb V 351 -3 ntr 90-80 Mat kg 0.014 

-S 6200573 Benzina auto neciiiata tip co/r 75 normala s 176 Mat 1 0.600 

6 6616485 Garnitura de etansare ansare plan pn 40 s l 7 3 3 32 
m4.04 g2x4 

Mat buc 2.000 

7 7300100 Acid azotic tehnic stas 447-64tip 47 conc.min 4 7 % Mat kg 0.014 

8 7309077 Cilti de cinepa de la pieptcnc.stas 1715-60 Mat kg 0,014 

9 7346207 Stearina Mat kg 0.020 

10 12011 Instalator alimentaro cu apa categoria I-a Mau ora 1.020 

11 12021 Instalator alimentare cu apa categoria a ll-a Man ora 1.040 

12 12031 Instalator al imentare apa categoria a ll!-a Man ora 1,020 

13 7344119 Robinet sfera fixlî+parghie manev DN 11/2 cod 40470425 Mal buc 1.000 

14 7355820 Tija de manevra si muta dubla DN 20 mm Mat buc 1.000 
1 

TOTAI . , A C E I O B I buc 

i A r ' E 1 2 < ' i 
1 îvlonliirc comor ele apa cu palele aeantl ti 3(1 mm 

— 

i 

1' 5904809 Aliai de lipit .staniu-plumb marca Ip 30g Mat kg 0.080 

2 6103294 Vopsea miimim de plumb V 351-3 ntr 90-80 Mat kg 0.014 

3 6200573 Benzina auto neelilata lip co/r 75 normala s 176 Mat 1 0.600 

4 6616485 Garnitura de etansare amsare plan pn 40 si 733 32 
m4,04 g2x4 

Mat buc 2.000 

5 7300100 Acid azotic tehnic stas 447-64tip 47 conc.min 4 7 % Mat kg 0.014 

6 7309077 Cilti de cinepa de la pieptcnc.stas 1715-60 Mat kg 0.014 

7 7346207 Stearina Mat kg 0.020 

8 12011 Instalator al imentare cu apa categoria I-a Man ora 0.575 

9 12041 Instalator al imentare cu apa categoria a I V-a Man ora 0,575 

10 3270849 C O N T O R APA M l ' W l 40 CU C A D R A N U S C A T SI 
RELEU R E E D 

Mat buc 1.000 

T O T A L .4CE12CT buc 

• î \ 3 « \ l 
l'ilîru de coinbualibi) lichid sau ulei 

—— 

' 1 4400791 1 lansa plata pn 6 50- 60 Ol 37-2 ct p u s 8012 Mal buc 2 000-

a 5820819 Şurub cap hexagonal gro.solan M 12x 40 gr. 4.8 s 920 Mat buc 8.000 
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i i i i D) 
irtto 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip 1 U.M. 1 Cantitate 
Preţui unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- I.ci-

0 
3 j 

1 
.5840479 

2 
Piuliţa hexagonala grosolana A ,M 12 gr. 5, s 922 

3 
Mat 

4 

buc 
5 

8.000 
6 7 = 5 X 6 

4 5882219 Salba prec.plata pentru met A M 14 OL 34 s 5200 Mal kg 0.048 

5 5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub llux slO 2,5 Mat kg 0.150 

6 5904512 Oxigen tehnic grrz.os imbutelial stas 2031 clasa A Mal inc 0.140 

7 6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498 Mat kg 0.100 

8 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 Mat kg 0.530 

9 11721 Instalator Încălzire categoria a ll-a Man <.)ra 1.530 

10 1173 1 Instalator incalzirc categoria a lll-a Man ora 1.530 

' ̂  1 3270640 Pll .TRlJ&C |uot;Y&quot; 1 lO&quol; Mal buc 1.000 

T O T A I , !.V30,ll 

smmn 
Camin Jo \ i/iiare. rocipicnt.din zidarie.aiand sectiimc inler (l.HO.xO.SOm adincimca dc 2.0(ini 

buc 

1' 

2001)418 Otel beton pnilil periodic PC 52 s 438 1) = Omm .Mat kg 8.850 

0 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci | Mat kg 65.000 

3 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 Mat mc 0.393 

4 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 Mat mc 0.143 

5 2101145 .Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030 Mat mc 0.461 

6 2200513 Nisip sortai nespalat de rau si lacuri 0,0-3.0 mm Mat mc 0.190 

7 2300844 Caramida pline m 100 c a l a C1 24()x 115x63 s457 Mat buc 951.000 

8 

9 

10 

2900668 l.emn rot cons rur ncc fag 1 min Im D sub minlScm 
S4342 

Mat me 0.011 8 

9 

10 

2928426 Placaj pentru colfaje, din fag calitatea 1 grosimi/nr.s 15/7 Mat mc 0.009 

8 

9 

10 3803142 Sarma moale obişnuita D = 1.25 mm, 01, 32 s 889 Mat kg 0.086 

11 5886942 Cuie cu cap conic lip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 
2111 

Mat kg 0.138 

12 6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm Mat kg 11.850 

13 

14 

631 1.528 Scoaba otel pentru constructii din lemn. laiime= 65-
90mm, 1.2()()-30() mm 

Mat kg ().()50 13 

14 10211 Beton ist categoria I Man ora 0.210 

15 10221 Bctonist categoria a Il-a j Man ora 0.350 

16 10241 Betonist categoria a iV-a Man ora 0.070 

17 10711 Dulgher constructii categoria 1 Man ora 0.950 

18 10721 Dulgher con.strLiclii categoria a Il-a Man ora 0.390 

19 10731 Dulgher constructii categoria a IlI-a Man ora 0.090 

20 11111 luerar beton categoria 1 Man ora 0.950 

21 11121 Fierar beton categoria a ll-a Man ora 0.840 

22 12(>21 Mozaicar categoria a Il-a Man ora 0.280 

23 13411 Zidar categoria I Man ora 5.350 
24 13421 Zidar categoria a ll-a Man ora 5.350 

25 13431 Zidar categoria a lll-a Man ora 6.660 

26 19921 Muncitor deservire conslructii-montaj categoria a ll-a Man ora 8.870 

27 7()0()3()5 CAMIN PVC DE AI 'OMETRU Mat buc 1.000 
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Ţts 1 i R D 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Nr. Simbol Denuniireii resursei Tip U.M. Cantitate 
l^reîul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -

0 

T O T 

1 

A L SFWiEl 
1 2 3 4 5 6 

buc 
j 7 = 5 X 6 

T S A « 2 ( i l - . ' — . M : ; - . . ^ - 9 — 1 
! Saputura manuala de pamant in spatii l imitatc.avand sub 1.00 m sau peste I.Of) m lat ime.exccutata tara sprijini.cti taluz vcr l icaUa 
: l l inJatii .ctinalc.suhsoluri.dreniiri . trepte de iiilralire etc .in pamam coeziv mijlociu sau Ibarle coeziv adanc ime <-1.3 m teren toarte tare 

il 1962 1 Sapalor categoria a ll~a Man ora 2,8001 

19921 Munci tor deservire construcl i i - inomaj categoria a ll-a Man ora 0 ,150 

• r ( ) T . 4 l , T S A ( ) 2 ( ; i mc 

T S D O I D l . - - - . . 
Imprastiere;! cu lopaui a pamant aluiai .sirat un i lonn l()-,i(lcm gro.s cu s l ann i bulg. teren teren t oane tare 

19621 I hapt pator calcuorm a ll-a Man 

r r O T l f . ' î ' S D f i l O I 

O .009 

i TSD§4D1. o . . .. . . ' -9 . ' - / ^ o . . - - - . ' 1 
Compacta rea cu maiul de mana a umpluturi lor executa te in săpături orizontale sau mclinalo la l/4,mclu.si\ udttrca liecarui strat de pamant in paric ,avand| 

1 6202806 Apa industriala penlru lucr .drumuri- terasamente in 
cis teine 

Mal mc 0 .100 
1 

2 19621 Sapalor categoria a Il-a Man ora 0 .500 

3 19931 Munci tor deservire coiisliuctii mon ta j categoria a IlI-a Man ora 0 ,170 

T O T A L TSI)(Î4I)1 mc 

T S K O I A I 
.Sprijiniri dc maluri .cu dulapi dc fag a-sezali orizontal ,Ia .săpături executa te in spatii limiluie.av and lat imea dc pana la 1.5!) m intre maluri adancimea 
SillXl urii ile 0 00-2 ţ . inlre dulapi 0 00-0 20 m _ „ ^̂ ^ 

5.887001 Cuie cu cap conic t i p a ! 4 \ 1 0 0 0 l . 3 4 s 2 1 1 1 , Mat kg 0 .030 1 

7 2917685 Dulap fag lung tivit cis C gR = 50mm Iun G = 2,50m s 
8689 

Mat mc 0 .005 

3 6827395 Sprait met . te lescop.0,8mm(8t l )pl .spnj . lung.0,60-1,5()m Mat buc 0.003 

4 10721 Dulgher constructii categoria a Il-a Man ora 0 ,250 

5 10731 Dulgher constructii categoria a IlI-a Man ora 0 .050 

6 10711 Dulgher constructii catcgoria 1 Man ora 0 .210 

T O T . 4 L T.SF(HA1 mp 

P r o i e c t a n t 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

FuRii^iULÂR F5 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL CORJ 
-instalatii Termice-

FISA TEHNICA [MP 1 
Utialjul/ echipamentul tehnologic - Cazan electric de mcalzire si preparae apa calda 

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 O 
J 1 

Parametrii tehnici si funcţionali 
-putere incalzire centrala 18kW 
-putere preparare acm-18kW 
-intervalul de regal re al temperaturii 
Încălzirii centrale:40-90X 
-intervalul de regal re al temperaturii 
apei calde menajere:30-55°C 
-cantitatea de apa calda preparata la 
2bar: 6,81/min 
-cantitatea de apa calda preparata la 
2bars i 55°C:3,10l/min 
-cantitatea specifica la AT=30K: 
11,21/min 
-presiunea maxima apa calda: 6bar 

2 Cpecificatii de performanta si 
coriditii pr iv ind s iguranţa in 
(-Tcpioatare 

•-> 

j Condiţii privind conformitatea cu 
standarde relevante 

-agrement tehnic si/sau declaraţie de 
conformitate conform cu prevederile 
legii nr. 10/95 
-CertiTicat de calitate 

4 Condiţ i i de gaiant ie si postgarant ie 
-cennen de garanţie: minim 241uni 

5 fij'fe condi ţ i i cu caiacter tehnic 
-fitingurile necesare execuţiei pana la 
conectarea circuitului de incalzire si 
circuitului de preparare acm 

îng. M, Cernaianu 
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FORwiULÂR F5 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL GORJ 
-Instalatii Sanitare exterioare-

FISA TEHNICA NR.2 

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

Utialjul/ echipamentul tehnologic - Bazin vie anjabil= 1 buc 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1 

Parametrii tehnici si funcţionali 
-fosa septica vidanjabila 
tricompartimentata Vutil=10-12 mc 
Executata din poliesteri armaţi sau 
similar. 

2 ' pecivicatii de performanta si 
.condiţii pr iv ind siguranţa in 
enploatars 

-t 
j 

Condiţii privind conformitatea cu 
standarde relevante 

-agrement tehnic si/sau declaraţie de 
conformitate conform cu prevederile 
legii nr. 10/95 
-Certificat de calitate 

4 Condi i i i de garanţie si posîgaranîie 
-cermen de garanţie: minim 12luni 

5 irilte condiţii cu caracter tehnic 
-fitinguriie necesare 
-lucrări necesare execuţiei, inclusiv 
montajul, circuitul de drenaj 

Proiectant 
Ing. Dragos Fratilescu 
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FORMULAR F5 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA PADES JUDEŢUL GORJ 
-DOTARI-

FISA TEHNICA NR.3 
Dotare - Masuta copii = 20 buc 

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1 

Parametrii tehnici si funcţionali 
Structura metalica si pal melaminat 
min.18 mm 
Dimensiuni minime min. 80x68x73 
Finisaj cant ABS 2mm integral 
Protectii parchet si antiderapare 

2 Specif icaţi i de perfoi manta si 
ccndi-dî pr iv ind s iguranţa in 
Aopioatare 
-suprafeţe lavabile şi rezistente la 
dezinfectanti 
-fara asperitati care să retina praful 
-coliuri şi muchii roîunjile 

3 > edi l i i pr iv ind com-ormitatea cu 
r-f:: r.darde leievaraie 

- declaraţie de conformitate conform cu 
prevederile legii nr. 10/95 

4 Condiţii de garanţie si postgarantie 
-termen de garanţie: minim 121uni, durata 
de exploatare minim 5 ani 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic 

ing. Dragos Fratilescu 
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FORMULARF5 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL GORJ 
-DOTARI-

FiSA TEHNICA NR./-; 

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1 

Parametrii tehnici si funcţionali 
- Şezut si spatar din lemn stratificat 
lăcuit 
- Culoare fag 
- Structura de baza ţeava metalica 
vopsita electrostatic culoare neagra 
- Ţeava prevăzută cu pufare 
antiderapare 
- Posibilitate de stivuire 
h şezut (mm): min.450-470 
h spatar (mm): min.760-800 
Latime (mm): min.430-440 
Lungime (mm): min.480-500 

2 Opecificatis de performanta si 
c o n d i ţ i i p r i v i n d s i g u r a n ţ a in 
e .vp ioa ta re 
-suprafeţe lavabile şi rezistente la 
dezinfectant! 
-fare asperitati care să retina praful 
-coliuri Şl muchii rotunjite 

o 
j fi..o,ndi;ii p n v f n c ' c o n f o r m i t a t e a cu 

r tandarde îelevante 

- declaraţie de conformitate conform cu 
prevederile legii nr. 10/95 

4 Condiţii de garanţie si postgarantie 
-termen de garanţie: minim 12luni, durata 
de exploatare minim 5 ani 

5 Tj fe condiţii cu caracter tehnic 

— L 

Proiectant 

Ing. Dragos Fratilescu 
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FCrul'iULAR F5 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL GORJ 
-DOTARI-

FÎSA TEHNICA AR 5 
Dotare - Masa cadru didactic = 2 buc 

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1 

Parametrii tehnici si funcţionali 

Culoare standard Fag 
Material pal melaminat min.18mm 
Proiecţii parchet si antiderapare 
Dimensiuni (L x i x h) mm: min.1400 x 

2 Ccecif icatî i de performanta si 
ocndi t i i pr iv ind siguranţa in 
exploatare 
-suprafeţe lavabile şi rezistente la 
dezinfectant! 
-fara asperitati care să retina praful 
-colturi şi muchii rotunjite 

O 
j 1 cnd i i i : pr iv ind conformitatea cu 

rvm Jidarde relevante 

- declaraţie de conformitate conform cu 
prevederile legii nr. 10/95 

4 Condiţii de garanţie si postgarantie 
-termen de garanţie: minim 121uni, durata 
de exploatare minim 5 ani 

5 /Nfe condi ţ i i cu caracter tehnic 

Proiectant 

Ing. Dragos Fratilescu 
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FORtoBOLAR F5 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL GORJ 
-DOTARI-

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

Dotare - Catedra = 2 buc 
FISA TEHNICA NR.6 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1 

Parametrii tehnici si funcţionali 

Culoare standard Fag 
Material pal melaminat min.18mm 
Protectii parchet si antiderapare 

min. 200 x 

2 Specif icaţ i i de performanta si 
condi ţ i i pr iv ind siguranţa in 
eAtploaîare 
-suprafeţe lavabile şi rezistente ia 
dezinfectanti 
-fara asperitati care să retina praful 
-colturi şi muchii rotunjite 

o j Condiţ i i privind conformitatea cu 
ctoaidarde relevante 

- declaraţie de conformitate conform cu 
prevederile legii nr 10/95 

4 ^ . 'ndi t i i de garanţie si postgaraintie 
-lermen de garanţie: minim 12luni, durata 
de exploatare minim 5 ani 

5 Aiîte condi ţ i i cu caracter tehnic 

Proiectant 

Ing. Dragos Fratilescu 
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FO'RWKJLÂR FS 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL GORJ 
-DGTARI-

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

FiSA TEHNICA NT 7 
Dotare - Raft = 6 buc 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1 

Parametrii tehnici si funcţionali 
Raft de bibiioteca-3buc, raft copii-3 buc 
de dimensiuni 80x30x200, din pal 
melaminat de 18mm, finisat cu ABS, cu 4 
polite. 

2 .''.'[GAcificatii de pe.foi manta si 
r -o jd i t i i pr iv ind siguranţa in 

-suprafeţe lavabile şi rezistente la 
dezinfectant! 

3 Crndi t î ! pr iv ind conformitatea cu 
: /£5 ndarde relevante 

- declaraţie de conformitate conform cu 
prevederile legii nr. 10/95 

4 snditii de garanţie si postgarant ie 
-termen de garanţie: minim 12iuni, durata 
de exploatare minim 5 ani 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic 

Proiectant 

Ing-, Dragos Fratilescu 
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FORMULARF5 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL GORJ 
-DOTARl-

FISA TEHNICA 
Dotare - Scaune adulţi = 6 buc 

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

i M R . e 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1 

Parametrii tehnici si funcţionali 

Scaun fix cu tapiterie negru 
H şezut (mm): min. 460 
H spatar (mm): min.830 
Latime (mm): min.425 
Lungime (mm): min.530 

2 Specificaţii de performanta si 
condiţii privind siguranţa in 
exploatare 

o j fiLMiditii pr iv iod conformitatea cu 
omndarde relevarfite 

- declaraţie de conformitate conform cu 
prevederiie legii nr 10/95 

4 f w.ndîtii de garaol ie si postgaranî ie 
-lerrnen de garanţie minim 121uni 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic 

Proiectant 

Ing. Dragos Fratilescu 
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Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

FORMULARF5 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL GORJ 
-DOTARI-

n S A TEHNICA NR.9 

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 o 
0 

1 
Parametrii tehnici si funcţionali 

Perdea din voal, fond cu desene animate 
Prindere(agatare) inele-capsa, cat 
si rejansa, bride, si retur 

2 ; "i jecificaai de performanta si 
CC Liditii pr iv ind siguranţa in 
ecptoatare 

3 Condiţii privind conformitatea cu 
standarde relevante 

4 Condiţii de garanţie si postgarantie 
-termen de garanţie: minim 241uni, 

5 

L 

Alte condiţii cu caracter tehnic 

Proiectant 

Ing. Dragos Fratilescu 
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FORMLi_AR F6 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL GORJ 
-DOTARl-

FISA TEHNICA NR.10 

PROIECTANT 
S.C. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1 

Parametrii tehnici si funcţionali 
Material: Polipropilena 
Culoare: Multicolor 

2 S pscivicatii de performanta si 
condi ţ i i pr iv ind siguranţa in 
exploatare 

3 Condiţii privind conformitatea cu 
standarde relevante 

4 rmditiî de garanţie si postgaiant ie 
-lermen de garanţie, minim 24luni, 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic 

Proiectant 

Ing. Dragos Fr9.tHes€u 
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FORR\ULÂR FS 
OBIECTIV 
ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 
SATUL MOTRU SEC COMUNA FADES JUDEŢUL GORJ 
-DOTARI-

FISA TEHNICA NR. 11 
Dotare - Materiale didactice = 1 set 

PROIECTANT 
S.G. SMITH&KLEIN S.R.L 

Targu Jiu 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1 

Parametrii tehnici si funcţionali 
Jocuri: tabla magnetica cu cifre, litere - 4 
buc; 
Cârti: cârti de colorat - 40buc 
Creioane: creioane de colorat 12 culori -
40de seturi 
Alfabetar: 40buc 

2 Specif icaţ i i de performanta si 
condi ţ i i pr iv ind s iguranţa in 
exploatare 

3 'Nii idit i i pr iv ind conformitatea cy 
e o ncterde relevante 

4 Condiţii de garanţie si postgarantie 
-termen de garanţie: minim 24luni, 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic 

Proiectant 

Ing. Dragos Fratilescu 

182 



IBT^iBCLEli ; p 
; o U Ua 

Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

F O â l E D E C Â P â 

PROIECT NR.WimJ 

i i l t i i i p r o i e c t : 

' ' F o f i i n t a r e s i d o t a r e g r ă d i n i ţ ă i n s a t u l î i o t r u S e c , 

C o m u n a P a d e s , j u d e ţ u l G o r j " 

B'ei-eUGEsr : C O M U M Â P A D E S , J U D E Ţ U L G O R J 
razG : P R O I E C T TEHNIC , DETAL I I DE E X E C U Ţ I E ^ C A I E T E DE S Â R C î N i 
P f c i e c ' i a n t : S.G. S l l lTH&ECLElN S.R.L . T G J i U 

COLECTIV ELABORARE: 

Sef proiect: 

Ing. Fratilescu Dragos 

Proiectant: 

Arh. Teodorescu Andrei 

Ing. Fratilescu Dragos 

Ing. Menghes Ion 

Ing. Cernaianu Mihai Cătălin 
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spi toSui 3. GÂ1ETE DE S A R C I N I 

CAIETE DE SARCINI 

Indicaţiile din capitol "Caiet de sarcini" stabilesc condiţiile tehnice ce trebuiesc luate 
in considerare la execuţia principalelor lucrări de arhitectura si rezistenta pentru realizarea 
obiectivului de investitii „ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN SATUL M T R U SEC, 
COIilîE^Â PÂDES" 

Constructia se incadreaza in clasa de importanta "III", categoria de importanta "C". 
Prin destinatie, clasa de importanta recomanda lucrări mai speciale de finisaj referitor la 
amenajarile interioare, pardoselile din gresie ceramica pentru trafic intens, placajele cu 
faianţa, timplaria din lemn interioara, ferestrele exterioare din PVC cu geam termopan si 
finisajele exterioare cu tencuieli silicatice rezistente la apa, toate efectuate de către firme 
specializate. 

Structura de rezistenta: 
-fundaţii continue din beton, 
-structura din zidărie portanta cu stalpisori, centuri si planseu din beton armat 
-inchiderile din zidărie din cărămidă tip G.V.P. de 30 cm grosime, 
-şarpanta din lemn; 
-invelitoarea din ţigla ceramica; 

3.1 - CQilPARTMENTARI INTERIOARE, ÎNCHIDERI EXTERIOARE 

Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie din cărămidă tip G.V.P.format 
240 X 140 X 88 mm, avind grosimea de 25 cm. cu mortar M50-Z. 

închiderile exterioare se vor realiza din zidărie din cărămidă tip GVP format 290 x 
240 X 188 mm. avind grosimea de 30 cm, cu mortar M50-Z si ferestre din PVC cu geam 
termopan; 

La execuţia lucrărilor de zidărie se vor respecta prevederile "Instrucţiunilor tehnice 
privind compoziţia si prepararea mortarelor de zidărie si tencuiala", indicativ C i 7/1982. 

De asemenea, este obligatoriu ca dimensiunile, marca si calitatea cărămizilor, 
precum si marca mortarului de zidărie sa fie conform celor indicate in proiect. Condiţiile de 
calitate si verificare a calitatii lucrărilor de zidărie de cărămidă sint cele aratate in STAS 
10109/1 si in "Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de constructii si instalatii 
aferente" indicativ 056/1985. 

La execuţia lucrărilor de zidărie se vor respecta prevederile din "Norme republicane 
de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii. 

Vor fi de asemenea avute in vedere Normele generale P.S.I. In proiectarea si 
realizarea construcţiilor aprobate prin D.290/16.08.1977. 



lb i m i f t E i i 
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Normativele 
- P2/2006 

-STAS 10109/1 
- STAS 1030 
- STAS 6793 

- Ordin nr 

-C56/1985 

- CI6/1984 

- P i 04/1983 

-NE 036/2014 

privind proietarea si execuţia iucrarilor de zidărie si pereţi: 
"Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea 

structurilor de zidărie"; 
"Lucrări de zidărie, calculul si alcatuirea elementelor 
"Mortare obişnuite pentru zidărie si tencuiala"; 
"Coşuri si canale de fum penfru focare obişnuite la 
constructii civile. Prescripţii generale". 
"Norme de protectie o muncii in activitatea de constructii-
montaj"; 
"Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de 
constructii si instalatii aferente"; 
"Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 
constructii si a inst. Aferente"; 
"Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea si realizarea pereţilor 
si acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat" 
Cod de practica privind executarea si urmarirea execuţiei lucrarilcr de 

zidărie. 

I.Generalitati 

3.2. FINISAJE EXTERIOARE 

Acest capitol cuprinde specialitati pentru lucrările de finisaje exterioare executate in 
mod curent la constructii civile industriale si agrozootehnice . 

Proectantul va stabili dupa caz, masuri suplimentare de executare finisaje in cadrul 
construcţiilor tehnice in funcţie de posibilitatiile de aprovizionare cu mareriale, calitatea 
acestora si opţiunea beneficiariiui. 

2. Standards si normative de referinţa 

C-3-76 -Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii 
C-56-85 -Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor in constructie. 
C-18-83 -Nornativ pentru executarea tehnologiilor umede 
STAS 16 -Ulei de in sicativat 
STAS-<8 -Ulei tehnic de in 
STAS 2078 -Ulei tehnic de rapita 
STAS2710 Ulei tehnic de floarea soarelui 
STAS146 -Var pentru constructii 
STAS790 -Apa pentru mortare si betoane 
STAS 1581 -Hârtie pentru şlefuire uscata 
STAS4593 -Corpuri abrazivecu liant ceramic 
STAS 545/1 -Ipsos de constructii 
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STAS 232 -Caolin spaiat de aghires huma, condiţiile tehnice prevăzute in 
normele interioare ale carierei producătoare 

STAS 48888 -Caolin spaiat de Harghita 
STAS 790 -Apa pentru mortare si betoane 
STAS 88 -Clei de oase 
STAS 89 -Clei de piele 
STAS 2540 -Gelatina tehnica 
STAS 2706 -Creta macinata 
STAS 1581 -Martie pentru şlefuire uscata 
STAS 1582 -Panza pentru şlefuire uscata 
STAS 4393 -Corpuri abrasive cu liant ceramic si mas.Profiluri exterioare trase pe 

loc cu şablonul. 
STAS 1030 -Mortare obişnuite pentru tencuieli, mortar M50T, mortar M loc T 
STAS 388 -Ciment portland 
STAS 1118 -Ciment 
STAS 146 -Var pentru constructii 
STAS 1134 -Piatra de mozaic din calcar( praf de piatra) 
STAS 790 -Apa 

3.Mostre si testări 
Pentru toate materialele si produsele se vor prezenta proiectantului cite 2 mostre 

ce se vor testa in laboratoare specializate( in special material de placare). 

4.ÎMla'£&iiaie si prodose 
Pentru ornamentele prefabricate in ateliere de specialitate se prevăd numai 

materialele necesare montării (fixării) si finisării acestora. 
Pentru profilate exterioare trase pe loc cu şablonul şiretul suport este prevăzut sub 

forma de mortare, iar stratul vizibil poate fi din mortar obişnuit si zugrăvit, sau din mortar 
sprcilal cu efect dicorativ (cu praf de piatra, coloranţi etc.) 

5.Livi's./e, depozite, manipulare 
Livrai ea, transportul si manipularea se organizeaza de antrepenor si se tine seama 

de: 
-varul in bulgari se expedieze in vrac sau in containere, transportul pe calea 

ferata se face in vagoane inchise, se va avea grija ca valul in bulgari sa nu se 
sfarime, sa nu se umezeasca si sa nu se amestece cu corpuri străine. 

-ipsosul de constructii se ambaleaza in saci de hârtie si se pastreaza in 
magazii curate, ferite de umezeala. 

-coloranţii se livreaza in bidoane, manipularea si depozitarea se va face 
conform cu prescripţiile producătorului. 
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-cimentul se livreaza ambalat in saci de hirtie cu masa neta de 50 
kg.Transportul cimentului se face in vagoane sau camioane închise, 

-agregatele se depoziteaza pe platforme uscate 
-filerul de calcar se obţine din macinare fina a rocilor calcaroase si 

repararea prin ciobiră, la granulatia necesara. Se ambaleaza in saci de hirtie, se poate 
livra in vagoane cisterne speciale,depozitarea se face in incaperi protejate contra 
umiditatii. 

-piatra de mozaic se obţine din placi masive, din deşeuri de la prelucrarea 
pistelor sau din balastiere. Se ambaleaza in saci de hirtie, se depoziteaza in locuri ferite 
de murdarii. 

6.Execuţia lucrării 
6.1 .Operaţiuni pregătitoare 

înainte de inceperea lucrărilor de finisare a faţadelor, trebuie sa fie complet 
executate toate lucrările de la faţada construcţiei cu: jgheaburi, burlane,streasini, cornişe, 
glafuri, socluri, cofrete pentru instalatii electrice sau de gaze, precum si trotuarele. 

In vederea finisării cu zugrăveli de var, suprafeţele trebuie sa fie driscuite cit mai fin 
iar reparaţiile necesare sa fie executate îngrijit. 

In cadru! suprafeţelor tencuite sau de beton plane si verticale, toti porii ramaşi de la 
turnare, sau anumite defecte, se vor umple cu mortar de ciment-var pentru a se asigura 
suprafeţele netede. 

Suprafaţa se va curata bine praf pentru a se asigura aderenta stratului de finisaj pe 
suprafaţa suport. 

Zugrăvelile vechi se vor razul cu şpaclu, pereţi se vor spala cu apa si săpun si 
dupa uscare se vor pregăti pentru zugrăvire ca in cazul unei zugrăveli noi. 

6 6.2.Operaţiuni de execuţie 
TSpoielile (preparate din lapte de var fare picmenti si grăsimi) si zugrăvelile de var 

se executa in doua- trei straturi .Primul strat are rol de grund (constituind stratul de 
legătură intre suprafaţa pregătite si zugrăvită.) Aplicarea primului strat se face dupa 
terminarea lucrărilor pregătitoare cel mult dupa 2-4 ore . 

7. Abateri verif icări 
ivu se admit abateri de la prevederile punctului, deci! cu asentimentul scris al 

proectantuiui. 
Nu se permit pete de culoare si profila ambulante. 

8. V&.i,jlcgiii ii i vederea recepţiei 
Se vor face verificări la: 

-Corespondenta zugrăvelilor exterioare cu prevederile proiectului, 
-Aspectul suprafeţelor zugrăvite, 
-Uniformitatea desenului la zugrăveli, 
-Aderenta zugrăvelilor, 
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Acolo unde prescripţiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca 
aspectul zugravali nu este corespunzător, consultantul poate decide refacerea locala sau 
totala,si aducerea acestora la nivelul calitativ. 

Se vor verifica certificatele de calitate ale produdeior si materialelor, precum si 
procesele-verbale de atestarea calitatii lucrărilor ascunse. 

9. Masyratoare si decontare 
Zugrăvelile exterioare executate simplu se vor plaţi la metru patrat 
Profilele si scafa, trase pe loc cu şablonul, executate in exterior, se mascara la 

metru liniar. 
Ornamentele decorative prefabricate se masoara la bucata. 
Decontarea se face pe categori de lucrări sau odata cu terminarea si recepţia 

construcţiei conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antrepenor. 

3.3. HIDROIZOLATII 
I.Generalitati 

Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de execuţie a hidroizolatiei la 
terase, acoperişuri si tavane, pereţi, pardosel i . 

Proiectarea si executea lucrărilor de hidroizolatii se va face tinand seama de prescripţiile 
tehnice in vigoare. 

2.Standarde si normative de referinţa 

STAS 139 -Materiale hidroizoiatoare bitumate (reguli si metode de verificare) 
STAS 138 -Carton bitumat 
STAS 1046 - Panza bitumata 
STAS 5838/1 - Vata minerala si produse din vata minerala,Condiţii tehnice de 

calitate 
STAS 5838/2 - Vata minerala 
STAS 5838/5 -Placi din vata minerala 
STAS 6881 -Vata artificiala 
STAS 7916 -Impaslitura din fibre de sticla bitumata 
STAS 9693 -Ţesătură din fibre de sticla-tesaturi din fibre discontinue 
C112-86 (Bul. 
constr. nr.3/1989 si 
nr. 4/87) 

-Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizoiatiilor din 
materiale bituminoase 

0 216-83 (Bul. 
constr. 5/1984) 

-Norme tehnice pentru utilizarea foilor din PVC la hidroizolarea 
construciilor subterane si a bazinelor 

C 217-83 -Norme tehnice privind alcatuirea hidroizoiatiilor cu folii din PVC 
plastifiat la acoperişuri 

STAS 2355/2 -Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructii 
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STAS 2355-3 -Hidroizolatii din materiale bituminoase la acoperişuri si terase. 

3Jilioslre si tesatyri 
înainte de comandarea si livrarea oricăror materiale, la şantier se vor pune la 

dispoziţia consultantului mostre spre aprobare, 
-impaslitura fibra sticla lA-IB 
-bitum 
-panza bitumata tip PI50, PI40, PA55, PA45 
-carton bitumat CA333, CA400 
Unde este cazul pentru fiecare tip de material se pun la dispoziţie 2 mostre. 
Prin aprobarea mostrelor se înţelege si aprobarea materialelor, 

4itfi£ieaiale si roroduse 
iVlaterigle bitumate in foi: 
-cartoane bitumate tipCA333, CA400 conf. STAS 138-80 
-impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA110G, IB120G si IBP1200, conform STAS 79-
16 
-impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA1000R, IBP 1100 R.conf. NTR 8067-85 
- impaslitura bitumata cu bitum, aditiva! IAA1200confQrm STI 18-86 
-panza bitumata tip PU50, PI40, PA55 si PA45, conform STAS 1046 
-tesatura din fibre de sticla bitumata tip TSA 2000 conf. STAS10126 
-tesatura din fibre de sticla bitumata, plecata cu folie de aluminiu tip TBAL cf. NTR. 9041-
80 
- foi hidroizolatoare cu bitum aditiva! tip hidrolit conf. ETR. 9607-80 
-membrana hidroizolatoare cu bitum aditivat tip 
-yecobit conf. STI 29-86 
Materiale bituminoase pentru amorsare, lipire si etansare. 
-bitum pentru lucrări de hidroizolatii tip H68/75 si H 80/90 conf. STAS 7064 
-bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/105 conf. ST 10546-7 
-soluţie de bitum tip CITOM conf STAS 6800-63 
-emulsie bituminoasa cationica conf. STAS 8877 
- emulsie bituminoasa anionica conf. STAS 11342 
-emulsie bituminoasa tip hidrobet conf. NTR 4978-72 
-suspensie de bitum filerizat (SURIF), conf. ST 558 
-chit din suspensie de bitum filerizat ( CELOCHIT) conf. STAS 661-71 

itft&k-i ic le auidiiaie 

-.Uer de calcar, conf. STAS 639 
-filer de talc, conf. STAS 1901 
-microazbet, conf. 3315-75 
-white-spirit, conf. STAS 44 
-tabla de plumb dai,2,3 mm grosime cf. STAS 491 
-tabla zincata cf. STAS2028 
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-tabla neagra cf. STAS 1946 protejata anticoroziv cf. deciziilor ICCPDC nr. 54 si 68/1984. 
-hârtie Kraft de 1258./m2.cf. STAS 3789 
-carton impregnat CI 300 cf .STAS 138 
-impaslitura din fibre de sticla nebitumata tip 1 50.cf. STAS 8050 
-placi prefabricate din beton sau dale si alte materiale pentru protectie ( nisip, pietriş de 2-
15mm ) 
-guri de scurgere din mase plastice 
-materiale diverse si piese de racordare pentru lucrările aferente hidroizolatiilor. 
-vopselele in culori deschise pe baza de copoiimeri vinilacrilici in dispersie apoasa tip 
Vemorit. 

rt.Livrara, depozitare, manipulare 
Se va asigura proiecţia materialelor folosite in mod corespunzător freindu-le de 

degradare atat la depozitare cat si la manipulare. 
Se va urmări punerea inediata in opera a materialului pentru a se evita pe cit 

posibil depozitarea intermediara. 

S.Executia lucrărilor 
Pentru realizarea hidroizolatiilor de calitate corespunzătoare vor fi respectste 

urmatoareie condiţii: 
-lucrările de hidroizolatii vor fi executate de întreprinderi de specialitate sau 

echipe specializata. 
-se vor asigura condiţii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor si 

amplasarea utilajelor aproape de locul execuţiei. 
-se va controla calitatea si cantitatea foilor bitumate, a bitumurilor si materialelor 

auxiliare daca au certificat de calitate si corespund prescripţiilor tehnice respective. 
-lucrările de hidroizolatii la caid se vor executa la temperaturi de peste 5°C si 

este interzisa execuţia acestora pe timp de ploaie sau burniţa. 
-lucrările de hidroizolatii pe timp friguros vor respecta prevederilor din" Normativ 

pentru realizarea pe timp friguros al lucrărilor de constructii si instalatii aferente C16 -
79" 

-temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi 220° C, iar in momentul 
lipirii straturilor va fi cuprinsa intre 150-200°C. 

6.1 Stratul suport. 
Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se 

verifica si controleaza daca corespund prevederilor STAS 2355.Suprafaţa suport poate fi 
alcatuita din beton monolit sau prefabricat, beton de panta sau placi termo-izolante 
rapide.Aceastea trebuie sa fie netede fare asperitati sau reliefuri cu denivelări de maxim 5 
mm. 

Denivelările pana la 10 mm. dintre elementele prefabricate se vor corecta local cu 
mortar de ciment panta racordarii de minim 1.5 mm. iar in cazul denivelărilor mai mari de 
10 mm. acesta se vor nivela cu mortar ciment M 100. cu avizul proiectantului. 
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Se va verifica daca suportul din mortar sau beton este uscat si intarit prin lipirea 
numai pe 20 cm, a unei fasii din carton bitumat 30 X 20 cm. dupa o prealabila armorsare 
care la încercarea de deslipire, dupa o ora de la lipire, fasia trebuie sa se rupă. 

Se va verifica daca sunt fixate conductele de scurgere, eienentele de străpungere, 
dibiurile, cârligele, agrafele de prindere a copertinelor si jgheaburilor deflectoarelor pentru 
difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub 
hidroizolatii.. 

6.2.Procesul de munca 
Bariera contra vaporilor si straturilor de difuzie sau hidroizolatie, se vor aplica pe 

suporturile din beton sau mortar de ciment dupa amorsarea uniforma cu min. 300 g/m^ 
soluţia 30% bitum in benzina Citom sau emulsie de bitum aplicat mecanizat, cu peria, pe 
suport uscat iar dupa uscare trebuie sa fie de culoare maron inchis fare luciu. 

In caz de preparare a soluţiilor de bitum pe şantier, indicat numai pe suprafeţe mici, 
operaţia se se va executa la o distanta de min. 25 m. de sursa de foc, prin turnarea si 
amestecarea continua a bitumului topit cu benzina. 

Bariera contra vaporilor va fi alcatuita din urmatoarele materiale: 
-umplutura bitumata IA 1100,IA 1000 sau carton bitumat CA 400,CA 333, 

lipita in puncte si acoperita cu mastic cu termoizolatie peste 70 kg / m^. 
-impaslitura bitumata IA 1100. IA 1000 sau carton bitumat CA 400, CA 333 

lipita si acoperita cu mastic de beton la umiditati, interioare peste 60 % pana la 75 
%. 

-tesatura bitumata TSA 2000 lipita si acoperita cu mastic de bitum la 
umiditati interioare peste 45 %. 
Straturile de difuzie a vaporilor din impaslitura bitumata perforata tip IB 1200 

prevăzute sub bariera contra vaporilor peste incaperi cu umiditate mai mare de 60 % sau 
sub hidroizolatii aplicate pe termoizolatii sensibile la umiditate prevăzute cu sape din 
beton, se vor aplica nelipite cu suprapuneri de coa, 5 cm. 

Straturile de difuzie nu se aplica pe o raza de 25 cm. in jurul gurilor de scurgere la 
starapungeri si delii. 

Comunicarea cu exteriorul a difuziei subcopertinale atice se va realiza cu fasii din 
impaslitura bitumata perforata de 30.cm. latime aşezata la distante de cca. 1 m. 

Stratul care alcatuieste bariera conatra vaporilor se va executa din impaslitura 
bitumata tip IA 1000 sau carton bitumat CA 400 lipit si acoperit cu cate 1 strat min. 1,5 kg / 
m^mastic de bitum cu IB 70 / 90, preparat pentru bitum pentru hidroizolatii tip H 68 / 75 
sau H 60 / 90 STAS 7064 - 76 la acoperişurile cu pante max. 20 % si bitum cauciuc tip 
SAC 90 /105 la pante peste 20 % 

In cazul in care şantierul nu este aprovizionat cu bitum de hidraoizolatii se admite 
utilizarea bitumului industria! parafinos tip iP 85 / 100 STAS 755 . 

Aplicarea barierei contra vaporilor se va face pe suportul din beton amorsat sau 
peste stratul de difuzie cu suprapuneri de 7-10 cm si trebuie sa acopere complet partea 
interioara a stratului de izolaţie termica iar la margini sa depaseasca nivelul superior al 
termoizolatiei cu minim 5 cm. 
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111 cazul izolaţiei termice cu placi termoizolatoare din materiale rigide se va executa 
in atelier sau pe şantier prin lipirea plăcilor cu min.1,5kg./m^ mastic de bitum cald întins la 
perie pe folie bitumata din impaslitura carton sau tesatura bitumata. 

Confecţionarea panourilor se va face in ase fel ca foile bitumate sa depaseasca cu 
10 cm. plăcile izolatoare pe doua laturi adiacente.La montarea pe acoperiş se vor aplica, 
cu partea neprotejata lipita la cald cu masticul de bitum pentru acoperirea barierei contra 
vaporilor care nu va depasi temperatura de 180°C in momentul lipirii. 

Marginile foilor bitumate de la partea superioara se vor lipi cu mastic de bitum pe 
plăcile alaturate asigurandu-se continuitatea straturilor de protectie. 

Hidroizolatii la terase (structura hidroizolatiilor). 
La acoperişul construcţiilor de locuit si social-cuiturale cu pante de 1,5-4% 

prevăzute cu termoizolatii din placi de beton celular autoclavizat, hidroizolatia in camp va 
fi alcatuita in funcţie de caracteristicile materialelor; 
a) Hidroizolatia din straturi multiple cu foi bitumate 

-amorsarea cu emulsie sau soluţie de bitum min. SOOg/m .̂ 
-strat de difuzie din impaslitura bitumata perforata IBP 1200,IBP 1100 
-mastic de bitum cu IB 70/80 min.2kg./m2 
-panza bitumata PA 55,PA 45 tesatura bitumataSTA2000, impaslitura cu bitum 

aditivei IAA1200. 
-mastic de bitum cu IB 70/80 min.2kg./m2 
-impaslitura bitumata blindata IB 1200 
-protectie uşoara cu vopsea reflectorizanta,min.300 g/ m^ sau grea din pietriş si 

placi sau dale de beton prestrat de nisip. 
b) Hidroizolatia din foi hidroizolatoare cu bitum aditive tip Hidrant sau Mecabit. 

-amorsarea cu emulsie sau soluţie din bitum in doua straturi, minimum 600 g / m^. 
-hidrobit T5 sau T4 sau Macabit lipit cu flecara sau cu mastic de bitum cu IB 70/80 

minimum 1,5 kg/m^ 
-mastic de bitum cu IB 70/80 minimum 1,5 kg/m^ 
-impaslitura bitumata blindata IB 1200. 
-protectie uşoara din vopsea reflectorizanta minimum 300 g/m^ sau grea cu pietriş 

placi sau dale de beton pe strat de nisip. 
Hidroizolatii acoperişuri (structura hidroizolatiilor) 
La acoperişurile construcţiilor industriale si agrozootehnice cu suport de rezistenta 

din beton fare termoizolatie, sau acoperite cu suport din beton sau tabla cutate privazut cu 
termoizolatie din placi rigide, hidroizolatia va fi alcatuita in funcţie de caracteristicile 
materialelor si panta acoperişului. 
a) hidroizolatii din straturi multiple cu foi bitumate pe suport din beton si cu termoizolatie 
pe baton sau tabla cutate. 

-amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum,la suporturi fin mortar sau beton min. 
300 g/m2 

-mastic de bitum cu IB 70/90 la pante E2...72IB 80/74 la pante 7-20% bitum 
cauciuc IB 95/105 la pante peste 20% min.1,5kg 

-panza bitumata PA 55,PA 45 tesatura bitumata TSA2000, 

11 
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-mastic de bitum cu IB 70/80 la panta 2-7% IB 80/85 la pante 7-20%, bitum cauciuc 
IB 95/105 la pante peste 20% min. 1,5/ m2 

-panza bitumata PA 55,PA 45 tesatura bitumataTSA2000 si impislitura cu bitum 
aditiva! lAA 1200. 

-mastic de bitum cu IB 70/80 la panta 2-7% IB 80/951 la pante 7-20% bitum 
cauciuc cu IB95/105 la pante peste 20% min. 1,5/ m^ 

-impaslitura bitumata blindata IB 1200 la pante de max. 20% sau carton bitumat 
CA400, CA333 la pante peste 20% 

-protectia cu vopsea reflectorizanta min. 300 g/m^ 
Hidroizolatia la elementele verticale ale fagaselor si acoperişurilor 
Hidroizolatia alcatuita din straturi multiple pentru terasa si acoperişuri cu pante 

max. 20% se va executa prin lipirea foilor bitumata pe toata suprafaţa cu masticuri din 
beton preparat pe şantier cu max. 30% filer mineral cu punctele de înmuiere IB in funcţie 
de panta. 
Puncte de înmuierea masticurilor in funcţie de panta 

Panta acoperiş % Mastic cu punct Preparate din bitum 
de înmuiere IB Tip STAS 

1,5-4 70.80 H 68/75 7064/78 
2...7 70..80 H68/75 7064/78 
7...12 80..90 H80/90 7064/78 
peste 20 95..105 95/105 10546/76 

La terase si acoperişuri cu panta mai mica de 7% se admite utilizarea masticulului 
cu punct de înmuiere IB60/70°C preparat din alte soluţii sau amestecuri de bitum cu 
caracteristici de plasticitate si ductilitate minime ale bitumului H68/75. 

La acoperişuri cu pante peste 20% straturile hidroizolatiei din foi bitumata, se vor 
aplica prin lipire cu bitum tip SAC95/10 Consumul de mastic de bitum sau bitum pentru 
fiecare strat de lipire va fi cuprins intre 1,5-2 kg / m^.iar la primul strat in cazul aplicarii 
stratului de difuzie va fi de 2-2,5 kg/m^- Pentru executarea hidroizolatiei in câmpul 
acoperişului sulurile de foi bitumat se vor derula pe suprafaţa suport si se vor curata prin 
periere enegioB' dupa care se vor lase timp suficient pentru relaxarea si îndreptarea foilor. 

Se va masura suprafaţa suport si se vor poza si croi foile bitumata cu lungimea 
necesara, pe locul de aplicare, dupa care se vor rula din nou si apoi se vor lipi prin 
derulare succesiva peste stratul din mastic de bitum turnat cu cauciucul in fata si pe toata 
latimea sulului. 

Suprapunerile dintre foile bitumate vor fi de 7-10 cm. si se vor presa netezindu-se 
totodata excesul de mastic refulat la margini. 

Al doilea si al treilea strat al hidroizolatiei se vor aplica in mod asemanator cu 
decelări, intre suprapunerile realizate prin lipirea la marginea acoperişului a unei fasii de 
50 cm. latime la hidroizolatia in 2 straturi si de 33 cm. la hidroizolatia din mai multe 
straturi. 

Fiecare strat se va aplica începând de la streasina sau gurile de scurgere astfel ca 
suprapunerile sa fie realizate in sensul de scurgere a apelor. 
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Dupa aplicarea fiecărui strat, cat si dupa terminarea lucrărilor se va examina 
suprafaţa cu grija prin ciocăniră, iar defectele constatate ca:basia, aderenta slaba, 
intepatura,etc se vor remedia dupa care se vor executa straturile urmatoare. 

Hidroizolatia la elementele verticale atice, racorduri, ventilatii, coşuri, se va executa 
din fasii croite la dimensiunile respective, derulate pe stratul de mastic, începând de jos in 
sus, iar la sprafata se vor realiza suprapuneri in trepte de min. 20 cm. 

Protectia hidroizolatiei la terase circuiabile, se va realiza cu mortar de ciment M 
100 T armat cu rabiti pe reţea de otel beton 0 5-6 mm. la 25 cm. 

Montarea gurilor de scurgere se va face conf. STAS 2742 "Guri de scurgere din 
fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe acoperişul terasa". 

Racordarea hidriozolatiei la gurile de scurgere va asigura un guler de plumb 
amorsat, aplicat la cald pe un strat de panza bitumata, intre 2 straturi de mastic bitum. 
Structura hidroizolatiei va fi: 

-amorsa cu soluţie sau emulsie de bitum, minim 300 g/m^ 
-panza bitumata PA 55, PA 45 sau tesatura bitumata I S A 2000. 
-mastic de bitum cu IB 80/90 sau cauciuc bitum IB 95/105 mnimum 1,5 kg/ 

Protectia hidroizolatiei pe verticala se va executa cu : 
-vopsea reflectorizanta minimum 300 g/ m^.se aplica pe ultimul strat de 

tesatura bitumata ISA. 
-tesatura bitumata tip TSAL inlocuind ultimul strat de tesatura bitumata TSA 
-sapa din beton armata prefabricata. 

7.Prote'iarea lucranio;-
Se vor acorda o mare atentie conservării materialelor la punctul de lucru, 

respectandu-se masurile de securitate a muncii si prevenirea inundaţiilor, amplasarii 
depozitului si a instalatiei de topit bitum si repartizării materialelor pe obiect. 

In timpul executării lucrărilor de hidroizolatii se vor lua masuri de protectia 
provizorie a straturilor hidroizolante aplicate folosindu-se dulapi, folii, placaje etc. Pentru 
circulaţie in timpul executării lucrărilor de termoizolatii se vor utiliza dulapi pentru 
deplasarea muncitorilor care vor 
fi dotati cu cizme de cauciuc . 

8. Terminarea iycrari lor 
Terminarea lucrărilor se constata de către proiectant si responsabilul tehnic al 

lucrării, dupa ce se fac probe privind asigurarea pantelor de scurgere a apei pe baza de 
inundare a suprafeţei. 

Toate lucrările constatate necorespunzatoare se refac inainte de recepţia lucrării. 

S. Abateri admise 
Alcatuirea hidroizolatiei, straturilor de difuzie si bariera contra vaporilor trebuie sa 

asigure o comportare corespunzătoare a acoperişurilor si teraselor iar numărul acestor 
straturi din structura complexa a acoprtisurilor si teraselor, se aplica in funcţie de suportul 
de rezistenta, natura termoizoiatiei, climatul interior, panta acoperişului,etc. 

12 
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Abaterile admise sunt cele specificate in normele si STAS-urile de referinţa. 

10. Verificări in wederea recepţiei 
Lucrările de hidroizolatii sunt lucrări ascunse si calitatea lor se apreciaza in urma 

examinarii proceselor verbale încheiate pe parcursul execuţiei din care sa reiasa 
urmatoarele: 

-daca alcatuirea structurilor hidroizoiatiei este identica cu prevederile de execuţie a 
proiectului 

-daca execuţia s-a efectuat in ordinea si etapele corespunzătoare, 
-daca pe parcursul execuţiei au fost verificate suprafeţele suport, calitatea 

amorsarii, temperatura masticului de bitum, calitatea si lipirea corecta a fiecărui strat din 
foi bitum ate. 

-daca se consnidera necesar, la suprafeţele mai mari de 20 mp. cu avizul scris al 
proiectantului de rezistenta, se va face verificarea prin inundarea cu apa de 40 cm. 
grosime in punctele de la cele mai înalte guri de scurgere in prealabil înfundate.In aceasta 
proba tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala dupa 72 ore de menţinerea stratului de 
apa 

Daca se considera necesar se va face si o verificare prin sondaj ca: 
-desfacerea in unele puncte a izolaţiei pentru a se constata identificarea 

structurii cu proiectul 
-verificarea izolaţiei prin determinări de laborator, pe probe prelevate, din 

care sa rezulte ca materialele folosite au fost de calitate corespunzătoare. 
Hidroizolatia se verifica vizual daca îndeplineşte urmatoarele condiţii: 

-straturile hidroizoiatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum, 
tara zone nelipite 

-panta către gurile de scurgere este conform proiectului, fare stagnari de 
apa 

-esta continua si nu prezinte umflaturi 
-racordarea cu elemente de străpungere la rosturi si guri de scurgere 

asigura o etansare perfecta 
-proiecţia hidroizoiatiei verticale la atice si reborduri, străpungeri etc. este aderenta 

si fare deplasari. 
-se verifica lucrările de tinichigerie aferente hidroizoiatiilor 

Masuri tehnice de securitatea muncii si prevederile incendiilor. 
Norme republicane de proiecţia muncii aprobate de M.M. si M. S. cu ordinele nr. 

34/1975 si 60/75 
Norme de tehnica securitatii muncii M. I. Ch. cap. 10 si 11 privind depozitarea, 

manipularea, ambalarea si transportul recipientilor cu gaze lichefiate. 
Norme de protectie a muncii in activitatea construcţiei montaj aprobat de M. C. ind. 

cu Ordinul nr. 1233/d-1980. 
La proiectarea si executarea hidroizoiatiilor bituminoase se vor respecta masurile 

privind prevenirea incendiilor prevăzute in: 
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yasur i specifice de proiecţie contra incendiilor, privind intrerupera continuitatii 
hidroizolatiilor in dreptul rosturilor de dilatare etc. prevăzute la art. 7,8 din Norme generale 
si art. 5.3. si 6.11 din Normele tehnice P118/83 

11 .Măsurători si decontăr i 
Masurarea lucrărilor se face la metru patrat suprafaţa real executata, iar pentru 

glafuri la metru liniar. 
Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor 

pe categorii de lucrări sau obiecte de investitii. 

3.4. LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI Si VOPSITORIE 

1.Domeniul de utilizare 

Prezenta procedura se aplica la executarea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii. 
Procedura cuprinde: 

1. Pregatirea lucrărilor; 
2. Executarea lucrărilor. 

P.Stsr'jdarde si normative de referinţa 

Legea 319/2006 -Legea sanatatii si securitatii in munca; 

Ordin nr. 
9/15.03.1993 

-.Regulamentul privind Protectia si Igiena Muncii in Constructii-
MLPAT 

P 118-2016 -Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor 

C56-85 -Normativ pentru verificarea calitati si recepţia lucrărilor de 
constructii si instalatii aferente 

Legea 10/95 -privind calitatea in constructii cu completările si modificarile ulterioare 

3. Lista (legenda) persoanelor (funcţiilor) care efectueaza operaţi i le precum si 
contro iu i si a documentelor care se intocmesc, pe faze de lucrări 

M=maistrul sau conducătorul punctului de lucru; 
S=sef sector: 
C=controlul de calitate extern; 
RTA=responsabil tehnic atestat; 
B=benefiGiar; 
P=proiectant; 
l=inspectia de stat pentru controlul calitatii. 

1. Proces verbal de trasare a lucrărilor; 
2. Proces verbal de recepţie calitativa; 
3. Proces verbal de predare-primire a frontului de lucru; 
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4. Registru pentru recepţia calitativa a elementelor de constructii inainte de introducerea 
acestora in lucrare; 
5. Nota de constatare-daca este cazul ; 
6. Proces verbal de recepţie a elementului; 
7. Proces verbal de control al calitatii lucrărilor pe faze determinante; 
8. Registrul RTA privind evidenta lucrărilor executate; 

Se precizeaza ca toate documentele mentionate se întocmesc pe formulare tipizate 
din cadrul sistemului informational conform Normativului cuprins in B.C. nr. 8/1987. 

"t.EjxGutares: îucrarîîor. 

Nr. Categoria de lucrări Principalele Act Cine Documentul Cine 
ort. operaţia verificări normativ executa care se verifica 

specific întocmeşte 
1. Lucrări preqatltoare 
1.1 i3fe' suprafeţe vechi C56/85 y 2 S 

Spalarea suprafeţelor caiet XI 
cu apa calda si 
frecare cu buretele -se verifica C56/85 M 2 S 

suprafaţa caiet XI 
Razuirea suprafeţelor suport daca 
(simpla sau corspunde 
integrala). pentru 
-se umezeşte aplicarea 

2 suprafaţa cu zugrăvelilor 
bidineaua;p 

2.1 -se razu ieste cu C56/85 M 2 s 
şpaclu! de otel; caiet XI 
-se şterge si se spala 

2.2 suprafaţa răzuită cu 
ajutorul buretelui cu -se verifica 
apa curata. daca au fost 

executate toate 
7 reqatirea operaţiile 

2.3 coprafetelor noi pentru instalatii C56/85 y s 
electrice, caiet XI 

Se netezesc sanitare. 
3 suprafeţele cu piatra dibluri, console 
3.1 ponce, gresie sau etc. C56/85 M s 

hârtie sticlata. caiet XI 

3.2 Daca apar fisuri se 
vor executa C56/85 M s 
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urmatoarele operaţii: -Toate 
-se lărgesc fisurile; materialele se 

C. -se curata. vor verifica 
daca au 

056/85 
caiet XI 

M S 

Se repara crăpăturile certificate de 
cu ipsos la interior si calitate si 

4.1 cu mortar de ciment corespund 
la exterior. paletei de culori 

din proiect 
Executarea -se verifica sa 
-îucfiaveiiior fie 0 culoare 056/85 M 2 
Executarea manuala uniforma, sa nu caiet XI 

4.2 cu bidineaua. prezinte pete. 
stropi, scurgeri. 056/85 M 2 S 
-idem caiet XI 

Executarea mecanica -in ambele M 2 
cu pompa cazuri se 

verifica 
aderenta la 
suprafaţa 056/85 M 2 s 

Executarea suport. caiet XI 
vopsitor i i lor 

Se verifica 
suprafaţa 

Lucrări pregătitoare suport, care 
-curatirea si netezirea poate fi: 
suprafeţelor. -tencuiala; 

-zidaria; 
-beton; 
-lemn; 

Grunduirea este -metal. 
operaţia prin care 
suprafeţele suport se Se verifica 
acopere cu un strat acoperirea 
subţire de integrala cu 
compoziţie, numit pelicula de 
grund. grund . 
Chituirea este 
operaţia de umplere Se verifica 
a fisurilor si rosturilor fisurile, 
de pe suprafeţele crăpăturile si 
grunduite si uscate. rosturile. 
Spacluirea este Se verifica 
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operaţia de acoperire 
a denivelărilor cu un 
strat de chit. 
Şlefuirea are ca scop 
eliminarea 
asperitatilor prin 
netezire cu materiale 
abrazive. 
Acoperirea cu 
pelicule de vopsea. 
Aceasta este 
operaţia de vopsire 
care se executa 
manual sau mecanic. 

suprafaţa 
pentru vopsire, 
-idem 

Se verifica 
straturile de 
vopsea sa fie 
uniforme, fare 
pete, fare 
scurgeri, pori si 
stropi. Sa fie 
culoarea 
uniforma. 

5. Măsurători si decontări 
Zugrăvelile executate se mascara la metru patrat de suprafaţa realizata. 
Decontarea lucrărilor se face pe categorii de lucrări sau conform clauzelor 

contractuale dintre antreprenor si beneficiar. 

3.5.TENCUIELI INTERIOARE 
Geraersiiîati 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice generale pentru lucrările 
de execuţie a tencuielilor interioare realizate cu mijloace manuale sau mecanice, aplicate 
pe suprafeţe de beton, cărămidă sau similare la clădiri civile, industriale si 
agrozootehnice. 

Pentru tencuieli speciale proiectantul face precizări suplimentare pe baza de 
completări la proiect sau in cadru! asistentei tehnice pe şantier. 

2. Standarde si normative de referinţa 
C17-82 - Instrucţiuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei si prepararea 

mortarelor de zidărie si tencuiala; 
Ne 001/96 - Normative pentru executarea tencuielilor umede (tencuieli,placaje ); 
C56-85 

j 
- Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de constructii 
si instalatii aferente; 
- Norme republicane de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii 
si Ministerul Sanatatii aprobate de M.M.si M.S. cu ordin 34 si 60/1975 
cu completări aprobate de M.M. si M.S. cu ordin 110 si 39/1977; 

STAS 1030 - Mortare pentru tencuieli; 
STAS 388 - Ciment portland; 
STAS 1500 - Var pasta; 
STAS 7055 - Ciment portland alb; 
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STAS 146 - Var pasta; 
STAS 9201 - Var hidratant; 
STAS 1667 - Nisip pentru mortare; 
STAS 790 - Apa pentru mostre; 

Alte standarde specificate la materiale pentru mortare cit si normative 
specifice,valabile la data executării tencuielilor. 

3. Mostre si testări 
înainte de emiterea comenzilor si livrarea materialelor pe şantier, antreprenorul va 

analiza condiţiile de calitate a acestora, pe baza de mostre puse la dispoziţie de furnizor. 
Folosirea coloranţilor si cimentului alb pentru mortare, se face pe baza de probe de 

culoare. Numai dupa ce proiectantul aproba mostrele de proba, se trece la aplicarea 
reţelei in tehnologia de preparare a mortarului si livrarea lui pentru şantier. Testarea 
materialelor se face numai in laboratoare specializate si se emit certificate de calitate ce 
vor insoti fiecare lot de produse livrate pe şantier. 

F. folateriiaib si produse 
Ca produse de baza pentru tencuieli interioare este mortarul livrat de unitati 

specializate si atestate, pe tip de produs si sort, solicitat de antreprenor. Responsabilul 
tehnic al lucrării analizeaza si confirma calitatea fiecărui lot de produse. 

Pentru tencuieli obişnuite se folosesc mortare: 
- M25-T - Mortar var-ciment, cu ciment F25 si var hidratat preparat in instalatii 

centralizate, necentralizate sau manual; 
- M25-T - Mortar var-ciment, cu ciment F25 si var pasta preparat in instalatii 

centralizate, necentralizate sau manual; 
- M50-T - Mortar var-ciment, cu ciment F25 si var pasta sau hidratat preparat 

in instalatii centralizate, necentralizate sau manual; 
- M100-T - Mortar de ciment pentru tencuieli cu adaos de var sau fare adaos 

de var. 
Alegerea categoriei de mortar se face de către proiectant, tinand seama de felul 

lucrării, umiditatea mediului, materialul pe care se aplica si marca mortarului pentru 
tencuieli exterioare. 

Ca materiale se utilizeaza: 
- Ciment portland conform STAS 388; 
- Lianţi hidraulici. Cimenturi cu adaosuri cont. STAS 1500; 
- Agregate naturale pentru mortare lianţi minerali; 
- Agregate din sparturi de marmura sau altele similare cu granulatie fina; 
- Piatra de mozaic (gris si praf de piatra) conform STAS 1134; 
- Ciment Portland alb conform STAS 7055; 
- Var pasta conform STAS 146; 
- Var hidratant conform STAS 9201; 
- Nisip conform STAS 1667; 
- Apa conform STAS 790; 
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- Coloranţi conform STAS 1418; 
- Ipsos pentru constructii conform STAS 548/1 si 545/2; 
- Pigmenţi; 
- Materiale auxiliare folosite pentru pregatirea suprafeţelor de tencuieli; 
- Plasa de rabit din sirma zincata 0.5-0.3 mm; 
- Sirma zincata conform STAS 889; 
- Otel beton 0 6-3 mm conform STAS 433/1; 
- Sipci de lemn conform STAS 942; 
- Trestii sau alte materiale. 

5. Livrare, depozitare, manipulare 
Livrarea mortarului pentru tencuieli se face pe baza de protocol încheiat intre 

antreprenor si furnizor stabilindu-se si grafic de livrare pe calitati si tipul de mortare. 
Alegerea tipului de utilaje pentru transportul mortarului se face in funcţie de gradul 

de dotare a şantierului, de locul de amplasare a construcţiei fata de furnizor. Este 
interzisa descarcarea mortarului direct pe pamint. 

Transportul si punerea in opera a mortarului trebuie sa se faca in maxim 10 ore de 
la prepararea acestuia pa baza de ciment-var fare intaritor si 16 ore cind se foloseste 
intaritor sau mortar de ciment. 

Se recomanda: 
-amplasarea judicioasa a platformei de aprovizionare pentru reducerea distantei fata de 
punctul de lucru; 
-evitarea manipulărilor suplimentare a. i. prelucrarea materialului din depozitul provizoriu 
sa ajunga la locui de punere in lucru fara transbordari; 
-utilizarea transportului continuu prin pompe pentru mortar si apa; 
-depozitarea mortarului sa se face in condiţii de conservare a calitatii, ferit de acţiunea 
distructiva a intemperiilor sau căldurii excesive. 

6. Execmtarea iucrariioi-
6.1. Operaţiuni pregătitoare. 

Montarea schelelor se va face astfel incit intre acestea si perete sa existe un spaţiu 
suficient si continuu. Nu se vor folosi schele lasate in consola din zidărie sau schele 
rezemate de conctructii care ar conduce la completări ulterioare a tencuielii. 

-fata vazuta se aplica numai dupa montarea glafurilor, grilelor, diblurilor, profilelor, 
etc; 

-suprafeţele de tencuieli vor fi verificate cu privire la abateri aduse pentru structura 
de baza si se executa din praf, noroi si pete de grăsime; 

Daca suprafeţele de tencuit sunt netede acestea pot fi înăsprite prin cioplire, 
spituire etc. 

-resturile de zidărie vor fi curatate; 
-toate suprafeţele de lemn, metal, plastic (ghermele, grinzi, buiandrugi, stâlpi) nu 

se vor tencui decât dupa ce au fost acoperite cu rabit, se verifica si ancorarea (legaturi de 
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20-25 cm de structura de rezistenta cu otel 0 6 mm. ). Se interzice folosirea ipsosului la 
tencuieli interioare. 
6.2. Trasarea. 

Trasarea se face prin marcarea grosimii straturilor in scopul obţinerii orizontalitatii 
si verticalitatii optime. 

Trasarea se va face cu stalpisori, scoabe lungi sau sipci de lemn sau cu repere 
metalice de inventar. In mod obligatoriu se fac repere de trasare la toate colturile faţadei 
precum si pe suprafeţele dintre goluri (ferestre, usi, vitrine,). 
6.3. Execuţia. 

Amorsarea suprafeţelor de tencuit. 
Pentru a se realiza o buna prindere a grundului pe suprafeţe de betoane, zidărie de 

piatra, si a suprafeţelor de sipci si trestie se aplica un prim strat (sprit ) prin stropire. 
Suprafeţele de tencuit se amorseaza cu un amestec de ciment si apa (lapte de ciment). 

Grundul se aplica la 24 ore de ia aplicarea şpriţului pentru ca acesta sa fie intarit. 
Pe suprafeţele cu sipci si trestie se amorseaza cu un sprit din mortar de var gros 

sau var ipsos. 
înainte de executarea grundului pe plasa de rabit se aplica un strat suport-smirul-

care umple ochiurile plasei. Smiru! nu trebuie driscuit, si trebuie lasat cat mai rugos. 
Pe suprafeţele de stufit, amorsajul se face in conformitate cu condiţiile tehnice 

privind folosirea plăcilor de stufit in constructii. 
Execuţia grundului. 
Grundul se aplica intr-un strat si numai dupa ce stratul precedent, sprit sau smir s-a 

intarit. 
Grundul pentru toate tencuieliie, in afara de cele brute, se executa cu dreptarul. 

Grosimea totala trebuie sa fie de oca. 15 mm. la tencuieli din sipci si trestie. 
Nu se va aplica grundul pe suprafeţele încheiate sau daca exista pericolul ca 

grundul sa inghete înainte de întărire. 
Executarea fetei văzute. 
Fata văzute se aplica înainte ca grundul sa se fi uscat. 
Fata văzute se executa cu t ind si se prepara cu acelaşi liant ca si grundul iar 

grosimea sa fie mai mare de 5 mm. 
Tencuieliie stropite se executa cu mortar fluid. 
Tencuieliie sclivisite. 
Grundul si tinciul pentru suprafeţele sclivisite vor fi preparate cu mortar de ciment. 

Stratul de tinci nu se va driscui fin pentru ca sa se realizeze o buna aderenta a scliviselii. 
Scliviseala se executa înainte de uscare la metru liniar. 
Decontarea lucrărilor se face pe categorii de lucrări sau odata cu recepţia finala a 

întregului obiectiv conform clauzelor contractuale dintre antreprenor si beneficiar. 
Tencuieliie de praf de piatra se executa prin aplicarea peste grund a unei fete 

văzute (driscuite sau stropite) din material preparat din var gros si praf de piatra, eventual 
pigmenţi la care se adauga ciment, dupa indicaţiile din proiect. 

Tencuieli din piatra artificiala (simiiipiatra). 
Aceste tencuieli se executa pe un grud, mortar de ciment. 
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Fata vazuta din mortar de ciment si gris de piatra cu un adaos eventual de 
pigment, se aplica peste grundul stropit cu apa, inainte ca acesta sa fie intarit complet. 

Grosimea stratului fetei văzute la tencuieli cu similipiatra este intre 5-10 mm când 
urmeaza a fi cioplit, stratul va avea o grosime de 15-30 mm. 

Prelucrările cele mai folosite sunt: 
-frecarea suprafeţei; 
-buciardarea; 
-sprituirea; 
-cioplirea; 
-tratarea cu acid clorhidric. 

Grundul pentru tencuieli cu terasit dolomit se executa in mod obişnuit ca tencuielile 
cu praf de piatra, din mortar de var cu adaos de ciment. 

Materialul pentru stratul vizibil trebuie pregătit pentru o fata întreaga a clădirii. 
Executarea tencuielii la spaleti si glafurile golurilor se face o data cu 
tencuiala pereţilor si in acelaşi mod. 

. '•": C i minarea lucrărilor 
Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual, cercetând suprafaţa 

ten culta, forma muchiilor. 
Lucrările de tencuieli sunt considerate terminate numai dupa ce proiectantul isi da 

avizul si se incheie proces verbal pentru aceasta faza. 

Abialert adrnise-vsrificari 
Liniile de intersectie ale suprafeţelor tencuite vor fi drepte tara franjuri, scobituri sau 

ieşinduri. 
Abaterile verticale sau orizontale la muchii va fi de cel mult ± 1 mm/m si de 

maximum ±3 mm pe elemente. 
Verificarea abaterilor se face de antreprenor, proiectant sau persoane imputernicite 

pentru verificarea calitatii in constructii. 

Verificări in vederea recepţiei 
Se vor respecta prevederile proiectului si devizului. 
Se vor face verificări la: 

- aspectul si starea generala; 
~ elemente geometrice (grosime, planitate ) gradul de netezire; 
- corespondente cu proiectul; 
- aderenta stratului de tencuiala la straturi suport. 

Acolo unde prescripţiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca 
aspectul tencuielii nu e corespunzător ( zona fisurata, muchii ştirbite, etc.), consultantul 
poate decide inlocuirea locala sau pe suprafeţe mai mari a tencuielii si refacerea in 
condiţiile prescrise in specificaţii. 
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Grosimea sa aiba la tencuieli driscuite 2.5 cm. In Normativul C18-62 in tabelul 1 se 
arata abaterile care pot fi admise la recepţia calitativa a tencuielilor brute, driscuite, 
gletuite. 

10. Masurare si decontare 
Tencuielile executate pe suprafeţe plane sau curbe se masoara la metru patrat de 

lucrare real executata 
Tencuielile la spaleti de goluri de usi si ferestre se masoara la metru liniar. 
Decontarea se face pe categorii de lucrări sau dupa terminarea tencuielilor 

conform clauzelor contractuale.. 

3J.TENCUIELi EXTERIOARE 
1. Genc'a'siiitati 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice generale pentru lucrările 
de execuţie a tencuielilor exterioare realizate cu mijloace manuale sau mecanice, aplicate 
pe suprafeţe de beton, cărămidă sau similare la clădiri civile, industriale si 
agrozootehnice. 

Pentru tencuieli speciale proiectantul face precizări suplimentare pe baza de 
completări la proiect sau in cadrul asistentei tehnice pe şantier. 

2. Standarde si noimative de referirita 

( T^TT - înisiriictiuni tehnice pentru stabil irea compoziţ iei si 
prepararea mortarelor de zidărie si tencuiala. 

NE 001/96 - Normative pentru executarea tencuie l i lor umede (tencuieli, placaje 

)• 

C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia locrarilor de 
constructii si instalatii aferente muncilor din constructii 
. Norme republicane de protectia muncii elaborate de Miniaterul 
Muncii si Ministerul Sanatatii aprobate de M.M.si M S. cu ordin 
34si60/1975 cu completări aprobate de M.M. si M.S. cu ordin 110 
si 39/1977. 

STAS 1030 Mortare obţinute pentru tencuieli. 
STAS 388 Ciment portland. 
STAS 1500 Var pasta. 
STAS 7055 . Ciment portland alb. 
STAS 146 Var pasta. 
STAS 9201 Var hidratant. 
STAS 1667 . Nisip pentru mortare. 
STAS 790 . Apa pentru mostre. 

Alte standarde specificate la materiale pentru mortare cit si normtive specifice. 
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valabile la data executării tencuielilor. 

ccMiigsuUt' si testări 
înainte de emiterea comenzilor si livrarea materialelor pe şantier, antreprenorul va 

analiza caracterisricile de calitate a acestora pe baza de mostre puse la dispoziţie de 
furnizor. 

Folosirea coloranţilor si cimentului alb pentru mortare se face pe baza de 
probe de culoare si numai dupa ce proiectantul aproba mostrele de proba, 
se trece la aplicarea reţelei in tehnologia de preparare a mortarului si 
livrarea lui pentru şantier. 
Testarea materialelor se face numai in laboratoare specializate si se emit 
certificate de calitate ce vor insoti fiecare lot de produse livrate pe şantier. 

' l a i si orodase 
.'t-a produs de baza pentru tencuieli exterioare este mortarul, livrat de unitati 

specisTzate si atestate, pe tipul de produs si sortimentul, solicitat de antreprenor. 
Responsabilul tehnic al lucrării analizeaza si confirma calitatea flecarul lot de produs. 

Pentru tencuieli obişnuite se folosesc mortare: 
- y 25 - T - yortar var-ciment, cu ciment F 25 si var hidratat preparat in 

instaiatii 
centralizate, necentralizate sau manual, 

- y 25 - T - yortar var-ciment, cu ciment F 25 si var pasta preparat in 
instaiatii 

centralizate, necentralizate sau manual, 
- y 50 -T - yortar var-ciment, cu ciment F 25 si var pasta sau hidratat 

preparat in instaiatii centralizate, necentralizate sau manual. 
- y 100 -T - Mortar de ciment pentru tencuieli cu adaos de var sau fare 

adaos de var. 
Alegerea categoriei de mortar se face de către proiectant, tinand seama de felul 

lucrării, umiditatea mediului, materialul pe care se aplica si marca mortarului pentru 
tencuieli exterioare. 

Ca materiale se utilizeaza: 
-Ciment portland- conform STAS 388 
- Lianţi hidraulici. Cimenturi cu adaosuri -conf, STAS 1500. 
- Agregate naturale pentru mortare lianţi minerali. 
- Agregate din sparturi de marmura sau altele similare, cu granulatie fina. 
- Piatra de mozaic (gris si praf de piatra) -conform STAS 1134 
- Ciment Portland alb-conform -STAS 7055 
- Var pasta -conform STAS 146 
- Var hidratat- conform STAS 9201 
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- Nisip- conform STAS 1667 
- Apa- conform STAS 790 
- Coloranţi- conform STAS 1418 
- Ipsos pentru constructii- conform STAS 548/1 si 545/2 
- Pigmenţi 
- yateriale auxiliare folosite pentru pregatirea suprafeţelor de tencuieli 
- Plasa de rabit din sirma zincata 0.5-0.3 mm. 
- Sirma zincata- conform STAS 889 
- Otel beton 0 6-3 mm.- conform STAS 433/1. 
- Sipci de lemn- conform STAS 942. 
Trestii sau alte materiale specificate in detalii 

5.Livram, deroozitare, Lmanipuiaie 
Ovrarea mortarului pentru cencuieli se face pe baza de protocol încheiat intre 

antreprenor si furnizor stabilindu-se si graficee de livrare pe calitati si tipuri de mortare. 
Alegere tipului de utilaje pentru transportul mortarului se face in funcţie de gradul 

de dotare a şantierului, de locul de amplasare a construcţiei fata de furnizor. Este 
interzisa descarcarea mortarului direct pe pamint 

Transportul si punerea in opera a mortarului trebuie sa se face in maxim 10 ore de 
la prepararea acestuia pe baza de ciment-var fara întăritor si 16 ore cind se foloseste 
întăritor sau mortar de ciment. 

Se recomanda; 
-amplasarea judicioasa a platformei de aprovizionare pentru reducerea 

distantei fata de punctul de lucru; 
-evitarea manipulărilor suplimentare astfel incat prelucrarea materialului din 

depozitul provizoriu sa ajunga la locul de punere in lucru fara transbordari; 
-utilizarea transportului conţinu prin pompe pentru mortar si apa. 
-depozitarea mortarului sa se face in condiţii de conservare a calitatii ferit de 

acţiunea distructiva a intreruperilor sau căldurii excesive. 

S.Executarea lucrărilor 
6.1.Operaţiuni pregătitoare. 

Montarea schelelor se va face astfel incat intre acestea si perete sa existe un 
spaţiu suficient si continuu.Nu se vor folosi schele lasate in consola din zidărie sau schele 
rezemate de conctructii care ar conduce la completări ulterioare a tencuielii. 

Fata văzute se aplica numai dupa montarea glafurilor, grilelor, diblurilor, profilelor, 
etc. 

Suprafeţele de tencuieli vor fii verificate cu privire la abateri aduse pentru structura 
de baza si nu se executa pe praf, noroi si pete de grăsime 

Daca suprafeţele de tencuit sunt netede acestea pot fi înăsprite prin cioplire, 
spituire etc.Resturile de zidărie vor fi curatate. Toate suprafeţele de lemn, metal, plastic 
(ghermele, grinzii, buiandrugi, stâlpi.) nu se vor tencui decât dupa ce au fost acoperite cu 
răpit ancorare Se interzice folosirea ipsosului la tencuieli interioare. 
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6.2. Trasarea 
Trasarea se face prin marcarea grosimii straturilor in scopul obţinerii orizontalitatii 

si verticalitatii optime. 
Trasarea se va face cu rupere de mortar ( stalpisori ), scoabe lungi sau sipci de 

lemn sau cu repere metalice de însemnare. In mod obligatoriu se fac repere de trasare la 
toate colturile faţadei precum si pe suprafeţele dintre goluri (ferestre, usi, vitrine,). 

6.3. Execuţia 
Amorsarea suprafeţelor de tencuit. 
Pentru a se realiza o buna prindere a grundului pe suprafeţe de betoane, zidărie de 

piatra, si a suprafeţelor de sipci si trestie se aplica un prim strat (sprit ) prin stropire. 
Suprafeţele de tencuit se amorseaza cu un amestec de ciment si apa (lapte de ciment). 

Grundul se aplica la 24 ore de la aplicarea şpriţului pentru ca acesta sa fie interi!. 
Pe suprafeţele cu sipci si trestie se amorseaza cu un sprit din mortar de var gros 

sau var ibsos. 
Pe suprafeţele de rapiti înainte de executarea grundului pe plasa de rapiti se aplica 

un strat suport sprit care umple ochiurile plasei. Şpriţul nu trebuie driscuit, ci trebuie lasat 
cat mai rugos. 

Pe suprafeţele de stufit, amorsajul se face in conformitate cu condiţiile tehnice 
privind folosirea plăcilor de stufit in constructii 

Execuţia grundului 
Grundul se aplica intr-un strat si numai dupa ce stratul precedent, sprit sau smir s-a intarit. 

Grundul pentru toate tencuielile, in afara de cele brute, se executa cu dreptarul. 
Grosimea totala trebuie sa fie de oca. 15 mm. la tencuieli pe suprafeţe din sipci si trestie. 

Nu se va aplica grundul pe suprafeţele incheiate sau daca exista pericolul ca 
grundul sa inghete inainte de intarire. 

Executarea fetei văzute. 
Fata vazuta se aplica inainte ca grundul sa se fi uscat. 
Fata vazuta se executa cu tind si se prepara cu acelaşi liant ca si grundul, iar 

grosimea sa fie mai mare de 5 mm. 
Tencuielile stropite se executa cu mortar fluid. 
Tencuielile sclivisite. 
Grundul si tinciul pentru suprafeţele sclivisite vor fi preparate cu mortar de ciment. 

Stratul de tinci nu se va driscui fin pentru ca sa se realizeze o buna aderenta a scliviselii 
Scliviseala se executa inainte de uscarea, tinciului si, anume de indata ce stratul de tinci 
s-a intarit suficient pentru a purte suporta prelucrarea de sclivisire a fetei lui. 

Tencuieli de praf de piatra 
Tencuelile de praf de piatra se executa prin aplicarea peste grund a unei fete 

văzute (driscuite sau stropite) din material preparat din var gros si praf de piatra, eventual 
pigmenţi, la care se adauga ciment, dupa indicaţiile din proiect. 

Tencuieli din piatra artificiala (simiiipiatra ) 
Aceste tencuieli se executa pe un grud, mortar de ciment. 
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Fata vazuta din mortar de ciment si gris de piatra cu un adaus eventual de 
pigment, se aplica peste grundul stropit cu apa, inainte ca acesta sa fie interii complet. 

Grosimea stratului fetei văzute la tencuieli cu similipiatra este intre 5-10 mm. cand 
urmeaza a fi cioplit .stratul va avea o grosime de 15-30 mm. 

Prelucrările cele mai folosite sunt: 
-frecarea suprafeţei 
-buciardarea 
-sprituirea 
- cioplirea 
- tratarea cu acid clorhidric 

Grundul pentru tencuieli cu terasit dolomit se executa in mod obişnuit ca tencuieli cu praf 
de piatra, din mortar de var cu adaos de ciment 
Materialele pentru stratul vizibil trebuie pregătite pentruo fata întreaga a clădirii. 
Executarea tencuielii la spaleti si glafurile golurilor se face o data cu tencuiala pereţilor si 
in acelas mod. 

7. Temiinarea lucrărilor 
Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual, cercetând suprafaţa 

tencuita, forma muchiilor. 
Lucrările de tencuieli sunt considerate terminate numai dupa ce proiectantul isi da 

avizul si se încheie proces verbal pentru aceasta faza. 

0. ĂbcG-ri admise,verif icări 
L_:n:iie de incersectie ale suprafeţelor tencuite vor fi drepte fere franjuri scobituri sau 

ieşinduri. Abaterile verticale sau orizontale la muchii vor fi de cel mult ± 1 mm/m si de 
maximum ±3 mm pe elemente. 

Verificarea abaterilor se face de antreprenor, proiectat sau persoane imputernicite 
pentru verificare calitatii in constructii. 

9. Verificări in vederea recepţiei 
Se vor respecta prevederile proiectului si devizului. 
Se vor face verificări la: 

-aspectul si starea generala aspect uniform . 
-elemente geometrice (grosime, planitate ) gradul de netezire, 
-corespondente cu peoiectul. 
-aderenta stratului de tencuiala la straturi suport. 

Acolo unde prescripţiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca 
aspectul tencuielii nu e corespunzător ( zona fisurata, muchii ştirbite, etc.)consy!tantyl 
poate decide înlocuirea locala sau pe suprafeţe mai mari a tencuielii si refacerea in 
condiţiile prescrise in specificaţii. 

In Normativul C 18-62 in tabelul 1 se arata abateriile care pot fi admise la recepţia 
calitativa a tencuielilor brute, driscuite, gletuite. 
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•LuJlssuiiatoare si decontare 
Tencuielile executate pe suprafeţe plane sau curbe se mascara ia metru patrat de 

suprafaţa de ten cu it. 
Tencuielile la spaleti de goluri de usi si ferestre se mascara la metru liniar. 
Decontarea lucrărilor se face pe categorii de lucru sau odata cu recepţia finala a 

intergului obiectiv, conform clauzelor contractuale dintre antreprenor si beneficiar. 

3.7PLACAJE DE FAIANŢA 

. MATERIALE NECESARE PENTRU APLICAREA FAIANŢEI CU MORTAR 

• Placi de faianţa cu respectarea caracteristicilor tehnice si de calitate 
prevăzute in STAS 233 

• Materiale pentru prepararea mortarului cu respectarea prevederilor STAS 
1667, STAS 790, STAS 146, STAS 7055. 

. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE 

La execuţia lucrărilor de montaj a placajului de faianţa se vor respecta prevederile 
instrucţiunilor tehnice pentru executarea placajelor din faianţa, indicativ C6-86. 

Tehnologia de execuţie a placajelor de faianţa cuprinde urmatoarele faze de lucru: 
- controlul stratului suport; 
- controlul lucrărilor premergătoare trebuie terminate la inceperea 

placajelor; 
- creearea condiţiilor de lucru; 
- pregatirea stratului suport si aplicarea placajului; 
- verificarea lucrărilor. 

Controlul stratului suport si realizarea piacajulyi 

Pereţii portanţi din zidărie de cărămidă vor fi finisaţi dupa 30 de zile de la 
executarea zidăriei, dupa incarcarea cu greutatea permanenta, pentru a elimina fisurarea 
finisajelor. 

Pereţii de zidărie trebuie sa fie curaţi, suprafaţa sa nu prezinte abateri de la 
planeitate, orizontalitate si verticalitate. Verificarea se face vizual si prin măsurători 
(verticalitatea se face cu ajutorul firului cu plumb si a dreptarului. 

Toate lucrările de instalatii trebuie executate si efectuate probele de funcţionare, 
probele conductelor de scurgere, probe de presiune ale conductelor de alimentare cu 
apa, probe de Încălzire. 

Vor fi montate diblurile si dispozitivele de fixare a obiectelor sanitare. 
Placajele vor fi aplicate dupa executarea sapelor suport ale pardoselilor sau dupa 

executarea stratului finit al pardoselilor reci (mozaic, gresie, exclusiv lustruirea lor). 
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Placajul de faianţa montat pe plinte sau scafe prefabricate se va verifica de linia de 
vagriz si in cazul corectei execuţii placajul se foloseste ca element de baza in conturul 
plintei sau scafei. 

Placajele se incep după montarea si verificarea functionaiitatii tamplariei interioare 
si exterioare. 

Placarea cu faianţa se executa dupa trasarea suprafeţei ce trebuie placate si dupa 
executarea tencuielilor sau tratamentelor la pereţi si tavane. 

La executarea placajelor de faianţa interioare trebuie asigurata o temperatura de 
min. +5°C pe tot parcursul lucrării si in urmatoarele 14 zile de la terminarea lucrărilor. 

Aplicarea placajului se va face in urmatoarea succesiune: 
- aplicarea şpriţului, grundului si tinciului pe suprafaţa ce ramane tencuita; 
- aplicarea şpriţului si grundului pe suprafaţa ce urmeaza a fi plecata; 
- executarea placajului; 
- curatarea rosturilor pe adancime de 1 cm pentru o mai buna aderare a 

placajului; 
- se aplica un sprit de mortar de ciment avand următorul dozaj: ciment 

1 parte 
nisip (0-3mm)...2 parti 
apa pana la consistenta de 10-12 pe conul etalon; 

Şpriţul se aplica cu mistria sau canciocu! intr-un strat de 3-5 mm si nu se 
netezeşte. 

- plăcile de faianţa se tin 1 ora in apa înainte de montare si se pun in lucru 
dupa ce se scurg cateva minute; 

- aşezarea plăcilor se face de la colturile incaperii si de la plinta 
(pardoseala) in sus; 

Aşezarea se face astfel: 
De jos in sus, dala coltul incaperii de la stanga spre dreapta; 
Se foloseste dreptarul si firul cu plumb; 
Partea de sus a placajului va fi făcute cu placaj rotunjit; 
Eventualele goluri in mortar se completeaza cu mortar la completarea fiecărui rand. 
Completările la intrânduri sau ieşinduri se vor efectua prin taierea plăcilor de 
faianţa la dimensiunile necesare. 
Umplerea rosturilor orizontale precum si a celor verticale se face ulterior cu ciment 
si colorant funcţie de culoarea plăcilor de faianţa. 

Abateri admisibile -placaje interioare din placi faianţa 
Deviere de la planeitate si verticalitate (distanta dintre dreptar si suprafaţa 
placajului = 2 mm. 

Devierea rosturilor dintre faianţe: 1 mm/placa 
Stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile suprafeţelor glazurate ale plăcilor: 

maximum unu la o placa pe suprafaţa de 1 m^. 
Porţiuni neumplute cu lapte de ciment in rosturi: nu se admit. 
Locuri neumplute cu glazura pe suprafaţa placajului: max. 2 pe m^ cu o suprafaţa 

de 2 mm^. 
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Fisuri pe suprafaţa placajului: nu se admit. 
STANDARDE SI NORMATIVE CE TREBUIE RESPECTATE 
- GE 058/2012 Ghid privind produsele de finisare ceramice utilizate in constructii. 

3.8. PARDOSELI 

• SAPE SUPORT 
Executarea sapei suport se va face numai dupa terminarea probelor prevăzute sub 

pardoseli (instalatii electrice, sanitare, de încălzire) precum si dupa terminarea in 
incaperea respectiva a tuturor lucrărilor de constructii montaj. 

înainte de executarea sapei suport, in incaperi se vor monta ferestrele, geamurile, 
tocurile si căptuşelile uşilor. In cazul in care la încăperile vecine sunt executate tipuri 
diferite de pardoseli, limita de demarcaţie dintre aceste tipuri de pardoseli va fi la mijlocul 
foii de use , in poziţie inchisa. 

Toate tencuielile interioare si exterioare vor fi complet terminate, instalaţiile de 
incalzire inclusiv probele de verificare vor fi terminate, iar conductorii pentru instalatia 
electrica montati. 

Suprafeţele planseelor din beton armat se vor curata de resturi de praf si moloz. 
Pentru realizarea unei bune aderente a sapei e necesar ca suprafeţele planseelor din 
beton armat sa fie uscate si rugoase. 

Sapele, fiind suporturi a căror suprafaţa nu se mai poate vedea dupa montarea 
pardoselii este necesar ca la terminarea execuţiei lor sa se încheie proces verbal de 
lucrări ascunse. 

înainte de începerea lucrărilor sapei suport, se va verificadaca au executate si 
recepţionate toate lucrările destinate a le proteja: invelitori, conducte pentru instalatii, 
tamplarie, ghermele, praguri. 

Suprafaţa rezultata dupa executarea sapei nu trebuie sa prezinte denivelări, 
ondulaţii, crăpături, porţiuni cu urme de opriri ale lucrului. Orice reparaţie la sapa suport 
se va face utilizând aceeaşi compoziţie a mortarului cu care s-a executat initial sapa 
suport. 

2. TIPURI DE PARDOSELI 
PARDOSELI DIN MORTAR DE CIMENT SCLIVISIT 
Aceste pardoseli se vor executa din mortar de ciment de cca 20 mm grosime, cu 

fata sclivisita (rolata, cu ajutorul unei role cu dinţi), aplicata pe un strat suport de beton 
sau pe planseul de beton armat. 

In cazul suprafeţelor rolate se va trece roia cu dinţi pe suprafaţa pardoselii imediat 
dupa sclivisirea ei. 

Dupa executarea sclivisirii, pentru a se evita fisurarea imbracamintea se va acoperi 
dupa terminarea prizei cu rogojini, saci goi, etc, care se vor stropi cu apa timp de 7 zile. 

Pentru evitarea fisurilor provocate de contractii, la suprafeţele mari de pardoseala 
de ciment sclivisit, se vor prevedea rosturi longitudinale si transversale. 
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Daca proiectul nu prevede distantieri intre rosturi, atunci pardoseala se va executa 
in panouri cu laturile de max. 2-2.5 m. 

PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT 
Pardoselile din mozaic turnat se vor executa dintr-un strat de mortar de ciment cu 

piatra de mozaic. 
Mortarul va fi executat cu piatra de mozaic cu granulozitate continua sau 

discontinua, de acceasi provenienţa sau culoare sau de provenienţa si culori diferite. 
Cantitatea de ciment va fi de 600kg/m^ de piatra de mozaic. Pentru colorarea 

stratului de mortar de ciment cu piatra de mozaic se vor adauge coloranţi minerali si 
cimenturi colorate in proporţie de cel mult 5% din greutatea cimentului. 

Cand pentru colorarea mozaicului sunt necesare proporţii mai mari (pana la 15%), 
se vor face încercări prealabile pentru a se stabili amestecul optim care sa nu conducă la 
scaderea rezistentelor mortarului. 

Pardoselile de mozaic turnat se vor executa plane si orizontale; in încăperi 
prevăzute cu sifoane de pardoseala sau cu guri de evacuare, pardoselile de mozaic se 
vor executa cu pante de 1-1.5%, spre punctele de scurgere. 

Pardoselile din mozaic turnat se pot executa intr-o singura culoare sau cu desen, in 
mai multe culori, in conformitate cu detaliile din proiect, faza DDE. 

Pentru obţinerea culorilor: roşu, negru si cenuşiu se foloseste ciment obişnuit, iar 
pentru culorile: alb, galben, verde si albastru se foloseste ciment alb. 

După terminarea prizei, pentru a se evita fisurarea datorata soarelui si curenţilor 
puternici de aer, pardoseala se va acoperi cu rogojini, saci goi sau rumeguş de brad, care 
se vor menţine pana la uscarea pardoselii. 

In exterior (la terasa) se vor executa pardoseli de mozaic spalat, astfel: se alege o 
granulatie mai mare de mozaic, preferabil de diferite culori. Dupa ce mortarul cu piatra de 
mozaic a fost bine îndesat se va lasa sa se intareasca cca 24 ore si apoi se va freca cu 
peria de paie, udandu-se suprafaţa continuu cu apa pana ce incepe sa apare granula de 
mozaic din masa de ciment. 

Aceasta pardoseala are avantajul ca nu mai necesita operaţiile de frecare, şlefuire 
si ceruire, are un aspect plăcut si nu este alunecoasa, chiar atunci cand este uda. 

In cazul mortarelor cu piatra de mozaic preparate cu ciment alb se mai adauge si 
15-20% fata de cimentul alb, ciment obişnuit, pentru evitarea fisurilor din contractii. 

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA 
Pardoselile din placi de gresie ceramica se vor monta pe un strat suport de beton 

sau pe planseu! de beton armat prin intermediul unui strat de mortar de ciment de 25-30 
mm, avand dozajul de 400 kg/ mc de nisip. 

înainte de utilizare, plăcile de gresie ceramica se vor spala cu apa pentru 
indepartarea diferitelor impuritati sau praf, aderente pe suprafaţa lor. 

Aşezarea plăcilor se face începând cu plăcile reper. Mortarul de ciment pentru 
fixarea plăcilor se va prepara la fata locului in cantitati strict necesare si va fi de 
consistenta vartoasa. 

Plăcile se vor monta in patul de mortar astfel pregătit, in rânduri regulate, cu rosturi 
de maximum 3 mm. 
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Pardoseala din placi de gresie ceramica nu se va freca pentru finisare; se va şterge 
cu cârpe înmuiate in apa dupa curăţire cu rumeguş de lemn. 

Plăcile de gresie se vor monta simplu sau cu bordura de alta culoare, in 
conformitate cu desenele de proiect, faza DDE. 

La procurarea gresiei ornamentale pentru pardoseli se va solicita avizul 
proiectantului. 

SCAFE SAU FLINTE 
Scafele sau plintele sunt obligatorii la incaperile prevăzute cu instalatii de apa. 
La pardoselile din ciment sclivisit se vor executa scafe de 100-150 mm inaltime, 

turnate din mortar de ciment sclivisit cu dozajele si in condiţiile tehnice indicate la aceste 
tipuri de pardoseli 

Scafele din gresie de 100 mm inaltime se vor monta cu mortar de ciment, astfel 
incat sa depaseasca fata tencuielii cu 5-8 mm. 

La pardoselile din mozaic turnat pe loc, scafele sau plintele se vor executa turnate 
pe loc. Se vor aşeza direct pe perete (nu peste tencuiala) prin intermediul unui mortar de 
ciment. 

Scafele sau plintele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele si in 
condiţiile tehnice indicate la pardoselile de mozaic turnat pe loc. Inaltimea scafelor sau 
plintelof va fi de 100-150 mm iar grosimea lor trebuie sa depaseasca cu 5-8 mm fata 
tencuielii. 

3.C0NDITII TEHNICE DE CALITATE 
Pe parcursul execuţiei lucrărilor, se verifica in mod special de către şeful punctului 

de lucru respectarea următoarelor condiţii: 
• Denivelările admise ale stratului suport elastic fata de dreptar trebuie sa 

fie de cel mult 15 mm in cazul stratului suport de nisip. 
• Denivelările admise la stratul suport rigid sunt de cel mult 10 mm sub un 

dreptar de 2m lungime. In timpul executării pardoselii din beton de ciment 
se vor face urmatoarele verificări: 

• se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea 
apei in betoniera pana la terminarea punerii betonului in opera); acest 
interval de timp trebuie sa fie mai mic de 1 ora pe timp călduros si 1 >2 
ore pe vreme racoroasa, 

• Se va verifica consistenta betonului prin metoda ţeserii si trunchiul de 
con (STAS 1759-88); consistenta va trebui sa fie plastica (5.1-8 cm, 
tasare). 

• Se vor confecţiona cuburi de proba din betonul utilizat, pentru verificarea 
rezistentei acestuia 

Se va verifica respectarea condiţiilor tehnice de calitate prevăzute de STAS 2560/1 
si de STAS 2560/2, prin metodele de verificare prevăzute in STAS 2560/3. 

Pentru lucrările găsite necorespunzatoare se vor da dispoziţii de şantier pentru 
remediere sau desfacere. 

4. VERIFICĂRI ALE LUCRĂRILOR DE PARDOSELI. CONDIŢII DE RECEPŢIE 
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Nici o lucrare de pardoseli nu va incepe înainte de verificarea si receptionarea 
suportului. 

O atentie deosebita trebuie acordata verificării si receptionarii lucrărilor de instalatii 
ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrărilor de pardoseli (canale, instalatii, 
străpungeri, izolaţii), si a tuturor lucrărilor a căror executare ulterioara ar putea degrada 
pardoselile. 

Toate materialele, semifabricate si prefabricate care intra in componenta unei 
pardoseli, nu vor intra in lucrare decât daca: 

• s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării ca au fost livrate cu 
certificate de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzătoare 
normelor respective; 

• au fost depozitate si manipulate in condiţii care sa evite degradarea lor; 
• s-au efectuat la locul de punere in opera incercarile de calitate. 

Principalele verificări de calitate, comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: 
• aspectul si starea generala; 
• elemente geometrice (grosime, planeitate, pante); 
• fixarea pardoselii pe suport; 
• rosturile; 
• racordarea cu alte elemente de constructii si instalatii; 
• corespondenta cu proiectul. 

La pardoselile din piatra artificiala nearsa, executate cu suprafeţe continui, 
verificarea se face of. STAS 2560/1 (ciment sclivisit, beton mozaicat turnat): 

• aspectul, starea generala asuprafetelor, modul de racordare cu 
suprafeţele verticale; 

• planeitatea si orizontalitatea, abaterea maxima admisa este de 2 unde cu 
sageata de max. 2 mm; 

• pantele: abaterea max. admisa este de 2.5 mm/m si numai n porţiuni 
izolate; 

• aderenta la stratul suport se verifica prin ciocanire cu ciocanul de zidărie. 
La pardoseli executate din piatra artificiala arsa sau nearsa (dale din beton, gresie) 

verificarea se face of. STAS 2560/1, STAS 2560/2, STAS 2560/3: 
• planeitate si pante 
• denivelări intre 2 elemente alaturate 
• aderenta la stratul suport 
• marirmea rosturilor 

La aceste tipuri de pardoseli nu se încheie proces verbal de lucrări ascunse. 
La recepţia preliminara a obiectului se efectueaza: 

• examinarea si controlul documentelor încheiate pe parcursul lucrărilor si 
pe faze de lucrări; 

• verificări directe: pentru aspect, cel puţin 1/5 din Încăperi, dar min. 200 
mp. Pentru cele ce comporta măsurători si desfaceri, verificările directe 
se vor efectua cu frecventa minima de % din cea prescrisa pentru 
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încheierea fazelor de lucrări. 
5. STANDARDE SI NORMATIVE 
- GP 037/98 - Normativ privind proiectarea, execuţia si asigurarea calitatii 
pardoselilor la constructii civile. 

3 J . ŞAPE PENTRU PARDOSELI 

> EWER^LlTĂTi 
Gbieciul specificaţiei 
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru executarea şapelor de mortar pentru 

stratul suport al pardoselilor. 
Acest capitol va completa capitolele cuprinzând specificaţii pentru executarea 

următoarelor tipuri de pardoseli : 
- pardoseli din dale mozaicate; 
- pardoseli din gresie ceramică; 
- pardoseli din plăci de ciment. 

Standarde şi normative de referinţă 
Acolo unde există contradicţii între prevederile prezentelor specificaţii şi 

prescripţiile standardelor şi normativelor enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele 
specificaţii. 

Standarde 
1. STAS 388 - Ciment Portland. 
2. STAS 790 - Apa pentru mortare şi betoane 
3. STAS 1030 - Mortare obişnuite pentru zidării 
4. STAS 1667 - Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. 
5. STAS 2634- Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode de încercare. 

Normative 
1. 017-82 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi 

tencuială. 
2. GP037/98 Normativ pentru proiectarea şi executarea pardoselilor, la construcţiile civile. 

Mostre şi testări 
Testarea mortarului se va face prin prelevarea de probe conform prevederilor din 

STAS 2634 şi anume: 
- rezistenţa la compresiune la 28 zile: 1 test la fiecare 40 m^ mortar: 
- consistenţa şi densitatea mortarului proaspăt: un test la fiecare schimb. 

Condiţii de acceptare la recepţie a mortarului: 
- rezistenţa la compresiune la 28 zile: 50 kg/cm^; 
- consistenţă mortar proaspăt: 12 cm; 
- densitate mortar proaspăt: min. 1950 kg/m^; 

Metoda de testare şi rezultatul încercărilor laboratorului se vor supune spre 
aprobare Consultantului. 

Se vor face testări, de asemenea, pentru cimentul folosit la mortare, pe câte 5 kg 
din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrări. 

33 



(E SlDTOiiLEli 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Se va pune la dispoziţia Consultantului certificatul producătorului prin care se 
atestă că cimentul livrat la şantier este conform cu specificaţiile. 

MATERIALE Şl PRODUSE 
Ciment gri Portland, conform STAS 388, fără bule de aer, de culoare naturală sau 

alb, fără constituenţi care să păteze. 
Agregate naturale (nisip, O - 7 mm) conform STAS 1667, având densitatea în 

grămadă, în stare afânată de minimum 1200 kg/m^. 
Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit cu nisip de concasare. 
Conţinutul de nisip natural va fi de cel puţin 50%. 

Apă conform STAS 790 . 
Apa va fi potabilă, curată, fără urme de grăsime sau alte substanţe care pot păta, nu va 
conţine acizi. 

Plastifianţi de tip DISAN (produs românesc) sau alţi similari apropiaţi. 
Livrare, depozitare, manipulare 

(27) 1221 Agregate 
1. Agregatele vor fi transportate şi depozitate în funcţie de sursa şi sortul lor. Agregatele 
vor fi manipulate astfel încât să se evite separarea lor, pierderea fineţii sau contaminarea 
cu pământ sau alte materiale străine. 
2. Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din nou 
trecute prin sită înainte de întrebuinţare. 
3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe deosebite. 
Agregatele se vor amesteca numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. 
4. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de 
la şantier dacă conţinutul de umiditate este astfel încât poate afecta precizia amestecului 
de mortar; în acest caz agregatele se vor depozita separat până ce umiditatea dispare. 
5. Agregatele se vor depozita în silozuri, lăzi sau platforme cu suprafeţe dure, curate. La 
pregătirea depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea 
materialelor străine. Agregatele de tipuri şi mărimi diferite se vor depozita separat, 
înainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore. 

Cimentul: 
1. Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali, etanşi, purtând etichete pe 
care s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca şi tipul. Cimentul se va 
depozite în clădiri închise, ferit de umezeală. 
2. Nu se vor livra ambalaje care să difere cu mai mult de 1% faţă de greutatea specificată. 
3. Dacă Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac, se vor asigura silozuri pentru 
depozitarea cimentului şi protejarea lui de umiditate. 
Nu se vor amesteca mărcile şi tipurile de ciment în siloz. 
4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelaşi sort, dar din surse diferite, fără 
aprobarea Consultantului. 

Materialele vor fi livrate şi manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor 
materiale străine, sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. 
Materialele vor fi livrate în timp util, pentru a se permite inspectarea şi testarea lor. 

34 



C S i i r a M L E I i i J 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

yaterialele perisabile vor fi protejate şi depozitate în structuri etanşe, pe suporţi 
mai înalţi cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur. 

Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate şi 
va fi acoperit cu prelate impermeabile. 

Se va îndepărta de pe şantier cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priză. 
Amestecuri pentru mortar 
Generalităţi 

1. Se vor măsura materialele pe lucrări astfel încât proporţiile specificate în amestecul de 
mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării lucrărilor. 
2. Dacă nu se specifica altfel, proporţiile se vor stabili după volum. 
3. In cadrul acestor specificaţii, greutatea unui m^ din fiecare material folosit ca ingredient 

pentru mortar este considerată astfel: 

Material Greutatea pe metru cub 
Ciment Portland 1506 kg 
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1300 kg 

Dozaje, compoziţii 
1. Mortarul pentru şapele de pardoseli va fi un amestec de ciment cu nisip în proporţie de 

1:3,5 (circa 405 kg ciment la m^ mortar). 

t;::EGUT!£ 
Prepararea mortarului 
Mortarul se amestecă bine şi numai în cantităţi ce se vor folosi imediat. La 

prepararea mortarului se va folosi cantitatea maximă de apă care asigură o capacitate de 
iucrabilitate satisfăcătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului. Mortarul 
se va pune în operă într-un interval de 2 ore după preparare. In acest interval de timp se 
permite adăugarea apei în mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată, dar 
acest lucru este permis numai în recipientele zidarului şi nu la locul de preparare a 
mortarului. Mortarul care nu se foloseşte în timpul stabilit va fi îndepărtat. 

Dacă nu se aprobă altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face în mixere 
mecanice cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie şi 
uniformitate. Se va amesteca pentru cel puţin 5 minute: 2 minute pentru amestecul 
materialelor uscate şi 3 minute pentru continuarea amestecului după adăugarea apei. 
Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăşi capacitatea specificată de producătorul 
mixerului. Tamburul se goleşte complet înainte de adăugarea lotului următor. 

Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atât încât să aibă proprietăţi plastice care să 
permită folosirea lui la umplerea rosturilor. 

Transportul mortarului: 
1. Se face cu utilaje adecvate. 
Durata maximă de transport va fi astfel apreciată, încât transportul şi punerea în operă a 
mortarelor să se facă: 
- în maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var; 
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- în maxim 1 oră de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment - var - fără 
întârzietor de priză; 
- în maximum 2 ore, pentru mortarele cu întârzietor de priză. 

Operaţiuni pregătitoare 
Imediat înainte de turnarea sapei, betonul de rezistenţă va fi spălat şi toate resturile 

de materiale vor fi îndepărtate. Suprafaţa betonului va fi curăţată de praf. 
Şapele vor fi turnate într-o singură operaţie şi vor fi drişcuite; atunci când sunt 

parţial uscate, vor fi periate pentru obţinerea unei suprafeţe striate. 
Şapa de mortar de ciment se execută în timp de minimum 24 ore şi maximum 24 

zile de ia turnarea planşeului de beton simplu sau armat. 
Şapa se va executa în spaţii în care s-au executat deja următoarele operaţiuni de 

finisare: 
1. pozarea pereţilor despărţitori; 
2. executarea tencuielilor; 
3. pozarea tocurilor pentru uşi interioare; 
4. executarea lucrărilor de instalaţii, inclusiv probele de verificare. 

Se verifică ca planşeul de beton să aibă abaterile de la planeitate admise maxime 
astfel: 
- planeitate: +/- 4 mm la 2 m; 
- denivelări între 2 elemente prefabricate alăturate (plăci): +/- 0,5 mm. 

Executarea şapei 
Şapele vor avea grosimea indicată în planuri. 
Dacă nu se specifică altfel, şapa va avea grosimea de 22 mm, indiferent de stratul 

pe care se aplică (beton sau hidroizolaţie) sau de tipul pardoselii care se aplică ulterior. 
Se va avea de asemenea o grijă deosebită la executarea pantelor conform 

desenelor, la spaţiile umede (băi, bucătării, spălătorii, etc.). 
Suprafaţa planşeului se curăţă cu perii de paie sau sârmă, de reziduuri, impurităţi, 

praf, moloz, se răzuie cu şpaclu! picăturile de beton sau mortar căzute din alte procese 
tehnologice, se mătură şi se spală cu jetul de apă, fără să se inunde. 

Se stropeşte suprafaţa cu lapte de ciment. 
Se trasează nivelul, pornind de ia linia de vagris. 
Mortarul se aplică pe pardoseală cu pompe sau alte mijloace şi se nivelează cu 

dreptarul, apoi se drişcuieşte suprafaţa. 
Şapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafaţă care să asigure o bună 

aderenţă a stratului suport al pardoselii. 
Curăţare si protecţie 
Şapele vor fi acoperite pentru a se împiedica uscarea rapidă. 
După executarea şapei. Antreprenorul o va acoperi şi proteja cu mijloacele pe care 

ie consideră adecvate. 
Defecte admisibile şi remedieri 
După executare, şapa va fi lăsată în stare perfectă, conform planurilor. Va fi 

obţinută aprobarea Consultantului. 
Toate lucrările defectuoase vor fi înlăturate şi înlocuite la cererea Consultantului. 
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Volumul lucrărilor care urmează să fie înlăturate şi metodele de înlăturare şi înlocuire vor 
fi cele indicate de Consultant. 

Antreprenorul va executa pe propria să cheltuială toate lucrările de înlăturare şi 
înlocuire a şapelor defectuoase. 
Dupa părerea Consultantului, nu sunt admise lucrările dacă: 
1. Şapa nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în specificaţii; 
2. Suprafaţa şapei este mult prea deteriorată pentru a putea fi acceptată. 
3. Nivelele finite nu sunt conform planurilor din proiect. 
4. Datorită încărcărilor premature, şapa s-a deformat sau a fost deteriorată. 

iuJcSURaRE Şi DECOI\JTÂRE 
Şapeie nu voi fi plătite separat. 
Şapa se va deconta separat numai în cazul în care, faţă de grosimile prevăzute în 

specificaţii şi detaliile din planşe, Beneficiarul va solicita o grosime mai mare a acesteia 

3.10. TAiIPLARII 

- PREVEDERI GENERALE 

Tamplariile prevăzute in proiect sunt: tamplarie din lemn, tamplarie metalica 
antiefractie, tamplarie de aluminiu si tamplarie PVC. 

Toata tamplarie din zona ghiseelor se va executa din aluminiu (la ghişee tamplarie de 
aluminiu se va executa pe un parapet executat din zidărie de cărămidă cu glaf din 
marmura: inaltimea parapetului fiind de 1.10 m). 

Toate uşile interioare de la subsolul clădirii se vor realiza din tamplarie de lemn. 
Toate uşile interioare de la parter si etajele superioare, mai puţin uşile de la casierii si 

trezorerie, vor fi din tamplarie PVC. 
Toate tamplariile se vor livra in stare finisata. Tamplaria de aluminiu si PVC se va livra 

fare geam termopan, urmând ca acesta sa fie montat pe tamplaria pozitionata in goluri 
concomitent cu montarea garniturilor de etansare. 

Tamplaria exterioara din aluminiu va fi prevăzută cu profite pentru ruperea punţii 
termice. 

" MONTAREA TAMPLARIEi. CONDIŢII DE RECEPTIONARE SI DEPOZITARE. 
LUCRĂRI PRELIMINARE. RECEPŢIA LUCRĂRILOR. 

ASJiPLARIE DE LEMN 

Condiţii de receptionare si depozitare 
Calitatea si dimensiunile uşilor se verifica bucata cu bucata de către maistru sau şeful 

de echipa. 
Receptionarea si controlul tamplariei se va face of, STAS 799. 
Se va verifica modul de închidere si planeitatea foilor de usi. 
Tamplaria va fi depozitata prin stivuire in Începeri uscate, ferite de umezeala, vant sau 

reze de soare. 
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Lucrări preliminare 

La montarea tamplariei finisate se va avea grija ca panourile mari sau 
golurile de zidărie sa fie complet uscate, 

înainte de a se incepe lucrările de montare efectiva a tamplariei, trebuie verificate si 
recepţionate lucrările de zidărie, peretiidespartitori din zidărie, BCA, in ceea ce priveşte 
planeitatea, dimensiunea golului, poziţia si numărul ghermelelor sau a diblurilor. 

Receptionarea se va face cf. C 56-85. 

Controlul, montajul sl recepţia lucrărilor de tamplarie 

Dupa terminarea lucrărilor de montaj, se va face recepţia de funcţionare a uşilor, 
verificând u-se: 

- funcţionarea cu uşurinţa a foilor si accesoriilor metalice de închidere, 
deschidere si blocare; 

- fixarea tocului in zidărie sau panou cu ajutorul unui număr suficient de 
şuruburi, racordarea tencuielilor, acoperirea cu baghete; 

- aşezarea corecta a tocurilor pe aceeaşi linie si in acelaşi plan, fare 
deplasari si vibraţii ia închiderea brusca; 

- efectuarea rectificărilor necesare; 
- completa montare a accesoriilor de acelaşi tip, funcţionarea corecta si 

echiparea cu garnituri de etansare a uşilor gata finisate; 
- se vor verifica vizual garniturile de etansare, care nu trebuie sa prezinte 

crăpături, discontinuitati sau grosimi variabile. 

TAMPLARIE METALICA ANTIEFRACTIE 

Tamplaria metalica se livreaza pe şantier grunduita cu miniu de plumb. 

Montarea se va face numai de către echipe specializate, dotate cu mijloace 
necesare. 

Montarea tamplariei metalice se va face înainte de executarea tencuielii si a 
pardoselii. 

Tamplaria se pozitioneaza corect in golul peretelui si se fixeaza cu pene de lemn; 
se verifica verticalitatea cu bolobocul, apoi se umplu golurile din dreptul praznurilor cu 
mortar de ciment. Dupa intarirea mortarului, se pot Îndepărtă penele, se mateaza spaţiul 
dintre toc si zidărie cu mortar de ciment, si se executa tencuiala pe conturul golului, 
pardoseala si apoi se vopseste tamplaria. 

TAMPLARIE DIN ALUMINIU Sl TAMPLARIE DIN PVC. 

Condiţii de livrare 
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Tamplaria de aluminiu si cea de PVC se livreaza de către furnizor in stare montata, 
complet echipata cu toate accesoriile. 

Tamplaria va fi compusa din: 

- cadru construit din profila extrudate de aluminiu sau PVC; 
- feronerie: broasca, inchizator, balamale, cremoane si amortizor; 
- garnituri de etansare din neopren; 
- ancore pentru fixare in constructie. 

Tîonfarea tamplariei 

La montare se va tine seama de : 

- piesele metalice care sunt in atingere cu profilele de aluminiu, trebuie sa 
fie cadmiate sau zincate; 

- înainte de montarea tamplariei golul trebuie sa fie finisat pentru a nu 
stropi cu mortar profilele de aluminiu sau PVC. 

- Intre profila si stratul de mortar este prevăzut un spaţiu de 10 mm care se 
etanseaza cu garnitura din neopren sau spumant expandabil pentru 
uşurarea montajului si pentru a exclude contactul aluminiului cu materia! 
alcalin; 

La tamplaria din aluminiu sau PVC se verifica: 

- prinderea tamplariei de zidărie, stâlpi sau diafragme; 
- funcţionarea feroneriei si a accesoriilor; 
- modul in care s-a realizat montarea garniturilor din neopren. 

Comanda de geam termopan se va executa cu avizul proiectantului, după 
executarea tamplariei si verificarea dimensiunii golurilor pentru geam. 

3. VERIFICĂRI ALE TAMPLARIEI. CONDIŢII DE LIVRARE SI MONTAJ. CONDIŢII 
DE RECEPŢIE. 

Verificarea produselor de tamplarie se face la primirea pe şantier, in tot timpul 
punerii in opera, precum si la recepţie. 

Tamplaria din lemn si metal care soseste pe şantier gata confecţionate trebuie 
verificata de către conducătorul tehnic a! lucrării sub aspectul: 

- existenta si continutu! certificatului de calitate si a agrementului tehnic; 
- corespondentei cu prevederile din proiect si cu prescripţiile tehnice de 

produs; 
- existentei si calitatii accesoriilor de prindere, manevrare, etc. 

La punerea in opera se verifica daca in urma depozitarii si manipularii, tamplaria nu 
a fost deteriorata. Eventualele deteriorări se vor remedia înainte de montare. Verificarea 
pe parcursul montării va fi realizata de către conducătorul tehnic al lucrării. 
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Verificarea pe faze a calitatii lucrărilor se face cf. regulamentelor in vigoare si se 
refera la corespondenta cu prevederile din proiect, condiţiile de calitate si incadrarea in 
abaterile admisibile. 

Verificarea pe faze se refera la Întreaga categorie de lucrări, incheindu-se „procese 
verbale de verificare pe faze de lucrări". 

La recepţia preliminare a intreguiui obiect, comisia de recepţie va verifica 
urmatoarele: 

• examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare si 
recepţie pe faze de lucrări; 

• examinarea directa a lucrărilor executate prin sondaje; 
• se va avea in vedere ca tamplaria sa indeplineasca perfect funcţia pentru 

care a fost prevăzute. 

• VERIFICĂRI ALE LUCRĂRILOR DE GEAMURI. CONDIŢII DE 
RECEPŢIE 

Verificarea materialelor aduse pe şantier se efectueaza de către conducătorul 
tehnic al lucrării si se refera la dimensiunile si calitatea materialelor prevăzute in 
documentaţia de execuţie. Materialele trebuie insotite de certificate de calitate. Nu se vor 
pune in lucru geamuri sparte, fisurate sau deteriorate. 

Verificarea pe faze a calitatii lucrărilor se efectueaza cf. instrucţiunilor in vigoare si 
se refera la corespondenta cu tipurile si dimensiunile din proiect, la condiţiile de calitate si 
la incadrarea in abaterile admisibile, stabilite de furnizorul tamplariei de aluminiu sau 
PVC. 

Verificarea lucrărilor de geamuri la recepţia preliminare a Întregului obiectiv, se va 
face prin comisia de recepţie prin: 

- examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare pe 
faze de lucrări; 

- examinarea directa a lucrărilor executate, prin sondaj. 

• GLAFURI 
Execuţia corecta a glafurilor se verifica conform detaliilor de proiect, faza DDE. 

• STANDARDE SI NORMATIVE 
- C 199-79 Instrucţiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, 

transportul si montarea in constructii a tamplariei de lemn; 
- C 47-86 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamului in 

constructii; 
- STAS 466 Usi de lemn pentru constructii civile. Secţiuni; 
- STAS 799 Ferestre si usi din lemn. Condiţii tehnice generale. 
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3.11. FERONERIE Şl ACCESORII 

GENERALITĂT: 

Obiectul specificaţiei 
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru feronerie la tâmplăria interioară şi 

exterioară a clădirilor civile şi industriale. 
Standarde şi normative de referinţă 
Acolo unde există contradicţii între recomandările prezentelor specificaţii şi cele din 

standardele şi normativele enumerate mai jos, instrucţiunile din specificaţii vor avea 
prioritate. 

Standarde: 
1. STAS 1547 Balamale îngropate cu aripi plane. 
2. STAS 1548 închizătoare cu bare (cremoane). 
3. STAS 1587 Balamale semiîngropate pentru uşi. 
4. STAS 1588 Opritor cu arc pentru ferestre 
5. STAS 1713/1 Broaşte îngropate pentru uşi. Condiţii tehnice de calitate. 
6. STAS 1713/2 Broaşte îngropate pentru uşi. Dimensiuni. 
7.STAS 2419 Mânere, butoane, şilduri şi rozete. 
8. STAS 2676 Zăvoare îngropate pentru uşi. 
9. STAS 2846 Broască aplicată pentru uşi. 
10. STAS 3778 Zăvoare aplicate pentru uşi. 
11. STAS 7380 închizătoare pentru limbă, îngropate. 
12. STAS 8086 Accesorii pentru mobilier şi tâmplăria. Clasificare şi terminologie. 
13. STAS 8865 Balamale pentru cuplarea uşilor de balcon şi a ferestrelor din lemn. 
14. STAS 9849 Balama batant-basculantă. 
15. STAS 10565 Broaşte aplicate cu cilindru de siguranţă. 
16. STAS 11216 Balamale cu aripi îndoite, aplicate. 
17. STAS 11217 Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor. 
18. STAS 11318 închizătoare cu bară şi bolţuri de zăvorâre. 

iJATERiALE Şl PRODUSE 
Materiale 
Materiale mărunte: şuruburi pentru lemn de mărimi corespunzătoare, protejate 

împotriva coroziunii prin acoperire electrochimică cu zinc sau cadmiu, conform STAS 
7222. 

Feronerie şi accesorii 
Feroneria şi accesoriile vor corespunde specificaţiilor de la capitolul (33) 1210. 
Abateri admisibile 
Abaterile limită vor fi conform SR ISO 8062 :1995 pentru piesele din metal şi aliaje 

neferoase; conform SR EN 22768-1:1995, SR EN-2:1995 pentru piesele din oţel 
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prelucrate prin aşchiere şi conform STAS 11111 pentru piesele prelucrate prin tăiere, 
ambutisare sau îndoire. 

TiOMTAJUL FERONERIEI Şl ACCESORIILOR 
Montajul 
Tâmplăria se va livra la şantier cu feroneria şi accesoriile de prindere gata montate. 
In cazul în care montajul se va executa pe şantier, acesta se va face în 

conformitate cu instrucţiunile producătorului, care trebuie să însoţească produsul 
respectiv. 

Elemente de fixare a feroneriei 
Feroneria se va fixa pe tâmplăria de lemn cu şuruburi pentru 

lemn cadmiate sau zincate cu cap înecat. 
Feroneria se va fixa pe tâmplăria metalică din profile laminate sau din profila de 

tablă de oţel îndoite la rece, cu şuruburi autofiletante sau acolo unde este specificat, prin 
sudură (balamale). 

Livrare, depozitare, manipulare 
Piesele de feronerie şi accesoriile se vor livra în cutii bine ambalate, pentru a nu se 

deteriora. 
Piesele de feronerie se vor livra în seturi, pentru o mai uşoară evidenţiere la 

montajul pe tâmplăria. 
Tâmplăria va fi adusă în şantier cu feroneria gata montată (balamale, cremoane, 

foarfeci, olivere, zăvoare). 
Drucărele şi şildurile la uşile interioare se vor monta ulterior. 
Uşile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toată feroneria, inclusiv 

broasca yale. 
Feroneria şi accesoriile se vor depozita în spaţii închise, ferite de umezeală şi 

agenţi corozivi. 
Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. 
Fiecare lot de livrare trebuie să fie însoţit de documentul de certificare a calităţii, 

întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
Protejarea feroneriei 
Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor de vopsitorie şi 

zugrăveli prin învelirea lor în pânză impermeabilă sau folie de polietilenă. 
Transportul şi manipularea elementelor de tâmplăria care au feroneria gata 

montată se va face cu grijă deosebită pentru ca aceasta să nu fie deteriorată. 
Verificarea în vederea recepţiei 
Feroneria trebuie să fie curată, fără urme de vopsea, zgârieturi sau deformări. 
Elementele de închidere (zăvoare, broaşte, drucăre, cremoane) trebuie să 

funcţioneze ireproşabil, fără greutate şi să asigure închiderea etanşă a tâmplăriei. 
Piesele de feronerie şi accesoriile care nu corespund vor fi 

înlocuite cu altele care să funcţioneze perfect. 
Balamalele se vor unge cu vaselină pentru a se evita uzura în timp. 
Feroneria şi accesoriile se vor monta conform cu desenele de execuţie, la cotele 

prevăzute în proiect. 
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Feroneria care nu este montată în conformitate cu proiectul se va demonta şi 
remonta în condiţiile specificate. 

MĂSURĂTOARE Şl DECONTARE 
Feroneria nu se decontează separat, ci se cuprinde în articolul de tâmplărie din 

cantitativul de lucrări. 

3/ i2.GEÂMURI 

F£WERAUTAT. 

Obiectul specificaţiei 
Acest capitol cuprinde specificaţii privind modul de folosire şi montare a geamurilor 

pentru tâmplăria din lemn şi tâmplărie metalică. 
Conceptul de bază 
in conformitate cu indicaţiile din proiect, pentru tâmplăria din lemn sau metal se vor 

folosi următoarele tipuri şi sortimente de geamuri: 
- geamuri trase. 
- geamuri şlefuite, polizate. 
- geamuri cristal. 
- geamuri plane securizate. 
- geamuri armate. 
- geamuri ornament. 
- geamuri prelucrate (mate, muslin, givrate). 
- geamuri termoabsorbante. 
- geamuri termoizolante cu chit. 

Standarde şi normative de referinţă 
Acolo unde există contradicţii între recomandările prezentelor specificaţii şi cele din 

standardele sau normativele enumerate mai jos, instrucţiunile din specificaţii vor avea 
prioritate. 

Standarde: 
1. SR 3515:1994 - Geamuri ornament. 
2. STAS 5993 - Sticlă şi produse din sticlă. Terminologia defectelor. 
3. STAS 9041 - Geamuri şlefuite şi polizate. 
4. STAS 11552 - Geamuri termoabsorbante, trase. 

Normative: 
1. C 47-86 - Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse 
de sticlă în construcţii. 

Mostre 
Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului 3 mostre cu dimensiunile 

de 300 X 300 mm din fiecare tip de geam prevăzut în proiect. 
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Din cele 3 mostre, una va prezenta defectele admisibile conform, SR 3515:1994 şi 
STAS 11552. 

Antreprenorul va prezenta 3 mostre cu lungimea de 300 mm din fiecare material 
propus pentru etanşare, după fixarea geamurilor: chit, garnitură, baghetă, etc., care 
rămân aparente. 

Mostrele de geam şi material de etanşare se vor prezenta pentru aprobare o dată 
cu mostrele de tâmplărie. 
Geamul va fi prezentat fixat în cercevea, cu materialul de etanşare respectiv. 

Antreprenorul va prezenta certificate de respectare a condiţiilor privind grosimea şi 
imperfecţiunile de suprafaţă pentru fiecare tip de geam şi material de fixare prevăzut în 
proiect, la fiecare lot de maximum 300 m^ de tâmplărie finită livrată. 

Antreprenorul va analiza fiecare bucată de geam, imediat înaintea montării şi nu va 
folosi bucăţi care prezintă muchii sau feţe cu defecţiuni vizibile, care nu se încadrează în 
limitele acceptate de prezentele specificaţii. 

Testare: Antreprenorul va fi singurul răspunzător de verificarea dimensiunilor de 
geam, furnizate pe şantier, pentru asigurarea încadrării în toleranţele admise de 
prezentele specificaţii. 

AATLRiÂLE 
Caracteristici fizico-mecanice 
Geamul pentru ferestre, uşi şi glasvanduri precum şi materialele de fixare a 

acestuia vor fi de calitate corespunzătoare, pentru a se preveni apariţia unor deteriorări 
după montare, în condiţii normale de folosire, cu condiţia ca geamul să se cureţe periodic 
cu apă curată şi detergent menajer slab şi folosind numai cârpe moi sau piele de şters şi 
curăţat. 

Geamurile vor avea caracteristici fizice şi chimice în conformitate cu standardele 
de referinţă şi nu vor prezenta incluziuni, ştirbituri, colţuri lovite, curbură (săgeată), vine şi 
aţe, voalare, ondulaţii, zgârieturi, musculiţe şi băşicuţe, peste cele admise. 

Geamurile vor avea culoarea, tensiunile, factorul de transmisie 
a luminii în conformitate cu standardele de referinţă iar stabilitatea chimică faţă de apă 
conform SR 817:1996. 

Abateri limită 
In tabelul de mai jos se dau abaterile dimensionale admise pentru diferite tipuri de 

geamuri care se folosesc în mod curent în construcţii, astfel: 
Geamuri trase, conform SR 853:1994. 
Grosimea nominală Grosimea efectivă 

2 mm 1,8...2,2 mm 
3 mm 2,8...3,2 mm 
4 mm 3,8...4,2 mm 
5 mm 4,6...5,4 mm 
6 mm 5,6...6,4 mm 
7 mm 6,6...7,4 mm 
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8 mm 

6 mm 
6 mm 
8 mm 

3 mm 
4 mm 
5 mm 
6 mm 

4 mm 
5 mm 
6 mm 
8 mm 

7 mm 

7,6...8.4 mm 
Geamuri şlefuite, polizate tip B, conform STAS 9041. 
Grosimea nominală Grosimea efectivă 

4.8...5,1 mm 
5,8,..6,2 mm 
7,8...8,2 mm 

Geamuri cristal calitatea D, conform N.l. 93.363-84. 
Grosimea nominală Grosimea efectivă 

2,8...3,0 mm 
3,8...4,0 mm 
4,8...5,0 mm 
5,7...6,0 mm 

Geamuri plane securizate conform STAS 1853. 
Grosimea nominală Grosimea efectivă 

3,8...4,2 mm 
4,8. .5,2 mm 
5,6.. 6,4 mm 
7,6...8,4 mm 

Geamuri armate, conform SR 949:1994. 
Grosimea nominală Grosimea efectivă 

6,3...7,3 mm 

Geamuri ornament conform SR 3515:1994. 
Grosimea nominală Grosimea efectivă 

3 mm 2.9...3,3 mm 
4 mm 3,8...4,2 mm 
5 mm 4,7...5,3 mm 
6 mm 5,7...6,5 mm 

Geamuri prelucrate - mate, muslin, givrat conform N.I.T.93558-84. 
Grosimea nominală Abateri limită 

3,4,5,6 mm +/- 0,3 mm 
Geamuri termoabsorbante trase conform STAS 11552. 
Grosimea nominală Grosimea efectivă 

3 mm 2,8...3,2 mm 
4 mm 3,8...4,2 mm 
5 mm 4,6.. 5,4 mm 
6 mm 5,6.. 6.4 mm 
7 mm 6,6...7,4 mm 
8 mm 7,6. .8,4 mm 

Materiale auxiliare 
Materiale pentru etanşare 

1. Chit de geam, conform NTR 8216-81: 
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C 351-1, tip ! şi II din cretă cu miniu de plumb sau oxid roşu de fier pentru montarea 
gemurilor în cercevele metalice sau din beton armat. 
2. Chit Romtix 1200, pentru montarea geamurilor în tâmplărie metalică. 
3. Chit elastic (Alutchit) conform N.l.l. 7398-78 M.I.Ch. pentru montarea geamurilor în 
tâmplărie metalică. 

Baghete şi garnituri pentru montarea geamurilor 
1. Baghete din lemn sau P.C.V. se realizează conform proiectului. 
2. Garnituri. 
- din cauciuc cu secţiunea profilată în forma de U conform STAS 3230 sau confecţionate 
pe şantier din fâşii de cauciuc de oca 1,5 mm grosime. 
- din PVC plastifiat stabilizat. 
- cordoane de garnitură din bandă de cauciuc neopren, cu dimensiuni la comandă. 
- din PVC plastifiat sub forma de profil, de 1...1,5 mm grosime, de 7 mm deschidere interi-
oară. 

Livrare, depozitare, manipulare 
Geamurile se livrează de către producător în funcţie de dimensiuni, calitate, tip, 

cantitate, măsuri libere sau măsuri fixe. 
Loturile vor avea etichete care vor cuprinde numărul comenzii, tipul şi cantiatea şi 

avizul controlului de calitate. 
Livrarea se va face în funcţie de cantitate în rastele (containere) sau în lăzi. 
Geamurile tăiate la măsuri fixe vor fi livrate ambalate în lăzi corespunzătoare, iar 

între foile de geam se vor pune foi de hârtie. 
Fiecare ladă va avea imprimat la loc vizibil denumirea furnizorului, numărul lăzii, 

calitatea şi grosimea geamului, cantitatea în metri pătraţi, numărul foilor de geam 
ambalate şi dimensiunile unei foi. 

Loturile vor fi transportate de la furnizor la şantier cu mijloace c.f. sau auto, fixarea 
rastelelor pe platformele de transport făcându-se în poziţie verticală. 

In timpul transportului, rastelele vor fi bine ancorate şi se vor sprijini pe materiale 
elastice (benzi de cauciuc, fâşii de polistiren, deşeuri textile, etc.). 

In cadrul şantierului, la punctul de montare, geamurile vor fi transportate manual 
numai în poziţie verticală şi bucată cu bucată. 

Depozitarea geamurilor se va face în spaţii închise iar rastelele sau lăzile vor fi 
aşezate pe distanţieri din lemn pentru a nu veni în contact cu pardoseala. 

Montarea geamurilor în tâmplărie 
Lucrări pregătitoare: 

1. Montarea geamurilor se va realiza după executarea lucrărilor de tencuieli, înaintea 
lucrărilor de vopsitorii şi pardoseli. 
2. Lucrările pregătitoare în vederea montajului constau în: 
- curăţirea tâmplăriei metalice cu peria de sârmă pentru îndepărtarea petelor de rugină; 
- vopsirea cu grund pe bază de ulei a falţului, atât la tâmplărie din lemn cât şi la cea meta-
lică; 
- aplicarea unui strat de vopsea pe întreaga tâmplărie metalică şi două straturi de vopsea 
pe falţuri; 
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- transportarea geamurilor în zona de lucru; 
- demontarea şi depozitarea ochiurilor mobile (cercevelelor) ale tâmplăriei în zona de 
lucru; 
- pregătirea materialelor auxiliare de montare. 

Montarea geamurilor pe tâmplărie din lemn cu falţ deschis (chit): 
1. Se va aplica un pat de chit pe întreagu! contur al falţurilor şi se va netezi cu şpaclu!. 
2. Geamul tăiat la dimensiuni va fi aşezat pe patul de chit prin apăsare. 
3. Se va fixa geamul cu ţinte fără cap (4 buc/m) astfel încât să nu aibă joc. 

4. Se va întinde chitul cu mâna, la 45° faţă de pianul geamului şi se va netezi cu cuţitul. 
Montarea geamurilor pe tâmplărie din lemn cu baghete din lemn în falţ închis. 

1. Dacă baghetele sunt fixate provizoriu se demontează. 
2. Identic 
3. Baghetele se vor aplica în patul de chit şi se vor fixa cu cuie cu cap înecat, astfel încât 
geamul să nu aibă joc. 
4. Se va netezi, se va înlătura sau se va completa linia chitului dintre geam şi baghetă. 
( Montarea geamurilor pe tâmplărie metalică. 
a) cu agrafe şi chit cu adaos de minimum de plumb: 
- se va aplica un pat de chit de-a lungul falţurilor; 
- se va aşeza geamul apăsându-l cu mâna; 
- se vor îndoi agrafele peste geam; 
- se va întinde un strat de chit de-a lungul întregului contur al ochiului de geam, astfel 
încât să se acopere bine agrafele, după care chitul se va netezi bine cu cuţitul. 
b) cu baghete metalice cu garnitură de etanşare: 
- se demontează baghetele fixate pe tâmplărie; 
- se va aplica garnitura de etanşare din cauciuc pe muchia geamului; 
- se va aşeza geamul la locul respectiv şi se vor monta baghetele în poziţie definitivă prin 
fixarea cu şuruburi; 
- baghetele vor fi strânse astfel ca să preseze suficient garnitura de etanşare pentru ca 
geamul să nu aibă joc; 
- baghetele metalice (dacă nu sunt din inox sau aluminiu) vor fi vopsite o dată cu 
tâmplărie. 

Curăţarea şi protejarea lucrărilor 
Suprafaţa geamului va fi protejată contra pericolului de spargere, imediat după 

montare, prin fixarea la cadru a unor baghete încrucişate care nu vin în contact cu 
geamul. 

Geamul se va menţine în stare corespunzătoare de curăţenie în timpul desfăşurării 
operaţiunilor de construcţii pentru a se preveni astfel deteriorarea prin acţiunea agenţilor 
corozivi, acoperirea cu pete de mortar, uleiuri, vopsea etc. şi a se evita deteriorarea 
materialelor de prindere a geamului sau a altor lucrări (prin spălare). 

Geamul se va spăla cu apă şi detergent menajer uşor şi se va lustrui pe ambele 
feţe, cu cel mult patru zile înainte de recepţionarea lucrărilor de către Consultant. 

Se vor respecta recomăndarile furnizorului de geam, respectiv. 
Condiţii de recepţie 
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Se vor considera defecte, orice necorespondenţă cu prezentele specificaţii şi se 
vor remedia prin corecţiuni locale sau înlocuirea geamului, după cum va hotărî 
Consultantul. 

Recepţia lucrărilor se va face numai dacă vor fi îndeplinite următoarele condiţii: 
1. Geamul trebuie să fie dintr-o singură bucată, să aibă grosimea şi calitatea prevăzută în 
proiect, să nu aibă defecte peste cele prevăzute şi admise de standarde şi normative 
pentru calitatea şi tipul de geam respectiv. 
2. Chitul trebuie să fie bine întins, să nu prezinte crăpături sau să aibă suprafeţe 
desprinse de pe suprafaţa geamului sau a faiţului. 
3. Linia chitului trebuie să fie dreaptă, paralelă cu marginea faiţului. Din masa chitului nu 
trebuie să iasă capetele ţintelor sau ale agrafelor. 
4. Baghetele din lemn sau metal pentru fixare trebuie să fie bine fixate în falţuri cu cuie 
sau şuruburi. Capetele acestora trebuie să fie îngropate în baghetă. 
5. Etanşeitatea geamurilor se va verifica în funcţie de tipul tâmplăriei, cu jet de apă sau 
curent de aer marcat (fum). Nu se admite pătrunderea apei sau a fumului în cealaltă 
parte. 
6. Baghetele de la geamuri de pe tâmplăria metalică vor fi fixate cu toate şuruburile 
conform detaliilor din proiect. Şuruburile vor fi introduse perpendicular pe suprafaţa de 
fixare, filetate acestora nu trebuie să prezinte degradări, pentru a permite o lesnicioasă 
schimbare a geamului în caz de spargere. 
7. Suprafaţa geamului trebuie să fie, după montaj, curată, fără pete de grăsime, murdărie, 
praf sau vopsea. 

Se va îndepărta şi înlocui orice geam spart, ciobit, crăpat, zgâriat sau care a fost în 
alt fel deteriorat în decursul operaţiilor de construcţie, fie datorită unor cauze naturale, 
întâmplătoare, accidente sau acte de vandalism. 

MĂSURARE Şt DECONTARE 
Geamuri trase simple sau decorative - mate, jivrate muslin, şlefuite sau securizate, 

livrate la măsuri libere pentru tâmplăria metalică se măsoară la m^. 
Geamuri laminate trase termoabsorbante sau armate livrate la măsuri libere, 

montate pe tâmplăria metalică se măsoară la m^. 
Baghetele din lemn se măsoară la metru lungime, puse în lucrare. 
Geamurile nu se decontează separat, geamul fiind cuprins 

3.13.TERÂSAI1ENTE SI FUNDAT» 

3 .Geraeralltatt 
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrările de 

terasamente (săpătură, umplutura, compactare si transport pamant ) la infrastructura 
construcţiilor curente de orice fel, la lucrări de constructii industriale, agrozootehnice, 
locuinţe si social culturale. 
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2.Standarde si normative de referinţa 
La lucrările de săpătură se vor avea in vedere urmatoarele normative: 
Legea 10/95 -Legea privind calitatea in constructii. 
C 169-88 -Normativ pentru executarea lucrărilor de 

terasamente; 
P 10-86 -Proiectarea si executarea lucrărilor de fundaţii 

directe la constructii; 
C 16-84 -Normativ pentru executarea pe timp friguros a 

lucrărilor de constructii; 
NPM -Norme republicane pentru protectia muncii. 
NP 112/2013 -Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţa 

S.Executarea lucrărilor 
3.1 .Condiţii normale de execuţie. înainte de atacarea lucrărilor de săpătură, 

beneficiarul va elibera terenul de amplasament al construcţiei de toate dotările edilitare ce 
se pot gasi in solul acestuia ca: ratele de apa, canalizare, termice, gaz, telefonice, 
electrice, etc. 

Lucrările se vor ataca dupa împrejmuirea zonei si eventual semnalizarea pe timp 
de noapte, daca deranjeaza circulaţia rutiera. 

Lucrările se vor realiza prin săpătură in spatii limitate cu utilaj adecvat, 
respectandu-se normele de protectia muncii pentru taiuzurile săpăturii si pentru lucrul cu 
utilajul. Săpăturile manuale sunt indicate pentru corectarea taluzelor si fundului săpăturii. 

Utilaje folosite. In funcţie de natura terenului si de existenta apei subterane, se pot 
folosi utilaje ca: 

- buldozer pentru deplasare locala (mişcare de terasamente); 
- excavator pentru saparea in spatii înguste prin retragere (şanţuri) avand lama 

pana la 40 cm latime, inclusiv depozitarea pamantului in mijlocul de transport. întrucât 
exista apa se coboare nivelul freatic prin canale colectoare sau puţuri si pomparea 
acesteia; 

- dragalina pentru saparea in teren uşor cu apa la volume mari; 
- picamer in teren foarte tare (conglomerat, stanca, etc.); 
- cilindru compresor pentru compactare; 
- mai mecanic sau manual; 
- benzi rulante si autocamioane pentru transport pamant. 
3.2.Condiţii de execuţie pe timp friguros. Nu se admite indepartarea ultimului strat 

de săpătură in apropierea cotei de fundare pe timp friguros, fare a se lua masuri împotriva 
îngheţului (sa nu inghete terenul), lucru care ar duce la schimbarea condiţiilor geotehnice 
ale terenului pe care urmeaza a se funda constructia. 

Utilaje si materiale. Pe langa utilajele enumerate la punctul 3.1. se mai adauge 
- rogojini sau alte materiale termoizolante. 
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4.Ti aijsjoortoi pamantoBui 
Pamantul rezultat din săpătură se depoziteaza local si pe etape, scazand 

umplutura, se transporta cu utilaje de transport la locul de depozitare. 
La transportul pamantului rezultat din săpătură se va tine seama de: 
- distanta de transport, pe baza actului încheiat de beneficiar cu constructorul; 
- de infoierea pamantului rezultat din săpătură; 
- de utilajele mecanice folosite; 
" de incarcarea mecanica a utilajului de transport cu eventualele relee de 

depozitare in cadru! săpăturii. 

5.Umpluturi de pamant 
Dupa execuţia infrastructurii, a eventualelor canale de instalatii, se executa 

sistematizarea pe verticala la cotele din proiect, cu umplutura de pamant ales din 
săpătură. 

5.1.Condiţii de calitate si tehnologii de execuţie. Pamantul ales pentru umplutura 
rezultata din săpătură, nu trebuie sa conţine stratul vegetal, urme de rădăcini, deoarece 
prin putrezire in timp ar conduce la goluri cu tasari posibile. Umplerea se va executa 
numai pe teren bun. Nu se admite umplutura de teren vegetal. 

Straturile de pamant, pietriş, etc., rezultat din săpătură se compacteaza in straturi 
de 20-25 cm grosime cu meiul manual, maiul mecanic, sau in suprafeţe întinse cu cilindrul 
compresor, prin treceri succesive de 2-3 ori in acelaşi punct, folosindu-se pamant cu 
umiditate optima pentru compactare. 

Este foarte importanta compactarea pamantului cu multa constinciozitate, pentru 
a se evita eventualele tasari ale trotuarelor, ale zidurilor autoportante care descarce pe 
pardoseala (pe nervurile pardoselii). 

olerante la execuţie 
Săpătură in spatii limitate si săpăturile locale se realizeaza numai dupa trasarea 

construcţiei si verificarea trasarii acesteia de către beneficiar, împreuna cu şeful de 
proiect. Dupa executarea fundaţiilor, înainte de turnarea betonului in elevaţii sau 
executarea zidăriei, se retraseaza axele construcţiei si se materializeaza constructia pe 
fundaţii. 

Se admit deviaţii de 5-10 cm pentru fundaţii continui, fare a ieşi zidaria de 
cărămidă in afara fundaţiei (pentru devieri mai mari, cu avizul scris al proiectantului, in 
funcţie de importanta elementului de constructie). 

T.Contrctug caiitatBi lucrariBor de săpătură 
Umplutura si compactarea pamantului de umplutura, funcţie de importanta 

construcţiei, volumul acesteia, natura terenului de fundare, sistemul constructiv, 
proiectantul prin obligaţii de proiectare sau asistenta tehnica va fi chemat pe şantier 
pentru verificarea si consemnarea in scris a lucrărilor in fazele ascunse: 

- trasarea axelor construcţiei; 
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- adancimea de fundare (terenul bun de fundare ) si latimea fundaţiilor; 
Se vor lua probe pentru verificarea compactarii umpluturii, mai ales acolo unde 

cota terenului amenajat este mai sus de cota terenului natural. 

S.Condltii de masurare a lycrarîior 
Măsurătorile lucrărilor de terasament (săpături, umpluturi,compactari) si transport 

se vor face la metri de terasament, respectiv tone pentru transport, conform proiect, 
scazandu-se volumul de umplutura, volumul canalelor de instalatii daca este cazul. 

3.14. B E T O A N E 

I .Gerif ' tsi i iat i 

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrări de betoane simple si 
armate, confecţionate cu agregate grele, turnate monolit pe şantier in elemente de 
constructii curente de orice fel, in lucrări de constructii industriale, agrozootehnice, 
locuinţe si social-culturale. 

Pentru betoane speciale folosite in zone cu agresivitate naturala sau chimica, 
pentru betoane hidrotehnice si betoane supuse la temperaturi ridicate, se vor indica 
separat condiţiile ce trebuie îndeplinite. 

De asemenea nu sunt cuprinse condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru betoane la 
lucrări cu caracter de unicat, betoane de inalta rezistenta, unde cerinţele de exploatare 
sunt altele decât cele obişnuite pentru lucrări curente. 

2.Si£iri.Gjerde si j^ormative de referinţa 
La lucrări de betoane se vor avea in vedere urmatoarele standarde si mormative 

de referinţa: 

Legea 10/1995 -Legea privind calitatea in constructii; 
STAS 1667 -Agregate naturale grele pentru betoane si mortare; 
STAS 1275 -Determinarea rezistentelor mecanice la betoane; 
STAS 3622 -Betoane de ciment. Clasificare; 
STAS 6232 -Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi; 
STAS 6522/1 -încercări nedestructive ale betonului. Clasificare si indicaţii 

generale; 
STAS 10107/0 -Calculul si alcatuirea elementelor de beton; 
C 140-86 -Normativ pentru executarea lucrărilor din beton si b.armat; 
C 56-85 -Normative pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de 

constructii; 
C 16-84 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 

constructii; 
C 19-79 -Instrucţiuni tehnice pentru folosirea cimentului in constructii; 
C 156-89 -îndrumător pentru aplicarea prav. STAS 6657/3-71, 

elemente prefabricate din beton, beton armat si beton 
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precomprimat. Procedee si dispozitive de masurare a 
caracteristicilor geometrice. 

NE 012/1/2007 -Calculul si alcatuirea elementelor din beton 
NE 012/2007 -Executarea lucrărilor din beton 

r-ijUte/Ltetie Ifa 
3.1.Cimenturi. Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum 

si domeniul de utilizare sunt precizate in Anexa IV.I din C 140-86. Pentru elementele de 
constructii care au condiţii normale de exploatare, tipul de ciment ales va respecta tabla 
IV.2 din C 140-86. 

In cazul in care proiectul întocmit se specifica calitatea cimentului, acesta se va 
respecta cu prioritate. Verificarea calitatii cimentului se va face; 

-la aprovizionare, conform prevederilor din Anexa X. i Punct A; 
-inainte de utilizare conform prevederilor din Anexa X.I Punct B din C 140-86; 
-metodele de incercare sunt reglementate prin STAS 227 Anexa IV.2. 
3.2.Agregate grele. Pentru prepararea betoanelor avand densitatea cuprinsa intre 

2201 si 2500 Kg/mc se vor folosi agregate grele, provenite din sfaramarea naturala sau 
din concasarea rocilor. Condiţiile tehnice pe care trebuie sa le Îndeplinească agregatele 
se găsesc in STAS 1667 Anexa IV.3. 

Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile: 
- sortul 1: agregate 0-3 mm; 
- sortul 2: agregate 3-7 mm; 
- sortul 3: agregate 7-16 mm sau 7-20 mm; 
- sortul 4: agregate 16-31 mm sau 16-40 mm. 
Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul proiectantului. 
Verificarea calitatii agregatelor se va face: 
- la aprovizionare, conform prevederilor din Anexa X. i .punct A2; 
- inainte de utilizare, conform prevederilor din Anexa X.I , punct B.2. din G 140-86; 
- metodele de incercare sunt reglementate prin STAS 227 Anexa IV.4. 

S-B.Apa. Apa utilizata la confecţionarea betoanelor poate sa provine din reţeaua 
publica sau alta sursa, dar in acest ultim caz trebuie sa indeplineasca condiţiile tehnice 
prevăzute in STAS 790. 

3.4.Aditivi. In cazurile in care se impune realizarea de betoane cu caracteristici ce 
se pot obţine numai cu ajutorul aditivilor, proiectantul va indica in piesele proiectului acest 
lucru. 

4.Pre!Cc.rarea si 'trari!SP30rt0Î betonului 
Setoanele pentru constructii se prepara numai in statii de betoane atestate pentru 

producţia de betoane, conform Cap. 5 din C 140-86. Pentru cantitati mai mici de 10 mc 
beton/ora si/sau un volum de cel mult 50 mc beton/schimb, statiile pot funcţiona, cu 
acordul beneficiarului proiectantului, sub directa subordonare a conducătorului lucrării pe 
care o deservesc fare certificat de atestare. 

52 



C IliraiBCLHi ini 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

La statiile de betoane va fi afişate la loc vizibil reteta corespunzătoare tipului de 
beton ce se prepara. 

Betonul se va transporta cu mijloace de transport special amenajate, iar durata nu 
va depasi valorile din tabel 55.1 din C 140-86. 

5.Executarea lucrărilor de betoane 

5.1.Pregatirea turnării betonului se va face cu respectarea condiţiilor de la punctele 
6.1 -6.5 din C 140-86, 

5.2.Betonarea diferitelor elemente si parti ale construcţiei. 
Reguli generale de betonare. 
Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de şeful punctului de lucru, care 

va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a Punctelor 6.6 -
6.18 din C 140-86, precum si a fisei tehnologice intocmita pe şantier. 

Pentru betoanele turnate se va respecta Anexa VII.1 din C 140-86. 
5.3.Compactarea betonului. 
Compactarea betonului se va face mecanic prin vibrare sau manual prin batere si 

indesare cu respectarea condiţiilor si indicaţiilor de la punctele 6.13 - 6.35 din C 140-86. 
5.4.Rosturi de lucru (de betonare). 
In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se 

execuţia astfel incat betonarea sa se face fare intrerupere pe nivelul respectiv sau intre 
doua rosturi de dilatare. 

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziţia lor va fi stabilita prin proiect sau fisa 
tehnologica a lucrărilor. 

La stabilirea poziţiei rosturilor de lucru se vor respecta regulile prevăzute la 
punctele 6.33 - 6.39 din C 140-86. 

5.5.Tratarea betonului dupa turnare. 
Pentru a se asigura condiţii favorabile de intarire si de reducerea deformatiilor din 

contractii, betonul turnat va fi protejat pentru menţinerea umiditatii minime timp de 7 zile 
dupa turnare, respectând indicaţiile si condiţiile de la punctul 6.40 - 6.45 din C 140-86. 

S.S.Decofrarea. 
Partite laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta 

minima de 2.5 N/mm^, astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate 
(oca.2-4 zile). 

Pentru decofrarea fetelor inferioare la placi si grinzi si menţinerea popilor de 
siguranţa se vor respecta cu strictete condiţiile si indicaţiile de la punctele 6.47 - 6.55 si 
tabelele 6.2 si 6.3 din C 140-86 si STAS 1275. 

£• j'Oi&.^rLte de execuţie 
/\bslerile maxime admisibile la executarea lucrărilor de beton si beton armat 

monolit sunt: 
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-la lungime: +/- 4mm; 
-la latime: +/- 3 mm; 
-la suprafeţele de rezemare, lungimea sau 
latimea pentru elementele de planseu si 
acoperiş: 

+/-10 mm la L mai mari de 6 m; 
+/- 15 mm la L mai mici de 6 m; 

-la stâlpi constructii etajate: +/- 10 mm; 
-pentru constructii cu caracter special se vor respecta abaterile date din 
proiect. 

: .Controlul calitatii lucrărilor de betonare 
Controlul calitatii lucrărilor de betonare se va face ie faze astfel: 

-înainte de inceperea betonaţii: conf. Caiet V punct 25 din C 56-85; 
-in cursul betonaţii: conf. Caiet V punct 26 din 0 56-85; 
-in decofrarea oricărei parti: conf. Caiet V punct 27 din 0 56-85. 

Criteriile pentru aprecierea calitatii betonului se vor lua după Anexa X.5 din C MO-
SS si STAS 1275, si urmăresc evitarea livrării si punerii in opera a unui beton care nu 
îndeplineşte condiţiile impuse. 

Calitatea betonului pus in opera se apreciaza după Anexa X.7 din C 140-86 si se 
Gonsemneaza intr-un proces-verba! incheiat intre beneficiar si constructor. 

Daca nu s-au îndeplinit condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant 
masurile ce se impun. 

Recepţia structurii de rezistenta se va face conform Caiet V punctele 2.13 - 2.15 
din C 140-86, iar încadrarea in abaterile admise se va face conform Anexei X.3 din C MO-
SS. 

C.CondfLîî de rîiasuîare a lucrărilor 
Masuratoarea lucrărilor de turnare a betoanelor se va face la mc. de beton gata 

turnat si compactat pe volum real al eiementelor turnate conform proiectului, scazandu-se 
golurile cu secţiunea mai mica de 400 cm fiecare. 

3.15.COFRAJE 

.Cier.li.- ,'o ii te ii 
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrările de cofrare 

pentru turnarea betoanelor monolite de orice fel (simple sau armate) la elementele de 
constructii ca: fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi sau placi. Acest capitol nu se refera la cofraje 
speciale cum sunt: cofraje glisante, cofraje tunel, cofraje pentru elemente de tipul 
cupolelor, pânze subţiri, plansee casetate etc., altele decât cele obişnuite. 

/„Roi'ur.ărivo dlfc lefesiota 

C140-86 -Normativ pentru executarea lucrărilor de beton si beton 
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armat; 
0162-73 -Normativ pentru alcatuirea si folosirea cofrajelor 

metalice pliante pentru pereţii din beton monolit la 
clădiri; 

011-74 -Instrucţiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea 
cofrajelor din placaj pentru cofraje; 

016-84 -Realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii; 
056-85 -Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor 

de constructii. 

S.lieiCi 'cBfc 
iViaîerialele utilizate pentru cofraje vor fi: materia! lemnos si derivate ale acestuia, 

mata ; , "steriale plastice. Materialele trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare. 
Pentru materialul lemnos se va utiliza: 
-cherestea de rasinoase conform STAS 1949, calitatea C; 
-placaj pentru lucrări exterioare conform STAS 1949, de tip A, calitatea I, de 8 sau 

15 mm grosime; 
-placaj de vagoane de marfa conform STAS 8841; 
-şuruburi cu cap inecat pentru lemn conform STAS 1452, cuie filetate conform 

STAS 2111 tip B sau cuie din sarma de otel cu cap conic tip D. 
Cofrajele metalice se executa de regula din otel pentru constructii conform STAS 

500/1 si 500/2/3 precum si toate standardele referitoare la laminate. 
Pentru unguientu! de garda aplicat imediat dupa curăţire, se va folosi emulsie 

parafinoasa STN cu urmatoarea compoziţie: 
-parafina 20.0 25% 
-săpun 1.5 2% 
-apa 78.5 73% 

' ^-upsiguuni de moritaie a cofraieior 
Curatirea si nivelarea locului de montaj; 
Trasarea poziţiei cofrajului; 
Transportul si aşezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar 

in apropierea locului de montaj; 

Curatirea si ungerea panourilor; 
Ansamblarea si susţinerea provizorie a acestora; 
Verificarea poziţiei cofrajului pentru fiecare element de constructie, atat in plan 

orizontal cat si in plan vertical si fixarea in poziţie corecta in relaţia cu elementele de la 
etajul inferior; 

Verificarea golurilor; 
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încheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu 
ajutorul dispozitivelor de blocare (caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, proptele, 
contravantuiri, etc.); 

Etansarea rosturilor. 

S.Decofrarea 
Partite laterale ale cofrajelor se pot îndepărtă dupa atingerea unei rezistente in 

beton de 25 N/mm, asa incat fetele si muchiile sa nu fie deteriorate. Pentru decofrarea 
fetelor inferioare la placi si grinzi si menţinerea popilor de siguranţa se vor respecta cu 
strictele condiţiile din C140-86 punctele 6.47-6.55 si tabelele 6.2 si 6.3. Se va respecta si 
STAS 1275. 

Se stemuiesc cu mortar de ciment găurile pentru tirantii cofrajului. 
Se debavureaza suprafeţele de beton si se remediaza defectele de turnare. 

^hToie. r.nfe de axecalte 
Daca in documentaţia tehnica nu sunt date sarcini suplimentare se vor respecta 

urmatoarele abateri la elementele de cofraj gata confecţionate: 

-lungime ± 4 mm 
-latime ± 3 mm 

Abaterile limita ale suprafeţelor de rezemare ale elementelor prefabricate: 
-elemente de planseu si acoperiş < 6 m ± 1 0 

mm 

> 6 m ± 1 5 
mm 

-grinzi si pereţi ± 20 
mm 

-stâlpi ± 10 
mm 

7 Pfck-xis i'es CGiTaieior 

Proiectul pentru cofraj si susţineri se eiaboreaza de antreprenor pe cheltuiala sa. 
La proiectare se va tine cont de anexa II din C140-86 care prezinte sarcinile de 

calcul pentru cofraje. 
'l.ConcÎYii [orivindl e.ontroaui eaiitatii 

Controlul preliminar care cuprinde: 
-lucrările pregătitoare, in special trasarea, si elementele sau subansamblurile de 

cofraje si susţineri; 
-in cursul execuţiei poziţionarea fata de trasare si modul de fixare a elementelor; 
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-in final, recepţia cofrajelor si consemnarea in "Registrul de procese verbale 
pentru verificarea calitatii lucrărilor ce devin ascunse", tinand seama de precizările din 
C140-86 punct 10.6.; 

-alcatuirea elementelor de susţinere si sprijinire; 
-încheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora; 
-dimensiunile interioare a cofrajelor, in raport cu cele ale elementelor care 

urmeaza a se betona; 

-poziţia cofrajelor in raport cu trasarea si cu elementele corespunzătoare situate la 
nivelele inferioare; 

-verificarea golurilor. 

y.C orjr i ihi de masLirare a iocrariHor 

Măsurătorile lucrărilor de cofraje se fac la m de cofraj in contact cu betonul. Se 
scad golurile mai mari de 0.25 m. La măsurători se respecta condiţiile din indicatorul 
normelor de deviz C ultima ediţie. 

In afara lucrărilor aratate mai sus se vor prevedea: 
-montarea de sipci triunghiulare pentru evitarea muchiilor vii; 
-montarea schelelor de acces si a platformelor de lucru la betonare si armare; 
-stemuirea golurilor lasate de tiranii; 
-debavurarea muchiilor si repararea golurilor si a defectelor; 
-ungerea cofrajelor cu materiale ce nu afecteaza aspectul finisajului (pe parcursul 

exploatarii); 

-se cuprind preturile de achiziţionare, transport, montare, demontare, curăţire, 
returnarea la detinator, precum si chiria in caz de imobilizare pe şantier. 

Ou\!.?.Ll Lucrar j de dolgher ie pentra cofraje. schele si eşafodaje 
Se vor respecta urmatoarele: 
lO.I.Generalitati 

10-1-1-Se interzice aglomerarea personalului muncitor, materialelor, sculelor, 
dispozitivelor, utilajelor, elementelor de constructii in cantitati ce depasesc incarcarile 
luate in calcul. 

Pentru evitarea acestei situatii, se vor afişa placarde cu incarcarile maxime admise, 
precum si modul lor de aşezare. 

1Q-1-2.La lucrările de montare si demontare la inaltime a cofrajelor, schelelor si 
eşafodajelor va fi admis personal muncitor: 

-apt pentru lucrul la inaltime; 
-avind virsta minim 18 ani; 
-sa aiba calificarea corespunzătoare; 
-sa fie instruit cu privire la normele de protectia muncii; 

10.1.3.Maiştrii si şefii formaţiilor de lucru care executa cofraje, schele si eşafodaje 
la inaltime sint obligaţi sa verifice zilnic ca personalul muncitor din formaţie sa fie dotat cu 
echipamentul de proiecţie specific. 
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10.1.4.yontarea si demontarea cofrajelor, schelelor, si eşafodajelor se va executa 
de personalul muncitor instruit, sub supravegherea tehnica a maistrului lucrării si a şefului 
formaţiei de lucru. 

10.1.5.Zilnic, inainte de inceperea lucrului, maistrul si şefii formaţiilor de lucru vor 
controla starea cofrajelor, schelelor si a eşafodajelor si in mod deosebit, rezemarile, 
ancorarile, contravintuirile, imbinarile, podinele si elementele de protectie. Orice 
defecţiune constatata va fi urgent remediata inainte de a se permite accesul personalului 
muncitor. 

10.1.6.Platformele de lucru vor avea latimea necesara care sa asigure un spaţiu 
pentru circulaţia personalului muncitor de cel puţin 0.75m latime si 1.8m inaltime libera, si 
in care nu se va depozita nici un fel de material. 

10.1.7.Podinele de lucru si rampele de acces vor avea o suprafaţa continua. 
lO.i.S.Asezarea podinei pe reazeme va fi astfel făcute incit sa fie exclusa 

posibilitatea deplasarii sau alunecarii ei. Se interzice aşezarea ei in consola. 
10.1.9.Pentru a prevenii caderea personalului muncitor rampele de acces si 

podinele de lucru ale cofrajelor, schelelor si eşafodajelor situate mai sus de 1 m de la 
nivelul solului sau planseului, trebuie împrejmuite pe conturul exterior cu parapet! solizi de 
protectie. 

10.1.10.Demontarea cofrajelor, schelelor si a eşafodajelor se va face numai pe 
baza dispoziţiei şefului de punct de lucru si numai dupa ce s-au luat toate masurile de 
protectie muncii. 

10.1.11.Personalul muncitor ce lucreze cu materiale lemnoase, va fi dotat cu 
ochelari de protectie, in cazyl prelucrării acestor materiale. Indepartarea aşchii lor si 
rumfcHijucoliii va face cu perii. 

10.1.12.La lucrările cu materiale lemnoase se interzice fumatul. 
10.2.Cofraie 
10.2.1.Montarea, exploatarea si demontarea cofrajelor 
10.2.1.1 .Componentele care alcatuiesc cofrajele pentru turnarea elementelor din 

beton armat si beton trebuiesc asamblate perfect si bine consolidate intre ele. 
10.2.1.2.Decofrarea construcţiilor din beton armat este admisa numai dupa 

intarirea suficienta a betonului. Timpul de intarire a betonului va fi determinat tinind seama 
de prevederile normativului pentru betoane C-140-1978, in funcţie de marca cimetului, 
temperatura medie exterioara si deschiderea elementului de constructii. 

10.2.1.3.Se interzice utilizarea răngilor si tirnacoapelor ia decofrare, precum si 
forţarea sau izbirea susţinerilor. 

10.2.1.4.încercarea construcţiei decofrate cu incarcarile totale prevăzute in calcule, 
se admite numai dupa ce betonul a atins marca prescrisa. 

10.2.1.5.Toate operaţiunile de cofrare si decofrare vor fi făcute sub directa 
supraveghere si răspundere a maistrului si a şefului de echipa, ce vor urmării 
desfasurarea operaţiunilor, in ordinea lor tehnologica. 
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3.16. ARMATURI 

I.Qeneralltati 

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrări de montarea 
armaturilor pentru elementele din beton armat confecţionate cu agregate grele, turnate 
monolit pe şantier in elemente de constructii curente de orice fel la lucrări de constructii 
industriale, agrozootehnice, locuinţe si social culturale. 

Prescripţii pentru montarea armaturilor ce trebuie respectate la executarea 
lucrărilor speciale cum sunt: elemente de beton armat cu armatura precomprimata, pânze 
subţiri, constructii masive, hidrotehnice, precum si elemente aflate in zone cu agresivitate 
naturala sau chimica, elemente supuse la temperaturi ridicate sau executate din agregate 
uşoare, se vor indica separat. 

2.Standarde si normative de referinţa 
La lucrările de montare a armaturilor pentru elementele din beton armat se vor 

avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinţa: 

STAS 438/1 -Produse de otel pentru armarea betonului, otel 
betonat laminat la cald. Mărci si condiţii de calitate; 

STAS 438/2 -Sarma trasa pentru beton armat; 
STAS 438/3 -Produse de otel pentru armarea betonului. Plase 

sudate; 
STAS 10107/0 -Calculul si alcatuirea elementelor structurale din 

beton, beton armat si beton precomprimat; 
STAS 1799 -Constructii din beton armat si beton precomprimat. 

Tipul si frecventa încărcărilor pentru verificarea calitatii 
materialelor si betoanelor; 

C 140-86 -Normativ pentru executarea lucrărilor din beton si 
beton armat; 

C 28-83 -Instrucţiuni tehnice pt.sudarea armaturilor de otel 
beton 

C 56-85 -Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia 
lucrărilor de constructii si instalatii aferente; 

C 150-84 -Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel 
ale construcţiilor civile, industriale si agricole; 

P 59-86 -Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea 
armaturii cu plase sudate a elementelor de beton; 

P 85-82 -Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor cu 
structura din diafragme din beton; 

P 83-81 -Instrucţiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea 
constructiva a structurilor compuse din otel-beton; 
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P 100-92 -Normativ pentru proiectarea antiseismica a 
construcţiilor de locuinţe, social-culturale, 
agrozootehnice si industriale; 

NP112/2004 -Normativ privind proiectarea si executarea lucrărilor 
de fundaţii directe la constructii; 

S.âfetei, îsile 
Sortimentele uzuale de oteluri pentru armaturi, caracteristicile de forma si 

dimensiuni, sunt precizate in Anexa l l l . ldin C 140-86. 
Controlul calitatii otelurilor se executa conform STAS 438/1 Capitolul 3, STAS 

438/2 Capitolul 3, STAS 438/3 Capitolul 3. 

4.Pr&ybderi constructive 
Ls fasonarea si montarea armaturilor se vor respecta prevederile constructive din 

capitolele corespunzătoare din standardele si normativele in vigoare, ase cum urmeaza: 

Legea 10/95 -Legea privind calitatea in constructii; 
STAS 10107/0 Capitolul 6 -Prevederi pentru alcatuire pentru elemente 

din beton armat; 
C 140-86 Anexa 111.2 -Prevederi constructive pentru armare; 
C 28-83 Capitolul 5 -Sudarea manuala prin arcul electric prin 

suprapunere si eclise; 
Capitolul 6 -Sudarea in cochilie in baie de zgura; 
Capitolul 7 -Sudarea in cochilie in baie de zgura cu 

cusături longitudinale; 
Punctul 6.9. -Armarea cuzinetului; 
Punctul 
7.15. 

-Fundaţii continue - Armare; 

Punctul 
7.16. 

-Constructii cu subsol - Armare; 

Punctul 
7,17. 

-Constructii cu subsol - Armare; 

Punctul 
7,27. 

-Fundaţii pentru structuri cu diafragme; 

Punctul 8.3. -Fundaţii pe grinzi si radiere din b.a. 
P 85-96 Capitolul 

7.3. 
-Armarea pereţilor structurali. Prevederi 
generale; 

Capitolul 
7.4. 

-Armare in camp a pereţilor structurali; 

Capitolul -Armări locale ale elementelor verticale; 
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7.5, 
Capitolul 
7.6. 

-Armarea riglelor de cuplare; 

Capitolul 
9.4. 

Probleme specifice de alcatuire a 
elementelor infrastructuirii; 

P 59-86 Folosirea armaturii din plase sudate; 
Capitolul 3. Prevederi generale de alcatuire; 
Capitolul 4. Prevederi speciale de alcatuire, pe tipuri de 

elemente; 
Capitolul 5. Prevederi privind punerea in opera a 

plaselor sudate. 

G.coric/clui caiilatiî 
Controlul calicalii lucrărilor de montarea armaturilor pentru elementele din beton 

armat. 
In normativul C 56-85, Caietul V, Capitolul 2.4 sunt prevăzute toate verificările si 

modul de stipulare a observaţiilor făcute asupra armaturilor montate in cofraje, pregătite 
pentru betoane. 

Documentaţia pregătită pentru recepţia structurii de rezistenta trebuie sa continue 
actele si datele prevăzute la Punctul 2.11. din normativ. 

La fasonarea armaturilor se va trece numai dupa ce otelurile pentru elementele din 
beton armat au fost verificate conform prevederilor STAS 1799"Constructii de beton armat 
si precomprimaf. Tipul si frecventa incercarilor pentru verificarea calitatii materialelor si 
betoanelor, numai daca materialul corespunde calitativ. 

3.17. ZIDĂRIE DE COi iPARTII iENTARE 
• L G f e i i b - i a l i r a t i 

î^rezentui caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice de execuţie a pereţilor de 
compartimentare din zidărie de cărămidă, neportanti si rezistenti la foc 2.5 h. 

Funcţia pe care o îndeplinesc este cea de compartimentare a spatiilor interioare, 
avand calitati deosebite pentru protejarea la umezeala si foc. 

2.Standarde si normative de referinţa 

STAS 9796/1 -Desene de constructie si arhitectura. Terminologie; 
STAS 10104 -Constructii din zidărie. Prevederi fundamentale pentru 

calculul elementelor structurale; 
STAS 10109/1 -Constructii industriale civile si agrozootehnice. Lucrări de 

zidărie. Calculul si alcatuirea elementelor; 
STAS 1030 -Mortare obişnuite pentru zidarii si tencuieli; 
STAS 2634 -Metode de încercare a mortarelor in stare proaspete si 

intarita; 
STAS 388 -Lianţi hidraulici. Ciment Portland; 
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STAS 1500 -Lianţi hidraulici. Ciment cu adaosuri; 
STAS 790 -Apa pentru betoane si mortare; 
STAS 438/1 -Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton 

laminat la cald. Mărci si condiţii tehnice de calitate; 
STAS 10265 -Tolerante in constructii. Calitatea suprafeţelor finisate. 

Termeni si noţiuni de baza; 
STAS 11097/1 -Masuri de siguranţa contra incendiilor. Comportarea la foc 

a materialelor si a elementelor de constructii. Terminologie; 
P 100-2004 Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcţiilor de 

locuinţe, social culturale, agrozootehnice, industriale; 
P 2-2006 Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea 

structurilor din zidărie; 
P 104-2004 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea si executarea 

pereţilor si acoperişurilor din elemente de beton celular 
autoclavizat; 

C 190-88 Instrucţiuni tehnice pentru alcatuirea si executarea pereţilor 
despartitori neportanti din elemente pe baza de ipsos; 
Normele republicane de protectia muncii, aprobate de 
Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele 34/1975 
si 6 0 / 1 9 7 5 si om pietate c u o r d i n e l e 1 1 0 / 1 9 7 7 si 3 9 / 1 9 7 7 . 

CR6/2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie 

ci.Maig i iaie s i produse 
3.1.Materiale: 
Ciment, var, apa, agregate diverse, cărămizi. 
3.2.Produse: 
Mortar pentru zidarii cu rosturi obişnuite, ciment var marca 25, cărămizi 240x115x63. 
3.3.Garanţii: 
Cărămizile vor fi garantate 1 an. 

4.Livrare, transport, manipulare, depozitare 
Livrarea se va face in ambalaje speciale balot de plastic, aşezate pe paleti. Se vor 

ancora bine pe platforma mijlocului de transport. Pachetele trebuie sa fie acoperite cu un 
material impermeabil. 

Descarcarea si incarcarea cărămizilor in si din mijloacele de transport se face cu 
dispozitive speciale omologate pentru astfel de operaţii. Este interzisa descarcarea prin 
basculare sau aruncarea elementelor. 

Depozitarea tuturor materialelor se va face in spatii acoperite si închise. 
5.Executia lucrărilor 
S.I.Generalitati. Se vor respecta prevederile prezentelor specificaţii si detaliile din 
proiectul de execuţie. 

Instalatia electrica nu va fi aparenta, conductorii electrici se vor fixa pe pereţii din 
zidărie de cărămidă in tuburi izolant montat ingropat. 
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5.2.Operaţii pregătitoare. Se vor verifica poziţia si dimensiunile elementelor metalice de 
prindere: mustati, ancore înglobate in structura de rezistenta si se vor fixa piesele 
metalice prevăzute in proiect. 

Se traseaza pe podea si pereţi poziţia compartimentărilor. Cu ajutorul nivelai cu 
bula si a unui dreptar bun se traseaza axa pereţilor pe tavan, avand atentie la usi. 

Nu se vor executa zidarii pe timp de ploaie, zapada sau temperaturi sub -5° C. 
5.3.Execuţia lucrărilor. Zidaria se executa prin ţesere la fiecare rând in camp si la colturi. 
Se vor folosi cărămizi întregi neciobite si nepatate. 

Succesiunea etapelor in care se executa zidaria pe inaltimea unui nivel se va 
stabili astfel incat sa se asigure posibilitatea ţeserii in trepte. 

Nu se accepta faze de execuţie cu ţeserea zidăriei in strepi. 
Se executa rostuirea atenta cu mortar, iar zidaria se tencuieste. 

5.4.Remedieri. Consultantul poate decide, in funcţie de amploarea si natura defecţiunilor 
constatate, efectuarea unor remedieri cu caracter local sau mai generale, costul fiind 
suportat de constructor. 

Se considera defecte ce trebuie remediate prin refacerea parţiala sau totala a 
lucrărilor, după cum va decide consultantul urmatoarele: 

merespectarea prezentelor specificaţii; 
-nerespectarea gabaritelor geometrice prevăzute in proiect; 
-folosirea unor cărămizi necorespunzatoare; 
-amplasarea greşita a elementelor, datorita unor tresari defectoase; 
-prevederea golurilor in zidărie in alte locuri si/sau cu alte dimensiuni decât cele 

prevăzute in proiect cu abateri de 2 cm pe orizontala. 
5.5.Condiţii de protecţia muncii. Se vor respecta prescripţiile republicane de protectia 
muncii enumerate mai sus. 
5.6.Curatirea, protectia lucrărilor. Lucrările de zidărie se vor executa menţinând o stare de 
curăţenie corespunzătoare, indepartand excesul de material si mortar.Punerea in opera 
se va face cu atentie pentru a nu se deteriora suprafeţele materialelor.Rostuirea se 
realizeaza cu grija. 

6.Tolerante admisibile 

Tolerantele la constructie: suprafeţele pereţilor si colturile lor interioare si exterioare se 
vor construi la firul cu plumb. Se admit urmatoarele abateri maxime: 

La dimensiunea zidurilor: 
-latimea de 10 cm +/-4 mm; 
-latimea de 20 cm +/-5 mm sau -7 mm; 
La dimensiunea golurilor: 
-gol < 1 m +/-10 mm; 
-gol >1 m +20 mm sau -10 mm; 
La dimensiunile incaperilor: 
-latura < 3 m +/-15 mm; 
-latura > 3 m +/-20 mm; 
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La dimensiunile rosturilor: 
-verticale +5 mm, -2 mm; 
-orizontale +5 mm, -2 mm; 
La planeitatea suprafeţelor: 8 mm la 2,5 m in orice direcţie; 
La rectiniliaritatea muchiilor: 4 mm la 2,5 m sau 20 mm pe toata 

lungimea; 
La verticalitatea muchiilor: 6 mm la 1 m sau 10 mm pe etaj; 
La abateri fata de orizontala a 
asizelor: 

3 mm la 1 m sau 20 mm pe toata lungimea 
peretelui. 

6.1 • Elemente de proiectare: 
Supafata panourilor de perete inclusiv eventualele goluri de usi se va stabili funcţie de 

gradul seismic (nu va depasi 24 mp), iar inaltimea maxima va fi 3.5 m. Zidărie de 
cărămidă se va ancora de elementele de structura din beton armat. 

Performante solicitate prin condiţii de proiectare,vor fi: 
-clasa de combustie a materialelor componente "CO"; 
-planeitate corespunzătoare. 

6.2.Obligaţii, responsabilitati: 
Vor fi precizate de furnizor, sistemele de montaj si relaţiile cu elementele de 

structura din beton armat: diafragme, sâmburi, centuri, placi. 
Se vor include certificatele tehnice de conformitate. 
Se vor include certificatele tehnice si Agrementul Tehnic y.L.P.A.T. 

B.S.Asigurarea calitatii: 
Atat materialele si produsele finite cat si proiectarea detaliilor de execuţie trebuie 

sa se faca in regim de asigurare a calitatii. 
înainte de începerea execuţiei este necesara coordonarea pârtilor de lucrări in 

relaţie cu lucrările de baza, in prezenta responsabililor lucrărilor mentionate in aceasta 
specificaţie. 

/ -Recepţia lucrărilor 
7.1.Generalitati: 

Recepţia lucrărilor se va face in momentul in care sunt îndeplinite toate condiţiile 
contractului, după consultarea prealabila a tuturor documentaţiilor si daca este cazul, 
numai după remedierea neconformitatilor. 

Comisiile de recepţie vor fi alcatuite din ce! puţin cinci membri si anume: un 
reprezentant al beneficiarului, unul al administraţiei publice locale, trei specialisti, si doi 
invitati: Proiectantul si Constructorul. 
7.2. Verificări in vederea recepţiei: 

Se considera defecte ce trebuie remediate prin refacerea parţiala sau totala a 
lucrărilor, după cum va decide consultantul urmatoarele: 

-nerespectarea prezentelor specificaţii; 
-folosirea unor elemente necorespunzatoare; 
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-amplasarea greşita a elementelor, datorita unor tresari defectoase; 
-nerespectarea cotei sau abateri de orizontalietate mai mari decât tolerantele admise. 

7.3.Garanţii: 
Se va intocmi un certificat de garanţie de către furnizor si constructor in care se 

stipuleaza remedierea următoarelor neconformitati pe durata de 10 ani de la darea in 
folosinţa a lucrărilor: desfacerea plăcilor, deteriorarea lor fata de calitatile si proprietăţile 
garantate, defecţiuni strcturale. 
7.4. Documente incheiate la recepţie: 

Deciziile de efectuare a unor remedieri pe parcursul execuţiei ca si la recepţia 
finala a lucrărilor se consemneaza in procese verbale care se înscriu in Registrul de 
procese verbale. 
7.5.Măsurători: 

Lucrările de pereţi de zidărie se mascara la mc. 

8. Utilizare. Întreţinere, yrmarirea comportări i in t imp a constryct iei , garanţii: 

Pereţii se intretin prin refacerea finisajului la intervale de timp intre 3-5 ani. 

3.18. INVELITORI 

f.Gerjer&jitaa 
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrări de invelitori pentru 

constructii. 

L.S'ieiriidarde si normative de referinţa 

STAS 3303/1 Invelitori; 
STAS 3303/2 Invelitori; 
STAS 10101/0 Acţiuni in constructii; 
STAS 6472/2 Normativ pentru proiectarea si executarea izc 

termice la clădiri; 
STAS 10-85 (STI) Ţigle solzi format mare din argila arsa; 
STAS 515 Ţigle solzi normale din argila arsa; 
C 36-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea 

invelitorilor la constructii; 
CI 07-82 Normativ pentru proiectarea si executarea 

lucrărilor de izolaţii termice la clădiri. 

3.toîatfe['!£.î& de baza utilizate 

Materialele prevăzute in proiect si cele puse in opera, vor avea caracteristicile 
tehnice conform normelor de fabricaţie. Materialele de baza ţigle solzi trebuie sa 
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corespunda condiţiilor tehnice prevăzute in standarde: STAS 515 (forme si dimensiuni) si 
STAS 514 (condiţii generale, verificări). 

4.Pantele invelitorilor 
Pantele invelitorilor se vor alege conform STAS 3303/1 sau STAS 3303/2 si sunt 

aratate in detaliu pentru fiecare soluţie de invelitoare. 
La stabilirea pantelor invelitorilor se va tine seama de caracteristicile constructive 

ale fiecărei soluţii in parte, de latimea versantului precum si de condiţiile meteorologice 
locale (precipitaţii si vânt) din regiunea amplasamentului respectiv, prin extinderea 
apiicarii prevederilor privind zonarea climatica a teritoriului din Romania din anexa 1, la 
STAS 3303/2-88. 

fuportul pe care se executa invelitorile precum si elementele portante de 
invelitoare vor corespunde normelor PSI in vigoare si se vor verifica pentru a nu se 
deforma sau deteriora la solicitările rezultate din standardele "Acţiuni in constructii" STAS 
10101/0. 

Din punct de vedere higrotermic, intreaga structura de invelitoare va fi verificata 
tinand seama de prevederile standardelor de "Fizica construcţiilor. Termotehnica si 
Higrotermica" STAS 6472/2. si a "Normativului pentru proiectarea si executarea izolaţiilor 
termice la clădiri", indicativ C 107-82. 

c.Criterii de alegere a soluţ iei 
L£ alegerea tipului de invelitoare si a sortimentelor de materiale precum si 

dimensionare se va tine cont de: 
- dispoziţiile in vigoare privind raţionalizarea consumului unor materiale si 

economia de energie; 
- condiţiile climatice ale regiunii unde se va afla cladirea; 
- condiţiile de exploatare, climat interior, agresivitate atmosferica; 
- posibilitatea curăţirii eventualelor depuneri de praf industrial; 
- condiţiile de iluminare naturala; 
- dimensiunile versantului invelitorii; 
- arhitectura acoperişului; 
- posibilitatea folosirii materialelor locale; 
- limita de rezistenta la foc a materialelor conform STAS 7771/1 "Masuri de 

siguranţa contra incendiilor. Determinarea rezistentei la foc a elementelor de 
constructie"; 

- comportarea la foc a soluţiilor uzuale de invelitori; 
- domeniile de utilizare din punct de vedere al protectiei contra incendiilor, 

corelate cu prevederile din "Norme generale de proiectare si realizare a 
construcţiilor privind proiecţia la acţiunea focului, indicativ P 118-83; 
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- posibilităţile de intretinere a invelitorii; 
- costul invelitorii; 
- contraindicatiile specifice unora din soluţii. 

Proiectul de execuţie al construcţiei va cuprinde in mod obligatoriu: 
- o vedere in plan a acoperişului, in care se vor indica pantele, doliile, 

coamele, scurgerile, courile de fum, ventilaţiile, tabacherele, rosturile; 
- detalii pentru rezemarea si prinderea plăcilor, panourilor, sau elementelor 

de invelitoare, detalii de petreceri transversale si longitudinale, detalii de scurgere, 
racorduri la calcane sau aticuri, rosturi de dilatatie tasare, detalii de prindere a 
jgheaburilor, detalii de scurgere interioara; 

- detalii de străpungeri si racorduri la coşuri de fum (conf. STAS 6793), 
ventilatii, conducte, antene; 

- detalii de prindere de acoperiş a instalaţiilor aferente construcţiei si 
eventuale cai de acces si de circulaţie pe acoperiş; 

- masuri de protectie Împotriva incendiilor in funcţie de specificul 
construcţiei, ca întreruperea invelitorilor, combustibile in dreptul zidurilor antifoc. 
Toate aceste detalii vor fi o scara convenabila, preferabile 1:1, 1:5. 
Pentru asigurarea integrala a condiţiilor de durabilitate si funcţionalitate a 

invelitorilor si luminatoarelor, proiectantul va trimite beneficiarului de investitie instrucţiuni 
pentru operaţii de intretinere si reguli de exploatare corespunzătoare soluţiilor din proiect 
si condiţiilor locale. 

L d e ey.ecuxîQ 
inveiitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de execuţie 

elaborat cu respectarea prevederilor din prezentul normativ si cataloagele de detalii tip de 
arhitectura si constructii. 

înainte de inceperea execuţiei invelitorii, stratul suport va fi riguros controlat in ceea 
ce priveşte: 

- respectarea soluţiilor, materialelor, dimensiunilor, precum si a modului de 
prindere si asamblare a elementelor suportului, conform proiectului; 

- respectarea pantelor, scurgerilor, planeitatii si a aliniamentului fermelor, 
panelor si căpriorilor, in conformitate cu datele din proiect abaterile admisibile de la 
planeitate, masurate cu dreptarul de 3 m lungime, care trebuie sa fie de 5 mm in 
lungul liniei de cea mai mare panta si de 10 mm perpendicular fata de acestea; 

- executarea prealabila a tuturor străpungerilor pentru coşuri, ventilatii, 
conducte, cable; 

- realizarea unor distante de minim 100 mm intre coşurile de fum si părţile 
lemnoase sau combustibile ale suportului; 

- asigurarea scurgerii apei in cazul coşurilor, luminatoarelor sau altor 
obstacole transversale mai late de 500 mm, prin realizarea in amonte de sei in 
doua ape, min. 150 mm inaitime fata de planul invelitorii; 

- protectie anticoroziva prevăzută in proiect pentru părţile metalice; 
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- indepartarea urechilor de montaj, mustatilor, resturilor de materiale, 
molozului etc. de pe fata superioara a suportului. 
In timp de iarna, înainte de începerea execuţiei invelitorii, stratul suport si 

materialele ce se pun in opera vor fi bine curatate de zapada si de gheata. 
Lucrările de tinichigerie vor precede montarea invelitorii propriu-zise. 
Montarea ţiglelor se va face de ia poala către coama. 
La invelitorile din ţigla solzi aşezate simplu, primul rând de la poala si ultimul de la 

coama vor fi dublate. 
Ţiglele solzi aşezate simplu vor fi astfel suprapuse astfel incat in dreptul unei sipci 

sa rezulte 3 ţigle, iar intre sipci doua ţigle. 
Rândul de ţigle de orice fel se vor decala, unul fata de celalalt cu o jumatate de 

ţigla. 
La invelitorile din ţigle aşezate dublu toate rândurile vor fi duble, in dreptul unei 

sipci vor rezulta patru ţigle. 
Coamele invelitorilor se vor executa cu coame mici (STAS 515), la invelitori 

din ţigla solzi. Coamele vor fi petrecute pe 8 cm.. Fixarea lor se face cu mortar de var-
ciment. 

Pentru coamele înclinate, montarea coamelor se va face după ce in lungul penei 
de coama se vor bate 2 sipci-separate prin fururi la max. 1 m distanta. 

Doliile la invelitori din ţigla vor fi din tabla de 0.5mm, prinse de astereala prin copci 
de tabla, pe min. 40 cm latime. Falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite. 

Coşurile sau ventilaţiile care străpung inveiitoarea se vor racorda cu invelitoarea 
din ţigla printr-o pazie de tabla, ce se ridica in jurul coşului pe min. 30 cm 

Ţiglele ce se monteaza la dolii, coşuri se vor secţiona la fata locului după 
necesitati. 

Pentru detaliile de execuţie la streasini, coame, dolii, străpungeri la coşuri si 
ventilatii, racorduri la calcane, timpane, lucarne se va respecta modul de aşezare al 
elementelor si dimensiunile prevăzute. 

8. Controlul calitatii iucrari lor 
8.1 .Controlul execuţiei. 

Controlul calitatii in timpul execuţiei se va face conform prevederilor din "Normativul 
pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de constructii si instalatii aferente" indicativ 
C 56-85 si din "Instrucţiunile pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrărilor ascunse". 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor de invelitori se va verifica in mod special: 
- îndeplinirea condiţiilor de calitate a suportului invelitorii consemnandu-se aceasta 

in procesul verbal de lucrări ascunse; 
- calitatea principalelor materiale ce intra in opera, conform standardelor si 

normelor respective; 
- respectarea prevederilor din proiect si a dispoziţiilor de şantier; 
- corectitudinea execuţiei; 
Pentru lucrările găsite necorespunzatoare se vor da dispoziţii de şantier pentru 

remediere sau refacere. 
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8.2.Recepţie 
Recepţia lucrărilor de invelitori se va face la completa terminare a execuţiei lor, 

inclusiv tinichigeria si va consta in: 
a) verificări scriptice privind: 
- calitatea suportului, pe baza de proces verbal de lucrări ascunse; 
- calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificate de calitate si eventual 

buletine de incercari de analize. 
b) verificări fizice privind: 
- completa terminare a lucrărilor de invelitori; 
- respectarea prevederilor prezentului normativ, a detaliilor tip a proiectului lucrării 

si a dispoziţiilor de şantier; 
~ remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul execuţiei conform 

dispoziţiei de şantier. 
La recepţia lucrărilor se va proceda la examinarea lor minuţioasa, in special la dolii, 

racordari, străpungeri, rosturi. 

3.19. INVELITORI DE ŞARPANTE 

1. GeneEaiitati 
Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru lucrările de invelitori si tinichigeria la 
acoperişuri realizate in mod curent la constructii civile si industriale. 
Pentru condiţii speciale de realizare a invelitoriior in funcţie de specificul lucrării si 
materiale utilizate frecvent in execuţie se stabilesc specificaţii tehnice suplimentare de 
comun acord,intre proiectant, antreprenor si beneficiar. 

2. WorLo;. uve si standarde de referinţa 

NP 069/2014 -Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea invelitoriior, 
acoperişurilor in panta la clădiri 

C 56-85 -Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrariiior de 
constructii si instalatii aferente 

C 107-2D02 -Normativ pentru proiectarea la stabilirea termica a clădirilor 

C 58-85 -Norme tehnice privind ignifugarea materialelor 
combustibile 

P 118-2016 -Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor 

STAS 3303/1.2 -Pantele invelitoriior 
STAS 2389-3 -Jgheaburi si burlane, prescripţii de proiectare si alcatuire 
STAS 7771/1 -Masuri de siguranţa contra incendiilor determinarea 

rezistentei la foc a elementelor de constructii 
STAS 6793 -Detalii de străpungere si racorduri la coşurile si canalele 

de fum. 
Alte normative si standarde specifice fiecărui material si produs utilizat pentru invelitori 
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3. Wtestre si testări 
Toaîe materialele utilizate pentru invelitori vor fi testate in prealabil de furnizor si vor fi 
atestate calitativ. 
înaintea de executarea comenzilor si livrarea materialelor furnizorii vor prezenta mostre 
de produse si materiale, in special la: 

-mostre de material privind invelitoarea (ţigla, sita, azbociment, tabla, etc) 
-mostre de secţiuni privind materialul utilizat pentru termoizolatie 
-mostre privind secţiunea de profil privind jgheaburi, burlane, etc. 

Pe şantier se verifica calitatea materialelor, concordanta cu specifiicatiile din fisele de 
produs si, in caz de dubii, se pot face probe si testări in laboratoare specializate. 

4. Maferiaiie si produse 
In funcţie de materialele utilizate prevăzute in proiectul tehnic si detalii de execuţie 

invelitoriile pot fi: 
-invelitori din ţigla si olane la constructii noi, reparaţii si inlocuiri de invelitori 
-invelitori din material lemnos-sita si şindrila pentru constructii noi sau reparaţii 
-invelitori din placi plane si sita din azbociment aplicate la constructii noi sau reparaţii 
-invelitori din foi de tabla plana aplicate la clădiri noi sau reparaţii 
-invelitori din foi de carton bitumat aplicat in special la constructii provizorii sau 
baracamente 
-invelitori din placi ondulate de azbociment aplicate la constructii pentru baracamente, 
depozite, hale industriale cu sau fare termoizolatii. Se utilizeaza placi cu ondula mari, 
placi cu ondula medii sau cu ondula mici. 
-invelitori din tabla ondulata sau cutate aplicate la constructii uşoare sau demontabile, 
precum si hale industriale (tabla cutate) 
-invelitori din panouri ROMPAN, cu invelitori uscare termoizolate cu forma simplea 

yaterialele vor corespunde calitativ conform certificatului de calitate si 
standardelor: 
4.1. Invelitori din ţigle si olane 
Materiale: 
-ţiglele din argila -vor corespunde STAS 519 
-ţiglele solzi din sticla -conform STAS 2683/2 
-olane presate din argila -conform STAS 513 
-mortar de ciment -conform STAS 1030 

Materiale auxiliare 
-sipci de lemn cu secţiunea 24x38 mm, 24x48 mm- conform STAS 94 si 1949 
-tabla de 0,4x750x1500 mm -conform STAS 2028 
-sarma moale zincata 1..2 mm -conform STAS 889 
-carton bitumat -conform 138-80 
-tabachere -conform STAS 11853 
4.2. Materiale pentru lucrări de tinichigerie 

-jgheaburi, burlane si accesorii -conform STAS 2274 
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-tabla zincata conform -STAS 2028 
-cârlige din otel lat conform -STAS 395 
-bratari din benzi de otel conform -STAS 908 

4.3. yateriale pentru şarpante din lemn (conform detalii) 
-pe scaune: lemn rotund cioplit ecarisat, pentru invelitori uşoare 

-idem pentru invelitori grele (ţigla, azbociment, etc) 

Wiafceriale uşoare 

-lemn rotund, rigle de fag, scânduri conform dimensiunii din detalii 
-astereala se executa din cherestea din lemn 
-scânduri de rasinoase 24 mm 
-placi din aşchii de lemn (PAL) 22 mm 
-placi din fibre de lemn (PFL) 20 mm 

In cazul căpriorilor din elemente de beton armat se folosesc: 
-rigle din rasinoase cu muchii ascutite 58x75 mm 
-otel lat (inclusiv şuruburi) 

5. Livrare, depozitare, manipulare 
Livrarea tuturor materialelor se face pe baza de convenţie intre antreprenor si 

furnizor, acestea fiind insotite de certificate de calitate. 
Transportul se face cu mijloace CFR sau auto, luând masuri de acoperire a acestora 
pentru evitarea degradarii. 
Manipularea se face cu mijloace tehnice din dotarea antreprenorului, in funcţie de 
materialele si dimensiunile acestora. 
Se va avea in vedere ca locurile de execuţie sa fie aprovizionate numai cu cantitati ce se 
pun in opera, intr-un schimb. 
Transportul materialelor pe verticala si prin spatii inchise se va face cu grija pentru a nu 
afecta prin lovire structura si elementele de constructii finisate. 

6. Execuţie 
Execuţia lucrărilor se va face numai de către echipe specializate in aceasta 

categorie de lucrări si numai dupa ce structura de rezistenta este terminata. Se vor 
respecta detaliile din proiect specifice fiecărei operaţii sau categori de lucrări. 

înainte de aplicarea invelitoarelor responsabilul tehnic al punctului de lucru va 
verifica stratul suport al invelitorii. 

Se vor respecta pantele, scurgerile, planeitatea si aliniamentul formelor. 
Se executa in prealabil toate străpungerile pentru coşuri, ventilatii, conducte, 

tabachere, lucarne, etc. 
Se va asigura o doza de minim 100 mm, intre coşurile de fum si partite luminoase 

sau combustibile ale suportului. 
Se vor asigura, conform proiect, scurgerile apelor in cazul coşurilor, luminatoarelor 

prin realizarea de amonte de sei in 2 ape de minim 150 mm, inaltimea pe planul invelitorii. 
Se va asigura protectia anticoroziva si ignifugarea tuturor materialelor combustibile. 
Montarea ţiglelor si oloanelor se va face de la partea interioara către coama. 
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Streasinile cu jgheab pentru invelitori din ţigla si oloanele vor respecta prevederile 
din normativul de realizare a invelitorilor. 

Cârligele pentru jgheaburi se vor prinde in astereala înainte de montarea 
invelitorilor. 

Dolia va fi alcatuita din fasii de foi de tabla încheiate intre ele cu falturi dublu cutate. 
Toate lucrările de taiere, fasonare si eventual reasamblarea unor elemente, se vor 

face la sol pentru a se elimina o posibila executare a acestora la punctul de lucru. 
Având in vedere ca de calitatea lucrărilor de invelitori depinde gradul de asigurare 

a proiecţiei construcţiei fata de intemperii, lucrările vor fi conduse direct de către 
responsabilul punctului de lucru. 

7. T&i minarea lucrărilor 
Terminarea lucrărilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se 

constata ca au fost executate, toate lucrările prevăzute in proiect si prin dispoziţii de 
şantier si sunt de calitate. 

Se va încheia proces verbal de recepţie pe categori de lucrări 

8. Abateri admise 
Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevăzute in standardele de referinţa 
specifice, mentionate. 

9. Terăficarea isii vederea recepţiei 
Verificările se fac de către proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: 

respectarea prevederilor din proiect 
-existenta proceselor verbale de recepţie pentru lucrările ascunse 
-existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale 
-se verifica vizual calitatea lucrărilor si se dispune refacerea celor necorespunzator 
executate 

10. idasuEatori si decontări 
Inveliiorile se masoara la mp suprafaţa desfasurata real executata. 
Jgheaburile, burlanele si elementele liniare se masoara la ml. 
Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor. 

3.20. TERliOiZOLÂŢIE DIN POLISTIREN IGNIFUGAT 
PENTRU FAŢADE 

EVALUAREA SUPRAFEŢEI EXiSTEMTE 
înainte de începerea lucrărilor, trebuie verificată calitatea suprafeţei existente. 

Trebuie să fie rezistentă, uscată, curată, să nu existe substanţe care să scadă gradul de 
aderenţă, cum ar fi grăsimile, bitumurile etc. Murdăria existentă şi straturile cu o rezistenţă 
scăzută trebuie îndepărtate. Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea ciupercilor. 
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Curăţaţi suprafaţa şi aplicaţi produsul antifungic. Aderenţa tencuielii existente se verifică 
prin lovirea cu ciocanul. Un sunet surd arată că în ace! loc tencuiala trebuie îndepărtată. 
ĂIIORSAREA SUPRAFEŢELOR ABSORBANTE 

Suprafeţele care au un grad de absorbţie ridicat, de ex. zidurile din BOA, trebuie 
amorsate cu grund universal şi apoi se lasă să se usuce timp de 4 ore. Astfel, se evită 
uscarea prea rapidă a adezivului cu care sunt fixate plăcile de polistiren. Amorsa mai are 
următoarele proprietăţi: fixează praful, întăreşte suprafaţa, nu se diluează, timp de uscare 
4h, consum: 0,1-0,2 l/mp. 
FtXAREĂ PROFiLELOR DE SOCLU 

• Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de măsură: nivela cu 
trepied, teodolitsu laser 

• Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de 8/60 
• Diblurile se vor monta din 30 în 30 cm pe lungimea profilului 
• yontarea profilelor asigură orizontalitatea perfectă a placajului 
• Abaterile de planeitate ale peretelui se compensează prin folosirea unor distanţieri 

de plastic cu grosimi variabile 
• îmbinările între profila se realizează cu piese speciale de îmbinare 

PREGĂTIREA MORTARULUI ADEZIV 
• Adevizu! se va prepara prin amestecare cu apă curată, în raport de 6,5 litri/25 kg. 

Amestecul se face electromecanic, cu ajutorul unui agitator cu paleţi 
• Dacă această condiţie nu este respectată, adezivul ăşi va pierde din proprietăţi, iar 

efectul nu va fi cel dorit 
.^r LICĂREA ADEZiVULUi PE PLĂCI TERMOIZOLANTE 
Metoda patului de adeziv 

• Adezivul se va aplica pe placa de polistiren în strat continuu, cu ajutorul unei mistrii 
zimţate 

• Mărimea dinţilor mistriei trebuie sa fie de 10 mm 
• Adezivul nu se va aplica pe muchiile plăcilor 

Metoda prin puncte 
• Se foloseşte când suprafaţa suport prezintă denivelări mai mari de 15 mm 
• Se stabileşte mărimea denivelărilor 
• Adezivul se va aplica continuu pe marginea plăcii şi în puncte, pe centrul acesteia 
• Adezivul nu se va aplica pe muchiile plăcilor 

FIXAREA PLĂCILOR TERIIOIZOLANTE 
După aplicarea mortarului trebuie fixată placa pe perete şi apăsată cu ajutorul unei 

gletiere mari. Plăcile trebuie montate în asize una lângă alta, pe o singură suprafaţă. La 
colţuri trebuie menţinută continuitatea plăcilor. Aşezarea plăcilor se face întocmai ca o 
zidărie de cărămidă. Plăcile de polistiren vor fi lipite astfel încât să depăşească muchia 
golului cu cel puţin o dată grosimea plăcii. Nu se admite ca rosturile dintre plăcile din 
dreptul golului să intre în prelungire cu muchia golului. Dacă apar rosturi ia îmbinările 
dintre plăci acestea trebuie astupate în mod obligatoriu cu spumă poliuretanică. 
'FEPJFirAKEĂ POZiTiOWĂRIi PLĂCILOR 

După montarea plăcilor de polistiren se va face controlul planeităţii şi verticalităţii. 
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Controlul planeităţii se va face prin plimbarea gletierei pe suprafaţă, iar al 
verticslităţii - cu un boloboc. 
SLEFUiREÂ SUPRAFEŢEI PLĂCILOR TERilOIZOLANTE 

Dacă plăcile de polistiren sunt lăsate neprotejate de radiaţiile UV mai mult de 2 
săptămâni, înainte de aplicarea masei de şpaclu, acestea trebuie şlefuite din nou 
şi curăţate 
Dacă se constată mici denivelări în zonele de îmbinare dintre plăci, acestea vor fi 
eliminate prin şlefuire 

o Şlefuirea se va face cu hârtie abrazivă sau cu peria de sârmă 
FIXAREA PLĂGILOR DE TERMOIZOLATIE ÎN DIBLURI 

• Se dau găuri pe suprafaţa faţadei egale cu diametru! diblului după min. 24 ore de la 
lipirea plăcilor 

• Diblurile se vor fixa provizoriu în găuri 
• Se introduc cuiele de expandare în găurile diblului prin lovire cu ciocanul 
• Forţa de smulgere a diblurilor din perete trebuie să fie > 0,2 KN 
• Necesarul este de 6-8 buc / mp 
• Diblurile se bat astfel încât rozeta să fie înglobată în placa de polistiren 
• Capetele diblurilor vor fi şpăcluite 

ARMAREA SUPLii lEWTÂRĂ A UŞILOR SI FERESTRELOR 
" La colţurile ferestrelor şi uşilor se montează profil de colţ armat cu plasă de fibră 
• La muchiile superioare ale uşilor şi ferestrelor se montează profilul de fereastră cu 

picurător 
• La glafurile uşilor se foloseşte polistiren extrudat de 2 cm grosime 
• Colţurile ferestrelor şi uşilor se armează suplimentar cu benzi din plasă de fibră 

dispuse la 45° (deoarece) în acele zone sunt concentrări de eforturi 
• Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm 

/LRMAREA CU PLASĂ DE FIBRĂ DE STICLĂ A SISTEMULUI DE TERMMOIZOLATIE 
Plasa de fibră de sticlă se aplică în fâşii cu lăţimea de 1 m de sus în jos pe 

înălţimea faţadei. 
• Fâşiile de plasă se vor suprapune 10 cm una peste cealaltă 
• Plasa de fibră de sticlă se înglobează prin presare dinspre centru către marginile 

fâşiei, de sus în jos 
• înglobarea se face cu ajutorul mistriei zimţate 
• După înglobare, masa de şpaclu se lisează cu ajutorul gletierei 

FQiRiiAREA MARGINILOR 
o yarginile se formează cu ajutorul gletierei unghiulare 

MASA DE ŞPACLU FINALĂ 
• După înglobarea completă, se va aplica masa de şpaclu finală 
• Masa de şpaclu finală constituie suportul pentru tencuiala decorativă 
• După uscare (minim 24 ore) aceasta se şlefuieşte cu hârtie abrazivă până se 
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obţine o suprafaţă netedă 

ĂMOR'SĂREA 

iViasa de şpaclu şlefuită se lasă la uscat cel puţin 24 ore înainte de aplicarea 
amorsei 

• Amorsarea se va face cu vopsea grund ce se va aplica cu bidineaua uniform pe 
toată suprafaţa 

• în cazul tencuielilor silicatice amorsarea se va face cu grund 

PREGĂTIREA TEMCUIELii i l IWERALE 
• Tencuielile produse sub formă de pulbere trebuie preparate la locul aplicării. 

Conţinutul sacului se adaugă la cantitate de apă măsurată şi se amestecă până se 
obţine o pastă omogenă, cu ajutorul unui mixer electric 

PREGĂTIREA TEMCUIELILOR ACRiLiCE. SILiCĂTICE. SILICONiCE 
«-' Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la furnizorii de materiale agrementaţi existenţi 

pe piaţa materialelor de construcţii din România. 

APLICAREA TENCUIELII „STRATURI SUBŢIRI" 
• Tencuiala se aplică pe suprafaţa cu gletieră metalică 
• Se nivelează stratul de tencuială la grosimea granulei 

FIMlSAFvEA STRATULUI DE TENCUIALĂ „STRATURI SOBTIRI" CU GLETIERA 
• După oca 3 minute tencuiala se structurează cu drişca de plastic 
• în cazul tencuielilor, în funcţie de direcţia de structurare se pot obţine diferite 

modele (circular, diagonal, vertical, orizontal) 

COMBiMAREA TEMCUIELILOR DE CULORI DIFERITE 
Se aplică o bandă adezivă, apoi tencuiala, şi după aceea, se îndepărtează banda 
autoadezivă. După uscarea tencuielii, se protejează suprafaţa uscată şi se aplică 
şi cealaltă culoare 

APLICAREA TENCUIELILOR I lOZAiCATE 
în zonele expuse murdăriei şi scurgerilor de apă, cel mai bine este să aplicaţi o tencuială 
mozaicată. Pe suprafaţa grunduită cu vopsea se aplică tencuiala, pe care, după aceea, o 
puteţi nivela cu gletieră. 
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3.21. TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE EXECUTATE PE TERMOSISTEil 

GENERALITĂŢI 

Prezentul capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor exterioare 
executate pe termosistem, la zidării din cărămidă, b.c.a., beton, structuri din lemn (sau 
similar) inclusiv tencuiala şi finisajul vizibil (tencuieli decorative acrilice sau siliconice, 
tencuieli din piatră naturală, placaje, vopsitorii lavabile pe glet de extereior etc). 

Capitolul mai cuprinde realizarea sistemului termoizolator, alcătuit din polistiren 
expandat ignifugat, plasa din fibre de sticlă înglobată în mortar, diblurile de fixare, 
mortarul adeziv, precum şi colţare metalice la colţuri şi goluri (uşi, ferestre). 
Acest sistem termoizolator, reduce semnificativ costurile de energie pentru încălzirea 
spaţiilor, prin creşterea temperaturii suprafeţei interioare a peretelui. Reducerea cu numai 
un grad a temperaturii necesare pentru încălzire, conduce la o economie de energie de 
6%. Termosistemul protejează casa şi pe perioada verii de o creştere excesivă a 
temperaturii. 

STAt\T/ARDE Ş! MORIIÂTIVE 
018-83 - normativ pentru executarea tencuielilor umede 
017-83 - instrucţiuni tehnice privind prepararea mortarelor 
C i 0 7 / 2 0 0 2 - izolaţi i te rmice 

l iATEFLÂLE UTILIZATE 
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piaţă agrementate tehnic conform 
cerinţelor standardului ISO 9001:2001 şi anume: 

- polistiren expandat ignifugat 
- plasă din fibre de sticlă 
- dibluri de fixare 
- mortar adeziv pentru termosistem 
- mortar (tinci) de exterior 
- glet de exterior în cazul vopsitoriilor cu varuri lavabile 
- colţare metalice la colţuri şi goluri 
- finisajul lavabil: tencuieli decorative acrilice sau siliconice, vopsitorii lavabile, 

placaje, etc. 

LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatu! de calitate. Executantul trebuie să-şi 
organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi 
produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate 
impusă prin caietele de sarcini şi prin normativele în vigoare. 
Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării 

lor, astfel încât să fie utilizate în condiţii bune la tencuieli, sunt cele prevăzute în 
instrucţiunile tehnice ale fiecărui produs. 

76 



(O S l I T O i M i S . B 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

COMDIŢ» TEHWICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI Şl FINISAJE 
\/L23BiLE 

Materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au 
fost livrate cu certificate de calitate şi cu verificarea atentă a fiecărui produs a datei 
de expirare a termenului de valabilitate. 
Nu se admit termene de valabilitate depăşite. 

EXECiiŢIÂ LUCRARiLOR 
fueraf iyni pregăiiraare 

Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării termosistemului: 
curăţarea suprafeţelor de impurităţi, praf, etc 
curăţarea rostului de mortarul care iese din planul zidăriei 
suprafeţele netede (sticloase) de beton, OSB, etc vor fi aduse în stare fugoasă 
terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară, ar putea provoca 

deteriorări 
aplicarea stratului de amorsă 

Execuţia termosistemului 
realizarea mortarului adeziv (de aderenţă) 
montarea prin lipire a plăcilor de polistiren expandat ignifugat; grosimea polistirenului este 

precizată în partea scrisă şi desenată a proiectului 
montarea plasei din fibră de sticlă 
fixarea mecanică a plasei şi polistirenului cu dibluri metalice cu rozete din PVC 
realizarea mortarului (tinci) de exterior 

Execuţia stratului vizibil 
aplicarea grundului de impregnare şi stabilizare 
realizarea tencuielilor speciale decorative acrilice sau siliconice 
în cazul realizării unui finisaj cu vopsitorii cu varuri lavabile de exterior, acesta se va aplica 

pe un glet de exterior (pe bază de ciment) 

COWriiŢII TEHWiCE PENTRU CALITATEA TERliOSISTEMULUI Şl A FINISAJULUI 
V iZBIL 

Pe parcursul execuţiei, se va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, 
utilizarea tipurilor şi compoziţiei mortarelor, precum şi aplicarea straturilor în 
ordinea precizată. 
Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi a uscării 

forţate şi dacă este cazul, în primele zile de la excuţia tencuielilor, pe pereţi se va arunca 
apă atunci când temperatura exterioară depăşeşte 20°C. 
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Suprafeţele finite trebuie să fie uniforme ca prelucrare şi culoare, să nu aibă 
denivelări, fisuri, ondulaţii, împuşcături, urme vizibile de reparaţii locale etc. 

Muchiile de racordare, şpaleţii golurilor şi colţurile, vor fi prevăzute cu colţare 
metalice, pentru a avea muchii vii perfect orizontale şi verticale. 

3.22. TERWiOIZOLAŢIE DIN VATĂ MINERALĂ 

Generalităţi Lucrările de izolare termică se execută pe baza proiectelor întocmite 
de proiectantul lucrărilor de construcţie, verificate şi aprobate conform legislaţiei în 
vigoare. 

Ori de câte ori apar abateri de la proiect, care presupun înlocuirea totală sau 
parţială a materialelor prevăzute în proiect sau care conduc la majorarea încărcării 
elementelor de construcţie, se va obţine în mod obligatoriu avizul proiectantului de 
specialitate şi de rezistenţă. 

Standarde de STAS 6472/3/89 - Termotehnica. Calculul rezistenţei la transfer 
termic şi la stabilitatea referinţă termică. 

STAS 5838/5/80 - Vată minerală şi produse din vată minerală 
Lucrări pregătitoare Suprafeţele suport pregătite pentru executarea izolaţiilor 

termice trebuie să aibă planeitatea necesară, în funcţie de tipul şi modul de fixare a 
stratului termoizolant. 

Dacă suprafaţa suport prezintă denivelări, după caz, se va executa o racordare cu 
pantă de minim 1:10, un strat de tencuială sau o şapă de egalizare, dar numai cu avizul 
proiectantului de rezistenţă. 

Suprafeţele suport pe care urmează a se aplica direct bariera contra vaporilor de 
apă sau izolaţia termică vor fi curăţate şi amorsate. 

Pe cât posibil, se va evita pozarea instalaţiei electrice pe faţa elementelor de 
construcţie pe care urmează a se aplica izolaţia termică, iar când acest lucru nu se poate 
evita, tuburile electrice se vor îngloba, după caz, în straturile de tencuială, betonul de 
pantă sau şapa generală de nivelare. 

Nu se admite înglobarea tuburilor electrice prin teşirea sau tăierea plăcilor 
termoizolante. 

Executarea Lucrările de izolare termică se execută numai cu personal specializat. 
Acesta va verifica lucrărilor tot timpul atât grosimea şi calitatea materialului termoizolant 
cât şi respectarea dimensiunilor punţilor termice din proiect. 

Executarea lucrărilor de izolare termică se face respectându-se prevederile 
cuprinse în normele tehnice de folosire specifice fiecărui material termoizolant (standarde 
de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, mărci de fabricaţie etc.). 

La punerea în operă a materialelor termoizolante se vor avea în vedere măsurile 
de transport, manipulare şi depozitare prevăzute în normele tehnice ale produselor 
respective, precum şi recomandările producătorului pentru evitarea degradării acestora. 

La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu 
spărturi, ştirbituri, grosime necorespunzătoare şi neuniformă etc.) sau cu caracteristici 
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fizico-mecanice inferioare celor prevăzute în normele tehnice specifice. 
Câmpul termoizolant cu materiale sub formă de plăci se va realiza prin aşezarea 

acestora cu rosturile strânse. Eventualele spaţii dintre plăci vor fi completate cu bucăţi 
tăiate la dimensiunile necesare, din aceleaşi materiale, pentru a se obţine un strat 
termoizolant continuu. în cazul în care izolaţia termică din plăci se realizează în mai multe 
straturi, acestea se vor dispune astfel încât rosturile dintre plăcile unui strat să fie decalate 
(recomandabil cu cca.1/2 ...1/3 din dimensiunea plăcii) faţă de rosturile dintre plăcile 
straturilor adiacente. 

în caz de ploaie, în timpul execuţiei termoizolaţiei, suprafaţa stratului termoizolant 
se va acoperi provizoriu cu folii de protecţie, asigurându-se scurgerea apelor. 

Tehnologii specifice Executarea izolaţiilor termice la acoperişurile cu poduri 
ventilate se face prin aplicarea pentru vatei minerale pe faţa superioară a planşeului spre 
pod. 

Termoizolarea acoperişurilor 
Aplicarea stratului termoizolant se face pe fâşii, astfel încât să existe posibilitatea 

acoperirii lor cu straturi de protecţie într-un interval de timp în care să nu existe riscuri de 
umeziră a termoizolaţiei datorită precipitaţiilor atmosferice şi fără a se călca pe plăcile 
termoizolante. 
Circulaţia directă pe plăcile termoizolante este interzisă. Protejarea termoizolaţiei se va 
face cu plăci de OSB, fixate pe un sistem realizat din dulapi. Plăcile de OSB se vor monta 
cu rost de dilatare de min. 5 mm. 

Verificarea în Lucrările de termoizolaţie fiind, în general lucrări ascunse, pe 
parcursul execuţiei se va vederea recepţiei proceda în permanenţă la verificarea lor de 
către organele de control ale executantului şi ale beneficiarului, urmărindu-se şi 
consemându-se în procesele verbale de lucrări ascunse. 

a) îndeplinirea condiţiilor de calitate a suportului să fie curat şi uscat, să nu 
prezinte denivelări şi asperităţi, periclitând continuitatea şi integreitatea barierei contra 
vaporilor; 

b) calitatea şi umiditatea materialelor termoizolante ce intră în operă, conform 
standardelor sau a normelor de produs, pe baza avizelor de expediţie şi a certificatelor de 
calitate ale producătorilor şi a determinărilor laboratorul de şantier (densitate, 
umiditate, abateri dimensionale); 

c) montajul termoizolaţiei cu rosturi strânse între plăci, existente şi asigurarea 
comunicării cu atmosfera a canalelor de ventilare, respectarea prevederilor proiectului 
privind grosimea termoizolaţiei şi tratarea punţilor termice, canale de ventilaţie, etc. 

Materialele necorespunzătoare se vor înlocui şi lucrările găsite necorespunzătoare 
în timpul controlului se vor reface. 

La recepţia obiectului se vor analiza constatările consemnate în caietul de dispoziţii 
de şantier de către organelle de control în timpul execuţiei. în caz de dubiu, se vor 
executa 
sondaje din care să se verifice corecta aplicare a prevederilor din prezentele instrucţiuni. 
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CâIET DE SARCINI 
3.23. LUCRĂRI PENTRU ACOPERIŞ TIP ŞARPANTA 

Acest capitol conţine specificaţiile tehnice pentru realizarea acoperişului tip şarpanta . 

In aceiaşi timp acest caiet de sarcini poate fi folosit si la reparatiea şarpantelor existente prin 
înlocuirea elementelor degradate , mentionate in proiect. 

Şarpanta reprezintă elementul de rezistenta al acoperişurilor cu panta mare mare si 
constituie stratul suport al invelitorii . 

STAL 'AÂKDE D£ REFERINŢA 

NP 005 Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii 
lemn ; 

SR 652 Determinarea eficacitatii ignifugarii ; 
STAS 10100 Calcului elementelor de constructie din lemn ; 
STAS 1040 Lemn rotund pentru constructii . 
NP 09 Ghid pentru calculul elementelor structurale din scoli . 
STAS 2029 Hot-rolled steel corrugated sheet iron. 
STAS 2355 Non-industrial, industrial and farm buildings. Damp-proc 

building works. Classification and terminology 
STAS 2355 Non-industrial, industrial and farm buildings. Bitumir 

waterproofing of building components. General specificatior 
design and construction 

AÂ . ;-:P.ALE .CONTROLUL GALiTÂTIi .LIVRARE DEPOZITARE. iWANIPULARE. 

)I11D( 

piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta , care susţin 
3,err.^i'iiale secundare aie acoperişului ( sipci , astereaia ); se executa din rigle de 
lemn care reazeme pe pane ;distanta uzuala intre căpriori este de 0,7 - 1,2 m ; 

- - sunt piese din lemn , rezemate pe popi , dispuse longitudinal clădirii ; 
rJcic.'keîe uzale intere pane sunt de 2,0 - 3,5 m ; deschiderea panei este intre 3,0 -

iiinadirea panelor se face in dreptul popilor; 0,0 m 

- - - sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale clădirii , pe 
cere cp.ijir.a. căpriorii ; se ancoreaza din loc in ioc de centurile zidurilor exterioare 
prin intermediul unor scoabe metalice ; 

sunt piese realizate in general din lemn rotund aşezaţi vertical sau înclinat; 
.0;!" reazema pe zidurile portante transversale sau longitudinale prin intermediul 
•Tcr tălpi ; la partea superioara popii susţin panele ; in mod current , secţiunile 
popiivf au diametrul de 12 - 16 mm ; 

80 



rns l i r a i i L H i 
Tg-Jiu, Bulevardul Republicii bl. 11, sc. 1, ap. 16, CUI 32223671 

Cleştii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii intre ei in 
secţiune transversala formând împreuna cu aceştia un cadru indeformabil ; cleştii se 
amplasaaza sub pane si se prind de căpriori si pane cu buloane sau cuie ; in 
dreptul prinderii popii rotunzi se tesesc in vederea asigurarii unor suprafeţe plane 
de contact cu cleştii ; secţiunea uzuala pentru cleşti este de 2,8 x 15 cm ; 

Contrafisele sunt piese din lemn rotund ( când popii sunt din lemn rotund ) sau din 
iemn ecarisat ( cand popii sunt din lemn ecarisat ), care realizeaza contravantuirea 
longitudinala a şarpantei si care preiau in ca rea rile orizontale ; in mod current 
contrafisele au diametrul de 10 - 12 cm ; 

ansamblu transversal alcatuit din popi ,cleşti si căpriorii din dreptul cleştilor 
c z z .a optima dintre scaune este de 3 - 5m; 

Pentru realizarea şarpantelor şcolilor se vor respecta dimensiunile si caracteristicile 
indicate in planşe . 
Marea majoritate a elementelor şarpantei o reprezintă piesele din lemn .Acestea trebuie 
sa respecte caracteristicile generale ale elementelor din lemn conform standardelor in 
vigoare . 
Depozitarea lor se face in spatii separate de celelalte materiale si se aseaza separate in 
funcţie de tipul de element pe care il reprezintă . 
Nu trebuie sa fie in contact direct cu pamantul . Intre elemente trebuie prevăzuţi distantieri 
care sa permită patrunderea aerului pentru aerare . 
Elementele metalice de ancorare si de legătură se vor depozita separate , in spatii inchise 
, in vederea evitării contactului direct cu umiditatea din atmosfera . 
Elementele din lemn care se folosesc la realizarea şarpantelor trebuie sa fie uscate , fara 
fisuri si crăpături vizilbile . 
Toate elementele trede lemn trebuie sa fie livrate in şantier numai cu certificate de calitate 
din care sa rezulte caracteristicile lor tehnice . 

Etapele de realizare ale şarpantelor sunt urmatoarele : 

- verificarea terminării lucrărilor anterioare si a existentei in centura de la 
ultimul nivel sau de la atic a scoabelor pentru prinderea cosoroabei; 

- trasarea poziţiei tălpii popilor; 

- fixarea cosoroabei de centura din atic ; 

- fixarea rigida a tălpilor popilor prin intermediul unor piese metalice ancorate 
in placa de beton de peste ultimul nivel ; 

- montarea popilor; 

- montarea cleştilor si inadirea lor cu popii prin chertare si prin scoabe, cuie, 
buloane ; 
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- montarea panelor si inadirea lor numai in dreptul popilor; 

- montarea tuturor celorlalte elemente de rigidizare ale structurii acoperişului 

Dupa montarea asterealei trebuie realizata ignifugarea tuturor elementelor din lemn . 

' d' ^ .-.Li LdJî' Lld"-"LL; iLOR . 

i' "i Ii.Jnn-, - - iSiCepa-ie ; ^r.ecydei, 
Existenta procedurilor tehnice de execuţie pentru lucrări de şarpanta ; 
Existenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea vizuala a calitatii 
lemnului utilizat ( sa nu aiba fisuri , sa nu fie degradat) ; 
Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie ; 
Trasarea poziţiei tălpilor popilor ; 
Depozitarea corespunzătoare a materialelor astfel in cat greutatea sa fie uniform 
f'iEiO' i.c pe toata suprafaţa plăcii ; 
£aO - .fe scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare de la ultimul 
p'ei 

rc - ' - ' .centa secţiunii elementelor de lemn ale şarpantei cu prevederile rr 
proiec 

1 timpul execuţiei lucrărilor de şarpanta . 
.o,-ea procedurii tehnice de execuţie prezentata de constructor in 

'"cci 'its'e de calitate ; 
Ol sa proiectului si a detaliilor de execuţie ; 

" .o--- ig.da a tălpilor popilor in placa de beton prin intermediul unor confecţii 
' . ' ' " -T.corate in 
- .CI m-' cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din centura ; 
- ?C5 'n'. aci rea panelor se face in dreptul popilor; 
LcCc i£ i-nadirea popilor si a cleştilor se face chertarea elementelor in vederea 

- - „ 1,-̂ gj suprafeţe plane de contact ; 
Daca la solidarizarea cleştilor cu popii se folosesc cuie sau buloane ; 

ficari la sfarsitul execuţiei lucrărilor de şarpanta . 

Existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor; 
Existenta agrementelor tehnice ; 
Examinarea directa a calitatii lucrărilor verificând u-se prin sondaj secţiunile 
elementelor, distanta dintre elemente , aspectul visual al elementelor de şarpanta ; 
Existenta si continutul proceselor verbale de recepţie calitativa si de lucrări 
ascunse întocmite pentru aceasta lucrare ; 
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C A I E T D E S A R C i W i ' , ...... 
IWSIÂLATII ELECTRICE 

1. Programul tehnologic 
Proiectul de instalata electrice va trata instalatia electrica interioara si instalatia de 

proiecţie contra loviturilor de trăsnet si priza de pamant. 

1. UViasuri specifice pentru snstalatsiSe electrice interioare ' 
-se studiaza documentaţia de proiectare de către instalatorul electrician, se 

confrunta cu situatia de la fata locului si daca este cazul, solibita sprijinul proiectantului 
prin intermediul beneficiarului. 

-se procedeaza la organiarea de şantier locala, aducând la lucrare echipa de 
montaj odata cu sculele si dispozitivele necesare, precum si materialele principale, in 
ordinea punerii in opera a acestora. 

Pentru fiecare incapere: 
-se traseaza circuitele cu creta alba sau colorata pe zid, 
-se executa străpungerile in ziduri, si şanţurile de îngropare a circuitelor 
-se verifica calitativ toate materialele ce trebuiesc introduse in opera 
-se executa şanţurile in pereţi 
-se pozeaza tuburile pe pereţi si se fixeaza cu copci de ipsos 
-se fixeaza cu ipsos dozele de derivaţie si de aparat 
-se introduc conductoarele in tuburi utilizând firul de tragere, se identifica circuitele, 

se fac apoi legaturile in doze si se verifica apoi continuitetea circuitelor; 
-se masoara rezistenta de izolaţie a conductoarelor atat intre ele cat si fata de 

pamant, cu megohmetru de 500 sau 1000V. 
-se monteaza aparatajul de proiecţie, aparatajul de comutatie, corpurile de 

iluminat, boilerele si instanturile de preparare apa calda menajera si se verifica 
continuitetea circuitelor cu aparatele montate, 

-se executa conexiunile 
-se face verificarea cu tensiune a circuitelor si apoi se face proba funcţionala de 24 

ore. 
-se inscripţionează in tabloul de distributie, toate întrerupătoarele diferenţiale, 

disjunctoarele magneto-termice. In cazul conectării a doua circuite la un disjunctor 
magneto-termic, acestea se vor marca folosind tile inscripţionate. 

-se procedeaza la pre-receptia lucrării, iar dupa proba de 72 ore de funcţionare in 
gol se efectueaza recepţia definitiva. 

1.2. Uasuri specifice coloanei de alimentate subterane 
- se marcheaza traseul, se verifica dupa proiect si din loc in loc , de-a lungul 

traseului se planteaza in pamant tarusi pentru a jalona traseul, 
-se executa şanţurile la adancimea prevăzută in proiect 
-se monteaza ţeava metalica de protectie la subîraversari 
-se deruleaza si se pozeaza cablurile 
-se executa profilul liniei electrice subterane 
-se monteaza ţevile metalice de protectie la ieşirea capetelor de cablu din pamant 

si se etanseaza 
-se executa capetele terminale 
-se executa legaturile in Blocul de Masura si Proiecţii Trifazat (BMPT) si Tablourile 

Electrice de Distributie(TDE) 
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-se masoara rezistenta de izolaţie a conductoarelor atat intre ele cat si fata de 
pamant, cu megohmetru de 500 sau 1000V. 

-se masoara rezistenta ohmica aprizei de pamant 
-se pune coloana sub tensiune si se face verificarea cu tensiune a circuitelor si 

apoi se face proba funcţionala de 24 ore. 
- se procedeaza la pre-receptia lucrării, iar dupa proba de 72 ore de funcţionare in 

gol se efectueaza recepţia definitiva. 

1.3. Masuri specifice pentru dispozitivele de captare si conductoarele de 
coborâre 

-se monteaza dispozitivul de captare cu avans de amorsare pe catarg, utilizând 
toate componentele livrate si indicate de către producător, 

-se monteaza suportii de prindere a coborârilor 
-se monteaza cutiile cu eclisa de separaţie. 
-se monteaza coborârile realizand legatara galvanica intre dispozitivul de captare si 

fiecare piesa de separaţie (eclisele) in parte montata pe zid. 

1.4. Masuri specifice pentru priza de pamant 
-se studiaza documentaţia de proiectare de către instalatorul electrician, se 

confrunta cu situatia de la fata locului si daca este cazul, solicita sprijinul proiectantului 
prin intermediul beneficiarului. 

-se procedeaza la organiarea de şantier locala, aducand la lucrare echipele de 
montaj odaia cu sculele si dispozitivele necesare, precum si materialele principale, in 
ordinea punerii in opera a acestora. 

-se picheteaza pe teren unde urmeaza a se face săpăturile pentru realizarea 
propriu-zisa a prizei mixte de pamant 

-se sapa şanţurile 
-se verifica calitativ toate materialele ce trebuiesc introduse in opera 
-se bat electrozii verticali ai prizei de pamant 
-se pozeaza electrozii orizontali ai prizei de pamant care se sudeaza de electrozii 

verticali, porţiunile sudate urmând a se proteja contra coroziunii, dupa ce toate sudurile au 
fost curatate). 

-se executa legaturile intre priza de pamt si coborâre (piesa de separaţie) 
(Legătură la priza de pamant se face prin sudura care va proteja contra coroziunii dupa ce 
in prealabil a fost cu ratata, iar la piesa de separaţie, prin prindere cu şurub) 

- proiecţia contra coroziunii se va face prin citomare. 
- se executa umplerea şanţurilor cu pamant si se compacteaza 
-se face verificarea prizei de pamant si rezultatele se consemneaza intr-un buletin 

PRAM 
-se procedeaza la recepţia definitiva a lucrării 

2..Masuri generale obligatorii in programul tehnologic 
: 1 Circuite 
a) Tuburi de protectie 
Se vor folosi: 
- Accesorii de montaj: doze de derivaţie etanşe, cu capac fixat prin presare sau cu 

şuruburi, rotunde sau patrate; cleme omega de fixare, caturi, curbe, elemente de 
îmbinare din PVC 

-Tub flexibil din masa plastica (PVC) cu autostingere si care nu propaga flacara 
Condiţii de montare si utilizare a tuburilor flexibile 
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Aceste tuburi se utilizeaza atat in situatia in care circuitele se pozeaza aparent pe 
suporţi din materiale combustibile sau incombustibile cat si in situatia in care circuitele se 
pozeaza încastrat in tencuiala. 

La execuţie se mai respecta armatoarele : 
La montarea tuburilor se vor prevedea elemente de fixare la capetele tuburilor, la 

colturi, la aparate, la dozele de derivaţie precum si pe porţiunile drepte ale tuburilor, la 
distante normale Normativ I 7-2011). 

La examinarea cu ochiul liber trebuie sa aibe culoarea uniforma si de aceeaşi 
nuanţa, sa corespunda ca dimensiuni si sa nu fie deteriorate. 

Materialele găsite necorespunzatoare nu se pun in opera. 
Nu se admit imbinari ale conductelor electrice in tuburile de proiecţie. 
Se vor lua masuri de înlocuire a tuburilor deteriorate in perioada anterioara fixării 

bridelor. 

b) Conductori electrici 
instalatia electrica de iluminat se va executa cu conductori din cupru FY 1,5 ca si 

conductoare active si Fy 2,5 ca si nul de proiecţie 
Conductorii se introduc in tuburi de diametre corespunzătoare tipului de secţiunii si 

numărului de conductoare, ca in proiect. Tragerea conductorilor in tuburi se va face numai 
la temperaturile mediului ambiant, cuprinse intre -5 si 40 grade 0, si numai dupa ce 
tencuielile care acapara tuburile s-au uscat. Conductorii se vor lega intre ei astfel incat sa 
se realizeze contacte sigure si durabile, care sa permită verificarea lor uşoara. 

Legarea intre conductori pentru imbinari si derivaţii se face in doze tip, de 
dimensiuni corespunzătoare diametrului tuburilor. 

Legaturile conductorilor se vor face cu ajutorul clemelor cu şurub, speciale. 
Se interzice executarea de imbinari intre conductori in interiorul tuburilor de proiecţie. 

Legarea conductorilor la aparate, tabloul de distributie, etc. se face prin şuruburi, 
folosino'u-se legaturi directe la conductori cu secţiuni de maxim 10 mmp. 

jJJomarea conductorilor 
Colacii de sarma se deruleaza si apoi conductorii se introduc cu grija in tub, 

astfel incat sa intre paralel si sa nu fie răsucite intre ele. Operaţiunea se executa prin 
împingere in cazul distantelor mici si prin impingerea concomitenta cu tragerea de la 
celalalt capat cu ajutorul unei sârme de otel introdusa in prealabil in tub, odata cu 
montarea acestuia sau folosind firul de tragere. Legaturile conductoarelor se fac in 
conformitate cu continutul paragrafelor precedente. 

Amplasarea si traseul circuitelor electrice se coreleaza cu partea desenata 
aferenta. 

Circuitele electrice se protejeaza in tuburi din masa plastica sau metalice 
flexibile. 

Toate circuitele electrice proiectate sunt protejate astfel: 
O instalatia de proiecţie principala care este si,, nul de lucru ". 
O instalatie de protectie suplimentara care se leaga de nulul de protectie 

suplimentara a tabloului electric general (,, punere la pamant"). 

rjCanlvri aSeeaice subierane 
Se va folosi un cablu electric care vor face legătură intre BMPT si Tablou Electric 

de Distributie (TDE). Acesta se va poza direct in pamant si se va acoperi initial cu un strat 
de nisip 

Pentru cablu, traseul ales va fi cel mai avantajos din punct de vedere tehnico-
economic si in acest sens se vor evita la maximum zonele care periclitează integritatea 
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sau buna funcţionare, evitând astfel deteriorarea mecanica, coroziunea, curenţii 
vagabonzi, supraincalzirea, etc. 

Traseul adoptat nu trebuie sa intre in zonele de extindere a clădirilor, ale cailor de 
comunicata, ertc., prevăzute in planurile de sistematizare si dezvoltare sau, pe cat 
posdibil, sa evite zonele care cer proiecţii speciale. In general, pentru pozarea cablurilor 
electrice de energie se vor utiliza zonele necarosabile (sub trotuare), spatiile verzi, etc. 

Adancimea de pozare, masurata de la suprafaţa solului pana la suprafaţa 
superioara a cablului, trebuie sa fie de minim 0,90m avand in vedere ca destinatia 
cablurilor folosite este tensiunea reţelei (tensiune mai mica decât 15kV). 
Cablul pozat in pamant va fi obligatoriu cablu armat. 

La tragerea de cablu se va acorda o atentie deosebita pozării cablului in curbe. 
Peste cablul aşezat pe fundul sântului, se pune un strat de 10cm de nisip dupa 

care cu ajutorul unor cârlige se ridica cablul deasupra nisipului dupa care se mai toarna 
un strat de nisip 

Se monteaza placi de avertizare deasupra cablurilor electrice dupa care se astupa 
sântul cu straturi succesive de pamant bine bătut. 

Legaturile conductorilor se vor face cu ajutorul clemelor cu şurub, speciale. 
Legarea conductorilor la aparate, tablouri electrice, etc. se face prin papuci sau 

cleme speciale. 

Montarea cablurilor 
La montarea cablurilor, se va tine seama de: 
-desfasurarea cablurilor se va face numai daca temperatura mediului ambiant nu 

coboara in decurs de 24 ore sub valoarea de +4°C sau, in cvazuri extreme, numai dupa 
incalzirea cablurilor, electric sau in baraci; capetele cablurilor încălzite se capsuleaza, 
pentru evitarea pătrunderii umezelii din aer pe timpul răcirii; 

-razele minime de curbura admise la manevrarea sau pozarea cablurilor si 
diferentele de nivel maxim admise la pozarea verticala sunt date de producător; 

-in cazul când lungimea traseului depăşeşte lungimea tronsonului de cablu se vor 
folosi mansoane de legătură. Se recomanda ca pe o lungime de traseu noua sa nu fie mai 
mult de sase mansoane. 

-la plecări si sosiri, cablurile vor fi prevăzute cu cutii terminale; la cablurile cu manta 
si izolaţie din PVC pozate in interior, cutiile terminale vor fi de tip uscat. 

Dupa executarea lucrărilor, înainte de darea in exploatare, se vor face toate 
incercarile necesare 

Toate circuitele electrice proiectate sunt protejate astfel : 
O instalatie de protectie principala care este si,, nul de lucru 
O instalatie de protectie suplimentara care se leaga de nulul de protectie 

suplimentara a tabloului electric general (,, punere la pamant"). 
Capete terminale vor fi prevăzute cu terminale termocontractibile de joasa 

tensiune, potrivite pentru toate cablurile de putere trifazate, de joasa tensiune, toate 
tipurile de izolaţie, cu sau fere armare. 

Capetele terminale sunt constituite dintr-o carcasa termocontractibila acoperita cu 
adeziv turnat la cald in interior, care asigura etansarea punctelor de derivaţie a 
conductoarelor. Etansarea papucilor de cablu se realizeaza cu tuburi termocontractibile 
adezivate. 

Instalare : 
-se pregăteşte cablul conform instrucţiunilor date de producător 
-se fixeaza kit-ul de pamantare 
-se introduce si se termocontracteaza carcasa prin încălzire 
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-se introduc tuburile de etansdare peste papuci, se preseaza papucii si se 
încălzesc tuburile de etansare. 

^apuc» de caiblp vor fi de tipul cu utilizare in instalaţiile electrice de joasa si medie 
tensiune pentru a asigura o conexiune intre conductorul cablului si echipamentul electric 
sau barele de conexiune. 

Papucii de cablu vor fi din aluminiu cu o puritate egala sau mai mare de 99,5%. 
Pentru a evita ionizarea talpa papucului va fi rotunjite si căpătui tecii, teşit. ' 
Pentru a evita incalzirea locala a manşonului, papucul va fi perfect plat. 
La interiorul papucului se aplica o vaselina speciala cu particule metalice care prin 

presare pătrund in papuc si in conductor si distrug stratul de oxid permiţând o scădere a 
temperaturii locale. Vaselina împiedica si formarea oxidului dupa procesul de presare. 

2.2. Aparate de comutatie 
Aparatele de comutatie folosite sunt: 
1. întrerupătoare simple, duble, cap scara, cu montaj înglobat in tencuiala 
2. întrerupătoare diferenţiale, disjunctoare magneto-termice, întrerupătoare de 

sarcina, cu montaj in Tablourile Electrice de DIstributie 
Condiţii de montare si utilizare a aparatelor electrice 
întrerupătoarele se monteaza înglobat in tencuiala in locurile indicate in partea 

desenata. 
se interzice montarea aparatelor pe suporturi combustibile. In toate cazurile 

aparatele de conectare trebuie sa întrerupă toate conductoarele de faza ale circuitului si 
sa nu întrerupă conductorul de proiecţie. 

Poziţia si conexiunea întrerupătoarelor trebuie sa asigure faptul ca in poziţia 
deschis, contactele mobile, sa nu fie sub tensiune. Contactele fixe se ieaga la sursa, iar 
contactele mobile la receptor. Aparatul se monteaza astfel ca la deschiderea contactelor 
mobile sa fie la partea inferioara, iar cele fixe la partea superioara in plan vertical. 

Aparatele de conectare a corpurilor de iluminat vor avea un curent nominal maxim 
de 10 A 

2.3. Corpurile de iluminat 
Corpurile de iluminat interior proiectate sunt corpuri de iluminat echipate cu tuburi 

fluorescente sau cu LED, cu difuzor din masa plastica de culoare alb lăptos, culoare aib-
neutru 

Condiţii de utilizare si montai: 
- se monteaza aplicate pe tavan 
- se vor folosi la montaj toate materialele necesare si se va respecta tehnologia de 

montaj indicata de constructorul corpurilor de iluminat 
- găurile de trecere a conductoarelor folosite ia conectarea corpurilor de se vor 

perfora cu maşina electrica de găurit pentru fixarea corpurilor de iluminat tip aplica, se 
folosesc ansamblu diblu si hoitzsurub din masa plastica. 

2.4. Tablouri electrice 
A fost proiectat un singur tablou de distributie care se alimenteaza din 

blocul de masura si protectii trifazat(BMPT), 
Tabloul electric este un panou pe care sunt montate aparatele si asigura 

distributie energiei electrice si protectia circuitelor. 
In funcţie de inaltimea aparatelor al tablourile îngropate, sina DIN poate fi reglata. 
In tablou trebuie montate aparate care se fixeaza pe sina DIN de 35 mm. 
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Tablou este echipat cu bara de nul si PE din cupru 8x6, dimensiunea maxima a 
conductoarelor de intrare este de 10 mmp. 

Tabloul de distributie se va executa si verifica conform SR EN 60439 
si SR EN 50274 

Tablou! electric este de tipul « de interior » si se va amplasa pe peretele din spate-
stanga in incaperea cu destinatia Hol. 

Dupa finisarea execuţiei la partea inferioara a tabloului se va anexa schema 
electrica monofilara , cu indicarea fiecărui circuit executat ( număr de receptori de lumina 
prize ) , caracteristici tehnice pentru fiecare circuit. 

Din punct de vedere al aspectului exterior tablou! electric va fi un ansamblu fix in 
carcasa, prevăzut pentru a fi montat, in principiu, pe un plan vertical. 

Tabloul electric va fi de tipul normal, si se va asigura contra accesului persoanelor 
neautorizate prin prevederea cu dispozitive de Închidere cu cheie, speciale. 

In tablou sunt montate protectiile la suprasarcina, scurtcircuit si 
atingere directa pentru circuitele proiectate. 

Imediat dupa intrerupatorul general se va monta o protectie la 
supratensiuni clasa B (tip 2) capabila sa protejeze contra supratensiunilor 
datorate descărcărilor electrice si fenomenelor tranzitorii toate aparatele si 
echipamentele electronice din clădire. 

Tablou! Electric de Distributie este o constructie metalica sau din 
policartbonat care va adaposti protectiile circuitelor de iluminat interior, 
prize, cat si comanda candelabrelor. 

Legaturile intre aparatele din tablou vor fi fixe pentru montare si 
demontare fiind necesara utilizarea de scule speciale. 

Punerea la pamant se va face utilizând un cablu distinct (culoare 
verde-galben alternativ) cu secţiunea de IBmmp si o piesa de separaţie de 
exterior. 

Toate elementele vor fi inscripţionate atat cu numere de circuit cat si 
cu rolul lor functional. 

Legaturile interioare se vor face cu conductor flexibil cu secţiunea de 
Bmmp, tip MYf 6 sau cu elemente prefabricate tip piepten 

^TMjneitaiT/e fszsco-chimice, de aspect calitate, tolerante, probe .teste 
asum'& Aiaierislelor folosiie la lucrare ^ -j—— 

Materialele utilizate la executarea instalaţiilor electrice vor fi insotite de certificatul 
de calitate al furnizorului si vor avea caracteristicile si tolerantele prevăzute in standardele 
de stat sau in normele interne ale unitatilor producătoare. 

înaintea punerii in opera , toate materialele se vor supune unui control vizual 
pentru a se constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromită tehnic si 
calitativ , se vor remedia defecţiunile respective sau se vor înlocui toate aparatele si 
materialele care nu pot fi aduse in stare corespunzătoare prin remediere. 

Pastrarea materialelor se face in depozitele de materiale ale şantierului, cu 
respectarea normelor in vigoare privind prevenirea incendiilor: 

" materialele ce pot fi deteriorate de agenţi climaterici ( aparataj de protectie 
aparataj de comutatie, etc,) se vor depozita intr-un spatia inchis pus la dispoziţie de 
beneficiarul lucrării 

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii 
muncii, in asa fel incit sa nu se deterioreze. 
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Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau uşor deformabile ( 
aparatura, corpuri de iluminat, etc.) 

4. Remmu! de inaiîime al clădirilor, utilitatea lor, riscul de incendiu si aradui 
de rezistenta la foc 

Cladirea este in regim de P au o utilitate bine determinata si esunt executate din 
materiale incombustibile. 

nicendiu si oiradul de rezistenta la foc al instalaţiilor electrice 
proie. 

Constructia este din materiale incombustibile, la proiectarea instalaţiilor electrice nu 
se impun sa se ia masuri speciale in afara celor generale prevăzute in Normativul 
P118/2013 referitor la proiecţia la foc a construcţiilor precum si din Hotararea Guvernului 
României de Aparare împotriva Incendiilor Nr. 1739 din 2006, si Legea nr 307/2006 de 
A.l.l. 

Totuşi se vor folosi tuburi de proiecţie PVC cu autostingere si care nu propaga 
flacara, conductoare de cupru cu izolaţie rezistenta la foc sau cu întârziere la propagarea 
flăcării. 

Descrierea traseelor instalaţiilor proiectate 
Din Tabloul Electric de Distributie I D E proiectat amplasat in interior, pe peretele 

din dreapta accesului din exterior in Hol, alimentat din Blocul de Masura si Proiecţii 
Trifazat BIVIPT se vor alimenta: 

-circuitul 1 - iluminat Sala de Clasa 1, Hol si Cai acces din exterior, 
-circuitul 2 - iluminat Sala de Clasa 2, Grupuri Sanitare, încăpere Educatori si 

Material Didactic 
-circuitul 3 - prize 
-coloana K1-alimentare Centrala Termica Electrica 

Protectia contra loviturilor de trăsnet va fi asigurata de o instalatie cu 
dispozitiv 
de protectie cu avans de amorsare montat pe invelitoare, in cel mai inalt 
punct, asa cum se poate observa si in partea desenata, Planşa nr.E2, 2 
coborâri si o priza de pamant mixta. 

7. Nominalizarea planşelor care quverneaza lucrarea 
Conform borderou parte desenata din prezenta documentaţie 

CActe normative utilizate In elaborarea proiectului 
elaborarea prezentei documentata tehnice s-a făcut in conformitate cu prevederile 

normativelor,prescripţiilor tehnice, standardelor naţionale si a standardelor europene si 
internaţionale adoptate ca standarde naţionale in vigoare. 

Constructorul va avea in vedere ca toate materialele si echipamentele necesare 
punerii in opera a lucrărilor conform cu cele precizate in memorial tehnic, planuri si listele 
cu cantitati de lucrări sa fie conforme cu cerinţele specificate in armatoarele : 
-Legea 10/95 privind calitatea in constructii si completările ulterioare 
-17-2011 Normativ de proiectare si executare a instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 
1000V ca si IdOOVcc. 
-NTE 401/2000 Determinarea secţiunii economice a conductoarelolr in instalata electrice 
de distributie de 1-110kV 
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-HGR 90/2008 Regulament privind racordarea utilizatoriior ia reteieie electrice de interes 
public 
-Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 
-Legea 307/2007 privind apararea impotriva incendiilor 
-GP052-2000 Ghid pentru instalata electrice cu tensiuni pana la WOOVca si 1500Vcc 
-GP028-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor electrice din clădiri 
-GT059~2003 Ghidul de performanta pentru instalata electrice 
-P118-2013 Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind proiecţia la 
afecţiunea focului 
-CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor din punct de vedere al cerinţei de 
siguranţa in exploatare 
-056-2003 Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de constructii si 
instalata aferente 
-0300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de 
constructii si instalata aferente acestora 
-PE 116-94 Normativ de incercari si măsurători la echipamente si instalata electrice 
-Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 
-0463/2001 Norme specifice de securitatea muncii la instalata electrice in medii normale -
HG273/1994 Regulamentul de recepţie a lucrărilor de constructii si instalata aferente 
-HG925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a execuţiei 
lucrărilor si a construcţiilor 
-STAS 2849/8-90 Iluminat. Corpuri de iluminat. Terminologie 
-STAS 9436/3-73 Cabluri si conducte electrice. Conducte pentru instalata electrice 
fixe. Clasificare si simbolizare. 
-SR CEI 60038 + A1 :97/C1 :99 Tensiuni standardizate de CEI. 
-SR CEI 60227 -1 + A1:1996 Conductoare si cabluri izolate cu PVC de tensiune 
nominala. 
-SR CEI 60227-3:97/A1:00 Conductoare si cabluri isolate cu PVC de tensiune nominala 
-SR CEI 60227-4 :1996 Conductoare si cabluri izolate cu PVC, de tensiune nominala 
-SR MD 21.4 53 :2001 pana la 450/750V. Partea 4 : Cabluri cu manta pentru instalata fixe 
-SR CE 60449 + A1 :2000 Domenii de tensiuni pentru instalaţiile electrice in constructii 
-SR EN 60529 :1995 Grade de proiecţie asigurate prin carcase Cod 1P) 
-SR CEI 60755+ Al :1995 Reguli generale pentru disp.de proiecţie la curent diferenţial 
rezidual. 
-SR EN 61009-1:2001 Intreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu proiecţie 
incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 1 : Reguli generale 
-SR EN 61009-2-1:2001 Intreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protectie 
incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor 
generale 
Aceasta lista nu este limitativa. Constructorul se poate folosi si de alte prescripţii pe care 
le considera necesare pentru asigurarea calitatii materialelor si a execuţiei cu condiţia sa 
nu contravina cerinţelor solicitate. 

9.Norme de Securitate si Sanatate in munca 
In elaborarea prezentei documentata, in execuţie si in exploatare, s-au avut in 

vedere si se vor respecta prevederile din Normele generale de securitate si sanatate in 
munca Conform Legii 319 /2006 (Legea securitatii si sanatatii in munca) 

-Fiecare şantier de constructii-montaj isi va alcatui Norme de Proiecţia Muncii 
specifice lucrărilor de executat. 
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-Fiecare beneficiar sau cel care exploateaza instalaţiile executate isi va alcatui 
Norme de securitate si sanatate in munca specifice lucrărilor executate. 

Pentru asigurarea proiecţiei consumatorilor, beneficiarilor împotriva atingerilor 
indirecte a instalaţiilor electrice ce accidental ar ajunge sub tensiune, mai ales in 
încăperile cu pardoseala din beton, mozaic, gresie, etc. - respectiv pe holuri, in bai, se vor 
monta intrerupatoare si comutatoare din materiale electroizolante. De asemenea proiecţia 
la curenţi de defect!, de scurtcircuit sau de supracurenti de durata, se va realiza numai cu 
disjunctoare magneto-termice , iar împotriva defecţiunilor de izolaţie cu intrerupatoare 
diferenţiale. 

Toate disjunctoarele vor fi de valorile specificate de către proiectant in schemele 
monofilare prezentate in planşele anexate, valori reieşite din breviarul de calcul anexat. 

Toate părţile metalice ale tablourilor de distributie (daca acestea vor exista) se vor 
lega galvanic la priza exterioara de punere la pamant. 

1Q. Norrne.'e de Âparare împotriva Incendiilor 
Conform Normativul P118/2013 referitor la proiecţia la foc a construcţiilor precum 

si din Hotararea Guvernului României de Aparare împotriva Incendiilor nr. 1739 din 2006 
si Legea 307/2006 pentru Apararea împotriva Incendiilor. 

'.• i. C-ondmile de mcemie ale lucrărilor 
Acest capitol trateaza controlul si verificarea lucrărilor pe parcurs, precum si 

calitatea materialelor si a aparatajului utilizat la execuţia lucrărilor de instalata electrice pe 
şantier, înaintea si dupa punerea in funcţiune a instalatiei electrice (curenţi tari) prevăzută 
in prezenta documentaţie. 

Aceste lucrări se vor executa in doua etape astfel: 
a. Verificarea preliminara care se face in timpul execuţiei lucrărilor, pe parcurs, înainte de 
punerea in funcţiune a instalaţiilor. 
b. Verificarea definitiva care se face dupa executarea instalatiei, la punerea in funcţiune, 
prin controlul functionalitatii si calitatii ei. 
In cadrul controlului si verificării preliminare periodice a instalaţiilor pe şantier se va 
executa : 

verificarea calitatii tuburilor de protectie utilizate 
verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a conductorilor cu izolatie( in 

colaci) 
verificarea dupa montaj a continuitatii electrice a instalatiei inainte de acoperirea 

cu tencuiala sau turnării betonului de egalizare la tuburile montate peste placi 
verificarea executării corecte a legaturilor conductorilor de cupru la îmbinări, 

derivata la aparate prin cleme cu şurub, prin lipire sau prin presare.Legaturile'care se 
constata ca nu sunt strânse sau nu prezintă siguranţa, vor fi respinse si refăcute. 

In cadrul controlului si verificărilor definitive ale instalatiei electrice executate pe 
şantier, se va verifica : 

rezistenta de izolaţie a instalatiei 
modul de execuţie a legaturilor in doze la aparate, tablouri, firida 
modul de realizare si funcţionarea corecta a instalatiei de protectie contra 

electrocutărilor 
Verificarea rezistentei de izolaţie a instalatiei se face prin masurarea : 

-rezistentei de izolaţie a conductorilor fata de pamant 
-rezistentei de izolaţie a conductorilor intre ei 

Pentru aceste măsurători se va utiliza trusa de serviciu. Măsurătorile se vor face cu 
instalaţiile deconectate de la reţeaua de alimentare. Rezistenta electrica de izolaţie atat in 
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cazul A., cat si in cazul B. va fi cel puţin 500.000 ohmi. De asemenea se va verifica 
funcţionarea eficienta a instalaţiilor de proiecţie de legare la pamant. Verificarea se face 
prin punerea la masa in mod voit a unei faze, luandu-se toate masurile de proiecţie pentru 
evitarea accidentelor prin electrocutare. 

12Modui cum sunt respectate cerinţele esenţiale de calitate cuprinse in 
Lza&a '16/1995 

-rezistenta si stabilitatea - este rezolvata prin faptul ca toate circuitele electrice 
proiectate sunt introduse in tuburi incombustibile si cu autostingere montate inglobat in 
tencuiala 

Priza de pamant este realizata îngropat in pamant, sub adancimea minima de 
inghet. îmbinarea prizei de pamant este realizata prin sudura, proiecţia împotriva 
coroziunii fiind realizata prin citomare (acoperire cu bitum). 

-securitatea la incendiu ~ este asigurata prin dimensionarea circuitelor cu o 
anumita rezerva, dupa criteriul densitatii economice (NTE 401 DIN 03.2000) prin legarea 
circuitelor in doze care se va face prin cleme speciale de presiune tip C 3x1,5, C 3x2,5 si 
C 3x4, sau pentru ca conductoarele utilizate sunt din cupru, legaturile se vor face cu 
ajutorul clemelor cu şurub, speciale (pentru a se evita supraîncălzirile printr-o rezistenta 
de contact necorespunzatoare).De asemenea toate circuitele electrice sunt protejate 
împotriva cuientilorde defect, prin intreruptoare diferenţiale, alese adecvat. 

•Igiena, sanaîate si mediu - este îndeplinita in sensul ca instalaţiile proiectate nu 
sunt poluante, impun ordine si curăţenie. 

•siguranţa in exploatare - este asigurata prin proiecţia circuitelor proiectate la 
scurtcircuit, suprasarcina si la apariţia curenţilor de defect. 

• pmtectia împotriva zgomotului- este realizata de la sine, deoarece instalaţiile 
proiecLoie nu au circuite cu miez magnetic, neinglobat in mase electroizolante si cu spire 
întrerupte in mod normal. 

-economia de energie si izolaţia termica - este realizata prin faptul ca instalaţiile 
electrice nu au in preajma conducte metalice de apa, încălzire sau gaze naturale 

Faptul ca dimensionarea circuitelor s-a făcut dupa densitatea economica de curent, 
se realizeaza si reducerea pierderilor tehnologice de energie electrica. 

'iu. Skuaîia Acordurilor si Avizelor necesare execuţiei lucrări 
Având in vedere ca invesiitia este noua, este necesara obţinerea acordului si 

avizului tehnic de racordare, de la proprietarul reţelelor electrice din zona. 
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CAIET DE SARCINI 

INSTÂLAIiî SANITARE 

1. ianeralitati 
1.1. Obiectul specificaţiei 

Prezenta documentaţie are ca obiect tratarea soluţiilor tehnice si specificarea 
cerinţelor de calitate ce trebuiesc respectate la execuţia lucrărilor de instalatii sanitare 
interioare si exterioare la Pensiunea Turistica si Piscina din Gom.Iurcinesti, sat Rugi, 
jud.Gorj 

Instalaţiile sanitare interioare sunt alcatuite din: 
"instalaţii interioare de distribuţie a apei reci 
"instalatii interioare de distributie apa calda menajera 
"instalatii de canalizare interioara menajera 

1.2. Concepte de bază 
"Alimentarea cu apă se face instalatia de apa interioara existenta (din Centrala 

Termica). 
-Alimentarea cu apa calda menajera se face de la un cazan de încălzire existent in 

scoale, in Centrala Termica 
-Evacuarea apelor uzate menajere se face prin reţeaua de canalizare interioara 

spre reţeaua exterioară si de aici la bazinul vidanjabil etanş existent. 

2. Executarea instalaţi i lor sanitare 
Pentru realizarea unor instalatii sanitare interioare care să corespundă exigenţelor de 
calitate executantul va respecta următoarele etape: 

- pregătirea punctului de lucru; 
- aprovizionarea şi transportul materialelor; 
- montarea: conductelor de apa rece, conductelor de canalizare si a 
obiectelor sanitare; 
- probele de etanşeitate si funcţionalitate; 

2.1. Pregătirea punctului de lucru 
înainte de începerea lucrărilor, conducătorul punctului de lucru va analiza atent proiectul 
tehnic luând toate măsurile necesare ca lucrările să corespundă calitativ normelor în 
vigoare. 
în vederea executării lucrărilor, conducătorul şantierului îşi organizează punctul de lucru 
în barăci ( sau încăperi) pentru activitatea tehnică, depozitarea şi prelucrarea materialelor, 
yagazia va fi o încăpere în care să poată fi păstrate materialele necesare pentru 1-2 
zile de lucru. Magazia unde se vor depozita materialele va fi o încăpere închisă 
uscată, curată şi bine aerisită. 
Materialele cu gabarit mare, cum sunt conductele, pot fi depozitate şi în locuri închise 
(ţarcuri) cu condiţia ca acestea să fie acoperite şi ferite de soare. 
Materialele vor fi aşezate pe rastele sau stivuite în aşa fel încât să nu se degradeze 
sau să provoace accidentări personalului muncitor. 
O atenţie mărită se va acorda depozitării ţevilor din polipropiiena reticulara PPR şi a 
tuburilor de canalizare din PVC. Acestea se vor depozita în pian orizontal pe toată 
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lungimea lor, sortate pe dimensiuni şi felul materialului, stivele nedepăşind înălţimea de 
1,00 m. 
Tuburile din PVC pentru canalizare vor fi depozitate la cel puţin 1 m distanţă de orice 
sursă de căldură şi vor fi protejate de razele soarelui. 
Fitingurile si armaturile se vor aşeza în rafturi pe sortimente, dimensiuni şi tipul 
materialului. 
începerile unde se vor depozita tuburile sau fitingurile din PVC se vor prevede cu fereşte 
si vor fi foarte bine aerisite. 
Atent se vor depozita celelalte materialele de construcţie cum sunt: tabla, robineti, 
fitinguri, baterii, materialele de izolare, etc. 
Atelierul de lucru se instalează intr-o încăpere sau magazie din şantier şi este dotat 
cu utilaje cu care se execută operaţiile de prelucrare a materialelor ( tăiere, filetare, 
îndoire) şi o bună parte din cele de montaj. 

2.2. Aprovizionarea şi transportul materialelor 
Conducătorul punctului de lucru va urmări şl va da instrucţiuni privind modul de 
aprovizionare şi transport al materialelor. Se va urmări să fie procurate numai materiale si 
utilajele prevăzute în proiect, care să corespundă cerinţelor de calitate, prevăzute de 
standardele in vigoare. 
La procurarea materialelor si utilajelor se va solicita producătorului sau furnizorului, 
certificate de calitate si omologare care să menţioneze datele tehnice despre materialul 
sau utilajul aprovizionat, date care să corespundă cu cele prevăzute în proiect, 
yanipularea şi transportul materialelor si a utilajelor se va face cu multă atenţie pentru a 
nu se produce accidente. Se va depune atenţie la modul cum sunt aşezate în mijloacele 
de transport, materialele sau obiectele grele astfel încât acestea să nu se răstoarne în 
timpul transportului. 
O atenţie mărită se va acorda la aprovizionarea tuburilor din PVC pentru canalizare. 
Pentru recunoaştere, tuburile de canalizare au marcate la exterior denumirea şi 
dimensiunea tubului, numărul de STAS ce stă la baza producerii materialului şi data de 
fabricaţie. 
Tuburile din PVC pentru canalizare se vor manipula şi transporta cu multă grijă pentru 
a le feri de lovituri. La încărcare, descărcare, materialele din PVC nu vor fi aruncate, iar 
deasupra lor nu se vor depozita alte materiale. 
La transportarea lor, tuburile din PVC se vor aşeza numai orizontal, pe suprafeţe drepte, 
sprijinite continuu pe toată lungimea lor în stive care să nu depăşească 1,00 m înălţime. 
Dacă ţevile au o lungime mai mare de 4 m, autocamionul va trebui să aibă ataşat o 
remorcă monoaxă. 

2.3.i!05iîares conductelor din ţeava din polipropilena reticulara fPP-R| 
Pentru instalatia sanitara de apa rece si apa calda menajera se vor folosi tevi si 

fitinguri din polipropilena recomandate datorita faptului ca grosimea lor le confere un grad 
ridicat de rezistenta mecanica, au o rezistenta ridicata la coroziunea chimica iar pierderile 
de căldură sunt aproape inexistente fapt ce conduce la lipsa condensului (picaturilor pe 
apa) ce se formeaza la exterior. 

Pentru apa rece ţevile de polipropilena reticulata vor fi normale iar pentru apa calda 
menajera, ţevile de polipropilena reticulata vor avea si o armatura din aluminiu sau fibra 
de carbon. 

Prima operaţie ce se executa este stabilirea si trasarea traseelor unde se 
monteaza conductele. Traseele vor fi cele prevăzute in proiect, vor fi obligatoriu paralele 
cu pereţii sau linia stilpilor, respectindu-se in acest sens prevederile din Normativul I 9/ 94. 
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Se va urmări foarte atent realizarera de către constructor a tuturor golurilor in 
plansee sau in pereţi pe unde trebuie sa treaca conductele . 

înainte de începerea execuţiei, după stabilirea traseelor, toate materialele se vor 
supune unui control calitativ riguros. In acest scop se va urmării ca toate materialele care 
intra in opera sa nu prezinte defecte cum ar fi: îndoiri, turtiri sau fisuri. 

Ordinea de realizare a instalatiei sanitare cu tevi de polipropilena reticulara este: 
1.Ţevile se mascara la dimensiunile dorite. Trebuie tinut cont de dimensiunile 

zonelor de îmbinare, acestea fiind date de toleranta pe care o are fiecare fiting la interior. 
2.Tevile se taie cu o foarfece speciala si daca sunt tevi pentru apa calda menajera, 

se executa indepartarea armaturii, folosind o freza special calibrate in funcţie de diametrul 
ţevii. 

3.Se verifica daca pe plita aparatului de lipire sunt montate bacurile adecvate, 
avand in vedere faptul ca acestea sunt calibrate pentru fiecare diametru in parte. 

4.Se cupleaza aparatul la o sursa de tensiune si se asteapta pana când plita si 
bacurile ating temperatura de 260°C, temperratura fiind congtrolata de un termostat. 

5.Elementele care urmeaza sa fie sudate su introduc cu extremitatile respective in 
bacurile aparatului. Trebuie tinut cont de timpii de incalzire pe care fiecare producător ii 
recomanda. 

6. Elementele se scot din bacurile aparatului si se imbina manual. Va rezulta o 
sudura omogena, sigura si de inalta calitate. 

7.Conductele montate aparent trebuie fixate, la anumite intervale, in bratari 
speciale. Pe langa rolul de susţinere, acestea mai au si sarcina de a împiedica 
deformarea conductelor. 

Distanta dintre punctele de prindere se va determina in funcţie de diametrul 
conductei si de modul de protejare (izolare), conform Normativului I 9/94. 

Etansarea imbinarilor cu filet, la aparate, (robinete) se va executa cu fuior de 
cânepe peste care s-a dat un strat de minium de plumb, sau cu banda de teflon sau, cu 
garnitura de cauciuc.. 

Pentru imbinarile demontabile se vor folosi racorduri olandeze amplasate in locuri 
accesibile. 

La montare se vor respecta pantele prevăzute in normative respectiv de 1% 
pentru a permite golirea instalatiei. 

Conductele se vor monta astfel incat sa nu se formeze saci sau pungi de aer. 
La trecerile prin elementele de constructie ( pereţi sau plansee) ţevile vor fi 

montate in tuburi de protectie.Tyburile de protectie vor avea diametru! interior mai mare 
cu 10-20 mm decât diametrul exterior a! ţevii. Tubul de protectie se va fixa bine in perete 
sau planseu. 

La trecerile prin pereţi, tubul de protectie va avea lungimea egala cu grosimea finita 
a pereţilor, iar la trecerile prin plansee tubul de protectie va depasi partea superioara finita 
a planseului cu 20 mm si va fi la nivelul pârtii finite inferioare a planseului. 

Trecerile prin fundaţii sau pereţi exteriori se vor realiza cu masuri speciale de 
etansare contra infiltraţiilor. 

Nu se admit imbinari ale conductelor in mansoanele de protectie. 
Distanta minima intre marginea tubului de protectie si cea mai apropiata îmbinare 

sau derivaţie va fi de 5 cm. 

.,.u.ăVontai-ea tuburi lor din pol icloryra de vini i (PVC| cu mufe, pentru 
canaLzc re 

Prima operaţie ce se executa este stabilirea si trasarea traseelor unde se 
monteaza tuburile. 
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Traseele vor fi cele prevăzute in proiect , vor fi obligatoriu paralele cu pereţii sau 
linia stilpilor, respectindu-se in acest sens prevederile din Normativul I 9/ 94. 

Se va urmări foarte atent realizarera de către constructor a tuturor golurilor in 
plansee sau in pereţi pe unde trebuie sa treaca conductele , 

înainte de începerea execuţiei, după stabilirea traseelor, toate materialele se vor 
supune unui control calitativ riguros. In acest scop se va urmări ca toate tuburile care intra 
in opera sa nu prezinte defecte cum ar fi: îndoiri, turtiri , fisuri sau garnitura de etansare sa 
fie degradata sau lipsa. De asemenea se va verifica ca in interiorul tuburilor sa nu fie 
pietre sau alte obiecte. 

Prelucrarea si montarea tuburilor din polipropilena cu mufa pentru canalizare se va 
efectua numai de către personal tehnic de specialitate, instruit in domeniul prelucrării 
materialelor plastice si montării acestora. 

Prelucrarea si montarea tuburilor din polipropilena pentru canalizare se va face la 
temperaturi ale mediului ambiant cuprinse intre + 5° C si 30° C. 

îmbinarea tuburilor se face cu ajutorul mufelor prin introducerea capatului fare 
mufa in mufa tubului următor. Pentru uşurarea introducerii capatului fare mufa in mufa 
tubului următor, acesta se unge cu putina vaselina. Etansarea imbinarii se realizeaza cu 
garnituri din cauciuc. 

In cazul cand este nevoie ca tubul sa fie taiat , acesta operaţie se face cu 
fierăstrăul de mana , taierea facandu-se perpendicular pe generatoare. Dupa taiere 
extremitatea taiata se sanfreneaza la un unghi de 45° dupa care se debavureaza. 

Prinderea si susţinerea coloanelor verticale de scurgere se va efectua cu ajutorul 
brăţărilor si protecţiilor elastice fixate pe perete. Prinderea se va face la 3-4 cm de mufa 
cea mai apropiata, sub aceasta. 

Pentru aerisire se vor folosi 2 căciuli de ventilatie montate in prelungirea coloanelor 
de canalizare din dreptul racordului la canalizarea exterioara 

9 IZ Montat «a obiectelor sanitare 
Obiectele sanitare si accesoriile acestora se vor monta pe pereţii existenti la 

urmatoarele cote fata de pardosela finita: lavoarele - 0,80 m; sapuniera - 1 20 m-
oglinzile - 1,30 m; etajerele - 1,25 m. 

Obiectele sanitare si accesoriile se vor prinde de pereţi prin intermediul diblurilor 
conexpand din otel si a şuruburilor de fixare. 

Obiectele sanitare nu se pot monta decât după ce s-a făcut proba de presiune a 
întregii/aţele de distribuţie a apei şi după ce s-au terminat lucrările de finisaj din încăperi, 

înaintea terminării lucrărilor de finisaj, se montează numai rezervoarele de closet 
La trasarea şi montarea obiectelor sanitare se va căuta ca acestea să fie 

poziţionate cât mai judicios, astfel încât să asigure estetica încăperii în care se montează. 
Pentru aceasta se vor respecta distanţele din proiect. 

La montarea obiectelor, indiferent dacă fixarea lor are loc pe dibluri metalice sau 
din masa plastica, hoitzşuruburile se vor unge în prealabil cu vaselină pentru a fi protejate 
contra ruginii. 

Când pereţii se plachează cu faianţă, obiectele sanitare se fixează numai dupa ce 
se finalizeaza placarea, gaurirea pereţilor facandu-se cu maşina electrica de găurit cu 
spiral cu vidia, fara percuţie sau cu percuţie uşoara. 

2.5.1. Montarea closetelor 
Rezervoarele de spălare se vor monta pe pereţi deasupra vaselor de closet ; se 

vor prinde de perete cu chitul de prindere livrat odata cu rezervorul ; în acest scop se 
execută în perete găuri conform instrucţiunilor de montaj date de petre producător. 
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Ambele dispozitive de fixare ale unui rezervor trebuie să se afle pe aceeaşi linie 
orizontală, verificată cu nivela. 

Rezervorul se va monta în aşa fel să asigure o bună spălare a vasului de closet, 
între rezervorul de spălare şi vasul de closet se va monta o ţeavă de spălare care se 
livreaza odaia cu rezervorul de spalare 

Vasele de closet din faianţă se vor monta cu centru! ştuţului de spălare la 40 cm 
de pardoseala finită şi se fixează în pardoseală cu chitul de prindere livrat odata cu vasul 
de WC sau procurat separat 

Vasul de WC se leagă la conducta de scurgere printr-un racord flexibil din masa 
plastica, cu intaritura metalica avand diametrul de 110 mm şi lungime 20 - 30 cm 

Se pot folosi şi vase de WC cu rezervor tot din faianţă, montat direct pe vas, 
livrate in chit complet 

2.5.2. î ioi i tai 'ea îavoarelor 
Poziţiile legăturilor pentiu alimentare cu apă ca şi pentru scurgere, se vor executa 

sub lavoar, pe o linie orizontală situată la o anumită înălţime de la pardoseala finită. 
Lavoarele se vor monta pe console sau pe picior de faianţă. 
în cazul montării pe console, se vor folosi dibluri din masa plastica sau metalice 

Lavoarele vor fi echipte cu baterie amestecatoare stativa, cu maneta si cartuş ceramic. 
Conducta de scurgere a lavoarului se va monta aparent pe zid si îngropat pana la 

sifonul de pardoseala 
Robinetii de închidere cu sfera si mufe ( colter sau de trecere), clapetele de 

reţinere, robinetii de golire, robinetii flotor, robinetii dublu serviciu se vor monta conform 
punctelor indicate in piesele desenate. Robinetii de închidere montati pe conductele de 
distributie vor fi obligatoriu prevăzuţi cu racorduri olandeze pentru demontare. 

Robinetele şi bateriile obiectelor sanitare se vor verifica înainte de a se monta pe 
obiecte, pentru a se verifica dacă se manevrează uşor la închidere şi deschidere, de 
asemenea acestea se vor demonta şi pentru a se verifica felul garniturii de sub piuliţa 
cutiei de etanşare. 

2.5.3.Realizarea canalizarii exterioare 
a) Faze premergătoare: 
a.i.Pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor 

de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor) 
a.2.Marcarea traseului si fixarea de repari în afara amprizei lucrărilor, în vederea 

execuţiei lucrărilor. 
a.3.Recepţia, sortarea si transportul ţevilor si a celorlalte materiale legate de 

execuţia lucrărilor. 
b) Faza de execuţie: 

Săparea transeeior manual, sau mecanizat, conform indicaţiilor din proiect, 
b.2.Pregatirea patului de pozare a tuburilor. 
b.3.Lansarea cu atentie, cu utilaje specializate sau manual a tuburilor si fitingurilor 

etc. necesare. 
b.4.Curatirea capetelor drepte, centrarea tuburilor, conform indicaţiilor furnizorilor 

de tuburi. 
b.5.îmbinarea tuburilor din PVC cu mufa si inel de cauciuc. 
b.6,Montarea căminelor de inspecţie si curăţire prefabricate (din polietilena). 
b.7.Umplerea parţiala a transeei cu pământ (lăsând mufele sau zonele de lipitura 

descoperite). 
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2.5.3.1. Trasarea si nivelmentul 
Având în vedere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului are o importanta 

deosebita în asigurarea functionalitatii acestuia, se va da o atentie sporita trasarii si 
stabilirii cotelor de nivel de referinţa.Operaţia de trasare se executa în urmatoarea ordine: 

1)se picheteaza axul canalului; 
2)se executa un nivelment de precizie în raport cu reperele topografice 

permanente (capace, cămine, constructii, etc). 
3)se traseaza marginile transeelor pentru executarea canalului. 
4)se monteaza o scândura aşezata pe muchie si orizontal, deasupra fiecărui 

cămin. 
Scândura numita si rigla se fixeaza pe doi stâlpi de lemn, fixaţi în pământ, prin 

nivelment de precizie si se verifica din timp în timp, si în special înainte de turnarea 
fundaţiei canalului. 

Dupa montarea riglelor, se materializeaza pe acestea axul canalului printr-un cui 
bătut. 

Tot în cadrul operaţiunii de trasare se va materializa prin tarusi si poziţia 
intersecţiilor canalului ce se executa cu alte reţele existente în zona. 

Săpăturile se executa în tranşee deschise, taluzarile verticale se vor sprijini. 
Săpătură se va executa la cote corespunzătoare, astfel încât sa se asigure 

adâncimile pentru realizarea paturilor de pozare ale canalului respectiv. 
Şanţurile săpăturilor vor fi împrejmuite cu panouri de protectie, iar din loc în loc se 

vor prevedea podeţe metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupa caz). 

2.5.3.2. Execuţia canalului 
Dupa executarea săpăturilor la cotele din proiect fundul sântului trebuie sa fie 

neted, fere pietre si rădăcini, se realizeaza patul de pozare pentru canal din nisip, 
granulatie 1... 7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (qrad compactitate 
90%). 

Grosimea stratului de nisip este de minim 10 cm sub generatoarea inferioara a 
tubului de PVC. 

Langa si deasupra conductei se pune un strat de nisip de 30 cm grosime. 
Astuparea transeei si compactarea mecanizata a pamantuiui se pot face de la o 

acoperire de peste 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului de PVC. 
Deoarece rezistenta conductei de canalizare montate subteran, precum si 

deformatia este influentata de felul in care sunt îngropate, se recomanda ca unghiul de 
îngropare sa fie intre 90° si 180°. 

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre 
amonte, in contra sensului de curgere a apei. 

Conductele se pot asambla si pe marginea sântului. 
Coborarea conductelor in sent sa va realiza cu funii de canepa, tuburile nu se vor 

tara sau rostogoli pe pamant sau obiecte dure. 
îmbinările intre tuburi se realizeaza cu ajutorul mufei si a inelelor de etansare. 
Capătul tubului care se introduce in mufa este teşit din fabrica la 15°. 
Daca din montaj este necesara scurtarea unui tub pentru potrivirea la poziţie, 

taierea se va realiza cu un fierăstrău cu pasul dintelui d 2-3 mm. Capatul debitat se 
teşeşte cu ajutorul pilei 

La capatul tubului, lungimea de introducere in mufa respecta valorile precizate de 
furnizorul tuburilor. 
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Garnitura de etansare, cat si pereţii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie, dupa 
care garnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Prin umezirea garniturii se 
usureaza aşezarea in canelura. 

Se unge cu un strat subţire de săpun căpătui tubului ( nu se vor folosi produse 
derivate ţiţeiului). 

2.5.3.3. Execuţia umpluturi lor 
Dupa montajul canalului si realizarea căminelor de vizitare de la capetele 

tronsonului, execuţia umpluturilor se va efectua în doua etape dupa cum urmeaza: 
" etapa (1): umpluturi parţiale în straturi de 15-20 cm. grosime compactate (modul de 

compactare si gradul de compactare au fost prezentate la 6.4.) pentru a nu produce 
deplasari ale corpului canalului, până la o înălţime de 50 cm. deasupra generatoarei 
superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor deîmbinare, în vederea efectuării 
probei de etanşeitate. 

- etapa (2): dupa efectuarea probei de etanşeitate se executa umplerea totala a 
transeei, în straturi de 20 - 30 cm. grosime bine compactate până la nivelul terenului 
amenajat 

Umpluturile transeei se vor face cu pământ maruntit neadmitându-se bulgari de 
pământ sau bolovani. 

2.6. Probe si verif icări ale instalaţiilor interioare sanitare 
instalaţii le de apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele 

incercari: 
- încercarea de etanşeitate la presiune; 
- incercarea de funcţionare; 

Incercares de etanşeitate ia presiune se va efectua înainte de montarea 
armaturilor de serviciu si a aparatelor, poziţiile acestora fiind busonate. Presiunea pentru 
incercarea la etanşeitate la rece, ca si pentru încercarea de etanşeitate si rezistenta la 
cald, va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim dar nu mai mare de 6 beri. Instalaţiile se vor 
menţine sub presiune cel puţin 20 min, timp in care nu se admite nici o scădere a 
presiunii.Presiunea se va citi pe un manometru montat pe pompa ce se va amplasa in 
punctul cel mai de jos al instalaţiilor. 

Încercarea de funcţionare a instalaţiilor se va efectua verificându-se daca toate 
punctele de consum asigura debitul prevăzut de proiect. Verificarea se va face prin 
deschiderea numărului de robinete de consum, corespunzător simultaneitatii si debitului 
de calcul. Precizarea numărului de robinete ce vor fi deschise se va face de către 
proiectant. Temperatura apei la punctele de consum trebuie sa corespunda prevederilor 
din proiect. 

-Se va verifica modul de fixare, stabilitate si distantele de susţinere ale conductelor 
fixate pe pereţi, tavane, etc., paralelismul conductelor si distantele intre izolaţia 
conductelor, tinand seama de natura materialelor si de prevederile prescripţiilor specifice 

-Se va verifica corecta amplasare a punctelor fixe, a pieselor de dilatare si a 
mansoanelor de protectie, astfel incat sa se asigure dilatarea libera a conductelor 
încercarea de etanşeitate si rezistenta la cald se va face mentinandu-se in funcţiune 
instalatiile de apa calda si circulaţie timp de 6 ore, apa din instalatie avand temperatura 
maxima. In afara de etanşeitate, la aceasta încercare se va urmări modul in care se 
comporta diversele elemente ale instalatiei ca urmare a dilatarilor si a eforturilor mecanice 
suplimentare datorate acestora. Dupa racirea completa se va repeta incerarea de 
etanşeitate la presiune rece. 
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-Obiectele sanitare sa fie intregi, necrapate, sa aiba culoare uniforma, sa nu aiba 
smalţ sărit, etc. si sa corespunda ca număr, mărime, model, calitate si poziţie de montaj 
cu cele prevăzute in proiect. 

-Poziţia de montaj a obiectelor sanitare, a armaturilor si accesoriilor sa permită 
utiizarea lor in bune condiţii, verificandu-se respectarea cotelor si distantelor de montaj 
prevăzute in prescripţii, atat intre obiecte cat si intre acestea si elementele de 
constructii.Obiectele sanitare sa fie solid fixate pe postamente, console, etc., iar acestea 
din urma sa fie prinse rigid in elementele construcţiei. 

-Sifoanele obiectelor sanitare sa asigure scurgerea normala a apei din obiectele 
sanitare respective. Nu se admit scăpări de apa pe la sifon sau conducta de racord. 

-Robinetele si bateriile sa asigure jet continuu de apa, inchiderea perfecta si o 
manevrare uscare. 

-Robinetele de trecere sa fie uşor accesibile pentru reparaţii. 
-Preaplinul obiectelor sanitare sa asigure scurgerea debitului de apa dat de 

armatura de alimentare cu apa la o funcţionare normala (debit mediu). 
-La punctele de consum apa sa fie limpede si sa nu lase pete de rugina sau de ulei 

pe obiecte. 
-In timpul funcţionarii sa nu apara in nici o parte a instaiatiei zgomote suparatoare. 

In cazul apariţiei zgomotelor pronuntate la robinetele cu plutitor pentru WC sau la 
armaturile sanitare montate pe celelalte obiecte se vor remedia armaturile respective prin 
înlocuirea garniturilor, sau ventilelor, sau altele. 

-Se va verifica daca s-a făcut dezinfectia conductelor. Dezinfectarea se face cu 
apa conţinând 20-30 mg/l clor activ, care trebuie sa ramana in reţea cel puţin 24 ore. 
Pupa acest interval de timp se elimina apa cu clor din conducte si se spala cu un curent 
de apa curata. Spalarea se face cu apa curata timp de minim 2-3 ore 

Conductele de canalizare interioara vor fi supuse la urmatcarele incercari: 
- de etanşeitate; 
- de funcţionare. 

încercarea de etanşeitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul 
conductelor si a punctelor de îmbinare. Verificarea se va efectua înainte de mascarea 
conductelor. 

încercarea de etanşeitate se va face prin umplerea cu apa a conductele de 
canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala 
sau ale obiectelor sanitare 

La efectuarea probelor de funcţionare se vor verifica pantele conductelor, starea 
pieselor de susţinere si de fixare , existenta pieselor de curăţire. 

Conductele de canalizare exterioara vor fi supuse la incercarea de etanşeitate 
încercarea de etanşeitate se va realiza pe tronsoane, între 2 cămine 
în vederea încercării care se face cu apa, se prevăd urmatcarele lucrări 

pregătitoare; 
- umpluturi de pământ parţiale, lăsând îmbinările libere 
- închiderea etanşa a tuturor orificiilor 
- blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în 

timpul probei 
încercarea la presiune interna se face cu apa (conform furnizor tuburi PVC). 
Tronsoanele de conducte, se umplu cu apa între doua capete si se menţin ce! puţin 

2 ore la o presiune medie de 2 m coloana de apa. Se marcheaza nivelul pâna la care a 
fost umplut tronsonul. 

Dupa 2 ore nivelul apei în punctul de observaţie nu are voie sa coboare mai mult 
de 5 cm. 
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în cazul când rezultatele încercării de etanşeitate nu sunt corespunzătoare, se iau 
masuri de remediere, după care se reface proba, 

3. Izolarea conductelor si a aparatelor 
Datorita materialului si grosimii pereţilor ţevilor de polipropilena reticulara, in 

interiorul clădirii, transferul de căldură este aproape inexistent, fapt ce conduce la 
inutilitatea izolării termice a acestui tip de conducte. 

"D Condiţi i de recepţia instalaţii lor 
Recepţia lucrărilor de instalatii reprezintă acţiunea prin care beneficiarul lucrării 

accepta si preia lucrarea in conformitate cu documentaţia de execuţie, certificandu-se ca 
executantul a îndeplinit obligaţiile contractuale. 

In urma recepţiei lucrărilor, acestea pot fi date in exploatare. 
Recepţia lucrărilor de instalatii va fi organizata conform Legii privind calitatea in 

constructii ( Legea nr. 10/95); Regulamentul de recepţie a lucrărilor de constructii si 
instalatii aferente acestora ( HG nr. 273/94) si a altor reglementari specifice. 

Recepţia lucrărilor cuprinde doua faze, respectiv: recepţia la terminarea lucrărilor 
si recepţia finala. 

Recepţiile vor fi organizate de către investitori ( ordinatori de credite sau 
proprietari). 

5. Masuri de securitate si sanatate a muncii 
Pe toata durata de execuţie a lucrărilor vor fi respectate cerinţele referitoare la 

proiecţia, securitatea si igiena muncii. 
Verificarea, probele si incercariie acestora vor fi efectuate respectandu-se 

instrucţiunile specifice de protectia muncii aflate in vigoare pentru fiecare categorie in 
parte de echipamente. 

Conducătorii fimelor de execuţie precum si reprezentanţii beneficiarului care 
urmăresc realizarea lucrărilor, au obligaţia sa aplice in activitatea de execuţie a lucrărilor, 
toate prevederile legale privind protectia muncii. 

Obligaţii: 
- luarea de masuri tehnico-organizatorice pentru crearea condiţiilor de secutitate a 

muncii; 
- realizarea instructajului de protectia muncii pentru tot personalul de exploatare, 

periodic la 30 de zile si ori de cate ori este nevoie, si consemnarea acestuia precum si a 
temelor dezbătute, in fisele individuale sau alte formulare specifice care urmeaza a fi 
semnate individual; 

- controlul aplicarii de către Întregul personal a normelor si masurilor de proiecţie a 
muncii; 

- controlul aplicarii de către Întregul personal a normelor si instrucţiunilor specifice; 
- verificarea insusirii cunoştinţelor asupra normelor si masurilor de protectia muncii. 

Realizarea instructajelor specifice de protectia muncii, verificarea cunoştinţelor si 
abaterile de la normele in vigoare, inclusiv sancţiunile aplicate, vor fi consemnate in fisele 
individuale. 

Persoanelor carora li se schimba locul de munca vor fi instruite pentru a 
corespunde noilor condiţii de lucru. 

In timpul lucrului, muncitorii vor purta echipamentul de protectia corespunzător 
lucrărilor pe care le efectueaza. 

Conducătorii locurilor de munca au obligaţia ca direct sau, dupa caz, prin delegat, 
sa realizeze in principal: 
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- instruirea personalului la fazele si intervalele de timp stabilite prin legislaţia specifica 
in vigoare, intocmirea si semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare; 

- dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru; 
- verificarea sterii utilajelor si sculelor cu care se iucreaza si inlaturarea sau repararea 

celor care prezinte defecţiuni; 
- luarea de masuri organizatorice de proiecţia, siguranţa si igiena muncii. 

Se vor respecta prevederile legislaţiei in vigoare; 
-Legea nr. 598 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a 

Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 

-Ordonanţa de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în 
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectie persoanelor încadrate în munca 

-Codul Muncii - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 
-Legea 319 
-Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si 

boli profesionale 
-Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformităţii produselor 
-Legea 108 dinlB iunie 1999 
-Hotarârea de Guvern nr. 809 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale 
echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă 

-Hotărâre de Guvern nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectie sanatatii si 
securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest 

-Hotărâre nr. 493 din 12.04.2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate 
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 

-Hotarârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de 
securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de 
protectie la locul de munca 

-Hotarârea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de 
securitate si sanatate pentru locul de munca 

-Hotarârea de Guvern nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de 
muncă 

Hotărârea de Guvern nr. 600 din 13/06/2007 privind protecţia tinerilor la locul de 
muncă 

6. Prevenirea incendiilor 
In toate etapele de execuţie a lucrărilor, indiferent de forma de proprietate a 

obiectivului, se vor respecta normele referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor 
Obligaţiile si răspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiilor, revin 

conducătorilor locurilor de munca si personalului de execuţie. 
Personalul de execuţie are urmatoarele obligaţii: 

- sa participe la toate instructajele specifice 
- sa nu utilizeze scule si echipamente defecte 
- sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta la instruirea 

periodica, precum si oricare alte masuri necesare pentru evitarea incendiilor 
Periodic, in timpul execuţiei lucrărilor, personalul va fi testat asupra insusirii 

cunoştinţelor specifice prevenirii si stingerii incendiilor. 
In vederea primei interventii in caz de incendiu, se prevăd urmatoarele: 

-organizarea de echipe cu obligaţiuni concrete 
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-masuri si posibilitati de alertare a unitatilor de pompieri 
Conducătorii formaţiilor de lucru vor asigura instruirea permanenta a personalului si 

in acelaşi mod vor urmări respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor 
prevăzute in normele si legislaţia specifica. 

Se va respecta legislaţia in vigoare: 
- LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila 
- ORDONANŢA DE URGENTA Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National 

de yanagement al Situatiilor de Urgenta 
- ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005 
- ORDIN Nr. 1435 din 18 septembrie 2006 
- LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 
- ORDIN Nr, 130 din 25 ianuarie 2007 
-Ordinul 163 din 2007 
Masurile de prevenire si stingere a incendiilor vor fi precizate si in instrucţiunile de 

exploatare. 
Locurile cu pericol de incendiu sa explozie vor fi marcate cu indicatoare de 

avertizare conform prevederilor STAS 297/1,2 

8. Standarde si normative utilizate 
Instalaţiile sanitare interioare trebuie executate conform proiectului si in 

conformitate cu urmatoarele standarde, normative si prescripţii: 
I 9-2015 - Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor 

sanitare aferente clădirilor 
- STAS 1478-90 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi 

industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare 
- STAS 1795 - Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale de proiectare 
- STAS 1846 - Canalizări interioare. Determinarea cantităţilor de apă ce se evacuează 

din sistemul de canalizare 
- GR 043/1999 - Ghid privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare cu conducte din PVC 
- STAS 1504 - Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, 

armăturilor şi accesoriilor 
- STAS 2250 - Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxim 

admise 
- STAS 6686 - Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porţelan. Condiţii tehnice 

generale de calitate 
- STAS 185/1-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. 

Conducte pentru fluide. Semne şi culori convenţionale 
- STAS 185/4-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Obiecte 

de uz gospodăresc, corpuri de încălzire, guri de aer. Semne convenţionale 
- STAS 185/5-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. 

Aş-egate, aparate, rezervoare. Semne convenţionale 
- S1 AS 185/6-89 - Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Aparate 

de măsură şi control. Semne şi culori convenţionale 
- STAS 2099-89 - Elemente pentru conducte. Diametre nominale. 
- STAS 2250-73 - Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare 

şi presiuni de lucru maxime 
- Legea 10/1995 - Legea calităţii în construcţii 
- C56-2001 - Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 

aferente 
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- GT 063-04 - Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate pentru 
instalaţii sanitare 

- P 118-99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 
- HG 766/1997 - Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii 
Prezenta lista nu este restrictiva. Se ia consideraţie întotdeauna ultima ediţie a 

actului normativ. 

CAIET DE SARCIMI 
INSTALAŢII TERMICE 

1.GENERALITĂŢI 

Caietul de sarcini cuprinde: 
A. Indicaţii generale; 
B. Prescripţii generale; 
C. Condiţii de calitate pentru materiale, agregate, aparate; 
D. Lucrări pregătitoare; 
E. Execuţia lucrărilor; 
F. Verificarea lucrărilor; 
G. Elemente de recepţia lucrărilor; 
H. Prescripţii de tehnica securitatii muncii; 
I. Reglarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor termice de încălzire. 

L tWDICÂTi! GES^ERALE 
Lucrările constau în realizarea instalaţiilor de termice de încălzire si preparare apa 

calda menajera si cuprind urmatoarele elemente: 
- conducte din ţeavă din cupru; 
- corpuri de încălzire statice - radiatoare din otel; 
- bratari pentru susţinerea si fixarea conductelor; 
- tuburi de proiecţie la trecerea prin pereţi; 
- racorduri olandeze; 
- curbe, coturi, teuri si reducţii; 
- robineti dublu-reglaj prevăzuţi cu capete termostatate pentru tur 
- robineti dublu-reglaj pentru retur 
- robineti manuali de dezaerisire pentru radiatoare; 
- robineti de golire; 
- robineti de închidere si reglaj. 
Caietul de sarcini nu este restrictiv, însă orice modificare sau completare se va 

face numai cu avizul proiectantului. 

F'. PRESCRiPliJ GEWERALE 
La execuţia instalaţiilor de încălzire se va tine cont de urmatoarele norme normative si 

standarde: 
> I 13 - 2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea si intretinerea instalaţiilor de 

încălzire centrala: 
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> C 56 - 02 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de instalatii 
aferente construcţiilor; 

> I 27 - 73 - Instrucţiuni privind criteriile si metodologia de stabilire si verificare a 
clasei de calitate a lucrărilor de sudura la conducte si recipiente; 

> STAS 7132 - 88 - Instalatii de încălzire. Masuri de siguranţa la 
instalaţiile de încălzire centrala cu apa având temperatura maxima de 115°C 

> -STAS 482 - 90 - Racorduri olandeze; 
> -STAS 2553 - 79 - Robinet cu ventil dublu reglaj de colt; 
> -STAS 3932 - 77 - Bratari pentru tevi de instalatii; 
> -STAS 478 - 80 - Nipluri; 
> -Legea Securitatii si Sanatatii in munca nr.319/2006; 
> - NSSM - Norme de securitate si sanatate in munca 
> - C 300-94 - Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
> - P 118-99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. 

C. CONDIŢII DE CALITATE PENTRU MATERIALE, AGREGATE, APARATE 
Materialele utilizate în instalaţiile termice de încălzire vor trebui să facă faţă 

cerinţelor de calitate impuse de Legea 10/1995 cu modificările ulterioare, privind calitatea 
în construcţii şi să corespundă exigenţelor speciale de calitate ale lucrării. 

Cerinţele de calitate pentru elementele componente ale instalaţiilor de încălzire se 
referă la: 

- rezistenţa la stabilitate; 
- siguranţa în exploatare; 
- siguranţa la foc; 
- igiena, sănătatea oamenilor, protecţia şi refacerea mediului; 
- economia de energie, izolare termică şi hidrofugă; 
- protecţia împotriva zgomotului; 
- cerinţe funcţionale; 
- adaptare în utilizare; 
- durabilitate; 
- etanşeitate; 
- confort tactil şi antropodinamic; 
- aspect estetic; 
- facilităţi de transport, montare şi depozitare; 
- economicitate. 
Materialele utilizate la executarea instalaţiilor termice de încălzire vor avea 

caractristicile şi toleranţele prevăzute în standardele de stat sau în prescripţiile tehnice ale 
producătorilor (interni sau externi) şi vor satisface condiţiile tehnice cerute în proiect. 

Ele vor trebui să fie însoţite de : 
-certificatul de calitate al furnizorului care să confirme realizarea de către produsul 

respectiv a caracteristicilor tehnice prevăzute; 
-fişe tehnice şi specificaţii conţinând caracteristicile produsului şi durata de viaţă în 

exploatare în care se menţin aceste caracteristici; 
-instrucţiuni de montare, probare, întreţinere şi exploatare ale produsului; 
-certificatul de garanţie specificând perioada de timp în care se garantează 

caracteristicile declarate; 
-certificate de atestare a calităţii şi a performanţelor (agremente tehnice, avize 

tehnice, procese verbale de omologare) emise de către institute de specialitate, abilitate 
în acest scop. 
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Armăturile vor fi astfel alese încât să permită ca în ansamblul instalaţiei să se 
efectueze verificările şi probele prevăzute în Cap. 20 din Normativul I 13-02. 

Reţelele de conducte interioare se execută folosind tevi din cupru care să 
corespundă condiţiilor mecanice, termice şi de protecţie anticorosivă ale instalaţiei. 

Aceleaşi condiţii se pun şi pentru fitingurile de uz comun sau cele speciale - pentru 
anumite părţi ale instalaţiei sau pentru un anumit materia! de teavă. 

Pentru elementele conductelor folosite în instalaţiile care nu permit un control 
curent se folosesc materiale care să asigure o fiabilitate ridicată garantată. 

Alegerea cuprului ca material al ţevilor folosite la instalaţiile de încălzire interioare a 
fost facuta din urmatoarele considerente: 

-rezistenta perfecta la coroziune 
-capacitatea de a preveni procesul de creştere si raspandire a bacteriilor in apa din 

tevi 
-sunt realizate folosind tehnologii de varf, din cupru dezoxigenat cu fosfor, fare 

continut de oxigen 
-nu sunt resturi de carbon pe suprafaţa interioara a ţevilor 
-suprafaţa interioara a ţevilor este neteda 
-rezista la presiuni si temperaturi ridicate 
-tehnologie uscare de îmbinare 
Corpurile de încălzire trebuie să aibă certificarea şi, după caz, atestarea 

caracteristicilor termice şi hidraulice, inclusiv curba de variaţie a cedării de căldură în 
funcţie de temperatura şi debitul agentului termic şi de modul de racordare al corpului de 
încălzire la instalaţie 

Armăturile de reglare vor fi însoţite de certificarea variaţiei caracteristicilor de debit 
şi presiune în funcţie de gradul de închidere. 

Ca armături de închidere se recomandă utilizarea robinetelor cu bilă. 
Armăturile de reglare ale corpurilor de încălzire se aleg în conformitate cu soluţia 

de reglare a sistemului de încălzire respectiv stabilit în proiect 
Ţevile de cupru vor satisface cerinţele prescripţiilor tehnice ale normei SR EN 

1057, putând fi livrate in bare sau in colac. 
Fitingurile sunt fabricate conform SR EN 1254-1 din acelaşi material ca si ţevile. 

In cazul in care fitingul va fi folosit pentru conectarea unei tevi din cupru cu ţeava din alt 
material, acesta va fi din metal de tranzitie (bronz sau alama) 

L'. LJCRĂFC PREGĂTÎTOARE 
înainte de punerea în opera, toate materialele vor fi supuse unui control vizual în 

vederea constatării eventualelor degradări de natura sa le compromită tehnic si calitativ. 
Defecţiunile constatate se vor remedia, iar daca acest lucru nu este posibil 

materialele respective vor fi înlocuite. 
Păstrarea materialelor se va face în depozitele de materiale ale şantierului, cu 

respectarea normelor în vigoare privind prevenirea incendiilor. 
Depozitarea ţevilor de cupru se va face în rastele prin stivuire bucata cu bucata în 

compartimentele rastelului, sau în legături. 
Robinetii de trecere, armaturile, fitingurile si piesele din otel se depoziteaza pe 

sortimente si tipodimensiuni într-un compartiment cu destinatie precisa. 
Materialele ce pot fi deteriorate de agenţii climatici se vor depozita sub soproane si 

vor fi acoperite, sau în spatii închise. 

E. EAECUTîÂ LUCRĂRILOR 
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E.1. Operaţii de montaj 
Ordinea operaţiunilor depinde de procesul tehnologic de montaj al constructorului. 
Lucrările de execuţie necesita urmatoarele operaţii: 
fixarea în pereţi a dispozitivelor de susţinere, a brăţărilor si suportilor; 

^ realizarea golurilor tehnologice acolo unde este cazul; 
o definitivarea fixării conductelor si a suportilor; 

montarea corpurilor de încălzire complet echipate cu robineti de reglaj, dop si 
aerisitor manual 

^ realizarea legaturilor dintre conductele de distributie si corpurile de încălzire; 
spalarea cu apa potabila a instaiatiei; 
efectuarea probei de presiune la rece; 
efectuarea probei la cald si reglajul instaiatiei; 
efectuarea lucrărilor de vopsire a ţevilor; 
efectuarea lucrărilor de izolaţii termice; 
proba de eficacitate a instalaţiilor. 

• 
• 

E.2. Lungimea tronsoanelor 
înainte de a se trece la prelucrarea ţevilor în vederea montării lor este necesara 

stabilirea lungimii legaturilor la corpurile de încălzire si a conductelor de distributie. 
Pentru a stabili corect lungimile trebuie sa se tina seama de : 

^ poziţia conductelor fata de pereţi si pardoseala; 
P poziţia corpurilor de încălzire; 
P distantele dintre axele fitingurilor sau armaturilor montate pe conducte; 
^ lungimile ramificaţiilor si unghiurilor de ramificare; 
^ lungimile începerilor prin care trec conductele; 
P poziţia cazanului de încălzire; 
P traseele celorlalte instaiatii învecinate (instalatii electrice, de apa, etc.). 

E.3, îmbinarea şi montarea conductelor din cupru 
îmbinarea ţevilor din cupru se va realiza numai cu piese uzinale din acelaşi 

material ca şi ţeava şi sunt îmbinări fixe. 
Pentru instalatia de încălzire proiectata s-a ales ca metoda de îmbinare, lipirea 

capilara, moale (temperatura e lucru pana la 450°C). 
Tehnologia de îmbinare şi montare a ţevilor din cupru este următoarea: 

-măsurarea tronsoanelor de conductă; 
-tăierea perpendiculară a ţevii perpendicular pe axul său cu ajutorul 
unui dispozitiv de tăiere cu role sau a unui ferăstrău; 
-debavurarea exterioară şi interioară a capetelor de ţeavă folosind un 
debavurator; 
-calibrarea capetelor de ţeavă folosind la început un poanson si apoi, 
un inel; 
-curăţarea suprafeţei de sudură a ţevii (dezoxidare) cu ajutorul unor 
bureţi speciali (se pot folosi si cârpe speciale sau pânze abrazive 
moi); 
-curăţirea suprafeţei de sudură a fitingului (dezoxidare) cu ajutorul 
unei perii rotunde; 
-aplicarea pastei decapante pe capătul ţevii; 
-îmbinarea ţevii cu fitingui rotind fitingul uşor pana la refuz; 
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-încălzirea suprafeţelor de sudură până la tennperatyra de sudură (de 
lucru) folosind un pistol de lipit special pentru lipire moale; 
-se stinge flecara si se apropie aliajul de lipit la rostul capilar. 
Incalzindu-se de la imbinare, materialul de lipit se topeşte, umplând 
rostul capilar (un inel lucios apare in jurul fitingului) 
-se şterge locul lipit cu o carpa umeda, indepartand materialul de lipit 
in exces. 

E.4. Montarea conductelor 
Conductele trebuie sa fie montate astfel încât sa permită manipularea comoda a 

armaturilor de pe traseu, sa nu împiedice deschiderea ferestrelor a uşilor si circulaţia 
persoanelor. 

Atât conductele verticale cat si cele orizontale se fixează pe pereţi cu dispozitive 
corespunzătoare diametrului ţevii. Fixarea si susţinerea ţevii se va face cu bratari pentru 
fixare (confecţionate pentru fiecare dimensiune de conducta având posibilitatea de 
strângere pe conducta cu şurub). 

La racordarea ţevilor cu diametre diferite se va asigura: 
A continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate, pe orizontala prin care 

circula apa; 
A coaxialitatea conductelor verticale pentru orice agent termic, 
în cazul schimbărilor de direcţie ale fasciculelor de conducte montate în acelaşi plan, 

curbele se vor executa cu aceeaşi raza de curbura (corespunzătoare ţevii cu diametrul ce'l 
mai mare), în cazul când schimbarea de direcţie se face într-un plan perpendicular pe 
planul în care se găseşte fasciculul de ţevi. 

r..5. s'iflorstarea corpuri lor de încălzire 
Corpurile de încălzire se amplaseaza în general pe pereţii exteriori ai începerilor, 

sub ferestre, eliminându-se astfel formarea curenţilor reci si asigurându-se încalzirea 
unitara în începerea respectiva. 

La montarea corpurilor de încălzire se va ţine cont de indicaţiile producătorului. 
Ordinea operaţiilor de montare este urmatoarea: 
trasarea poziţiei radiatorului; 
trasarea locului consolelor si susţinătorilor; 
executarea găurilor pentru console si sustinatori si fixarea acestora la poziţie; 
fixarea radiatorului pe console si prinderea susţinătorilor; 
Trasarea poziţiei radiatorulu se face ţinând seama de urmatoarele distante de 

montaj: 
A distanta minima între corpul încălzitor si elementele de constructi executate din 

materiale combustibile vor fi stabilite funcţie de temperatura agentului purtător 
astfel: 5 cm pentru temperaturi până fa maxim 95 °C; 
distanta între corpurile de încălzire si pardoseala finita va fi de miniir 
în cazuri excepţionale se admite reducerea acestei distante pâna 

temperatura agentului purtător de căldură nu depăşeşte 95 °C. 
Ordinea operaţiilor pentru trasare (in cazul in care radiatorul se 

fereastra): 
A se traseaza axul ferestrei; 

de la ax într-o parte si alta se traseaza jumatate din lungimea corpului de încălzire; 
pentru corpurile care nu sunt montate sub fereastra va fi res 
coloanei indicata în planşa; 
se traseaza liniile orizontale pe care se vor monta consolele si susţinătorii 

A 

A • 

A 

10 cm. 

la 8 cm daca 

centreaza pe 

)ectata poziţia 
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Axele găurilor pentru console si sustinatori se traseaza mai lungi astfel ca dupa 
execuţia găurilor sa ramâna segmente marcate pentru a se putea stabili poziţia de fixare 
în gaura a consolei sau a susţinătorului. 

în cazul folosirii suportilor montati pe pardoseala, poziţia acestora se traseaza 
dopa aceleaşi reguli ca si consolele. Aceşti suporţi se traseaza si se fixeaza numai dupa 
ce s-a executat pardoseala finita. 

Aşezarea la poziţie a radiatorului se executa făcând urmatoarele operaţii 
principale: 

A se transporta radiatoarele la locul de montaj; 
A se aseaza radiatorul în fata consolelor pe un postament improvizat care are 

înaltimea egala cu înaltimea de montaj a consolelor, apoi se ridica uşor de capatul 
lasat pe pardoseala; 

A dupa aducerea la poziţia verticala se fixeaza de sustinatori cu doua plăcute ale 
acestora. 

E.S. Montarea cazanului 
Cazanul va fi instalat in conformitate cu normativele si reglementările in vigoare. 

Distanta dintre cazan si pereţi trebuie sa permite accesul direct la toate componentele 
cazanului si nu trebuie sa fie mai mica decât cea recomandata de către producător sau 
furnizor. 

F. VERIFICAREA LUCRĂRILOR 
Instalaţiile de încălzire se vor supune următoarelor probe: 

A proba la rece 
A proba la cald 
A proba de eficacitate 

La aceasta faza vor fi efectuate toate verificările necesare de către proiectant si 
beneficiar în special în ceea ce priveşte presiunile si durata probelor. 

'-.'i Fioba la rece 
Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulica la temperatura apei 

a rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei. 
Proba la rece se executa înainte de finisarea elementelor instalatiei, de închiderea 

lor în canale nevizitabile, de înglobarea lor în elemente de constructii , de finisare a 
acestora. 

Proba se va executa în perioadele de timp cu temperaturi mai mari de +5°C. 
în vederea executării probei la rece, se va asigura deschiderea completa a 

armaturilor de închidere si reglaj, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la 
conducta de apa potabila si !a pompa de presiune. 

înainte de proba de presiune la rece instalatia va fi spalata cu apa potabila. 
Spalarea instalatiei cuprinde racordarea conductei de ducere la conducta de apa 

potabila, umplerea instalatiei, racordarea conductei de întoarcere la jgheabul de golire la 
canalizare si menţinerea instalatiei sub jet continuu până când în apa golita din instalatia 
nu se mai observa impuritati (nămol, nisip). Operaţia se repeta cu schimbarea sensului de 
circulaţie al apei. Golirea se face cu viteza mare de scurgere a apei prin deschiderea 
completa a ambelor organe de închidere de pe racordul instalatiei. 

Presiunea de proba se va determina funcţie de presiunea maxima de regim si de 
presiunea de execuţie a instalatiei. 

Verificarea comportării instalatiei la proba la rece poate fi începute imediat dupa 
punerea ei sub presiune prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor îmbinărilor. 
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La îmbinările sudate controlul se face prin ciocanire, iar la restul îmbinărilor prin 
examinarea cu ochiul liber. 

yasurarea presiunii la proba va începe dupa cel puţin 5 ore de la punerea 
instalatiei sub presiune si se va face cu un manometru înregistrator sau cu un manometru 
indicator cu clasa de precizie, prin citiri la intervale de 1 minut timp de 3 ore. 

Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare daca pe toata durata 
probei, manometru! nu a indicat variaţii de presiune si daca la instalatie nu se constata 
fisuri, crapaturi sau scurgeri de apa la îmbinări si presgarnituri. 

în cazul constatarii unor scăderi de presiune sau a defecţiunilor enumerate mai sus 
se va proceda la remedierea acestora si se va repeta proba. 

F.2 Proba la cald 
Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii si modului de comportare a 

elementelor instalatiei la dilatare si contractare. Proba la cald se va executa la toate 
instalaţiile de încălzire, indiferent de agentul încălzitor utilizat pe întreaga instalatie sau pe 
parii de instalatie care pot fi puse în funcţiune separat. 

Proba la cald se va efectua în prezenta conducerii tehnice a şantierului si a 
delegatului beneficiarului, rezultatele consemnându-se într-un proces verbal. 

Proba la cald va fi efectuata înaintea finisării (vopsirii, izolaţiei) măscării sau 
închiderii elementelor instalaţiilor în canale nevizitabile, dar numai dupa închiderea 
completa a clădirii sau a probei la rece. 

Pentru afectarea probei la cald, instalaţiile interioare vor fi alimentate de preferinţa 
cu agent încălzitor de la sursa definitiva. în cazul în care aceasta nu a fost pusa în 
funcţiune, alimentarea se va face de la o sursa provizorie. 

Sursa de căldură va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului încălzitor 
potrivit prevederilor proiectului instalatiei mentionate în memoriu si breviarul de calcul. 

Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei. 
Proba la cald comporta urmatoarele: 

^ dupa ce apa a atins în instalatie nivelul corect, se ridica temperatura la 50°C si se 
menţine la aceasta în limitele temperaturii de +50 °C. 

v̂  dupa 2 ore de funcţionare se va face un control strict la toate corpurile de încălzire 
constatând gradul de încălzire la partea superioara si partea inferioara a acestora. 
Diferente mai mari de 5 °C între corpurile de încălzire nu se admit. 
Acelaşi control se va efectua si la conducte. 
La racirea instalatiei se va examina din nou toata instalatie spre a se controla din 

nou etanşeitatea. 
Dupa efectuarea probelor, instalatie va fi golita, daca până la intrarea în funcţiune 

exista pericol de îngheţ. 

F.3 Proba de eficacitate 
Aceasta proba se efectueaza cu scopul de a se verifica daca se asigura în diverse 

începeri temperaturile prescrise care au fost avute în vedere la proiectare. 
Proba de eficacitate se va face la toate instalaţiile de încălzire prin măsurători 

efectuate în începerile indicate de beneficiar. 
Proba de eficacitate se va face cu întreaga instalatie în funcţiune, în condiţii 

normale de exploatare, la temperaturi scăzute ale aerului exterior, cât mai apropiate 
situatiei nominale. 

Pentru proba, se încălzeşte ciadirea cu ce! puţin 3 zile înaintea probei, iar cu 48 de 
ore înaintea probei a agentului termic se regleaza conform specificului de reglaj, în limita 
unor abateri de+2 °C. 
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Pe timpul probei instalatia trebuie sa funcţioneze continuu si toate uşile si ferestrele 
sa fie închise. 

Se citesc temperaturile interioare din începeri cu ajutorul unor termometre montate 
la 75 cm de la pardoseala si cel mult 2 m de la peretele exterior cel mai dezavantajos, dar 
în afara zonei de radiaţie directa a corpului de încălzire (în încăperi de locuit). 

în încăperi cu alta destinatie masurarea se face în punctele în care amplasarea 
mobilierului sau a utilajului determina prezenta curenta a oamenilor, chiar daca distanta 
de masurare fata de peretele exterior rezulta mai mica de 1m, înaltimea de masurare fiind 
maximum 1m. 

Termometrele folosite la masurarea temperaturii aerului din începeri vor fi de tipul 
cu balon liber. în timpul efectuării măsurătorilor termometrele vor fi agatate de dispozitive 
care sa asigure spaţiul liber de jur împrejurul lor. 

încăperile în care se va masura temperatura interioara vor fi încăperile de colt si 
cele alaturate intrărilor neîncalzite în mod obligatoriu, de asemenea alte camere dupa 
apreciere; 

Rezultatele probei de eficacitate vor fi considerate satisfacatoare daca 
temperaturile aerului interior corespund celor prevăzute în proiect cu abateri de 1...2 °C 
în începeri si daca viteza aerului din încăpere satisface prevederile Normativului 
Republican de Protectia Muncii. Pentru masurarea temperaturii vor fi folosite doar 
termometre având o sensibilitate de 1/10°C. 

G. ELEMENTE DE RECEPŢIE Â LUCRĂRILOR 
Recepţia instalaţiilor de încălzire centrala se efectueaza în doua etape: 

recepţia la terminarea lucrărilor care are loc dupa terminarea completa a 
fiecărei lucrări sau grup de lucrări, înainte de predarea instalatiei în folosinţa 
beneficiarului; 

v̂  recepţia definitiva, care are loc la terminarea perioadei de garanţie dată de 
constructor. 

De asemenea se va verifica !a fata locului corespondenta execuţiei cu prevederile 
proiectului si ale prescripţiilor tehnice aferente în ceea ce priveşte amplasamentul, traseu! 
si dimensiunile diferitelor parii ale instalatiei. 

Asupra corpurilor de încălzire montate în instaiatie se fac urmatoarele verificări de 
către un reprezentant al beneficiarului si constructor 

A corespondenta cu proiectul în ceea ce priveşte tipul de corp de încălzire, 
marimea lui, cotele de montaj; 

A orizontalitatea si planeitatea lor (cu nivela de aer si cu metrul). 
T rigiditatea fixării în elementele de constructii. 
^ daca armaturile montate la corpurile de încălzire sunt vizibile, uşor 

accesibile si daca se închid si se deschid bine. 
La conducte, principalele verificări au ca obiect urmatoarele lucrări, înainte de 

izolarea termica si mascare: 
T executarea corecta a îmbinărilor, sudurilor si îndoirilor: vizual; 
T buna fixare a conductelor în bratari, console si alte dispozitive de susţinere; 
A paralelismul coloanelor cu suprafeţele finite ale pereţilor pe lângă care sunt 

montate; 
T respectarea poziţiei reciproce corecte a conductelor montate în plasa; 
T existenta ţevilor de protectia la trecerea conductelor prin pereţi si realizarea 

corecta a spaţiului dintre ţevile de protectia si conducte; 
T amplasarea corecta a dispozitivelor de golire a apei si a celor de aerisire. 
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Recepţia la terminarea lucrărilor se va face în conformitate cu Legea 10/95 privind 
calitatea în construcţii şi cu H.G. 273/94 - Regulamentul de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

Recepţia consta în efectuarea verificărilor scriptice si fizice si a măsurătorilor 
necesare pentru a constata daca lucrările s-au executat conform proiectului modificărilor 
aprobate precum si daca au fost îndeplinite condiţiile tehnice. 

Verificarea fizica consta dintr-o examinare generala a execuţiei lucrărilor tehnice 
aferente, controlându-se prin sondaj lucrările la care nu exista un proces verbal de 
constatare a calitatii lor. 

Controlul se va face în principal la: 
V montarea corecta a corpurilor de încălzire, inclusiv robinetii si legaturile; 
V etanşeitatea îmbinărilor de orice fel; 
^ executarea corecta a îmbinărilor si sudurilor; 
V corectitudinea pantelor de montaj; 
V asigurarea dezaerisirii instalatiei si a dilatarii conductelor; 
V rigiditatea fixării în elementele de constructie. 

Comisia de recepţie poate efectua orice încercare pe care o crede necesara pentru 
a constata buna comportare a instalatiei. 

Rezultatele examinărilor si ale încercărilor se consemneaza în procesul verbal la 
terminarea lucrărilor, eventualele completări si remedieri ale instalatiei trebuie 
consemnate în acest proces verbal de recepţie. De la data încheierii procesului verbal 
decurge perioada de garanţie. 

La recepţia definitiva se face o examinare generala a bunei funcţionari a instalatiei 
recepţionate la terminarea lucrărilor si a diverselor reparaţii efectuate în termenul de 
garanţie. De asemenea, se verifica daca s-au remediat deficientele semnalate în procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si se examineaza cu rezultatele încercării 
eficacitatii constatate în cursul anului de garanţie. Rezultatele acestor încercări se 
consemneaza în procesul verbal de recepţie definitiv ce se va încheia. Daca se mai 
constata deficiente care trebuie remediate, prin procesul verbal ce se încheie se 
stabileste un nou termen pentru efectuarea recepţiei definitive. 

s^.itll/4SLîRI DE PROIECŢIA MUNCII 
Proiectarea instalaţiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normelor si 

normativelor precizate in capitolul 2. Respectarea prevederilor din actele normative 
mentionate mai sus este obligatorie atat pentru executant, cat si pentru beneficiar. 

H. iPe parcursul execuţiei se vor respecta: 
- Norme generale de proiecţia muncii; 
- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii (aprobat cu Ordinul 

MLPATnr. 9/N/15.03.1993); 
- Prevederile specifice din 1.13-2015 - Normativul pentru proiectarea, executarea si 

exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală 
H.2.ln exploatare se vor respecta: 
-Norme generale de protectia muncii; 
-Prevederile specifice din normativul 1.13-2015 - Normativul pentru proiectarea, 

executarea si exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. 

I.MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 
Proiectarea instalaţiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normelor si 

normativelor precizate in capitolul 2. 
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Respectarea prevederilor din actele normative mentionate mai sus este obligatorie 
atat pentru executant cat si pentru beneficiar. 

1.1.Pe parcursul execuţiei se vor respecta: 
-Normativ P 118/99 - Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor; 
-Normativ C 300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata 

executării lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora; 
-Prevederile specifice din 1.13-2015 - Normativul pentru proiectarea, executarea si 

exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. 

1.2. In exploatare se vor respecta: 
-Normativ P 118 - Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor; 
-Prevederile specifice din normativul i. 13-2015 - Normativul pentru proiectarea, 

executarea si exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. 
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