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S.C. PROIECT S.R.L. Proiect nr.6812.2 

LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI  

 INFRASTRUCTURA  

Nr. 

crt 
Simbol  Denumirea articolelor U.M. Cantit. 

0 1 2 3 4 

1.  TSA18A1 Săpături manuale în spatii limitate sub 1,00m 

 

mc 2,05 

2.  RPCT20C1 Desfacerea pardoselilor din ciment, fara 

recuperarea materialelor 

 

mp 134,60 

3.  CA01A1 Turnare beton simplu în fundaţii 

 

mc 2,60 

4.  CB11A1 Cofraj pentru beton în elevaţii 

 

mp 3,75 

5.   Umplutura din piatra sparta 

 

mc 9,75 

6.   Compacrare cu mai de mana a umpluturilor mc 

 

9,75 

7.  CG32C1 I.M. Umplutură din pietriş 

 

mc 13,90 

8.   Procurare pietriş 

 

mc 18,75 

9.  CG18A1 Pardoseli din beton slab armat de 10 grosime turnat 

în câmp continuu 

 

mp 

mc 

141,20 

14,45 

10.  CC01A1 Montat armături în pardoseli 

 

kg 353,00 

11. NL Hidroizolatie orizontala 

 

mp 139,10 

12.  Foliem PVC 

 

mp 134,60 

13. 2100910 Procurare beton C12/15 

 

mc 17,20 

14. TRA06A10 Transport beton 

 

to 43,00 

15. CZ0301G1 Confecţionat armături din OB37 

 

kg 353,00 
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16. TRA01A10 Transport armături 

 

to 0,35 

17. NL Dren 

 

m 52,10 

18. TRB Transport pamant cu roaba la 50m 

 

to 36,10 

19. TRI 

 

Incarcarea manuala a pamantului in auto to 36,10 

20. TRA 

 

Transport pamant to 36,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit 

ing.Barla Attila  
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 S.c PROIECT S.R.L.     Proiect nr.6812.2 

  TÂRGU MURES Faza:  D.T. 

BORDEROU 
piese scrise şi desenate  

Capitolul 1 - Piese scrise 

 Memoriu de rezistenta 

 Caiet de sarcini pentru lucrari de constructii 

 Program de control pentru lucrările de rezistenţă 

 Instrucţiuni pentru urmărirea curentă partea de structură 

Capitolul 2 - Piese desenate 

 

R.1  Plan fundatii; Detalii de fundatii sc. 1 : 50;20 

   

   

 

 

 

 

 

Intocmit 

ing.Barla Attila 
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 S.c PROIECT S.R.L. Proiect nr. 6812.2 

 TÂRGU MURES Faza:  D.T. 
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S.C. PROIECT S.R.L. Proiect nr.6812.2 

  TÂRGU MURES Faza:  D.T. 

PROIECT TEHNIC DE INTERVENŢIE 

MEMORIU DE REZISTENŢĂ 

Baza întocmirii proiectului tehnic de intervenţie impus de doleanţa 

investitorului, a fost concluzia şi pct.8 al expertizei tehnice. 

Se doreste executarea lucrarilor de reamenajare la trei sali din 

gradinita. 

Pentru eliminarea cauzelor degradarilor, asigurarea capacitatii 

portante si asigurarea durabilitatii interventiilor se prevad urmatoarele 

modificari si reparatii: 

 Se executa reparatii la stratul de hidroizolatie la pereti 

 Se reface stratul suport al pardoselii din beton slab armat, pe 

un strat de pietris compactat 

 Se va inlocui pardoseala din parchet lamelar 

 Se vor igieniza salile reamenajate 

 Se vor recompartimenta grupurile sanitare 

 Se va proiecta o rampa pentru accesul persoanelor cu handicap 

 Se propune un dren sub pardoseala, pentru eliminarea umezelii 

din structura 

Amplasamentul şi constructia se încadrează: 

 zona seismică:  ag = 0,12, Tc = 0,7(cf.P100-2006) 

                                            ag = 0,15, Tc = 0,7(cf.P100-2013) 

 categoria de importanţă: C (cf. HG 766/97) 

 clasa de importanţă:  III (cf.P100-1/2006) 

    

          Modificarile propuse prin proiect nu afecteaza in nici un fel 

constructiile invecinate. 

Documentaţie tehnică va fi supusă verificării prin grija investitorului, 

pentru cerinţa A1 conform HG 925/95.  
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S-au avut în vedere prevederile din: 

* P100-1/2006 - Cod de proiectare seismică 

* P100-3/2008 - Cod de proiectare seismică pentru construcţii 

existente 

* CR6-2013 - Cod de proiectare pt. structuri din zidărie 

* NP112-04 – Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare 

directa 

* NP005-2003 - Cod de proiectare a structurilor de lemn 

* NP064-02 Normativ pentru proiectarea mansardei 

* SR EN 1991-1-1 - Acţiuni asupra construcţiilor 

* SR EN 1992-1 – Proiectarea structurilor de beton 

* CR 1-1-3-2012 -  Cod de proiectare evaluarea actiunii zapezii 

asupra constructiilor 

* CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare evaluarea actiunii vantului 

asupra constructiilor  

 

Amplasamentul şi constructia se încadrează: 

 zona seismică:  ag = 0,12g, Tc = 0,7 (cf. P100-1/2006) 

 categoria de importanţă: C (cf. HG 766/97) 

 clasa de importanţă:  III (cf. P100-1/2006) 

Documentaţie tehnică va fi vizată de către expertul tehnic şi supusă 

verificării prin grija investitorului, pentru cerinţa A1 conform HG 925/95.  

 

 

 

 

 Proiectant de rezistenţă 

 ing.Barla Attila 
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 S.C. PROIECT S.R.L. Proiect nr.6812.2 

   TÂRGU MURES Faza:  D.T. 

CAIET DE SARCINI 

pentru lucrările de cosntrucţii 

1. PREVEDERI GENERALE 

1.1. Săpătură 

Lucrările de săpătură se vor începe după îndepărtarea resturilor de 

materiale. La terminarea săpăturilor se vor verifica cotele în plan şi de 

nivel, recepţia calitativă consemnându-se în proces verbal însuşit de 

investitor, proiectant şi antreprenor. 

I. Beton, beton armat şi beton precomprimat 

1. Generalităţi 

 1.1. Calitatea materialelor şi nivelul de execuţie va fi în conformitate 

cu: 

 STAS 10107/0-90 

 Codul de practică NE012-2010 

 P73 - 78 (bul. Constr.12/1978) 

 C56-85 - Caietul V-cap.1,2 şi 3 (Bul. constr.1-2/1986) precum şi 

a standardelor şi normativelor care prevăd, în legătură conexă, 

condiţii de realizare a unei calităţi conforme cu aceste acte 

normative. 

1.2. Toate materialele care intră în componenţa betonului trebuie să 

corespundă exigenţelor cerute de actele normative precizate în prezentul 

caiet de sarcini, nefiind admisă nici o derogare fără aprobare scrisă a 

Consultantului. 
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1.3. Actele care certifică calitatea materialelor şi care urmează să 

intre în alcătuirea betonului trebuie să fie prezentate în prealabil 

Consultantului. 

1.4. Antreprenorul este obligat să plătească confecţionarea, 

transportul şi probele de laborator pentru verificarea calităţilor mostrelor. 

1.5. Pe durata lucrărilor Antreprenorul este obligat să ia probe martor 

şi să le supună încercărilor la laboratorul de specialitate, pe cheltuiala 

proprie, şi să remită în scris Consultantului rezultatul acestor probe. 

2. Stabilirea reţetei 

2.1. Clasa betonului, definit conform STAS 10107/0-90 art. 2.1.1.1 

se stabileşte prin proiect, pentru fiecare element de construcţie. 

2.2. Clasele minime de betoane pentru elementele de construcţii sunt 

precizate în STAS 10107/0-90 art.2.1.1 tabelul 2, cu excepţiile care sunt 

prevăzute în acelaşi articol. 

2.3. Pentru stabilirea reţelelor de beton, pentru fiecare clasă 

prevăzută în proiect, Antreprenorul are obligaţia, de a face încercări 

preliminare, în vederea reducerii la minimum a dozajelor de ciment, ţinând 

seamă de calitatea solicitată pentru buna funcţionare în timp a obiectului în 

cauză. 

Rezultatul final al acestor încercări preliminare va fi remis în scris 

Consultantului în vederea aprobării lui, înainte de a se trece la 

confecţionarea betonului pe şantier. 

2.4. Nu se admite modificarea reţelelor de beton aprobate pe 

parcursul execuţiei lucrării. 

2.5. În cazul betonului armat, dozajul de ciment nu va fi mai mic de 

240 kg/mc. 

2.6. La betoanele prescrise cu grad de impermeabilitate, nu se admite 

ca raportul A/C să depăşească valorile: 

0,6 pentru grad de impermeabilitate P4
10

 

0,55 pentru P4
10

, în cazul betoanelor simple expuse la 

agresivitate intensă; 

0,50 pentru gradul de impermeabilitate P8
10

 

0,45 pentru gradul de impermeabilitate P12
10 

3. Materiale pentru betoane 

3.1. Cimenturi 

Cimentul este componentul principal al betonului. 
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Sortimentele uzuale de ciment, în funcţie de domeniul şi de 

condiţiunile de utilizare, sunt prevăzute în Codul de practică NE012. 

Folosirea cimenturilor se va face după cum urmează: 

3.1.1. Nu se poate înlocui tipul de ciment prevăzut în proiect, fără 

acordul scris al Consultantului. 

3.1.2. Condiţiunile de livrare, transport, depozitare şi control al 

calităţii cimentului sunt prevăzute de Codul de practică NE012-2010 ca şi 

în STAS 227-86. 

3.1.3. Se menţionează că pentru evitarea dificultăţilor de 

aprovizionare, dar numai atunci este posibil, se va folosi cimentul Pa35, 

numai cu avizul scris al Consultantului. 

3.1.4. Cimentul rămas la depozit, timp mai îndelungat de 60 zile, nu 

va putea fi folosit la lucrări de beton şi beton armat decât numai după 

verificarea stării de conservare, în strictă conformitate cu NE012-2010. 

3.1.5. Sortimentele de cimenturi, caracterizarea acestora, domeniul şi 

condiţiile de utilizarea ale acestora sunt precizate în Codul de practică 

NE012-99. 

Codul de practică NE012-2010 - Livrare şi  

Codul de practică NE012-2010 - Depozitare 

Codul de practică NE012-2010 - Verificarea calit. la aproviz. 

Verificarea calităţii înainte de utilizare 

Metodele de verificare sunt reglementate de STAS 227/1,2,3,4,5,6-

86 şi Codul de practică NE012-2010. 

3.2. Agregate 

La prepararea betonului cu densitatea aparentă cuprinsă între 2201 şi 

2500 kg/mc se folosesc agregate grele provenind fie din sfărâmarea 

naturală sau concasarea rocilor. 

Condiţiunile de folosire ale agregatelor pentru confecţionarea 

betonului sunt precizate de: 

a) condiţiunile tehnice ale agregatelor, precizate în STAS 1667-76 

(Codul de practică NE012-2010); 

b) modalitatea de depozitare - conf. cu Codul de practică NE012-

2010; 

c) controlul calităţii agregatelor la aprovizionare (conf. cu Codul de 

practică NE012-2010-şi înainte de utilizare; 

d) nu este admis derogarea de la prevederile precizate la punctele 

(a), (b) şi (c); 

e) odată ce a fost aprobată de Consultant sursa de aprovizionare cu 

agregate, schimbarea ei pe parcurs nu este admisă decât cu avizul 

scris al acestuia; 
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f) umiditatea agregatelor va fi determinată zilnic, pentru a se 

corecta în funcţie de acesta factorul apă-ciment. 

Metoda de verificare a calităţii agregatelor sunt precizate în Codul de 

practică NE012-2010. 

3.3. Apa 

Apa utilizată la confecţionarea betonului poate fi de provenienţă: 

  reţeaua publică de apă potabilă; 

 alte surse, când apa trebuie să îndeplinească condiţiile din STAS 

790-84. 

Dacă pe parcursul execuţiei se constată că apa provenită din reţeaua 

publică îşi schimbă culoarea sau gustul, se va sista prepararea betonului şi 

se va verifica operativ calitatea apei, care trebuie să fie conform cu STAS 

790-84. 

3.4. Aditivi 

a) Aditivi sunt substanţe care adăugate la prepararea betonului au 

drept scop îmbunătăţirea calităţii acestuia pentru lucrabilitate, 

impermeabilitate, rezistenţe superioare, întârzierea sau accelerarea 

procesului de întărire, îmbunătăţirea gradului de gelivitate etc. 

b) Folosirea aditivelor şi dozajul acestora sunt prevăzute în proiect, 

în funcţie de caracteristica constructivă şi funcţională a obiectului 

şi de tehnologia de turnare a acestuia. 

c) În cazul de folosire concomitentă a doi aditivi sunt obligatori 

încercări preliminare şi avizul unui laborator de specialitate. 

d) Tipurile uzuale de aditivi, ca şi modul de folosire al acestora, este 

prevăzut în Codul de practică NE012-2010: 

 Aditivul Disan - pentru îmbunătăţirea lucrabilităţii, a tendinţei 

segregare, creşterea gradului de impermeabilitate şi a rezistenţei 

la îngheţ-dezgheţ 

 Aditivul Flubet este un superplastifiant, cu efect intens reductor 

de apă şi se foloseşte în cazul betoanelor de clasă minimum 

(B200). 

Utilizarea lui se recomandă în cazurile următoare: 

 betoane pentru elemente subţiri şi cu armături dese; 

 betoane puse în lucrare cu pompa; 

 betoane de rezistenţă superioare 
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 Aditivul întârzietor de priză Replast cu care se poate obţine o 

întârziere a timpului de priză de max. 18 ore 

 Aditiv accelerator de priză - Clorura de calciu 

 Aditiv impermeabilizator pentru mortare Apastop . 

NU SE FOLOSEŞTE LA BETOANE !! 

3.5. Prepararea betonului 

3.5.1. Betonul se va prepara de regulă în staţii centralizate, cu 

personal calificat ale cărui sarcini sunt precizate în Codul de practică 

NE012-2010, care trebuie atestat. 

3.5.2. Betonul se caracterizează prin: 

 clasa betonului 

 lucrabilitate 

 tipul de ciment 

 mărimea agregatelor  

 gradul de impermeabilitate  

 gradul de gelivitate 

Caracteristica betonului se precizează prin proiect. 

3.5.3. Reţeta betonului se precizează porin încercări preliminare, în 

funcţie de caracteristicile cerute prin proiect, astfel încât să se obţină cu un 

consum cât mai mic de ciment. 

Rezultatele încercărilor preliminare, atestate de un laborator de 

specialitate autorizat, vor fi supus aprobării proiectantului. 

3.5.4. Staţie de betoane va livra beton de calitate precizată în reţea 

aprobată de proiectant având obligaţia de a determina zilnic gradul de 

umiditate al agregatelor în vederea corectării factorului apă - ciment. 

Această corecţie este singura admisă a se aduce reţetei de beton fără 

aprobarea Consultantului. 

3.5.5. Controlul calităţii betonului preparat se va face prin prelevare 

de probe în condiţiunile Codul de practică NE012-2010. Transporturile şi 

încercarea probelor de laborator se fac pe cheltuiala Antreprenorului. 

3.5.6. Amestecarea şi încercarea betonului în mijlocul de transport se 

va face în conformitate din normativul sus citat. 

3.6. Transportul betonului 

Betonul gata preparat trebuie să evite în modul cel mai riguros 

următoarele situaţii: 

 pierderea laptelui de ciment; 
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 evaporarea sau aportul suplimentar apă datorită intemperiilor; 

 începutul de priză, datorită timpului prea îndelungat de 

transport; 

 segregarea. 

Din aceste motive se vor respecta prevederile din Codul de practică 

NE012-99. 

4. Oţelul pentru armături 

4.1. Oţelul trebuie să îndeplinească condiţiunile tehnice prevăzute în 

STAS 430/1 şi 3-89, 438/2-80 şi Codul de practică NE012-2010. 

4.2. Tipurile de oţel beton sunt precizate în Codul de practică 

NE012.  

4.3. Folosirea altor tipuri de oţeluri nu este posibilă decât cu 

aprobarea Proiectantului care se face numai pe baza certificatului de 

calitate emis de producător. 

În lipsa certificatului utilizarea oţelului respectiv se va face pe baza 

încercărilor de laborator, pentru verificarea caracteristicilor mecanice, prin 

încercarea la tracţiune şi de sudabilitate. 

4.4. Fasonarea armăturilor se va face conform proiectului şi Codul de 

practică NE012-2010. 

5. Cofrajele şi susţinerile lor 

5.1. Cofrajele şi susţinerile lor trebuie să asigure forma, dimensiunile 

şi gradul de finisare al construcţiei conform proiectului. 

Calităţile pe care trebuie să le îndeplinească cofrajele sunt precizate 

în NE012-2010. 

5.2. Montarea cofrajelor se va face astfel încăt să asigure forma şi 

dimensiunile construcţiei, să fie rigide şi foarte bine sprijinite pe elementele 

de susţinere, care se reazemă pe teren, astfel încât pe timpul turnării 

betonului, să nu se producă deformări laterale sau tasări pe verticală, 

situaţii care nu sunt admise. 

5.3. Verificarea calitativă a lucrărilor de cofraje şi de sprijinire este 

precizată în normativul C56-85 Caietul VII.cap.1. art.1.1. + 3.6. act 

normativ a cărui respectare este obligatorie. 

5.4. Nerespectarea celor de mai sus de către Antreprenor poate 

conduce la deformări ale cofrajelor în timpul turnării, lucru care va fi 

remediat în maxim 1 oră de la apariţie, prin înlăturarea şarjei de beton 

respective, recofrarea şi asigurarea corespunzătoare. 

Aceste remedieri se vor suporta pe cheltuiala Antreprenorului. 
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6. Turnarea betonului 

Cuprinde următoarele activităţi: 

6.1. Montarea armăturilor 

Montarea armăturilor în cofraje începe numai după: 

  recepţionarea calitativă a cofrajelor şi a sprijinirilor acestora 

 corespondenţa cu proiectul a ansamblului de cofraje care 

urmează să participe la procesul de betonare, inclusiv poziţia 

golurilor; 

 aprobarea de către Consultant a fişei tehnologice de betonare 

6.1.1. Armături din oţel moale 

Prin armături de oţel moale se înţelege oţelurile beton OB37, PC60 şi 

STNB şi STPB sau alte similare care au fost precizate la punctul 

3.3.6/punct c. 

a) montarea armăturilor din oţel moale va respecta prevederile 

proiectului şi Codului de practică NE012-2010; 

b) se precizează ca înnădirea barelor de armătură trebuie să respecte 

prevederile STAS 10107/0-90/6.3; 

c) înlocuirea armăturilor prevăzute în proiect se face cu aprobarea 

Consultantului în condiţiile Codului de practică NE012-2010. 

d) toleranţele admise la fasonarea şi montarea armăturilor sunt cele 

prevăzute Codul de practică NE012-2010; 

e) concomitent sau după terminarea montării armăturilor în cofraje, 

se pozează şi se fixează cofrajele golurilor şi piesele metalice de 

încastrare prin haftuire de armături; 

f) verificarea calităţii şi recepţia armăturilor, care sunt lucrări care 

devin ascunse, se materializează prin proces verbal, în 

conformitate cu prevederile C56-85 - Caietul V. pct.2.4. 

6.2. Turnarea betonului 

6.2.1. Turnarea betonului la construcţiile de beton, beton armat şi 

beton precomprimat se va face, în mod obligatoriu, în conformitate cu fişa 

tehnologică, întocmită în prealabil de Antreprenor şi aprobată de 

Consultant. 

6.2.2. Fişa tehnologică de turnare va ţine seamă de regulile generale 

de betonare precizate în Codul de practică NE012-2010 de respectarea 

cărora va depinde aprobarea Consultantului, menţionată mai sus. 

6.2.3. Betonarea diferitelor elemente şi părţi de construcţie se va face 

cum urmează: 
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a) fundaţiile, elementele verticale, grinzile şi plăcile cadrele şi 

elementele masive vor respecta Codul de practică NE012-2010; 

b) nu se admit rosturi de turnare în afara acelora care sunt prevăzute 

în proiect şi în fişa tehnologică, aprobată de Consultant (rostul de 

turnare se crează la întreruperea procesului de betonare de cel 

puţin 1 oră). În acest context se precizează că timpul de începere 

a prizei va fi precizat în reţeta betonului, atunci când se fac 

încercările preliminare); 

c) la recipienţii care înmagazinează lichide, rosturile de turnare vor 

fi prevăzute prin proiect şi echipate cu profile de etanşare 

metalice sau PVC. Nu se admit alte rosturi de turnare; 

d) în mod obligatoriu, turnarea betonului se va face în straturi 

orizontale, de cel mult 50 cm grosime, în cazul vibrării cu 

pervibratorul; 

e) compactarea betonului prin vibrare, va respecta prevederile 

Codului de practică NE012-2010, dându-se o deosebită atenţie la 

zona profilelor de etanşare şi zona pieselor de ancoraj în scopul 

obţinerii unui corect grad de umplere şi de compactare; 

f) zonele în care se constată că betonul este segregat sau în care 

cofrajele au cedat, vezi punctul 3,5,4 se vor înlătura imediat 

înainte de întărirea betonului, aceste zone urmând a fi refăcute 

complet, în mod corect, atât în ce priveşte armătura cât şi 

betonul. În cazul că obiectul în cauză este recipient care 

înmagazinează apa, zonele de contact afectate de refacere se vor 

marca cu vopsea roşie, atât la interior cât şi la exterior, pentru a 

se verifica în mod special la proba de etanşeitate. 

Cheltuielile aferente înlocuirii betonului şi a armăturii, ca şi acelea 

privind restabilirea etanşeităţii privesc integral pe Antreprenor; 

a) la terminarea betonării, cablurile din interiorul tecilor trebuie să 

fie mişcate când betonul încă nu s-a întârit, pentru a reduce 

efectul deblocare cauzate de eventuale deformări ale tecilor; 

b) de asemenea se va insufla aer prin capetele tecilor sau prin 

orificiile de golire, de la nivelul minim, pentru îndepărtarea apei 

de condens sau a impurităţilor din interiorul tecilor. 

6.3. Tratarea betonului după turnare 

Este obligatorie tratarea betonului după turnare, conform Codului de 

practică NE012-2010. 

O atenţie specială se va acorda recipienţilor pentru lichide, 

prevederile respective trebuind să fie incluse în proiect. 
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6.4. Decofrarea şi descintarea 

Decofrarea se va face conform prevederilor Codului de practică 

NE012-2010. 

La recepţia lucrărilor de beton după decofrare, se vor respecta 

prevederile normativului C56-86 (art.2.7) cu precizările din anexa X.3 şi 

X.4. din Codul de practică NE012-2010, cu privire la toleranţele şi la 

defectele admise. 

6.5. Verificarea calităţii betonului 

a) Controlul calităţii betonului la locul de punere în operă se va 

realiza conform Codul de practică NE012-2010, probele vor fi 

trimise la laborator, care va emite un buletin unic, în baza căruia 

se va putea face aprecierea calităţii betoanelor pus în lucrare, 

conform prevederilor normativului C56-85 (Caietul V-art. 2.11 - 

2.15). 

b) Probele menţionate mai sus vor fi confecţionate, prelevate, 

păstrate, notate şi încercate conform prevederilor STAS 1175-88. 

c) Defectele admisibile privind aspectul şi integritatea elementelor 

turnate din beton şi beton armat sunt arătate în Codul de practică 

NE012-2010. 

d) Nu sunt admise defectele care afectează rezistenţa elementelor 

din beton precomprimat sau care afectează etanşeitatea 

recipienţilor care înmagazinează lichide (beton segregat sau 

necomprimat). 

Aceste defecte se înlătură încă din timpul procesului de betonare. 

Dacă înlăturarea defectelor nu este posibilă, atunci toate cheltuielile 

necesare pentru refacerea structurii de rezistenţă sau a etanşeităţii ca şi a 

acelora precizate la aliniatul precedent, privesc în mod exclusiv pe 

Antreprenor (vezi şi paragraf 3.6.2. aliniatul f). 

e) Nu este admisă acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări 

(ziduri, tencuieli, protecţii, finisaje etc.) fără recepţie calitativă a 

acesteia de către Investitor şi Consultant, cu care prilej se va 

încheia un proces verbal de lucrări care devin ascunse. 

7. Lucrări premergătoare, şarpantă din lemn  

şi elemente de dulgherie 

Standarde, normative şi prescripţii tehnice 
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NP005-96 Cod pentru calculul structurii din lemn 

NP017-97 Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor 

structurale din lemn 

STAS 956-71 Construcţii din lemn 

STAS 857-73 Piese şi elemente din lemn 

STAS 5170-73 Lemn rotund şi răşinoase 

STAS 1040-85 Lemn rotund. Manele şi prăjini 

STAS 1294-93 Lemn rotund de răşinoase 

STAS 942-86 Cherestea de răşinoase 

STAS 5194-88 Cherestea. Măsurare, reguli de verificarea calităţii 

STAS 9184-87 Cherestea. Metode de măsurarea defectelor 

STAS 9266-89 Cherestea. Determinarea umidităţii 

STAS 500/1-89 Oţeluri de uz general 

STAS 500/2-90 Oţeluri de uz general. Mărci. 

Pentru piese metalice de îmbinare (şuruburi, piuliţe, şaibe, cuie etc.) 

STAS 1755-71 STAS 925-93 

STAS 1451-80 STAS 926-93 

STAS 1452-80 STAS 1450/1-89 

STAS 1453-80 STAS 1450/3-89 

STAS 1454-80 STAS 1450/4-89 

STAS 1455-80 STAS 1450/5-89 

STAS 1456-80 STAS 395-88 

STAS 2349-85  STAS 2111-90 

STAS 922-89  

C46-86 Instr.tehnice pentru prevenirea şi combaterea 

buretelui de casă la material lemnos 

C58-86 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor 

combustibile din lemn şi textile în construcţii. 

Umiditatea lemnăriei va fi sub 15% şi se va determina prin 

procedeele stipulate în STAS 9266-89. 

Materiale şi produse 

 Lemn rotund din 

răşinoase 

STAS 5170-83, SR1294-92 

 bile, manele şi prăjini STAS 1040-85 
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 cherestea din răşinoase STAS 942-86, STAS 1949-86 

 şuruburi STAS 1755-71, STAS 1451-80 

 piuliţe şi şaibe STAS 922-89, STAS 926-90 

 cuie pentru construcţii STAS 2111-90. 

Livrarea, depozitarea şi manipularea se va efectua corespunzător 

pentru a se evita permanent efectul umidităţii provenite din precipitaţii 

naturale. 

Depozitarea se va face deasupra solului, ferit de precipitaţii şi în 

locuri ventilate. 

Este interzisă depozitarea lemnului rotund necojit. 

Este indicată livrarea lemnului prelucrat (ecarisat sau cioplit) protejat 

chimic în mod preventiv conform STAS 9302/1-88. 

Executarea lucrărilor 

Şarpanta se va asambla dulghereşte, în mod special ancorarea 

cosoroabei de centură, prin intermediul buloanelor  12/75 cm fiind 

obligatorie. 

Elementele şarpantei, popii se vor "descărca" numai pe elemente 

transversale portante ale structurii. 

După montarea şarpantei se va executa tratarea antiseptică, hidrofugă 

şi ignifugarea lemnăriei, cu utilizarea soluţiei Diasil sau ROMALIT-NTB 

în concentraţie de 12% cu respectarea indicatorilor stipulate în C46-86 

anexa 4, iar ignifugarea cu Diasil conform prevederilor C58-86. 

Măsurarea şi decontarea se va efectua la "metru cub" de lemn 

efectiv pus în operă, pierderile de prelucrare, tehnologice, transport şi 

punere în operă, apreciindu-se de fiecare ofertant în parte, în cazul 

solicitărilor ofertelor de execuţie. 

 

                                                    Intocmit 

ing.Barla Attila  
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 S.C. PROIECT S.R.L. Proiect nr. 6812.2 

   TÂRGU MURES Faza:  D.T. 

 PROGRAM DE CONTROL 
pentru lucrări de rezistenţă 

 

MODERNIZARE GRADINITA 

COM. INEU, NR 113, JUD. BIHOR 

 

Prezentul program de control este întocmit în concordanţă cu 

prevederile DISPOZIŢIEI nr.15/05.03.2003 al I.S.C. Bucureşti şi a altor 

prevederi şi Legea 10/95 privind Calitatea în construcţii. 

 La control vor participa: 

P - Proiectant 

B - Beneficiar 

C - Constructor 

şi de la caz la caz Iinspector de specialitate din cadrul Inspectoratului în 

construcţii Mureş pe bază de invitaţie de către investitor. 

Cu ocazia controalelor se vor încheia procese verbale de lucrări ce 

devin ascunse PVLA, procese verbale de control în faze determinante 

PVFD, procese verbale de recepţie calitativă PVRC, procese verbale de 

recepţei PVR - semnate de către factorii participanţi la control.  

Constructorul va anunţa din timp în scris factorii interesaţi pentru 

participare la control, şi cu cel puţin 10 zile înainte Inspecţia în construcţii 

pentru efectuarea verificărilor necesare acordării acestor faze. 

 

 

Nr.

crt 

Faze de lucrări ce se 

controlează, se verifică sau 

se recepţionează calitativ şi 

pentru care trebuiesc 

întocmite documente scrise 

Cine 

participă  

Acte 

 

încheiate 

Data 

contro- 

lului 

Observ. 

0 1 2 3 4 5 

 1 Verificare natură teren de 

fundare   

PBCIs PVLA 

PV FD 

  

 2 Recepţia structurii de 

rezistenţă 

PBC PVLA   
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NOTĂ: 

 Rubrica 4 se va completa la data controlului. 

 Pentru recepţia de structură se va prezenta toate documentele 

specificate Codul de practică NE012-2010 şi normativul C56-2002.  

 

 

 

 

 

 

Beneficiar Constructor 

  

 

 

 

Verificator atestat Proiectant 

 S.C. PROIECT S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

Viza: I. J. C. Bihor 
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 S.C. PROIECT S.R.L. Proiect nr. 6812.2 

   TÂRGU MURES Faza: B. Proi.tehn.de interv. 

INSTRUCTIUNI  
pentru urmărirea curentă partea de structură 

Prezentele instrucţiuni privind urmărirea comportării în timp se 

bazează pe prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi 

sunt redactate în acord cu prevederile normativului P130-97 - “Norme 

metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor inclusiv 

supravegherea curentă a stării tehnice a acestora", corelate cu prevederile 

normativului C167-83, prezenta documentaţie va fi îndosariată în capitolul 

„D” a cărţii tehnice a construcţiei. 

1.  Examinarea structurii in ansamblu 

a) Schimbări în poziţia obiectului de construcţie în raport cu mediul 

de implantare manifestate DIRECT prin deplasări vizibile orizontale, 

verticale, înclinări sau prin EFECTE SECUNDARE vizibile ca 

desprinderea trotuarelor, apariţia unor rosturi sau crăpături. 

b) Schimbări în forma obiectului de construcţie manifestate DIRECT 

prin deformaţii vizibile verticale, orizontale şi rotiri sau prin EFECTE 

SECUNDARE ca înţepenirea uşilor, ferestrelor. 

c) Schimbări în gradul de protecţie şi confort oferit de construcţie. 

d) Defecte şi degradări în exploatarea construcţiei, fisuri, flambajul 

elementelor componente. 

2. Verificări ale structurii si părţilor de structură 

a) Se va urmări dacă nu apar desprinderi de trotuare, ziduri sau coşuri 

de fum. 

b) Se va urmări dacă nu se produc înţepeniri ale uşilor şi ferestrelor. 

c) Se va urmări dacă nu se rup conducte în ziduri şi dacă nu 

flambează stălpii sub încărcarea planşeului . 
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d) Se va ţine cont de sesizările personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în prezenta construcţie privind zgomotele în structură (pocnituri, 

etc). 

Toate sesizările se vor nota într-un registru ţinut în acest scop. 

Periodic beneficiarul va executa lucrări de întreţinere. 

Situaţiile limită 

În cazul constatării unor abateri mai mari decât cele admise se va 

anunţa proiectantul în vederea stabilirii măsurilor de remediere. 

Până la efectuarea remedierilor beneficiarul va lua măsuri pentru 

sistarea activităţii în zona cu structură afectată. 

3.Verificările operative 

După producerea unor fenomene naturale sau evenimente de 

solicitare vor consta în operaţiile enumerate la punctele 1,2. 

În cazul în care construcţia a fost supusă incendiului, proiectantul va 

fi sesizat imediat în vederea stabilirii programului de investigare în SITU. 

Beneficiarul va întocmi ANUAL o situaţie asupra stării construcţiei 

care va cuprinde principalele defecţiuni constatate în vederea luării unor 

decizii privind asigurarea durabilităţii şi siguranţei construcţiei. 

Beneficiarul va controla comportarea construcţiei după orice eveniment 

deosebit de solicitare - cutremur, inundaţie, ploi torenţiale, căderi masive 

de zăpadă, supraîncărcări accidentale, incendiu, etc. 

Prezentele INSTRUCŢIUNI pentru structură de rezistenţă constituie 

parte integrantă din proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitor Intocmit 

 ing.Barla Attila  

 



zona refacuta


