
DATE GENERALE
Denumirea lucrării: EXTINDERE GRADINITA
Amplasament:sat.Silindru, com Simian,  jud. Mures
Beneficiar: FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND ROMANIA
Proiectant General: SC PROIECT SRL
Proiectant Arhitectură: SC ARCH-PIN SRL
Faza de proiectare: Documentaţie Tehnică (D.T.); nr.proiect 6812.3

BORDEROU
0. Generalităţi
1. Zidărie şi pereţi
2. Pereţi din gipscarton pe schelet metalic şi tavane din gipscarton
3. Pardoseli
4. Tencuieli interioare
5. Placaje de faianţă la pereţi
6. Tâmplărie
7. Confecţii metalice
8. Sistem termoizolant
9. Zugrăveli şi vopsitorii
10. Hidroizolaţii
11. Sistem de colectare ape pluviale: jgheaburi şi burlane
12. Termoizolaţii orizontale şi înclinate
13. Învelitoare din ţiglă. Învelitoare din policarbonat.



GENERALITATI
0.1 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE
GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE
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Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor.
Desenele de fabricatie si montaj.
Mostrele.
Breviarele de calcul.
Rezultatele incercarilor.
Certificatele si agrementele.
Instructiunile producatorilor.
Rapoartele de teren ale producatorilor.
Fotografiile lucrarii pe durata executiei.

CAPITOLE CORELATE
Capitolul 0.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 0.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 0.4 - Garantii.
Capitolul 0.5 - Inchiderea contractului.

MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR
Fiecare propunere transmisa spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in prealabil de beneficiar.
Formularele de transmitere spre aprobare vor fi numerotate. Propunerile vor avea mentionat numarul si
oterminatie in ordine alfabetica.
Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, subantreprenorul sau furnizorul, plansa de
referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului corespunzator din specificatii. Se va rezerva un
spatiu pentru aprobarile beneficiarului si proiectantului general.
Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu lucrarile executate
anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate schimbarile si abaterile de la proiect si
documentele contractului si materialele specificate in proiect si contract, precum si limitarile sistemului folosit
care pot afecta calitatea, durata si performantele lucrarii finale. De asemenea, trebuie marcate toate
schimbarile care au intervenit fata de aprobarea sau verificarea anterioara. Antreprenorul general va distribui
copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in lucrare. Toti cei implicati in lucrare vor fi instruiti sa
raporteze imediat situatiile in care este posibil sa nu poata fi respectate conditiile prevazute, de orice natura.

GRAFICUL DE EXECUTIE

Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa data semnariiâ
contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va fi aprobat si returnat conform
termenelor prevazute in contractul de executie.
In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcandu-se prima zi de lucru a
fiecarei saptamini. Fazele de constructie vor fi prezentate in ordinea succesiva, indicand lucrarile care vor fi
executate in stadii separate precum si activitatile care se grupeaza logic. Se vor indica datele de incepere si
de terminare a lucrarilor, precum si durata. Se va indica procentul din totalul lucrarii pentru fiecare faza
evidentiata in grafic.
Se vor indica datele de transmitere spre aprobare a desenelor de fabricatie, caracteristicilor produselor,
mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv cele furnizate de beneficiar si cele cerute in
inlocuirile aprobate.

LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE

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



CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR
Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale materialelor si
utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate
cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect.
Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul
general.
Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte caracteristici. Se vor indica
atat caracteristicile standard ale producatorului cat si informatii suplimentare specifice acestui proiect.
Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile racordului la
reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice.

DESENELE DE FABRICATIE SI MONTAJ

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si montaj.
Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si
respecta conditiile impuse prin proiect.
Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere a
propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Inchiderea
contractului.
Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul
general.

MOSTRELE

Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a
verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in
documentele contractului.
Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a
propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in paragraful 1.5 -
Inchiderea contractului.
Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de
administrator general, sau direct beneficiarului.
Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului general pentru verificarea aspectului estetic, culoare si
alegerea finisajului.
Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale producatorului, cu culorile propuse,
texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata alege.
Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a
propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 0.5 -
Inchiderea contractului.
Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale produsului, cu partile lui
componente si elementele atasate. Se va coordona furnizarea mostrelor cu esalonarea lucrarilor.
Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare care va cuprinde toate informatiile necesare proiectului.
Se va transmite numarul de exemplare specificat in paragraful corespunzator din specificatii; un exemplar va
fi retinut de proiectantul general.
Mostrele nu vor fi folosite la testare, decat daca este prevazut in mod special in specificatii.

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



CERTIFICATELE (AGREMENTELE)
Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului, subantreprenorului sau antreprenorului
general (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania), in numarul de exemplare
specificat pentru caracteristicile tehnice ale produsului.
Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati.
Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior, dar trebuie aprobate de organismele abilitate de
legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general.
INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR
Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise in scris proiectantului
general, instructiunile de livrare, depozitare, asamblare, instalare, punere in functiune, ajustare si finisare
pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de exemplare specificat in capitolul Caracteristicile tehnice ale
produsului
Se vor indica procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita, precum si criteriile
speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii.
RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR
Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau
direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele
contractului.
Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de zile lucratoare,
proiectantului general pentru informatii.
DESENE DE MONTAJ
Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in
conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.
FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
Se vor transmite fotografii in fiecare luna.
Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite, si cinci fotografii de interior care sa ilustreze
progresul lucrarii, cu maximum cinci zile inainte de transmitere. Fotografiile vor fi datate, si vor arata directia
din care au fost luate, ora si titlul proiectului.

0.2 CONTROLUL CALITATII

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE

Controlul calitatii.
Tolerante
Standarde si referinte.
Mostre scara 1:1 realizate pe santier.
Serviciile laboratoarelor de incercari.
Serviciile producatorilor pe santier.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 0.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 0.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 0.4 - Garantii.
Capitolul 0.5 - Inchiderea contractului.

REFERINTE (REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL)

Legea nr.10/2015  privind calitatea in constructii

Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii - aprobat cu HGR

nr.393/1994

Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - aprobat cu HGR nr. 261/1994



Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii – aprobat cu HGR nr. 272/1994

Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea

constructiilor

NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza)

din punct de vedere al legii 10/1995

C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

C61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor prin metode topografice

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

MP008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P118-99

C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si

instalatii

Norme specifice de protectia muncii aferentele categoriilor de lucrari executate

STAS 1799-88 Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor

de constructii

STAS 767/0-88 Constructii din otel. Conditii tehnice generale de calitate

ASIGURAREA CALITATII

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

TOLERANTE

Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect.
Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor pentru a se putea
produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de tolerante.
Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In cazul in care instructiunile
producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari
inainte de inceperea lucrarilor.
Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vor fi pre-montate inainte de fixare si verificate pentru
conformitate cu specificatiile corespunzatoare.

STANDARDE SI NORMATIVE



Se vor respecta standardele de referinta, romanesti si straine, valabile la data incheierii contractului intre
beneficiar si antreprenorul general.
Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare, prin profesie sau alte standarde
corelate, vor fi respectate cerintele standard, cu exceptia situatiilor in care sunt specificate, sau cerute prin
standardele aplicabile, conditii mai severe.
Se vor obtine copii dupa standarde, in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici
prevazute in specificatii.
Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de executie,
precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in documentele contractului
prin mentiuni sau referinte la alte documente.
Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in
Romania la data executiei.

In mod orientativ, in continuare, sunt prezentate principalele acte normative si reglementari tehnice.
Nementionarea unor reglementari nu scuteste executantul de obligatia respectarii lor.

Reglementari privind executia structurii de rezistenta:

NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat

C169-88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor

civile si industriale

P59-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate

C28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton

C122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu

parament natural

STAS 6657/1-71 Elemente prefabricate din beton armat

C156-89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/1-71. Procedee si dispozitive de verificare a

caracteristicilor geometrice

C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de placaj pentru cofraje

C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de

constructii

C216-83 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor

C149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton si

beton armat

STAS 438-/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului

STAS 438/3-89 Plase sudate

C150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel

GE029-97 Executie piloti



Reglementari privind executia lucrarilor de finisaje:

STAS 2355/3-87 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri

STAS 2355/2-87 Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructie

STAS 5838/2-78 Vata minerala

STAS 2560/3-84 Pardoseli din piatra naturala sau artificiala – reguli si metode de verificare

C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

C223-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta aplicate pe pereti prin lipire cu paste

subtiri

P2-85 Normativ pentru proiectarea si executarea structurilor de zidarie

C18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede

C3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

GT005-97 Compartimentari cu panouri usoare

ST004-96 Specificatie tehnica privind nacelele suspendate pe cabluri utilizate la intretinerea fatadelor

MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE SANTIER

Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse in acest paragraf si in specificatiile pentru
materialele sau utilajele respective.

Se vor asambla si construi elementele specificate cu toate dispozitivele de ancorare, elementele de
etansare, substante de protectie si finisaje.
Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite ca element standard de comparatie pentru restul lucrarii pana la
sfarsit.
Dupa ce mostrele scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general si daca se specifica in specificatiile
produsului sa fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata respectiva.

SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente, abilitate de legislatia in
vigoare in Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in afara santierului.
Societatea independenta va transmite proiectantului general si antreprenorului general rapoartele cu
rezultatele incercarilor, indicand observatiile si rezultatele incercarilor precum si conformitatea sau
neconformitatea lor cu documentele contractului.
Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se vor asigura mostrele
de materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de acces si ajutor cu forta de munca
atunci cand este nevoie.
Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stability
pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.
Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii incercarilor proprii, in
conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania.
In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile specificate, acestea
trebuie facute de aceeasi societate independenta, pe baza instructiunilor date de proiectantul general.
Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre antreprenorul general.



INSPECTII DE CALITATE

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

SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER

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

EXECUTIE

VERIFICAREA CONDITIILOR

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

PREGATIRE

Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. Vor fi
etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau
substanta.
Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul anterior grundul,
substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate de producator.

0.3 MATERIALE SI UTILAJE

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE
Materiale.
Transport si manipulare.
Depozitare si protectie.
Lista de materiale si utilaje.
Inlocuiri.



CAPITOLE CORELATE

Capitolul 0.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 0.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 0.4 - Garantii.
Capitolul 0.5 - Inchiderea contractului.

MATERIALE

Se vor folosi numai materiale si utilaje noi.
Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator care a executat
piesele care sunt inlocuite.

MANIPULARE SI TRANSPORT

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

DEPOZITARE SI PROTECTIE

Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului.
Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.
Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in care climatul este controlabil.

Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului solului.
Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand conditiile locale de pe
santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie.

Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Se va
prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor.
Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in care nu se aduna
apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu materiale
straine.

Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate
pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni.
Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu usurinta accesul la ele
pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura ca nu s-au
deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile.

LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE

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

INLOCUIRI

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



Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general:
A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de calitate al produsului
specificat original.
Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original. Va coordona montajul
si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in timpul executarii proiectului, fara
obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar.
Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminarii proiectului.
Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea obtinerii unor noi
aprobari din partea autoritatilor.
Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in desenele de
executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista o cerere separata in scris, sau daca
aprobarea va necesita o revizuire a documentelor contractului.

Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare:

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

0.4 GARANTII

GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE
Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale materialelor si utilajelor.

CAPITOLE CORELATE
Capitolul 0.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 0.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 0.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 0.5 - Inchiderea contractului.
Garantii cerute in mod special pentru anumite produse sau lucrari.

FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR

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

PREGATIREA GARANTIILOR

Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii, furnizorii si producatorii responsabili cu proiectul, in
maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei lucrarii. Cu exceptia articolelor care incep
sa fie folosite inainte de termen cu permisiunea beneficiarului, se va lasa data de incepere a garantiei
necompletata pina cand receptia finala este determinata.
Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete.

DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR

Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu permisiunea
beneficiarului, documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum zece (10) zile dupa receptia
utilajului respectiv.
In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei preliminare se vor trimite in
maximum zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu-se in consideratie data aprobarii ca data de incepere a
garantiei.



0.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE
Procedee de inchidere a contractului.
Curatenia finala.
Reglaje.
Documentatia proiectului pentru cartea tehnica.
Instructiuni de folosire si intretinere.
Piese de schimb si materiale de intretinere.
Garantii si obligatii.
Servicii de intretinere.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 0.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 0.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 0.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 0.4 - Garantii.

REFERINTE

Legea calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art.35
si 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI

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

CURATENIA FINALA

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



REGLAJE

Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a asigura
functionarea lor in conditii optime.

DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA

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

Planse.
Specificatii.
Completari.
Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului.
Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele.
Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori.

Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si exacte, oricand
gata sa fie prezentate beneficiarului.
Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite pentru executie.
Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile.

Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru cartea
tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele:

Numele producatorului, modelul si seria produsului.
Inlocuiri de materiale si variante de utilizare.
Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor.

Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca lizibil fiecare
element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei, inclusiv urmatoarele:

Masurarea adincimii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter.
Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a accesoriilor, corelat cu
desfasurarea lucrarii de la suprafata.
Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si accesoriile
ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile ale lucrarii.
Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier.
Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

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

Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general, antreprenorului
general, subantreprenorilor si producatorilor de utilaje.



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

Breviare de calcul.
Lista de utilaje.
Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj.
Instructiuni de utilizare.
Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje.
Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergenti recomandati.

Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele:

Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor.
Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic.
Certificate de agrement ale organismelor abilitate.
Certificatele de garantii si obligatii in original.

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

PIESE DE SCHIMB SI PRODUSE DE INTRETINERE

Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in cantitatile indicate in
capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj.
Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor.

GARANTII SI OBLIGATII

Se vor furniza in doua exemplare.
Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si producatori.
Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia preliminara a lucrarii, se
vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia partilor intirziate, considerand data
acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie.

SERVICII DE INTRETINERE

Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu specificatii pentru
fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei preliminare sau pe perioada de garantie.

Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp regulate, pentru a
asigura o functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform cerintelor.

Se vor executa: o examinare sistematica, reglaje si lubrifierea partilor componente. Se vor repara sau inlocui
piesele de schimb cand este necesar. Se vor folosi piese de schimb fabricate de acelasi producator care a
produs piesele originale.
Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor fara aprobare in
scris de la beneficiar.



1. ZIDĂRIE ŞI PEREŢI
1.1. GENERALITĂŢI

Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de zidărie portanta si de umplutura la structurile din cadre,

precum şi executarea lucrărilor de zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale şi locaşuri de mortar cu

dimensiunea de 430x240x238 mm si de 460x120x238 mm.

1.2. STANDARDE DE REFERINŢĂ / NORMATIVE

P 100 – 2013 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social – culturale,

agrozootehnice şi industriale.

STAS 10.109/1 – 82 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Lucrări de zidărie. Alcătuire şicalcul.

STAS 2.634 – 80 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode de încercare.

STAS 1.030 – 85 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Clasificare şi condiţii tehnice.

P2 – 85 Normativ pentru alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie.

C 17 – 82 Instrucţiuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şI

tencuială(B.C. 1 – 82); 4 – 85 ; 6 – 88.

STAS 5185/1-2-86 - Cărămizi şi blocuri cu goluri verticale

1.3. MATERIALE ŞI PRODUSE

- Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale – STAS 5.185/ 2 – 86

- Var hidratat în pulbere pentru construcţii – STAS 146 – 78

- Cimenturi cu adaosuri – SR 1500: 1996

- Argilă pentru mortare pe bază de ciment – STAS 46.686 – 71

- Ipsos pentru construcţii – STAS 545/ 1 – 80

- Nisip de carieră sau de râu – STAS 1.667 – 76

- Apă – STAS 790 – 84

- Oţel beton OB 37 şi PC 52 – STAS 438/1 – 89

- STNB – STAS 438/2 – 91

1.4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Se recomandă ca la transport şi manipulare să se folosească palete conform „Fişei tehnologice pentru
transport, manipulare şi depozitarea materialelor de construcţii – 1979 ”.
Aşezarea blocurilor ceramice cu goluri în mijloacele de transport se va face în rânduri strânse, bine
împănate.
Manipularea, încărcarea şi descărcarea prin basculare este interzisă.
Depozitarea cărămizilor se va face în stive de cel mult 1,50 m înălţime.
La depozitarea în aer liber, blocurile cu goluri se vor aşeza cu golurile în jos pe platforme protejate împotriva
umidităţii din teren.
1.5. EXECUTAREA LUCRĂRILOR
a) Operaţiuni pregătitoare:
Executarea zidăriei şi pereţilor nu va putea începe decât numai după ce s-a verificat existenţa proceselor
verbale de lucrări ascunse, care să ateste că suportul peste care execută zidăria corespunde prevederilor
proiectului şI prescripţiilor tehnice respective.
Suprafaţa suportului se va curăţa şi spăla cu apă, de noroi, praf, etc.
Pe suprafaţa de beton curăţată în prealabil, pe tot conturul pereţilor exteriori, anterior executării zidăriei, se
va realiza întoarcerea membranei hidroizolatoare bituminoase aplicate pe zona de soclu(aprox. 30 cm).
b) Alcătuirea zidăriilor:
Zidăria se alcătuieşte din blocuri cu goluri verticale, care se aşează numai pe lat, în rânduri orizontale şi
paralele.
La alcătuirea zidăriilor, pe lângă cărămizile întregi se folosesc şi fracţiuni, necesare realizării ţeserii
legăturilor, ramificaţiilor şi colţurilor.



La zidăria din cărămizi cu goluri verticale, rosturile orizontale şi verticale vor fi bine umplute cu mortar, dar
lăsându-se neumplute pe o adâncime de 1…1,5 cm de la faţa exterioară a zidului. Legăturile la colţuri şI
ramificaţii se fac alternativ, funcţie de tipul de cărămizi şi blocuri utilizate conform Normativului P 2 – 85.
Ancorarea zidăriei de umplutură de structura clădirii (samburi de beton armat) se face fie cu ajutorul
mustăţilor de oţel beton, fie cu agrafe fixate pe bolţuri împuşcate cu pistolul.
Înainte de executarea zidăriei de umplutură, pe suprafeţele respective ale stâlpilor se va aplica un şpriţ de
mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidărie şi elementul de structură va fi umplut complet cu mortar.
1.6. ABATERI ADMISE
A) La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor:
a) din cărămizi şi blocuri ceramice:
- ziduri cu grosimea mai mare de 240 mm - ± 10 mm
B) La goluri pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare,
- ziduri cu grosimea mai mare de 100 mm - ± 20 mm;
1.7. VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPŢIEI
a) Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor:
Toate materialele, semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţilor, se
vor pune în operă numai după ce dirigintele de şantier al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile
proiectului şi prescripţiilor tehnice.
Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta în următoarele:
-se va examina starea suprafeţelor cărămizilor, interzicându-se folosirea celor acoperite de praf, impurităţi;
-se va verifica în special pe timp călduros, dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă;
-pe măsura executării lucrărilor, se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu
depăşesc limita maximă de 15 %
-se va examina starea suprafeţelor cărămizilor interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau cu colţuri
rupte;
-prin măsurători cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar, cât mai
frecvent, dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în Normativul P 2 – 85; C 14
– 82 şi îninstrucţiunile tehnice P 104 – 83;
b) Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele:
-prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca
suprapunerea să se facă pe 1/2 bloc;
-se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5- 20 rosturi la fiecare
zid;
media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor
admisibile;
-vizual, se va verifica în toate zidurile, dacă toate rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu
mortar, cu excepţia adâncimii de 1…1,5 cm de la feţele văzute ale zidăriei; nu se admit rosturi neumplute;
-orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului, la toate
zidurile;
- modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile şi intersecţiile, asigurându-se
executarea lor conform cu prevederile din Normativul P2- 85 şi instrucţiunile tehnice C190–79 şi C198 – 79;
-grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin
măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale
zidului;
-verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu
lungimea de cca. 2,5 m, verificarea se face în câte trei puncte pe înălţime la fiecare zid;
-planeitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafaţa zidurilor a unui
dreptar cu lungimea de cca. 2,5 m şi prin măsurarea cu precizia de 1 mm, a distanţei dintre riglă şi suprafaţa
sau muchia respectivă, verificarea se va face la toate zidurile.
-lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor şi ale plinurilor dintre goluri se verifică prin
măsurarea direct cu ruleta sau cu metrul. Se ia media a trei măsurători şi se compară cu dimensiunile din
proiect.
-comisia de recepţie preliminară procedează la verificarea scriptică şi verificarea directă prin sondaje, a
planeităţii, verticalităţii zidăriei şi a pereţilor, precum şi a dimensiunilor golurilor. Dacă ele dau rezultate
nesatisfăcătoare, se va dubla numărul măsurătorilor şi dacă şi în acest caz o parte din rezultate sunt
nesatisfăcătoare, Comisia de Recepţie preliminară va proceda conform reglementărilor privind efectuarea
recepţiilor.
1.8. MĂSURĂTOARE ŞI DECONTARE
Zidăriile se vor plăti la mc de zidărie, conform planşelor din proiect, exclusiv mortarul care se decontează
separat.



2. PEREŢI DIN GIPSCARTON PE SCHELET METALIC şi TAVANE

2. A. PEREŢI DIN GIPSCARTON PE SCHELET METALIC
2.A.1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE
Realizarea în condiţii de calitate a pereţilor despărţitori neportanţi, montaţi pe şantier.
Pereţii cu schelet metalic din gipscarton se folosesc în amenajări interioare la clădiri civile.
2.A.2. PREGĂTIREA LUCRULUI
a) Verificarea materialului aprovizionat.
Categorii de plăci de gipscarton folosite:
a.1.Plăci GKB (1200x2600x12,5mm) - plăci realizate din ipsos, cu feţele şi muchiile longitudinale îmbrăcate
cu un carton special aderent la miez utilizte la placarea pereţilor de compartimentare. Mijloc de identificare:
inscripţionare cu albastru pe partea posterioară a plăcii,cartonul de pe ambele feţe este de culoare albă.
a.2.Plăci impregnate GKBI(1200x2600x12,5mm) - plăci al căror miez de ipsos este impregnat împotriva
acumulării umidităţii,cu feţele şi muchiile longitudinal îmbrăcate cu un carton special impregnate aderent la
miez, utilizate la placarea pereţilor despărţitori în spaţii umede şi tehnice, respectiv la realizarea pereţilor de
instalaţii. Mijloc de identificare: inscripţionare cu albastru pe partea posterioară a plăcii,cartonul de pe
ambele feţe este de culoare verde.
a.3. Plăci gipscarton DE TIP GKFI cu microfibre de sticlă cel puţin 2%(placă tip DFH2 conform SR EN
520,1200x2600x12,5mm), ignifugate şi hidrofugate, rezistente la foc şi umiditate GKFI- utilizate la placarea
pereţilor antifoc.
Pentru lucrari la tavane se va folosi gipscarton
Mijloc de identificare: inscripţionare cu roşu pe partea posterioară a plăcii, cartonul de pe ambele feţe este
de culoare roz sau alb(depinde de firma producătoare).
Pereţii de compartimentare au grosimi de 10 cm, 12.5cm, fiind realizaţi pe schelet simplu(profile UW şi CW)
în sistem de placaj simplu sau dublu, respectiv pe schelet dublu cu sistem de placaj dublu. Pereţii de
mascare se realizează pe schelet simplu (profile UD şi CD) cu placaj pe o singură parte, având o grosime
totală de 4,25 cm.
- Profile 75/40mm şi 100/40mm – pentru contur;
- Profile CW 75/50 mm şi 100/50mm – pentru schelet;
- Profile UD 30/30 mm pentru contur, profile CD 60/30mm pentru schelet, în cazul pereţilor de mascare cu
simplu placaj doar pe o faţă;
- Profile UA 75/50, 100/50 –pentru buiandrugi şi golurile de uşi;
- Dibluri pentru fixare contur;
- Bandă de etanşare;
- Vată minerală pentru realizarea termoizolaţiei sau fonoizolaţiei;
- Şuruburi de montaj rapid, TN 25, TN 35;
- Cornier de protecţie a colţurilor, 31/31/0,5;
- Liant pentru acoperire rosturi;
- Accesorii pentru realizarea tocurilor pentru uşi;
b) Pregătire utilaje, dispozitive, mijloace de control, echipamente de lucru şi protecţie:
- maşina de găurit;
- şurubelniţa electrică rapidă;
- nivela cu hula;
- sfoara pentru trasat;
- nivela LASER;
- ruleta;
- cuter;
- schela metalică;
- cablu de alimentare electric
c) Pregătirea locului de lucru, verificări corecţii:
Se eliberează frontul de lucru de resturi materiale. Şapele de nivel turnate anterior trebuiesc să fie uscate.

Materialele necesare realizării pereţilor se vor depozita la locul de lucru astfel încât să nu blocheze căile de
acces şi să permit condiţii optime de lucru. Se compară datele (cotele) cerute în proiect cu situaţia existentă
(releveu).
d) Condiţii de mediu
Se verifică la preluarea frontului de lucru dacă sunt asigurate condiţii de ventilare naturală. Se scot din zona
de lucru eventualele materiale sau substanţe toxice, materiale cu pericol de accidente sau explozie.



2.A.3. MOD DE EXECUŢIE ŞI PARAMETRI
-se măsoară şi se trasează pe planşe axele pereţilor, poziţia elementelor autoportante, a uşilor şi a altor
deschideri;
-se transmite axul peretelui pe tavan şi pe pereţii de capăt;
-se montează banda de etanşare între profil şi suprafaţa suport (de prindere);
-se fixează profilele UW la nivelul pardoselii şi al părţii superioare, cu ajutorul diblurilor;
-se introduc profilele CW la capetele peretelui şi se aliniază la verticală. Cele intermediare se montează la
distanţa de 60 cm;
-se plachează o singură faţă a structurii peretelui (într-un strat sau în două) cu plăci GKB/GKBI/GKFI clasa
de combustibilitate A2, după caz prin fixare în TN 25;
-urmează executarea lucrărilor de instalaţii;
-se continuă cu izolarea fonică şi termică. Izolaţia se fixează cu cleme metalice de profilele CW;
-după terminarea lucrărilor de instalaţii se poate placa cealaltă faţă cu plăcile de gips carton;
-în situaţiile în care sunt goluri de uşă (în perete) pe podea se vor trasa dimensiunile şi poziţiile acestora;
-îmbinările plăcilor de scheletul metalic vor fi decalate pe feţele opuse;
-îmbinările între plăci se şpăcluiesc cu liant, cu sau fără fâşii de acoperire;

2.A.4. PROTECŢIA MUNCII
Se respectă prevederile din N.P.M.C.
2.A.5. PROTEJAREA LUCRĂRILOR ŞI CONDIŢII DE RECEPŢIE
Se interzice lovirea sau străpungerea plăcilor din gipscarton.
Trebuie să fie asigurate cerinţele impuse de documentaţia de execuţie (aliniament, verticalitate, dimensiuni).
2.B.TAVANE DIN GIPSCARTON PE STRUCTURĂ METALICĂ
2.B.1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE
Realizarea în condiţii de calitate a tavanelor din plăci de gipscarton, montate pe şantier.
Tavanele se folosesc în amenajări interioare la clădiri civile.
2.B.2. PREGĂTIREA LUCRULUI
Categorii de plăci de gipscarton folosite:
a.1.Plăci impregnate GKBI(1200x2600x12,5mm) - plăci al căror miez de ipsos este impregnat împotriva
acumulării umidităţii,cu feţele şi muchiile longitudinal îmbrăcate cu un carton special impregnate aderent la
miez, utilizate la placarea pereţilor despărţitori în spaţii umede şi tehnice, respectiv la realizarea pereţilor de
instalaţii. Mijloc de identificare: inscripţionare cu albastru pe partea posterioară a plăcii,cartonul de pe
ambele feţe este de culoare verde.
a.2. Plăci gipscarton DE TIP GKFI cu microfibre de sticlă cel puţin 2%(placă tip DFH2 conform SR EN
520,1200x2600x12,5mm), ignifugate şi hidrofugate, rezistente la foc şi umiditate GKFI- utilizate la placarea
pereţilor antifoc.
Pentru lucrari la tavane se va folosi gipscarton antifoc si unde este cazul rezistent la umezeala.
Mijloc de identificare: inscripţionare cu roşu pe partea posterioară a plăcii, cartonul de pe ambele feţe este
de culoare roz sau alb(depinde de firma producătoare).
Tavanul , fiind realizaţi pe schelet simplu(profile UW şi CW) în sistem de placaj simplu sau dublu, respectiv
pe schelet dublu cu sistem de placaj dublu.
- Profile CW 75/50 mm şi 100/50mm – pentru schelet;
- Dibluri pentru fixare contur;
- Bandă de etanşare;
- Vată minerală pentru realizarea termoizolaţiei sau fonoizolaţiei;
- Şuruburi de montaj rapid, TN 25, TN 35;
- Cornier de protecţie a colţurilor, 31/31/0,5;
- Liant pentru acoperire rosturi;

c) Pregătirea locului de lucru, verificări corecţii:
Se eliberează frontul de lucru de resturi material, suprafeţele de ipsos şi ciment trebuie să fie uscate.
Materialele necesare realizării tavanelor se vor depozita la locul de lucru astfel încât să nu blocheze căile de
acces şi să permit condiţii optime de lucru. Se compară datele (cotele) cerute în proiect cu situaţia existentă
(releveu).
d) Condiţii de mediu
Se verifică la preluarea frontului de lucru dacă sunt asigurate condiţii de ventilare naturală. Se scot din zona
de lucru eventualele materiale sau substanţe toxice, materiale cu pericol de accidente sau explozie. Spatiul
în care urmează a fi montate plăcile de gipscarton in sistem casetat nu trebuie să aibe un nivel de umiditate
relativă mai mare de 70% la o temperatură mai mare de 20.



2.B.3. MOD DE EXECUŢIE ŞI PARAMETRI
Ulterior placării cu gipscarton a pereţilor de compartimentare, se demarează realizarea structurii metalice a
tavanului, după cum urmează:
Cu un dispozitiv de nivelare potrivit se determină înălţimea tavanului şi nivelul la perimteru, care se
marchează cu cretă albastră.(înălţimea liberă între cota pardoselii finisate de la parter+/-0.00 şi intradosul
finit al tavanului va fi de + conform proiect m).
Se montează profilele metalice perimetrale T24, cu prinderi din 40 în 40 de cm, după care din 120 în 120 de
cm se montează profilele principale ancorate cu tije de suspendare de planşeul de lemn la tavan. În
continuare se montează principalii suporţi de ghidaj şi profilele secundare L1200. Se introduce clemele de
suspendare în principalul support de ghidaj şi se lasă să alunece pe lungime. Marginea primului ochi de
placă trebuie să corespundă bine cu direcţia găurii care trebuie aliniată. Toate direcţiile găurilor de prindere
trebuiesc aliniate cu un şnur sau laser, după care se nivelează toţi suporţii de ghidaj şi se conectează la
etrierele de suspendare. La fiecare 60 de cm se conectează un profil secundar în direcţia găurii şi se
blochează funcţie de profilele transversale învecinate.

3.PARDOSELI

GENERALITATI

3.1 PARDOSELI INTERIOARE ŞI EXTERIOĂRE

3.1.1 SAPE

CAPITOLUL CUPRINDE

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea sapelor.
Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.
Pentru toate tipurile de sape trebuie asigurata rezistenta la diverse solicitari, la circulatie de orice tip.
La sapele cu aderenta se cere o legatura de 100% intre sapa si stratul suport se utilizeaza operatii de
frezare, respectiv sablare ca punte de aderenta.
Dimensiunile si tipul sapei se vor executa conform prevederilor proiectului de executie.
Se vor realiza sape armate peste termofonoizolatia din ploistiren expandat conform proiectului de executie.
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de
executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie, antreprenorul va
anunta beneficiarul in scris.

DEFINITII

Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform:

STAS 388-68 Ciment Portland
STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane
STAS 3910-1-76 Var pentru constructii
STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii
C 17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli
STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare
STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare
STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie
Legea privin calitatea in constructii nr. 10/2015
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele
enumerate vor avea prioritate prezentele specificatii.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR

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



Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi
insotite de certificate de calitate.
Materialele pentru executia sapei vor fi depozitate adecvat.
Materialele se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de calitate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

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

- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj.
- instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de
sape necesare.

Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele.

ASIGURAREA CALITATII

Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de
incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu.

Mostre si testari
Panou:
1. Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui o mostra cu dimensiunile de cel putin
1m / 1m la toate varietatile propuse pentru lucrare, cu materialele, compozitiile si tehnologia specificata in
proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini.
2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea aprobarii va deveni
panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul.
3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari.
4. Aprobarea sapelor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor tehnologice folosite
de constructor pentru realizarea lucrarilor.

Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate.

REZISTENTA LA FOC

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

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

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

CONDITIILE PROIECTULUI

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a sapelor conform normelor
si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului.
Lucrarile se vor executa la minimum + 5 0C. Nu se vor depasi 35 °C daca se utilizeaza surse de caldura
temporare.
Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, pentru uscarea uniforma a sapei.
ACCESORII PENTRU SAPE
Plasa armata pentru sapele turnate peste termofonoizolatia din polistiren .
Aditivi speciali conform cerintelor proiectului de executie.



EXECUTIE

EXAMINARE

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

GENERALITATI

Sapele interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor, ca suprafete orizontale plane sau
inclinate conform cerintelor proiectului de executie.
Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si normativelor
in vigoare.
Grosimea medie minima este de 1,5 cm pentru toate sapele executate va fi cea data de proiectul de
executie.
Tipuri de sape la interioare
Sape obisnuite de egalizare
Sape armate peste termofonoizolatia din polistiren extrudat.

OPERATIUNI PREGATITOARE

Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa de
normele si normativele in vigoare . Stratul suport va fi foarte bine curatat inainte de inceperea executarii
sapei .
Pentru sapele inclinate se va face trasarea pantelor inainte de inceperea executiei sapelor conform
indicatiilor din proiectul de executie.
Se va avea in vedere ca toate elementele ce raman inglobate in sapa sa fie montate inainte de inceperea
executarii. In acest scop se vor corela lucrarile cu cele de pozare a instalatiilor.
Nu se va incepe executarea sapelor armate in incaperile fonoizolate la nivelul pardoselii cu polistiren
extrudat decat dupa incheierea lucrarilor de montare a fonoizolatiei pe suprafata intregii suprafete pe care
urmeaza a se turna sapa.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Sapa se va executa conform normelor si standardelor in vigoare si in acord cu prevederile proiectului de
executie.
Pentru caracteristicile tipului de sape si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta specificatiile din
proiect si se vor respecta indicatiile producatorului.
Se va executa sapa pe intreaga suprafata a unei incaperi in acceasi zi nefiind admise inadirile pe suprafata
aceleiasi incaperi.

CURATARE SI PROTEJARE

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

- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini,
precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati
6. nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;
7. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.);
8. nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;
9. nu s-a respectat alcatuirea aprobata;
10. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.



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

REGULI SI METODE DE VERIFICARE

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

3.1.2 PARDOSELI INTERIOARE si EXTERIOARE DIN PLACI CERAMICE

CAPITOLUL CUPRINDE

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor interioare din placi
ceramice, placi ceramice si materiale pentru montaj.
Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de
executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie, antreprenorul va
anunta beneficiarul in scris.

DEFINITII

Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a asigura
rezistenta placilor la solicitarile din exploatare.
Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile de gresie ceramica, fie este un
distribuitor major autorizat al acestora.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un
laborator de incercari atestat.
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi
insotite de certificate de calitate.
Gresia ceramica se va livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei
proiectului de executie.
Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea
rosturilor, planeitatea suprafetelor finisate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si
conditiilor contractuale.

- Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj
- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5
"Inchiderea contractului”.
- Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice, sectiuni si profile, desenul
rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. Se vor arata detalii de montaj in
toate situatiile speciale.
- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga
gama de culori, texturi, finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa ceramica
necesar.
- Mostre pentru verificare, de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din
fiecare tip de placa ceramica necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi, finisaje si variatiile
referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din
acelasi material ca lucrarea finala.



ASIGURAREA CALITATII

Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect, cu
referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de
productie si calitate.

Montatorul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in montarea placilor
ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice.
Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica.
Inainte de montarea placilor ceramice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de placa
ceramica specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice, precum
si calitatile materialului si executiei.
Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general.
Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor.
Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general.
Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea
lucrarii finale.
Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier.
Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot deveni parte a
lucrarii terminate.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of producatorului si
numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, umezeala, murdarire,
temperaturi extreme si umiditate. Placile vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. Pentru cerinte
speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului.

CONDITIILE PROIECTULUI

Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa terminare,
daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului..
Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor.

COORDONARE SI PROGRAMARE

Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si
murdaririi in perioada de executie ramasa.
Placile ceramice si accesoriile se vor monta numai dupa terminarea celorlalte operatii de finisaj.

GARANTI

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, montatorului si producatorului, prin care se angajeaza sa
repare si/sau inlocuiasca placile ceramica care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie
specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin
prevederile documentelor contractuale.
Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare.

MATERIALE DE REZERVA

Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate, intr-o
cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat, ambalat pentru depozitare si identificat cu
etichete care sa descrie in mod clar continutul.

MATERIALE

PLACI CERAMICE, GENERALITATI

Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.
Se vor prevedea placi ceramice fara crapaturi, margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea



indicata; placile vor fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate de placa
ceramica specificata; placile vor avea urmatoarele caracteristici:

Placi ceramice: TCA A137.1 dupa cum urmeaza:

Coeficient de absorbtie umiditate 0.5 – 3 %
Dimensiune si forma 30x30cm patrata

15x30cm dreptunghiulara
5x15cm dreptunghiulara

Muchii drepte ,unghi de 90º
Finisarea suprafetei portelanata mata, antiderapanta
Culoare selectata de arhitect

Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie.
Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor, textura si alte
caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica specificat.
Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la
terminologia standard a producatorului.

MATERIALE DE MONTAJ

Adeziv conform specificatiilor producatorului placilor de gresie ceramica.
Mortar: ciment Portland si nisip in proportii de 1:3 pana la 1:5, sau mortar de latex-ciment (amestec de
mortar uscat preambalat cu aditiv uscat acetat de polivinil sau acetat de etilen-vinil).
Se va utiliza mortar de ciment alb pentru placile ceramice de culoare deschisa.
Folie de separare: folie de polietilena, ASTM D 4397, grosime nominala 4-mil.
Armarea mortarului de poza: plasa de sarma, 50 mm x 50 mm, ASTM A 185; cu sarma de 1,5 mm diametru.

ACCESORII

Adeziv hidroizolant uretanic monocomponent, aplicat cu mistria.
Folie de polietilena clorurata (CPE) de 0,75 mm grosime, cu poliester netesut laminate pe ambele parti,
latime 150 cm.
Distantieri din plastic de marimile necesare pentru dimensiunea de rost indicata pentru a mentine latimea
uniforma a rostului
Chit pentru pardoseli: chit incolor, antiderapant si rezistent la patare, care sa nu afecteze culoarea sau
proprietatile fizice ale suprafetei placilor ceramice, conform recomandarilor producatorului placilor pentru
utilizarea indicata.
Curatarea se va face numai conform recomandarilor producatorului placilor.

CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE – FABRICARE

Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm.
Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm.

EXECUTIE

EXAMINARE

Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din piatra. Nu se va incepe lucrarea
inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.
Imbracamintile din placi din gresie ceramica portelanata se vor executa pe un planseu de beton armat dupa
executarea unei sape plane sau cu pante.

PREGATIRE

Inainte de montarea placilor, se va curata stratul suport de praf, reziduuri, chit, substante de acoperire, ulei,
amestecuri pentru tratament, etc.
Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii; nu se accepta utilizarea
exclusiva a iluminatului temporar.



MONTARE, GENERALITATI

Placile se vor aranja dupa culoare si model prin utilizarea placilor din cutie in ordinea in care au fost fabricate
si ambalate.
Se va asigura contactul perfect intre spatele placii ceramice si stratul de poza de poza.
Placile se vor decupa dupa necesitati in jurul obstacolelor pentru a rezulta rosturi corespunzatoare, cu latime
uniforma in tot proiectul.
In intersectia pardoselii cu elemente verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5-10 mm care se vor
umple cu un material elastic.
Daca se vor executa suprafete mari se vor realiza rosturi de dilatare la 5,4 m.
Se vor monta obligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (colturi, socluri, plinte) fixate cu
adeziv cu 5-8 mm pe planul vertical al finisajului.
Montajul se va realiza conform specificatiilor tehnice ale producatorului sau furnizorului placilor ceramice Se
va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor,
planeitatea suprafetelor finisate.

TOLERANTE DE MONTAJ

Variatia de orizontalitate va fi de maximum 6 mm la 6 m, dar nu mai mult de 12 mm in total.
Variatia de colinearitate in plan va fi de maximum 12 mm in oricare travee sau 6 m, respectiv 18 mm in total.
Variatia de planeitate a pardoselii: maximum 3 mm la 3 m de la cota de nivel sau panta indicate, masurat cu
dreptarul de 3 m.

REGLAJ SI CURATARE

Se vor indeparta si inlocui materialele sparte, ciobite, patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt
identice cu placile adiacente.
Se vor furniza piese noi, potrivite, montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de
inlocuire.
Dupa montaj, se vor curata placile ceramice; se vor utiliza numai procedurile recomandate de producatorul
placilor pentru utilizarea indicata.
Chitul va fi aplicat pe placile curatate, conform instructiunilor producatorului chitului.

PROTEJARE

Se va interzice circulatia pe pardoselile din placi ceramice pentru urmatoarele perioade dupa montare:
- Pentru pardoselile montate cu orice fel de mortar de ciment portland, 72 de ore; circulatia grea se
va permite numai dupa minimum 14 zile.
- Pentru pardoselile montate cu mortar epoxy, 40 de ore; circulatia grea se va permite numai dupa
minimum 14 zile.

Pardoselile din placi ceramice vor fi protejate pana la receptie cu folie polietilena sau alta acoperire
rezistenta care sa nu pateze sau decoloreze pardoseala.
Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara, se va indeparta acoperirea si se va curata suprafata, numai
prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor ceramice.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

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

nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;
nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.);
nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;
nu s-a respectat alcatuirea aprobata;
nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.

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



REGULI SI METODE DE VERIFICARE

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

3,1,2 PARDOSEALA DIN PARCHET LAMINAT

DESCRIEREA MATERIALELOR PRINCIPALE

-Folie PEE de minim 3 mm grosime ( mp in fuctie de marimea incaperii)
-Parchet laminat 8mm ( mp in fuctie de marimea incaperii)

Calitate

Parchetul laminat are la baza un strat de fibra de lemn HDF, un strat care ii determina decorul, si un
strat de melamina care ii confera rezistenta la trafic. Pe langa calitatile sale estetice, parchetul laminat are o
rezistenta foarte mare la impact, zgariere sau la actiunea agentilor chimici, este un bun izolator termic si
fonic, este ignifug, antiseptic si se curata foarte usor.

Mod de livrare si depozitare

 Transportul pieselor de parchet, a frizurilor de perete si a pervazurilor ambalate in pachete si
respectiv legaturi. Depozitarea se va face in stive in incaperi inchise, pardosite cu lemn, ferite de umezeala
si razele soarelui.

ORDINEA OPERATIILOR DE EXECUTIE

Conditii tehnice care se impun executantului

 Lucrarile de executie trebuie obligatoriu bazate pe respectarea stricta a documentatiei tehnico-
economice, elaborata de proiectant

 La executia lucrarilor se vor utiliza numai produse si procedee prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice astfel incat sa se realizeze cerintele de calitate.

 Orice modificare legata de nivelul dotarilor si posibilitatilor tehnologice de executie trebuie sa fie
insusita de proiectant si acceptata de beneficiar.

PARDOSEALA DIN MOCHETĂ

Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din
mochetă.
Alcătuirea pardoselilor din mochetă
- şapă de egalizare a planşeului, realizată din mortar de ciment marca M100T, cu suprafaţa fin

drişcuită;
- îmbrăcămintea alcătuită din mochetă covor, montat cu adeziv (Prenadez 300) peste şapa de

egalizare. În cazul în care mocheta este casetată, autoportantă, lipirea sa nu este necesară. În acest
ultim caz se vor respecta întrutotul instrucţiunile de montaj înaintate de furnizorul de mochetă;

- pervaz, baghetă – din lemn sau aluminiu pentru fixare covor, bătut cu cuie în diblurile montate în
şapă;

- pardoselile cu îmbrăcămintea aplicată prin lipire se vor executa cu sau fără etanşarea rosturilor (la
latitudinea beneficiarului şi a proiectantului) prin sudură cu şnur din P.V.C. plastifiat.

Materiale utilizate
- covor mochetă, import sau producţie internă, a cărui caracteristici tehnice să fie corespunzătoare

standardelor şi normelor admise în România
- pervazuri din lemn sau alte materiale (aluminiu)
- adezivi: Prenadez sau alte tipuri de adezivi indicaţi de furnizorii de mochetă sau covor P.V.C. (în

cazul în care acestea, prin fabricaţia lor, impun tipuri de adezivi specifici)
- nisip, conform STAS 1667-76
- ciment metalurgic cu adaosuri M30, STAS 1500
- apă, conform STAS 790-84



Mostre
Se vor prezenta spre avizare beneficiarului şi proiectantului (în cazul în care acestea nu sunt indicate în
proiect) mostre de mochetă, însoţite şi de pervazurile adecvate.
Transportul şi depozitarea materialelor pe şantier
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi
produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în momentul punerii lor în
operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin
normativele în vigoare.
Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate
spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu adezivii şi diluanţii). Se
recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +15 şi +20 grade C.
Executarea lucrărilor de pardoseli de mochetă
Executarea stratului suport
Stratul suport va fi constituit dintr-o şapă de egalizare din mortar de ciment marca M100T, de 5 cm
grosime, aplicată direct pe suprafaţa respectivă, după ce în prealabil aceasta a fost umezită pentru a
asigura aderenţa. Şapa se va executa după ce s-au terminat lucrările de tencuire a pereţilor.
Condiţiile de finisare a şapei de egalizare sunt:
- suprafaţă plană şi netedă (fără asperităţi, bavuri, granule rămase în relief sau adâncituri); abaterea

maxim admisă este de 2 mm sub un dreptar de 2 m lungime, orientat pe toate direcţiile;
- diblurile (în cazul în care acestea sunt din lemn) să fie bine încastrate în şapă
- suprafaţa să fie perfect curată, fără urme de vopsea sau alte substanţe ca: acizi minerali şi organici,

produşi petrolieri, săruri, uleiuri, etc) pentru ca aderenţa adezivului să nu fie periclitată;
Executarea îmbrăcăminţii pardoselilor
În încăperea în care se va monta acest tip de pardoseală se va asigura, cu minimum 48 de ore înaintea
montării îmbrăcăminţii, un climat cu temperatură de cel puţin +16 grade C şi umiditate relativă a aerului
de maximum 60%, care va fi menţinut pe toată perioada executării lucrărilor şi minimum 30 de zile după
terminarea acestora.
Stratul suport, în cazul lipirii îmbrăcăminţii, nu trebuie să depăşească ca umiditate 3% (în procente de
greutate), măsurată cu aparatură şi metode specifice.
Suprafaţa stratului suport se va curăţi cu ajutorul raşchetelor metalice sau piatră abrazivă şi apoi cu perii,
pentru a îndepărta orice urmă ce ar putea rezulta de la zugrăveli sau vopsitorii. De asemenea, în cazul
unor adâncituri izolate se vor corecta cu chituiri care însă nu trebuie să depăşească 1,5 mm grosime.
Pregătirea covoarelor pentru aplicare
Pentru montare covorul se va croi în conformitate cu un plan de montaj, întocmit în prealabil, cu
respectarea următoarelor criterii:
- făşiile de covor se vor monta paralel cu unul din pereţii încăperii, cu rosturile între ele pe direcţia de

circulaţie maximă şi, dacă este posibil, şi în direcţia de iluminare naturală maximă;
- rosturile perpendiculare pe perete nu trebuie să cadă în dreptul golului de uşă, în cazul în care în

două încăperi alăturate se aplică acelaşi tip de covor. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul în care
tipurile de covor sunt diferite între două încăperi alăturate, caz în care îmbinarea se face exact la
mijlocul grosimii foii de uşă. Este indicat ca, în general, îmbinările să nu fie făcute pe porţiunile
intens circulate;

- fâşiile necesare completărilor trebuie montate în aceeaşi direcţie cu restul covorului;
- covoarele vor fi aduse în încăperile respective cu minimum 24 de ore înainte de montaj, se vor

derula pentru aclimatizare şi, în acelaşi timp, pentru eliminarea tensiunilor apărute în material
datorită şederii în sul a covorului. Croirea definitivă va avea loc după aclimatizare.

Lipirea covorului
- înainte de aplicarea adezivului, atât suprafaţa stratului suport cât şi spatele fâşiilor de covor se vor

curăţa bine de praf;
- fâşiile de covor croite se vor aşeza nelipite pe poziţia lor, cu marginile longitudinale suprapuse pe o

lăţime de 2 cm. Apoi, începând cu ultima fâşie aşezată se apucă unul din capetele fâşiei şi se
aşează peste capătul opus, astfel încât cele două jumătăţi ale fiecărei fâşii să se suprapună, iar
spatele covorului va fi în exteriorul fiecărei bucle astfel formate;

- lipirea cu prenadez sau alt adeziv se va începe cu fâşia de lângă peretele cel mai apropiat de uşa de
acces;

- adezivul se aplică atât pe suprafaţa de covor întoarsă cât şi pe suprafaţa stratului suport, într-un
strat subţire şi uniform. Cantitatea de adeziv aplicat este în funcţie de instrucţiunile fiecărui
producător de adeziv în parte, care garantează prin produsul său aderenţa convenită;



- după aplicarea adezivului se trece la aşezarea covorului, care se face pe porţiuni mici şi în mod
succesiv, pentru a evita prinderea de aer sub covor. Presarea covorului în vederea lipirii se va face
de la mijloc către marginile fâşiei;

- după lipirea primei jumătăţi de cameră covorul se presează pe toată suprafaţa, după care se trece la
lipirea celei de-a doua jumătăţi, urmând acelaşi procedeu;

- în cazul încăperilor pentru care fâşiile de covor sunt mai mici de 4 m lungime, lipirea se face
concomitent pe toată suprafaţa, nu pe jumătăţi ca în cazurile explicate mai sus;

- trebuie acordată o atenţie deosebită poziţiei de lipire a covorului (muche în muche) deoarece
deplasările ulterioare ale fâşiei de covor sunt şi dificile şi duc la degradarea stratului de adeziv.

Montarea pervazurilor, baghetelor
Pervazurile de lemn sau plastic se vor monta prin batere cu cuie în diblurile de lemn înglobate în şapă
sau prin prindere cu holşuruburi în dibluri de plastic împuşcate în şapă.
Baghetele şi pervazurile speciale prevăzute de furnizorii de mochetă vor fi montate conform
instrucţiunilor furnizorilor.
Condiţii tehnice de calitate
Pe parcursul execuţiei lucrărilor se va verifica în mod special:
- covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafaţa. Nu se admit colţuri şi margini nelipite sau umflături;
- fâşiile de covor trebuie să fie bine alăturate, neadmiţându-se rosturi mai mari de 0,5 mm lăţime la

covor şi de 0,4 mm la dale;
- suprafaţa rezultată trebuie să fie perfect plană, orizontală şi netedă (fără denivelări între fâşii sau

dale);
- racordurile cu pardoseli de altă natură se vor realiza cu baghete (profile “U”) din alamă sau aluminiu.

Reguli generale pentru executarea lucrarilor de pardoseala
 Pardoselile se executa de personal specializat si atestat sub controlul permanent al cadrelor tehnice

competente.
 Lucrarile de pardoseli se vore executa in conformitate cu proiectul de executie.
 Controlul materialelor intrebuintate, a dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic

pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.
 Atat la transport, depozitare, cat si la punerea in opera pana la darea in exploatare, trebuie sa se

asigure conditiile de microclimat specifice fiecarui tip de material, in conformitate cu recomandarile
proiectantilor, reglementarilor specifice sau a producatorilor de materiale.

 Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instalatii sanitare sau de
incalzire centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact a
conductelor cu planseul si pardoseala.

 Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului,
adanciturile mai mari, etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar si ciment.

 Conductorii electrici se monteaza in teci rezistente chimic sau protejate anticorosiv, inchise la capete
cu materiale de etansare, de asemenea rezistente chimic, amplasate sub pardoseala (pe suprafata
planseului) acoperit cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

 Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa constatarea ca, executia
stratului precedent este corespunzatoare.

 De regula, prin executie se va asigura aderenta straturilor intre ele cu exceptia cazurilor in care, prin
caietul de sarcini nu sunt date alte indicatii.

 Pamantul trebuie sa indeplineasca conditiile de rezistenta si umiditate in raport cu sarcinile primite de
la pardoseala si cu rolul functional pe care trebuie sa-l indeplineasca aceasta.

 Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suorafetei unde apar
neregularitati care depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, curatirea si
spalarea sa, dupa care se va aplica un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment ca al stratului suport
respectiv.

 Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat,
precum si atunci cand acest strat il constituie pardoseli vechi de beton, caramida, piatra etc. este necesar ca
aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati, praf
sau resturi de tencuiala. Curatarea se va face cu maturi si perii.

 Atunci cand este necesar, se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui
strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare), care  trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza
peste el imbracamintea pardoselii.

 Executarea imbracamintii (stratul de uzura) pentru fiecare tip de pardoseala se face pe baza
proiectului de executie si a conditiilor impuse de producatorul de materiale pentru pardoseli.



Executarea montarii padoselii din parchet laminat

 Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executiei pardoselilor cu imbracaminti din parchet:
- instalatii sanitare, electrice  si incalzire, inclusiv probele de presiune

- montarea tocurilor tamplariei
- executerea tencuielilor umede
- zugravelile si vopsitoria
- portiunile de pardoseli reci care se vor afla in contact direct cu parchetul
- geamurile de la tamplaria exterioara

- Se indeparteaza decorurile de la baza peretelui
- Sapa care urmeaza a se efectua montajul, trebuie sa fie plana, uscata, stabila, curatata de

impuritati si solida. Orice denivelare mai mare de 3mm pe o distanta de 1m trebuie nivelata.
- Limita minima a temperaturii pentru realizarea montajului este de 18 grade Celsius in aer si 15

grade Celsius la nivelul pardoselii. Umiditatea relativa atmosferica trebuie sa fie intre 50-70%
- Suprafata se acopera cu o folie PEE de 2 mm din perete in perete. Fasiile de folie se suprapun pe o

latime de 20 cm dupa care se fixeaza cu o banda adeziva. Folia amortizeaza sunetele, reprezinta o bariera
termica si reduce eventualele neregularitati ale suprafetei pe care se efectueaza montajul.

- Se masoara distanta dintre peretele de unde porneste montarea parchetului si peretele final pentru
a evita montarea placilor inguste in ultimul rand. Aceasta distanta se imparte la latimea placilor. Distanta
ramasa nu trebuie sa fie mai mica de 50 mm.

- Daca valoarea este sub 50mm, nu se va incepe cu o placa intreaga in primul rand. Se taie primul
rand de placi de parchet la olatime mai mica, corespunzatoare pentru a obtine valoarea minima pentru
ultimul rand. La calcule o distanta de 15 mm trebuie pastrata de la fiecare perete.

- Lemnul se dilata in timp, de aceea se recomanda lasarea unui rost de dilatare de minim 15 mm (in
functie de marimea camerei) intre podea si peretii incaperii sau alte elemente fixe (tocuri de usi, tevi de
incalzire).

- Se plaseaza prima placa cu lamba indreptata catre zid. Se folosesc distantiere (pene de dilatare)
pentru a pastra distanta fata de perete (15 mm). Placa se imbina pe lungime si apoi pe latime, cu atentie,
folosind un ciocan sau un butuc de lemn.

- Se instaleaza cea de a doua placa si se asigura de faptul ca aceasta e bine fixata, la fel pentru
urmatoarele placi.

- Ultima placa din rand va fi pozitionata la 180 de grade, se utilizeaza creionul pentru a marca locul in
care va fi taiata. A nu se uita de spatiul necesar pentru a avea o distanta optima pana la perete. Se taie
placa.

- Pentru a evita deteriorarea placii, in momentul folosirii unui fierastrau este recomandata
pozitionarea partii decorative in jos. Se va folosi o ranga pentru a potrivi ultima placa a randului.

- Fiecare rand nou se incepe cu o placa ramasa din randul anterior (de cel putin 20 cm lungime).
- Placa din cel de-al doilea rand va fi montata pe latime la un unghi de inclinare care sa ii permita

fixarea prin sistemul dic. Se apasa pentru a fixa.
- Este probabil ca din ultimul rand de placi sa se taie din latime pentru a se potrivi.
- Se va masura in cazul fiecarei placi, deoarece peretele s-ar putea sa aiba neregularitati. Nu se vor

uita distantierele.

PREVEDERI PRIVIND CALITATEA LUCRARII
(abateri, sisteme de determinare a nivelului de calitate)

Proiectarea pardoselilor

Principii de alcatuire a structurilor de pardoseli

 Fiecare tip de pardoseala are in principiu, urmatoarea alcatuire:
 a.) imbracamintea (strat de uzura), care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor rezultate

dinexploatare.
 b.) stratul suport (de rezistenta), care primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite fundatiei

sau elementului de rezistenta pe care este asezata pardoseala; in unele situatii acesta cuprinde si un strat
de nivelare si de panta.

 In functie de conditiile specifice, pot apare si alte straturi (de izolare, termica, hidrofuga).



 Alcatuirea structurii pardoselii se stabileste prin proiectare, in functie de natura terenului de fundatie
sau a elementului de rezistenta pe care este asezata pardoseala, de destinatia incaperilor, precum si de
solicitarile la care va fi supusa pardoseala in timpul exploatarii.

Sistemul calitatii

 Realizarea unei calitati corespunzatoare a pardoselilor trebuie sa se inscrie in prevederile Legii nr.
10/2015, precum si in seria de standarde SR ISO 9000 si EN 45000, referitoare la calitatea constructiilor in
general.

 Astfel, sistemul calitatii in constructia pardoselilor trebuie sa reprezinte ansamblul de structuri
organizatorice, responsabilitati, regulamente, procedeuri si mijloace care concura la realizarea calitatii
constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.

 Prin reglementari tehnice se stabilesc in principal conditiile minime de calitate cerute in constructii,
precum si modul de determinare si verificare a acestora. In acest sens se prevad:

- verificari ale proiectelor pentru executarea tipurilor de pardoseli;
-verificari pe parcursul executarii lucrarilor de pardoseli;
-receptia pardoselilor
-urmarirea comportarii in exploatare;
-intretinere, reparatii si postutilizari.

Obligatiile executantilor

- inceperea executiei lucrarilor numai in condtiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte
verificate de specialistii atestati.

- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate,
conceput si realizat prin personal propriu.

- convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinate ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuarea
lucrarilor.

- solutionarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.

- utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor.

- orice modificare a prevederilor din proiect se poate face numai dupa obtinerea acordului scris al
proiectantului si investitorului.

- supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate.
- aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin

documentele de receptie a lucrarilor de pardoseli.

Verificari pentru asigurarea calitatii pe parcursul executarii lucrarilor- prevederi generale

Orice lucrare de executie a unei pardoseli va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea
suportului, operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective
inclusiv in ce priveste realizarea elementelor geometrice.

Verificari de calitate la materiale: toate materialele care intra in componenta unei pardoseli se vor
utiliza numai dupa ce s-au realizat urmatoarele operatii.

- verificarea de catre conductorul tehnic al lucrarii a certificatelor de calitate care sa confirme ca sunt
corespunzatoare normelor in vigoare.

- depozitarea si manipularea in conditii care sa evite orice degradare a lor.
- efectuarea incercarilor de calitate la locul de punere in opera, daca este cazul, la solicitarea

proiectantului, a beneficiarului sau a organelor de control abilitate.
- respectarea solutiilor din proiect, inclusiv a tehnologiilor de aplicare.

Verificari de calitate obligatorii pentru toate tipurile de pardoseli:

a.) in timpul executiei: - la stratul suport: se verifica ca abaterile de la planeitate sa se incadreze in
limitele admisibile.



-la straturile intermediare: - pe parcursul executarii lucrarilor se va urmari
obtinerea unui strat cu o grosime cat mai uniforma, care sa se incadreze in limitele admise; grosimea sapei
se va verifica prin baterea unor cuie in zone determinate prin sondaje intr-un numar stabilit de comisie, dar
cel putin unu la fiecare 200 mp; sondajele se vor face in locuri mai putin vizibile, pentru a strica aspectul,
urmand ca reparatiile ulterioare sa se faca utilizand aceeasi compozitie a mortarului, cu care s-a executat
inainte sapa.

- se va efectua verificarea suprafetei sapei de egalizarea si dalei flotante din
punct de vedere al orizontalitatii, planeitatii, gradului de netezire si umiditatii dupa cum urmeaza:

- suprafata nu trebuie sa prezinta asperitati pronuntate, zgarieturi, neregularitati, ciupituri, etc;
eventualele rizuri, bavuri, aseritati, se vor corecta printr-o usoara slefuire manuala cu piatra de polizor; sub
dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult doua unde cu sageata maxima de 1 mm; atunci cand suprafata
stratului suport prezinta neregularitati frecvente, intreaga suprafata, dupa frecarea cu piatra abraziva, se va
corecta printr-o gletuire subtire (maxim 1,5 cm) in cazul unor adancituri izolate, este suficienta o chituire
locala.

- se va efectua verificarea rezistentei mortarului utilizat (la zgarietura cu un cui sa nu ramana urme
mai adanci de 1 mm)

- umiditatea suprafetei trebuie sa fie de maxim 4 % sau cea indicata de producatorul de pardoseli;
- se va urmari ca sa nu se intrerupa lucrul la mijlocul suprafetelor, deoarece reluarile lucrului pot

produce diferente de nivel suparatoare pentru aplicarea ulterioara a imbracamintilor de pardoseli;
- aplicarea masurilor de protectie a suprafetei sapei impotriva uscarii fortate sau inghetarii;
- diblurile, pentru prinderea pervazurilor, trebuie sa fie bine incastrate in perete, in numarul si pozitiile

stabilite prin proiect;
- se va urmari ca sapa sa fie aderenta la suprafata pe care este aplicata; la ciocnirea usoara cu

ciocanul de zidar, trebuie sa prezinte un sunet plin.
- la executarea pardoselilor cu dala flotanta se va urmari ca sa nu se creeze legaturi rigide intre dala

si planseul suport prin infiltrarea betonului turnat in dala, prin materialul fonoizolator sau intre dala si pereti.
In acest scop se va verifica prin sondaj daca stratul de izolare fonica este asezat continuu, daca rosturile
acestuia au fost acoperite cu folii din polietilena si daca in jurul elementelor de constructie care strapung
planseul sau conturul camerei au fost asezate fasii taiate din placi de material fonoizolator.

- la stratul de uzura: - startul de uzura nu va prezenta defecte peste
limitele stabilite prin reglementarile din caietul prezentului normativ sau de catre producator.
b.) la receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor se va face la fazele prevazute reglementarile in vigoare sau prin caietul de sarcini.
La receptia lucrarilor se va verifica: - indeplinirea cerintelor stabilite de proiectant in functie de destinatia
constructiei prin caietele de sarcini;

- daca s-a realizat o suprafata care sa se incadreze din punct de
vedere al performantelor in limitele admisibile pentru fiecare tip de imbracaminte de pardoseala, precizate in
caietele prezentului normativ.
La terminarea executarii lucrarilor ascunse se vor incheia procese verbale, privind constatarea calitatii
lucrarii.

4.TENCUIELI INTERIOARE
4.1. GENERALITĂŢI
Acest capitol se referă la condiţiile tehnice pentru executarea şi recepţionarea lucrărilor cu tencuieli
obişnuite(umede) şi a tencuielilor subţiri (tratamente) aplicate manual pe suprafeţe de beton şide zidărie de
cărămidă la clădiri socialculturale.
4.2. STANDARDE, NORMATIVE ŞI MATERIALE
NE001-96 - Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase şi subţiri
C 17-82 - Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială
NP60-89 - Instrucţiuni tehnice provizorii privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială cu
plastifianţi
C 16-79 - Normativ pentru executarea lucrărilor pe timp friguros
STAS 388-80 - Ciment Portland
STAS 790-84 - Apa
STAS 1667-76 - Nisip
STAS 146-80 - Var pentru construcţii
Tencuielile umede obişnuite se execută cu mortar preparat în staţii de preparare a mortarului, conform
“Instrucţiunilor tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială”, indicativ
C 17/82 şi C 18/83 “Normativ pentru executarea “tencuielilor umede”.



4.3. MATERIALE
Materialele prevăzute vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi normelor în vigoare.
Ciment Portland - STAS 388-80
Ipsos - STAS 545/1 - 80
Var pastă - STAS 146 - 80
Apă - STAS 790 - 84
Apă stop - STAS 8573 - 78
Nisip 0-1 mm - STAS 1667 - 76
Nisip 0-3 mm - STAS 1667 - 76
Nisip 0-7 mm - STAS 1667 – 76

4.4. TEHNOLOGIE DE EXECUŢIE
4.4.1. Tencuieli interioare pe suprafeţe de cărămidă se execută în 2 straturi: grund şi tinci - strat vizibil.
4.4.2. Tencuielile interioare la stâlpi, grinzi şi buiandrugi de beton armat se execută din şpriţ, grund şi strat
vizibil.
La tavanele de beton nu se execută tencuieli, deoarece nu vor fi niciodată vizibile.
4.4.3. Tencuielile interioare sunt drişcuite. Mortarul pentru stratul vizibil este preparat cu nisip fin. Acesta se
aplică manual pe pereţi şi tavane şi se netezeşte cu drişca.

4.5. CONDIŢIILE TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARELE DE TENCUIALĂ
4.5.1. Marca mortarului şi dozajul se va stabili în funcţie de structura pereţilor pe care se aplică, în
conformitate cu prevederile din Instrucţiunile tehnice C 17-92. La tencuirea pereţilor şi stâlpilor se foloseste
mortar de varciment M 10 –T.
4.5.2. Perioada maximă de utilizare a mortarelor de ciment şi var - ciment este de până la 10 ore.
4.5.3. Consistenţa mortarelor se va stabili în raport cu felul lucrărilor şi cu suprafaţa pe care se aplică; ele
trebuie să corespundă următoarelor tasări ale conului etalon:
- pentru şpriţ 9 cm
- pentru şmir 5 - 7 cm
- pentru grund 7 - 8 cm
- pentru stratul vizibil, executat din mortar cu ipsos 9 - 12 cm
- pentru stratul vizibil executat din mortar fără ipsos 7 - 8 cmâ

4.6. CONDIŢII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA TENCUIELILOR
Controlul şi pregătirea stratului suport
Pentru executarea unor tencuieli de bună calitate se va efectua, în prealabil, un control al suprafeţelor care
urmează a fi tencuite; mortarul din rosturi al zidăriei de cărămidă a pereţilor trebuie lăsat să se întărească.
Suprafeţele de beton trebuie să fie uscate, pentru ca umiditatea să nu mai influenţeze ulterior aderenţa
tencuielilor. La începerea lucrărilor de tencuieli trebuie să fie terminate toate lucrările a căror execuţie
simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorarea tencuielilor.
Suprafeţele suport pe care se aplică tencuielile trebuie să fie curate, fără urme de noroi, pete de grăsime
etc.;
Tencuielile nu se vor aplica decât după remedierea eventualelor deficienţe constatate.
Pentru a se obţine o bună aderenţă a tencuielilor faţă de diferitele straturi suport, acestea trebuie pregătite în
vederea tencuirii (cu condiţia ca ele să fie rigide, plane, uscate, rugoase şi să nu prezinte abateri de la
verticalitate şi planeitate mai mari decât cele indicate în prescripţii tehnice în vigoare. (Abaterile mai mari
decât cele admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieşindurilor şi prin acoperirea intrândurilor mari peste 40
mm cu o plasă de rabiţ prinsă cu cuie în rosturile zidăriei, peste care se va executa tencuiala).
Rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o adâncime de 3-5 mm, iar
suprafeţele netede de beton vor fi aduse în stare rugoasă.
Pe suprafeţele pereţilor din clădire care au în mod permanent umidităţi relative interioare peste 60 % se vor
lua măsuri de verificare prin calcul termotehnic, pentru împiedicarea acumulării progresive a umidităţii
provenite din condensarea vaporilor, în interiorul elementelor de construcţie.

Executarea trasării suprafeţelor de tencuit
Trasarea suprafeţelor care urmează a fi tencuite se face prin diferite metode:
- cu repere de mortar (stâlpişori)
- cu scoabe metalice lungi
- cu şipci de lemn



- cu repere metalice de inventar.
La efectuarea trasării se va verifica modul de fixare a reperelor, asa încât să se obţină un strat de mortar cu
grosimea stabilită. Dacă se utilizează stâlpişorii de mortar, aceştia se vor executa din acelaşi mortar ca şI
grundul şi vor avea o lăţime de 8 -12 cm.

Executarea amorsării
Suprafeţele de beton se vor stropi cu apă şi apoi se va face amorsarea prin stropire cu un şpriţ (lapte de
ciment) în grosime de 3 mm.

Suprafeţele pereţilor din zidărie de cărămidă vor fi stropite cu apă şi vor fi amorsate prin stropirea cu mortar
fluid în grosime de maximum 3 mm cu aceeaşi compoziţie ca şi mortarul pentru stratul de grund.
Pe suprafeţele din plasă de sârmă se va aplica şmirul care are aceeaşi compoziţie ca şi mortarul de grund.
În timpul executării armosării suprafeţelor se va urmări ca şpriţul să fie aplicat cât mai uniform, fără
discontinuităţI prea mari.
Amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate, având o
suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit.

Executarea grundului
Înainte de aplicarea grundului se va verifica dacă şpriţul este suficient întărit şi dacă suprafaţa amorsată este
suficient de rugoasă şi aspră.
Grundul în grosime de 5 - 20 mm se va aplica după cel puţin 24 ore de la aplicarea şpriţului pe suprafeţele
de beton şi după 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţului este prea uscată se
stropeşte cu apă înainte de aplicarea grundului. Grosimea stratului de grund este de maxim 15 mm.
Aplicarea mecanizată a şpriţului şi grundului în încăperi pe pereţi şi tavane la înălţime de până la 3 m, se
execută de pe pardoselile respective sau de pe capre mobile.
În timpul executării grundului se va urmări obţinerea unor suprafeţe plane, care să ascundă şi să rectifice
defectele stratului suport. Suprafaţa grundului nu trebuie să prezinte asperităţi pronunţate, zgârieturi,
ciupituri, neregularităţi etc.

Executarea stratului vizibil
Se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă granule de var nehidratat.
Stratul vizibil se va executa dintr-un mortar denumit “tinci” care are aceeaşi compoziţie cu stratul de grund.
Tencuielile gletuite se vor realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subţire (cca 2 mm) de pastă de ipsos
(glet de ipsos), netezită fin.
Gletul de ipsos se va aplica pe un strat vizibil, care are un anumit grad de umiditate, în cantităţi strict
necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului. Grosimea stratului vizibil este de 2 - 3 mm. Suprafeţele cu
glet de ipsos trebuie sã fieplane, netede, fără desprinderi sau fisuri. Toate fisurile, neregularităţile etc., se
chituiesc de către zugravul vopsitor sau se şpăcluiesc cu pastă de aceeaşi compoziţie cu a gletului. Pasta de
ipsos folosită pentru chituirea defectelor izolate, se prepară din două părţi ipsos şi o parte apă (în
volume).Pasta se realizează prin presărarea ipsosului în apă, după care se omogenizeazã prin amestecare
rapidă (in intervalul de maxim 1 minut de la presărare). Pasta se va prepara în cantităţi care să poată fi
folosite înainte de sfârşitul prizei ipsosului (circa 6\ min.).
Pentru şpăcluirea suprafeţelor mai mari se foloseşte şi pasta de ipsos - var, în proportie de 1 parte ipsos şi 1
parte lapte de var (în volume). Compoziţia se va prepara în cantităţi care să poată fi folosite în cel mult 20
minute de la preparare. După uscarea porţiunilor reparate, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit (în
cazul pereţilor începând de la partea superioară spre partea inferioară) după care se curaţă de praf cu perii
sau bidinele curate şi uscate. În cazul când pe suprafaţa gletului se aplică răşini epoxidice,vopsitorii de ulei,
alchidal, nitroceluloză sau alte vopsele care formează după uscare pelicule cu bariere de vapori, umiditatea
gletului trebuie să fie de max. 8 %.
După executarea tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecţia suprafeţelor proaspăt tencuite, de
următoarele acţiuni:
- umiditate mare, care întârzie întărirea mortarului şi-l alterează;
- uscarea forţată, care provoacă prinderea bruscă a apei din mortar.
În cazul execuţiei tencuielilor interioare, la o temperatură exterioară mai mică de + 50 C se vor lua măsurile
special prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, indicativ C 16-79.
Este interzis a se începe executarea oricăror lucrări de tencuire, înainte ca suportul pentru fiecare porţiune
ce urmează a fi tencuită să fi fost verificat şi recepţionat conform instrucţiunilor pentru verificarea şi
recepţionarea lucrărilor ascunse şi conform normativului C 18-83.
Înainte de începerea lucrărilor de tencuieli, este necesar a se verifica dacă au fost executate şI recepţionate
toate lucrările destinate a le proteja (de exemplu: învelitori, planşee etc.) sau a căror execuţie ulterioară ar



putea provoca deteriorarea lor (conducte pentru instalaţii,conductor electrice etc.). Mortarele vor fi introduse
în lucrare numai după ce s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificate
de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective.
Pe timpul executării lucrărilor, se verifica respectarea tehnologiei de execuţie, utilizarea timpului şi
compoziţiei mortarului indicat în proiect, precum şi aplicarea straturilor succesive în grosimile prescrise.
Recepţia pe faze de lucrări se va face pe baza următoarelor verificări:
- numărul de straturi aplicat şi grosimile respective; sondaj la 50 mp;
- aderenţa la suport şi între straturi; sondaj la 50 mp;
- planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor.
Rezultatele se înscriu în registrele de procese-verbale de lucrări ascunse şi pe faze de lucrări.
Abaterile admisibile sunt cele date în anexa 4 din Normativul C 18-83.
Verificarea aspectului general al tencuielilor
Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, împuşcături provocate de
granule de var nestins etc.
Muchiile de racordare a pereţilor cu tavanele, colţurile, şpaleţii ferestrelor şi usilor trebuie să fie drepte,
verticale sau orizontale.
Suprafeţele tencuite nu trebuie să prezinte crăpături, goluri, porţiuni neacoperite cu mortar la racordarea
tencuielilor cu tâmplăria etc.
Verificarea planeităţii suprafeţelor se face cu un dreptar,iar abaterile care pot fi admise sunt date în NE001
96.
Verificarea verticalităţii şi orizontalităţii suprafeţelor şi a muchiilor se va face cu dreptarul, polobocul şi cu firul
cu plumb. Abaterile nu pot depăşi limitele admise prevăzute în anexa 4 din Normativul C 18-83.

4.7. MĂSURĂTORI ŞI DECONTARE
Tencuielile interioare pe pereţi se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă desfăşurată.
Suprafaţa tencuielilor interioare, pereţi şi stâlpi, se determină înmulţind înălţimea acestora, măsurate între
faţa brută inferioară a planşeului superior şi faţa finită a pardoselii, la care se adaugă 2 cm, cu lăţimea lor,
măsurată între feţele brute ale pereţilor şi stâlpilor.
Golurile în tencuieli, a căror suprafeţe este mai mică de 0,5 mp, nu se scad din suprafaţa tencuielilor, cele
mai mari de 0,5 mp se scad, dar se adaugă suprafeţele glafurilor şi şpaleţilor tencuiţi.

Abateri admise la recepţia calitativă a tencuielilor

Denumirea defectului Tencuieli brute Tencuieli
drişcuite
Tencuieli gletuite

Tencuieli
drişcuite
Tencuieli gletuite

Umflături, ciupituri,
(împuşcături),crăpături, fisuri,
lipsuri de
glafuri, ferestre, la pervazuri etc.

Maximum 3 cmp la
fiecare mp

Nu se admit Nu se admit

Zgrunţuri mari (până la maximum
3 mm)băşici şi zgârieturi adânci
formate la drişcuire în stratul de
acoperire

Maximum 2 la mp Nu se
admit Nu se admit

Maximum 2 la mp Nu
se admit Nu se
admit

Maximum 2 la mp Nu
se admit Nu se
admit

Neregularităţi ale suprafeţelor (la
verificarea cu dreptarul de 2 m
lungime)

Nu se verifică Maximum 2
neregularităţi/
mp în orice direcţie
având
adâncimea sau
înălţimea
până la 2 mm

Maximum 2
neregularităţi/ mp în
orice
direcţie având
adâncimea sau
înălţimea până la 2
mm

Abateri la verticală a tencuielilor
pereţilor

Maximum cele
admise
pentru elementele
suport

Până la 1 mm / n si
maximum 2 mm pe
toată
înălţimea încăperii

Până la 1 mm / n si
maximum 2 mm pe
toată
înălţimea încăperii

Abateri faţă de verticală sau
orizontală
unor elemente ca intrânduri,
ieşinduri,
glafuri, pilaştri, muchii, şliţuri

Maximum cele
admise
pentru suportul
elementelor

Până la 1 mm / n şi
maximum 3 mm de
element

Până la 1 mm / n şi
maximum 2 mm pe
toată
înălţimea sau
lungimea
elementului



4.8. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR
Se vor respecta următoarele prescripţii tehnice:

775/1998
- Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului, indicative P
118-1999
- Normativul de prevenire şi stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora – C300-94-
Ordin MLPTL nr. 20/N/1994.
- Normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu maşini, instalaţii, utilaje, aparaturi, echipamente
de protecţie şi
substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în unităţi N.C. Id. aprobate cu Ordinul nr. 742-
1981.
- Regulament privind protecţia şi igiena în construcţii - MLPT 9/N/15.III.1993
- Normele departamentale de protecţie a muncii în activitatea de construcţii - montaj, aprobate cu Ordinele
nr. 1253/D din oct. 1980, vol. 1, 5, 8.

5.PLACAJE CERAMICE LA PEREŢI
5.1. SCOP
Scopul prezentei instrucţiuni îl constituie documentarea punerii în operă a placajelor de faianţă la pereţi.
5.2. DOMENIUL DE APLICARE
Placajele de faianţă la pereţi se execuă conformitate cu prevederile proiectului.
5.3. PREGĂTIREA LUCRULUI
-înainte de începerea lucrului se face verificarea, prin sondaj, a materialului aprovizionat. Plăcile de faianţă
se verifică din punct de vedere dimensional şi al planeităţii. Neconformităţile constatate sunt aduse la
cunoştinţă şefului de şantier care împreună cu reprezentantul beneficiarului stabilesc măsurile care se
impun.
-se verifică şi adezivul de montaj care urmează a fi utilizat: acesta nu trebuie să prezinte zone întărite
datorită umidităţii, iar termenul de utilizare să nu fie depăşit.
- lucrările de execuţie a placajelor de faianţă se realizează numai cu scule corespunzătoare (din punct de
vedere a specificului lucrării şi al protecţiei muncii).Tăierea plăcilor se execută cu maşina de tăiat faianţa.
Verificarea lucrărilor se face periodic cu ajutorul dreptarului din aluminiu cu bula de aer şi cu firul cu plumb,
iar colţurile la 90 grade se verifică cu winclul metalic.
-asigurarea sculelor, păstrarea şi întreţinerea lor cad în sarcina şefului de echipă.
-înainte de începerea lucrului se face preluarea frontului de lucru de către şeful de echipă faianţari (de la
şeful de echipă zidari sau de la maistru), în prezenţa şefului de şantier.
Se completează formularul F PV 02/1.
-înaintea începerii lucrului, se îndepărtează eventualele resturi de mortar, praf, pete de grăsime, etc. şi se
verifică planeitatea pereţilor. Dacă este cazul se fac remedieri pentru corecţie.
-în încăperile în care se lucrează se asigură temperatura şi gradul de umiditate impuse de tipul de adeziv
folosit, astfel încât acesta să-şi dezvolte corect în timp caracteristicile fizico-mecanice la nivel optim.
-lucrările se execută numai de personal calificat corespunzător, formaţia de lucru fiind alcătuită din doi
faianţari şI un ajutor.
Aceştia sunt instruiţi de către şeful de echipă din punct de vedere al respectării tehnologiei lucrărilor şi al
protecţiei muncii, care este responsabil de respectarea acestora.
Lucrările se execută în strictă concordanţă cu prevederile detaliilor de stereotonomie din proiectul de execuţI
sau a unor eventuale dispoziţii de şantier emise de proiectant.
5.4. MODUL DE EXECUŢIE
-se montează la nivel plăci de reper la colţurile încăperii.
-după montarea plăcilor de reper, se montează plăcile pe orizontală, în rânduri, de jos în sus şi de la stânga
spre dreapta.
-rosturile dintre plăci sunt de max. 3 mm şi se realizează cu ajutorul distanţierelor tip cruciuliţe.
-după cca. 6 ore de la montare, cu o cârpă umezită se îndepărtează resturile de mortar adeziv, trecându-se
la umplerea(chituirea) rosturilor orizontale şi verticale cu materialul indicat prin proiectul de execuţie.
5.5. VERIFICĂRI PE FAZE ŞI RESPONSABILITĂŢI
Verificarea lucrărilor se face atât de către executant cât şi de către şeful de echipă la fiecare 2-3 rânduri
montate. Se verifică planeitatea, verticalitatea şi corectitudinea rosturilor placajului executat.
-nu sunt admise devieri de la verticalitate şi nici rosturi umplute cu mortar adeziv.



-devierea admisă la planeitate (distanţa dintre dreptar şi suprafaţa de placaj) este de max. 1 mm.
-devierea maximă a rosturilor între plăci este de 1 mm pe placă.
-străpungerile (golurile) în suprafaţa placată nu trebuie să fie vizibile în perimetrul obiectelor sanitare sau
aparatelor electrice care se montează pe aceste goluri.
-la linia de separare cu tâmplăria, etc., placajul ceramic trebuie să pătrundă sub pervaz pe cel puţin 10 mm.
-responsabilitatea execuţiei de calitate a lucrărilor revine executantului direct.
-şeful de echipă este responsabil de realizarea verificărilor periodice, respectarea prescripţiilor tehnologice, a
detaliilor de execuţie stabilite prin proiect şi de luarea de măsuri imediate şi eficiente în cazul în care
constată abateri şi neconformităţi.
-maistrul sau şeful punctului de lucru răspund de asigurarea condiţiilor de lucru, a materialelor necesare şi
de buna calitate,precum şi de încadrarea subordonaţilor în prevederile prezentelor instrucţiuni de lucru.
5.6. TRATARE NECONFORMITĂŢI
Neconformităţile se tratează prin refacerea lucrărilor pe zonele unde s-au constatat deficienţe care depăşesc
limitele admise.
5.7. CONDIŢII DE PROTEJARE A LUCRĂRILOR
Se interzice lovirea placajelor executate sau orice alte acţiuni care pot produce zgârierea, deplasarea
plăcilor proaspăt aplicate, etc.
Se interzice murdărirea suprafeţelor placate cu vopsele, grăsimi, acizi, etc.
5.8. CONDIŢII DE RECEPŢIE
La recepţie se fac verificări privind:
-aspectul general al placajului,
-corespondenţa cu prevederile stabilite prin proiect
-modul în care au fost asigurate fixările pe suport
-racordarea placajului executat cu tâmplăria, obiectele sanitare etc.
-existenţa certificatelor de calitate pentru materialele puse in operă.
5.9. PROTECŢIA MUNCII
Protecţia muncii se realizează prin asigurarea echipamentelor şi sculelor specifice, în conformitate cu
prevederile normelor de protecţia muncii în vigoare. Maistrul sau şeful de lucru sunt responsabili de
instruirea generală şi cea specifică condiţiilor locului de muncă.

6. TÂMPLĂRIE
6.1. GENERALITĂŢI
Tâmplăria va fi depozitată în încăperi uscate, ferite de ploaie şi raze solare, ferite de vânt şi de degradare
prin lovire, prevăzânduse spaţii de circulaţie între stive. Pe durata transportului, se vor evita socurile si
loviturile, acestea putand avea drept urmari defecte de functionare neacoperite probabil de garanţie.
Transportul tâmplăriei se face cu mijloace de transport acoperite. Accesoriile metalice demontabile (şildurile
şI mânerele) vor fi livrate în lădiţe bine asamblate pentru a evita deprecierea lor.
Înainte de începerea lucrărilor de montare a tâmplăriei, trebuie verificate şi recepţionate lucrările de zidărie
în ceea ce priveşte planeitatea pereţilor exterior, respectiv dimensiunile golurilor.
6.2. SPECIFICAŢII TEHNICE
La proiectarea şi executarea tâmplăriei exterioare din PVC cu geam termopan se consultă şi se
relaţionează, pe lângă tablourile de tâmplărie, toate planşele proiectului de arhitectură referitoare la planuri,
secţiuni, faţade.
Se verifică următoarele:
-poziţionarea tâmplăriei exterioare este conform planurilor.
-tâmplăria exterioară va fi realizată din profile de aluminiu cu rupere de punte termică din clasa 2.1.
-funcţional este constituită din mai multe tipuri de obiecte: ferestre şi uşi.
-închiderile se realizează cu panouri clare.
-ferestrele sunt prevăzute cu ochiuri mobile indicate în tabloul de tâmplărie cu funcţiunea de ventilare
naturală şI de evacuare a fumului în caz de incendiu.
-în rostul dintre zidărie şi toc se aplică un strat de etanşare din spumă poliuretanică, în grosime uniformă pe
toată înălţimea şi lăţimea tocului.
-la tâmplăria exterioară, peste stratul de etanşare se aplică un chit plastic sau elastic.
-la ferestre, spre interior, se vor monta glafuri, conform indicaţiilor din proiect, respectându-se următoarele:
glafurile vor fi croite dintr-o bucată, depăşind lungimea ferestrei cu 6 – 8 cm, pentru a se executa direct
întoarcerea pe verticală a glafului. Spre exterior se vor monta solbancuri. Glafurile şi solbancurile vor depăşI
finisajul interior / exterior cu 2 – 3 cm şi vor fi realizate din tablă plană vopsită electrostatic.
Condiţii de performanţă:
a. Rezistenţa la solicitări mecanice
Generalităţi:



Deformaţiile datorate variaţiilor de temperatură, vântului sau solicitărilor seismice nu trebuie să distrugă sau
să deterioreze periculos nici o parte a închiderilor exterioare.
Descărcarea eforturilor:
Eforturile datorate greutăţii proprii a închiderilor exterioare şi a acţiunii vântului vor fi descărcate pe fiecare
planşeu al construcţiei.
Rezistenţa la acţiunea vântului:
Încărcările date de vânt vor fi luate în calculul structurii proprii de rezistenţă, în calculul de dimensionare a
montanţilor şi traverselor panourilor la tâmplăria de aluminiu, după caz, la dimensionarea feroneriilor
panourilor mobile.
Solicitări seismice:
La proiectarea pieselor de ancorare pe structura de rezistenţă a construcţiei se va lua în considerare nivelul
de intensitate seismică– ag = 0,15.g – calculul se va face în conformitate cu normativul P 100 / 2013.
Construcţia poate avea deplasări relative orizontale în timpul cutremurului.
Pentru nivelul de intensitate seismică considerat:
-trebuie să se prevină avarierea sistemelor de fixare
-trebuie să se prevină desprinderea sau fragmentarea şi expulzarea fragmentelor sau a panourilor care prin
cădere ar putea accidenta persoane.
-nu trebuie să apară pierderi de etanşeitate la aer şi umezeală sau degradarea izolaţiei termice la închiderile
exterioare, în câmp sau perimetral.
Solicitarea la vibraţii:
-vibraţiile provocate de acţiuni exterioare (vânt, ploaie, grindină, zgomote aeriene) sau interioare nu vor
produce deteriorări ale elementelor componente ale închiderilor exterioare. Se va evita fenomenul de
rezonanţă.
Rezistenţa la şocuri provenite din exterior şi interior:
Scheletul de susţinere şi ramele şi vitrajele tâmplăriei exterioare trebuie să reziste fără deformaţii
permanente la un şoc cu o energie de 1000 J (100 kgfm).
Şocurile interioare nu trebuie să producă căderi de spărturi care pot cauza rănirea de persoane.
Solicitări mecanice datorită variaţiilor de temperatură:
- gama de temperaturi exterioare luate în calcul este: - 15°C, + 32°C
- gama de temperaturi interioare luate în calcul este: +18°C, + 22°C
- sistemul de îmbinare, pe verticală şi pe orizontală şi sistemul de montare a panourilor de tâmplărie
exterioară va permite dilatarea liberă a acestora fără apariţia de eforturi.
b. Comportarea la foc
Panourile tâmplăriei exterioare vor fi incombustibile (CO) şi rezistente la foc 15 min.
Conform Ordin nr. 29 / N din 14.04.96 al MLPAT „Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor
privind protecţia la acţiunea focului ” – indicativ P 118 – 99, se vor avea în vedere următoarele: limita de
rezistenţă la foc trebuie să fie minimum 15 min.
c. Izolarea termică
Panourile vitrate şi tâmplăria de exterior vor fi realizate din două foi de geam, cu interspaţiu aer.
K = 1,4 W/ (mp.K), (pentru termopan şi/sau profile)
R = 0,5 mpK/W
Profilele pentru tâmplăria de exterior vor fi cu rupere de punte termică din grupa 2.1 (conf. DIN 4108)
d. Posibilitatea de apariţie a condensului
În condiţii de temperaturi scăzute la exterior:
- t ext = - 15°C
- t int = + 22°C
Pentru evitarea apariţiei condensului se vor lua măsuri corespunzătoare în ceea ce priveşte condiţionarea
aerului.

e. Etanşeitatea la apă şi aer
Etanşeitatea la apa de ploaie sub acţiunea vântului se consideră corespunzătoare dacă panoul se
încadrează în clasa E4 conf. UNI EN 86.
Sistemele de tâmplărie utilizate vor asigura drenarea spre exterior a infiltraţiilor accidentale de apă şi
aerarea zonei perimetrale a geamurilor.
Permeabilitatea la vapori trebuie să fie mai mică de 1g / mp în 24 de ore.
f. Izolarea acustică
Închiderile exterioare trebuie să reducă:
- transmiterea zgomotelor aeriene din exterior;
- transmiterea zgomotului de ploaie sau grindină;



- transmiterea zgomotelor aeriene sau de impact dintr-un spaţiu interior în altul prin intermediul structurii
proprii;
g. Cerinţe privind aspectul
Pentru toate elementele faţadelor, vizibile din interior sau exterior, culoarea şi strălucirea vor rămâne
constante pe o perioadă cât mai mare. Eventualele modificări ale acestora vor fi uniforme.
Se vor evita pe cât posibil, prinderi aparente.
Deformaţiile de planeitate nu trebuie să depăşească 1 cm / faţadă.
h. Cerinţe de menţinere a calităţii în timp (durabilitatea)
Cu excepţia părţilor uşor înlocuibile, se cere garantarea durabilităţii în timp pe o perioadă de 50 ani. Se
acceptă, ca uşor înlocuibile, părţi ale lucrării care se pot înlocui uşor şi care nu pun probleme speciale de
aprovizionare.
Garanţia pentru stratul de protecţie al profilelor de aluminiu va fi minim 10 ani.
Panourile de geam termopan vor fi garantate minim 10 ani.
Feroneriile părţilor mobile vor fi garantate pentru mai mult de 10.000 de cicluri standard (conf. UNI 7524 EN
107), în condiţii normale de funcţionare.
6.3. ASIGURAREA CALITĂŢII
Firmele ofertante pentru execuţia lucrărilor de închidere vor prezenta documentele de agrementare şi
omologare în România şi în Comunitatea Europeană pentru sistemele de tâmplărie utilizate (profile,
garnituri, chituri, feronerii) pentru panourile de închidere şi pentru dispozitive de automatizare încorporate.
La ofertare se va face prezentarea caracteristicilor de fiabilitate a sistemelor (garnituri, balamale,
amortizoare, sisteme de acţionare şi închidere), se vor pune la dispoziţia beneficiarului graficele de revizii şi
se vor menţiona costurile de service în postgaranţie.
Se va prezenta sistemul de asigurare a service-ului în perioada de postgaranţie (termene de intervenţie şi
termene de asigurare a pieselor de schimb, număr de echipe de intervenţie şi asigurarea cu personal
calificat  a acestora). Se va solicita avizul furnizorului de sistem pentru rezolvările esenţiale care nu sunt
cuprinse în producţia de serie. În măsura în care propunerile de detalii comportă zone cu grad ridicat de
dificultate de execuţie se va solicita executarea de mostre 1 : 1 spre avizare.
Pentru asigurarea rezolvării tuturor detaliilor (în special a racordurilor cu restul elementelor de construcţie),
executantul va fi unic şi îşi va expune în cadrul ofertei conceptul de realizare a sistemului de repere, utilizat
pentru încadrarea în parametrii de calitate şi timpii specifici lucrării.
Se va lua în considerare că începerea montajului va preceda terminarea execuţiei structurii de rezistenţă.
Astfel execuţia elementelor componente va fi realizată în baza proiectului.
Se vor prezenta metodele şi modalităţile de verificare a etanşeităţii şi izolării.
Se va specifica sistemul de măsuri de protecţie adoptat pentru varianta de execuţie propusă.

6.4. DATE ASUPRA PRODUSELOR
Materiale:
a. Compoziţia materialelor
Pentru realizarea închiderilor vitrate se va folosi la exterior geam termopan clar. Etanşarea acestora se va
face cu chit siliconic rezistent la acţiunea razelor ultraviolete.
Şuruburile şi accesoriile folosite la montajul tâmplăriei vor fi inoxidabile sau protejate anticoroziv din
fabricaţie.
Etanşarea se realizează cu garnituri din elastomeri – EDPM (Dutral) sau neopren şi după caz, cu bandă
butilică.
Etanşările perimetrale se realizează cu benzi butilice autoadezive sau benzi din cauciuc lipite cu adezivi
speciali.
Etanşarea ochiurilor mobile faţă de părţile fixe se va face cu cel puţin două rânduri de garnituri. Etanşările
perimetrale ale panourilor de tâmplărie se vor efectua cu chituri siliconice, spumă poliuretanică şi alte
material compresibile. Chiturile siliconice expuse acţiunii razelor solare vor fi rezistente la razele ultraviolete,
conform specificaţiilor producătorului de sistem.
Termoizolaţiile se vor realiza cu vată minerală sau alte materiale incombustibile.
b. Finisări
Geamul tâmplăriei exterioare va fi clar din fabricaţie.
Suprafaţa vizibilă a feroneriilor părţilor mobile va fi finisată prin vopsire într-o culoare apropiată de culoarea
profilelor tâmplăriei din PVC. Tâmplăria va fi colorată în masă în nuanţă stejar auriu.
c. Documente de atestare
Nu se vor folosi decât materiale şi sisteme agrementate în România.
La livrare se va face certificarea provenienţei materialelor şi a calităţii tratamentelor aplicate acestora prin
verificarea marcajelor şi documentelor însoţitoare.
Componente:



a. Structuri de susţinere
Structurile de susţinere (montanţi, rigle, profile de susţinere) vor fi dimensionate în concordanţă cu solicitările
mecanice preconizate.
Profilele cu care se va realiza tâmplăria de exterior vor fi dimensionate în concordanţă cu solicitările
mecanice corespunzătoare, urmărindu-se şi obţinerea unui aspect unitar al tâmplăriei pe fiecare faţadă.
b. Elemente de închidere
Închiderile tâmplăriei exterioare se vor realiza cu panouri termopan cu următoarea alcătuire:
- geam float transparent 4 mm
- spaţiu aer
- geam float transparent 4 mm
Geamurile termopan vor fi realizate cu dublă sigilare, cu butil şi silicon. Se va preveni formarea condensului
în spaţiul dintre foile de geam prin folosirea de săruri deshidratante.
c. Elemente de izolare / etanşare
Racordurile perimetrale se vor izola cu vată minerală şi se vor etanşa cu bandă butilică sau de cauciuc.
d. Sisteme de acţionare (feronerii)
Feroneriile trebuie să fie destinate a fi montate fără prelucrări mecanice, pentru a se asigura un reglaj rapid
şI uşor.
Ochiurile mobile de intervenţie în caz de incendiu vor avea sisteme de acţionare şi închidere în exterior.
Confecţionare
a. Verificarea caracteristicilor materialelor ce intră în fabricaţie
Se va verifica dacă sistemele de tâmplărie conţin elementele necesare pentru realizarea proiectului, conform
cerinţelor funcţionale şi de aspect.
În cazul în care este necesară proiectarea de elemente noi sau se vor folosi soluţii de rezolvare noi, se vor
realiza mostre 1/1 care vor fi trimise spre testare /omologare institutelor de profil din România
Înainte de executarea debitării materialelor se va verifica planeitatea şi calitatea finisajului suprafeţei
acestora.
b. Verificarea datelor de execuţie cu releveele amplasamentului
Confecţionarea se va realiza numai după verificarea de către executant prin releveu a cotelor de proiect.
c. Verificarea calităţii. Documente de fabricaţie
În timpul confecţionării ramelor de tâmplărie se vor avea în vedere:
- precizia realizării îmbinărilor
- corespondenţa dimensională a ramelor mobile cu ochiuri fixe în care se încadrează
- dimensionarea şi poziţionarea corectă a garniturilor
- realizarea drenajelor de apă şi a aerării zonei perimetrale a geamurilor
- sigilarea îmbinărilor
- montajul corect al feroneriilor pentru a se asigura o manevră uşoară şi sigură a panourilor mobile
După realizarea confecţiilor se va face verificarea etanşeităţii acestora şi a manevrabilităţii părţilor mobile ca
şi a corectei funcţionări a sistemelor de siguranţă în caz de manevrare greşită.
În cazurile în care este necesar se vor monta limitatoare ale deschiderii ochiurilor mobile.
Se va verifica corecta dimensionare şi conservarea calităţii suprafeţelor aparente ale acestora.
Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului certificatele de calitate ale materialelor folosite, ale
tratamentelor aplicate acestora şi ale produselor realizate.
d. Măsuri de protejare a confecţiilor până la punerea lor în operă
Materialele şi confecţiile vor fi transportate la locul de montaj bine ambalate pentru a se evita orice
deteriorare a acestora. Mecanismele vor fi protejate cu folii din mase plastice expandate.
Se recomandă înfolierea cu folii adezive a profilelor de tâmplărie. Astfel se va evita pe timpul montajului sau
ulterior acestuia, ca pe suprafeţele tâmplăriei, să cadă picături de ciment, var, vopsea sau alte materiale
care pot afecta finisajul.
Va fi exclusă folosirea sudurilor în apropierea materialelor şi confecţiilor.
6.5. EXECUŢIE
Verificări
a. Examinarea suprafeţelor de montaj
Înainte de intrarea în fabricaţie a elementelor componente se vor cunoaşte datele exacte ale elementelor de
închidere adiacente. Execuţia lucrărilor se va face conform planurilor tehnologice ale montatorului. În cazul
în care, din releveele construcţiei, apar diferenţe semnificative faţă de cotele de proiect, executantul va
propune spre avizare proiectantului soluţii de rezolvare.
b. Verificarea furniturilor aprovizionate
Se va verifica calitatea materialelor şi a confecţiilor furnizate, a finisajelor suprafeţelor şi a caracteristicilor de
performanţă ale acestora.
c. Verificarea punctelor de racord la sursa de energie



Se va verifica dacă se poate asigura un acces uşor de la locul de montaj la punctele de racord la sursa de
energie electrică şi dacă racordarea se face în condiţii de asigurare a protecţiei muncii.
Lucrări pregătitoare
a. Recepţii fronturi de lucru
Se vor desfăşura conform graficelor de eşalonare a lucrărilor şi conform clauzelor de contract.
b. Amplasare dispozitive / instalaţii de montaj (nacele, schele, etc.)
Se vor asigura instalaţii de acces şi de ridicare a materialelor la locul de montaj, conform normelor.
Se va exclude accesul prin zonele expuse căderii de materiale.
6.6. MONTAJ
Montajul tâmplăriei din PVC se va executa de aceeaşi firmă, ce va asigura pe tot parcursul desfăşurării
ritmicitatea operaţiilor,integrarea lucrărilor de etanşeitate şi garantarea lucrării în ansamblu.
Montarea elementelor de închidere
Se va asigura fixarea sigură, dar suficient de elastică a elementelor de închidere, astfel încât să fie excluse
desprinderea sau deteriorarea acestora datorită acţiunii vântului, a şocurilor accidentale sau a solicitărilor
seismice.
Se va asigura aerarea ramelor de tâmplărie şi dirijarea spre exterior a apei pătrunse accidental.
Sistemele de montaj trebuie să permită dilatarea liberă a acestora, fără să producă zgomote sau să
transmită vibraţii structurii.
6.7. CONTROLUL MONTAJULUI ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR
După terminarea lucrărilor de montaj se va face recepţia de funcţionare a ferestrelor şi uşilor. Se verifică:
-verticalitatea tocurilor şi a căptuşelilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m).
-fixarea tocului în zidărie cu ajutorul unui număr suficient de şuruburi, executarea corectă a izolaţiei de
etanşare între toc şi golul ferestrei sau uşii şi acoperirea cu chit permanent elastic, racordarea tencuielilor,
acoperirea cu baghete;
-funcţionarea cu uşurinţă a cercevelelor, foilor şi accesoriilor metalice de închidere, deschidere şi blocare;
-dacă glafurile protejează bine îmbinarea între tâmplărie şi zidărie;
-glafurile interioare vor fi montate cu o pantă către interior de 1 % şi la aceeaşi înălţime faţă de pardoseala
camerei;
-abaterile de la planeitate a foilor de uşi sau a cercevelelor mai lungi de 1,5 m trebuie să fie mai mici de 1 %
din lungimea pieselor respective;
-potrivirea corectă a foilor de uşi şi a cercevelelor pe tocuri, pe toată lungimea falţului respectiv, nu trebuie să
depăşească 2 mm;
-lăcaşurile de pătrundere a zăvoarelor în pardoseală şi tocuri, trebuie protejate prin plăcuţe metalice sau alte
dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului;
Recepţii:
-lucrările pot fi recepţionate parţial la terminare prin întocmirea de rapoarte şi procese verbale.
-se vor stabili lucrările care sunt subiect de reclamaţie şi fiecare parte va face cunoscute propriile obiecţii.
-recepţiile parţiale nu implică acceptarea lucrărilor ca atare, aceasta fiind subiectul testărilor finale.
-stabilirea performanţelor parţiale sau detectarea de defecte parţiale nu va împiedica recepţia, atâta timp cât
există acordul de completare şi / sau remedierea lucrărilor.
-toate angajamentele furnizorului privind supravegherea şi întreţinerea lucrărilor recepţionate, vor înceta la
data procesului-verbal de recepţie.
Testări:
-la recepţionarea lucrărilor se vor efectua testări prin examinare încrucişată, cu asistenţa unor specialişti, în
termenii de contract.
-se va verifica buna funcţionare a tuturor elementelor şi sistemelor de închidere / deschidere speciale.
-se vor întocmi rapoarte de testare. Acestea nu constituie certificate de garanţie, dar certifică o execuţie
corectă a lucrărilor şi absenţa defectelor aparente.
-testarea se va efectua în termen de 30 de zile de la terminarea lucrărilor.
6.8. SISTEME DE ÎNTREŢINERE
Întreţinere directă în spaţii accesibile
Întreţinerea lucrărilor se va face conform manualelor de întreţinere şi specificaţiilor furnizorului.
În principal se vor efectua, periodic şi excepţional (în condiţii deosebite) operaţii de curăţire şi verificări ale
calităţii finisajelor şi ale bunei funcţionări a mecanismelor.
6.9. MANUAL DE ÎNTREŢINERE
Verificări periodice
a. Finisaje
-se va verifica lunar aspectul finisajelor
-deteriorarea, ciupituri, exfolieri, decolorarea sau pătarea puternică a stratului de finisare va fi remediată de
montator.



b. Elemente de susţinere, rame
-se va verifica lunar planeitatea şi forma ramelor de tâmplărie.
-în cazul în care apar abateri de planeitate sau de formă (curbarea profilelor) fără cauze cunoscute se va
apela de urgenţă la montator pentru remediere.
c. Ochiuri mobile
-se va verifica lunar uniformitatea rostului dintre rama mobilă şi rama fixă.
-se va verifica lunar uşurinţa manevrării şi funcţionarea corectă şi fără zgomote neobişnuite a mecanismelor.
-se va verifica lunar asigurarea mecanismelor la acţionarea greşită.
-se va verifica lunar starea de curăţenie a ramelor şi mecanismelor şi poziţionarea garniturilor.
-în caz de blocare a mecanismului sau de cedare a unei componente a acestuia nu se va încerca
remedierea defecţiunii iar aceasta se va face numai de personal specializat.
-se vor face verificări excepţionale pe timp de furtună însoţită de ploaie sau ninsoare asupra etanşeităţii
ramelor mobile iar în cazul în care apar infiltraţii de apă se va verifica sistemul de drenare a apei.
Lucrări de întreţinere
Suprafeţele geamurilor, profilele de PVC se spală cu detergenţi destinaţi special acestui scop, se clătesc cu
apă, după care se usucă. Amprentele digitale, petele de grăsime, vopsea sau mastic, care rămân pe sticlă,
pot fi curăţate cu solvenţi pe bază de acetonă, metilacetonă sau amoniac, în condiţiile în care aceşti produşi
nu intră în contact cu garniturile sau cu suprafeţele profilelor.
Este interzisă curăţarea suprafeţelor finisate cu produse abrazive, soluţii acide (în special cele care conţin
clor sau fluor) sau alcaline.
În cazul în care gradul de poluare este ridicat sau în cazul în care pe suprafeţele finisate se depun reziduuri
metalice sau de ciment, se va mări numărul de spălări pentru a evita acumulările de praf sau particule
abrazive.
Eventualele particule de praf pătrunse în spaţiile înguste se vor îndepărta cu perii sau pensule.
Mecanismele se vor curăţa prin ştergere cu materiale textile moi sau cu bucăţi din piele moale şi se vor
gresa în concordanţă cu tehnologiile furnizorului.
Este interzisă demontarea mecanismelor, feroneriilor sau a panourilor de închidere, în vederea curăţirii de
către personae neautorizate.

6.10 TAMPLARII DIN LEMN
MATERIALE
Usile de lemn executate conf. STAS 466-78 astfel :
Tocuri din lemn stratificate vor fi baltuite.vopsite alb pentru usile melaminate de culoare alba.
Foi de usi din MDF dublu placate cu melamina alba sau furnir natur finisate cu lac incolor conform tabloului
de tamplarie.
Tipul de furnir si culoarea se vor alege de comun accord cu proiectantul.

CERINTE DE CALITATE

Tocurile de usi pot fi livrate montate, constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi neasamblate si
livrate separat de foile de usa. In ambele cazuri, tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile necesare
pentru actionare, manevrare si blocare, avand asigurata interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de usi dupa
montarea in constructii.
Ramele foilor de usi se vor realiza din lemn bine uscat sau chiar uscat la cald, conform necesitatilor.
Umiditatea lemnului se va incadra la intervalul 12-15% usi.
Feroneria, inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate.
Etansarea intre toc si zidarie se va face cu spuma poliuretanica.Tocurile usilor vor fi din lemn cu prindere
conform recomandarilor producatorului.
Abateri admisibile

Abateri de la grosimea specificata la plansa :
- pana la si inclusiv 50 mm grosime + 0,4 mm;
- pana la si inclusiv 200 mm grosime + 0,5 mm;

Abateri de la planeitate (deviatia unui colt fata de planul format cu celelalte 3):
- pentru elemente pana la 1,5 m lungime - max. 1,5 cm;
- pentru elemente peste 1,5 m lungime :-1% din lungime;

Abateri fata de dimensiunile specificate in planse:
- pentru toc: dinmensiune totala + 3mm;
- golul la interiorul tocului : +2mm;

alte elemente + 1mm.



EXECUTIE

EXAMINARE

Ofertantul va executa releveul golurilor, inainte de a face proiectul de executie a tamplariei.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Conform specificatiilor tehnice ale producatorului.
Montarea tocurilor usilor se va executa dupa turnarea sapei pardoselilor.

Montarea foilor de usa se va face numai dupa terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic
umed(tencuieli interioare, placajul de faianta, spacluirea peretilor ce se tencuiesc).
Toate tocurile pentru usile interioare se vor fixa conform recomandarilor producatorului
Pozitionarea corecta a tocului se verifica cu nivelmetrul si cu firul cu plumb.
Inaintea montarii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni :

- verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta opratiunile de montaj a
tamplariei;

- trasarea si verificarea axelor de montaj a tamplariei, functie de elementele de prindere existente
sau pentru pozitionarea acestora.
Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spume poliuretanice.
Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior :pardoseli, tencuieli, placaje si lacuirea / vopsirea tocului,
se monteaza foile de usa.
Inaintea efectuarii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor de lemn, facandu-se slefuiri si ajustari
de la caz la caz.

REGLAJ, CURATARE SI PROTEJARE

Se vor regla, ajusta si verifica toate partile mobile ale tamplariei conform instructiunilor scrise ale
producatorului.
Se va indeparta excesul de spuma poliuretanica si alte materiale reziduale.
Se va proteja tamplaria pe parcursul executarii altor lucrari de finisaj pana la receptia finala cu folii pvc astfel
incat sa nu se murdareasca sau sa se deterioreze.

VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI

Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare, la cererea
proiectantului pe cheltuielile constructorului.

- usile se inchid si se deschid cu greutate.
- defecte de montaj al feroneriei.
- etansari si chituiri neregulate.

Defecte majore se considera urmatoarele :
- Foaia de usa nu corespunde cu dimensiuni, cu tocul, rostul intre toc si foaia de usa nefiind
conform cu detaliile din tabloul de tamplarie.
- Foaia de usa are tendinta de a se deschide sau inchide din cauza abaterii tocului de la verticala
sau fixarii defectuoase a balamalelor.

Tocul nu este fixat pe elementele de structura.

MANUAL DE INTRETINERE

Producatorul tamplariei va preda beneficiarului 2 copii complete ale manualului de intretinere a tamplariei
care sa contina: descrierea materialelor, dispozitivelor si procedurilor ce trebuie urmarite pentru curatarea si
intretinerea tamplariei. Vor fi descrise toate materialele ce intra in componenta tamplariei si accesoriile
necesare functionarii in conditii normale de exploatare.

6.11 FERONERIE

GENERALITATI



Acest capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la tamplarie interioara si exterioara.

INLOCUIRI SI PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

Cererile de inlocuire trebuie facute in scris cu 10 zile inainte pentru a putea fi analizate de proiectant.
Daca se propune o inlocuire, se vor prezenta impreuna datele tehnice ale produsului propus si cele ale
produsului specificat, indicandu-se avantajele.

Se vor transmite spre aprobare cat mai devreme 3 (trei) exemplare ale tabloului de feronerie. Se vor
include urmatoarele informatii: tipul, functiunea, marimea, cantitatea si finisajul pentru fiecare articol;
denumirea si producatorul pentru fiecare articol; suruburile si alte informatii pertinente; amplasarea, cu
trimiteri reciproce la indicatiile de pe desene, atat de pe planurile generale cat si din tabloul de tamplarie;
explicarea tuturor abrevierilor, simbolurilor si codurilor cuprinse in tabloul de feronerie; cote de montaj; datele
tehnice si instructiunile de montaj ale producatorului dispozitivelor electronice; extrase din catalogul de
produse.
Se vor furniza producatorilor de usi sabloanele necesare pentru ca acestia sa poata pregati din fabrica
montarea feroneriei.

ASIGURAREA CALITATII

Se va procura fiecare tip de feronerie (broaste si incuietori; balamale; dispozitive de autoinchidere; etc) de la
un singur producator, chiar daca sunt mai multi producatori care ofera produse corespunzatoare
specificatiilor.
Usile de evacuare trebuie sa se poata deschide din interior in orice moment fara a fi necesara o cheie,
cunostinte speciale sau depunerea unui efort.
Se va coordona montajul sistemelor de securitate daca acestea sunt prevazute cu proiectantul acestora si
se vor furniza date tehnice si de montaj subantreprenorilor implicati. La terminarea montarii feroneriei
electronice de securitate, se va verifica daca toate componentele lucreaza corect si se va consemna in
actele de garantie ca a fost efectuata aceasta verificare.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MONTAJ

Fiecare piesa de feronerie va fi ambalata separat, impreuna cu suruburile si celelalte accesorii, marcate clar
la exterior pentru a identifica continutul si amplasarea specifica in lucrare.
Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentru a nu se deteriora.
Piesele de feronerie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie.
Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balamale, cremoane, foarfeci, olivere si
zavoare).Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare.
Se vor depozita conform cerintelor producatorului.

CONDITIILE PROIECTULUI
Se va coordona feroneria cu celelalte lucrari. Se vor furniza articole de feronerie concepute adecvat
utilizarii pe tamplarie de grosimile, profilul, securitatea deschiderii si alte cerinte similare, necesare
montarii si functionarii corecte, fara a se tine seama de eventuale omisiuni sau conflicte in documentele
contractuale.
La cerere, se vor verifica desenele de fabricatie ale tamplariei pentru a se lua masurile necesare montarii
corecte.

GARANTII

Se vor obtine garantii ale producatorului pentru:
Dispozitive de autoinchidere: zece ani;
Toate celelalte articole: doi ani.

MATERIALE SI PRODUSE

Articolele de feronerie vor fi alese cu avizul arhitectului.
Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calitatii constructiei, stilul, aspectul si finisajul cu
celel care apar in catalogul producatorului si vor avea o constructie robusta.



Fiecare cindru final va fi prevazut cu 3 chei.

CONDITIILE PROIECTULUI

Zavoarele incuietorilor vor patrunde in toc minimum 15 mm. Zavoarele foilor fixe ale usilor duble, etc vor
patrunde in pardoseala, etc minimum 25 mm.
Tipul de cilindru va fi aprobat de beneficiar.
Balamalele vor fi ingropate. Balamalele usilor exterioare cu deschidere exterioara vor avea axe neamovibile.
Se vor prevedea cate 3 balamale pe foaie la usile pana la 2,25 m inaltime si cate o balama in plus pentru
fiecare 75 cm sau fractiune de 75 cm in plus.
Anumite usi din cladire vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere conform cerintei beneficiarului lucrarii
si cu avizul proiectantului.
Dispozitivele de autoinchidere aparente vor fi de tip roata si pinion cu capac neferos amovibil. Se vor
amplasa spre interiorul cladirii, scarii, incaperilor. Dispozitivele de autoinchidere vor fi reglabile.
Dispozitivele de autoinchidere pentru usile exterioare vor fi reglate sa se deschida la o presiune de
maximum 3,8 kgf, pentru cele interioare fara cerinte de rezistenta la foc 2,2 kgf, pentru cele interioare cu
cerinte de rezistenta la foc 5,4 kgf.
Toate suruburile vor fi ascunse. In mod exceptional se admit suruburi vizibile cu cap decorativ.
Se vor prevedea pufere pe toate tocurile interioare, cate 3 la usile simple, cate 2 la usile duble. Nu se prevad
in cazurile in care se prevad etansari.
Reperele din aluminiu vor fi finisate identic cu materialul adiacent predominant. Etansarile vor fi
coordonate cu culoarea tocului.

Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli, prin invelirea
lor in folie de polietilena.Se va avea grija deosebita la transportul elementelor de tamplarie, avand feroneria
montata, pentru a nu deteriora manipularea feroneriei.

CERINTE PENTRU CHEI:

Se vor prevedea chei de santier pentru perioada de executie. Cheile de santier nu vor face parte din
sistemul de chei permanent al beneficiarului si nu vor avea acelasi profil (sectiune) cu acesta. Cheile
permanente (pregatite pe baza tabloului de chei aprobat de beneficiar- 3 chei pt fiecare cilindru) va fi
inmanat beneficiarului la receptia finala.
Cheile si cilindrii vor fi marcati pentru identificare. Marcajul sau codul nu va include informatii despre forma
cheii.
Beneficiarul, sau reprezentantul sau, va monta cilindrii permanenti si va returna cilindrii de santier
producatorului.
Diagrama de chei: se vor transmite spre aprobare trei exemplare dintr-o diagrama de chei care sa arate clar
cum au fost indeplinite instructiunile finale ale beneficiarului.

EXECUTIE

AMPLASAREA FERONERIEI
Balamale:
Balamaua inferioara: 25 cm de la partea inferioara a usii la partea inferioara a balamalei.
Balamaua superioara: 12,5 cm de la partea superioara a usii la partea superioara a balamalei.
Balamaua centrala: centrata intre balamaua inferioara si balamaua superioara.
Balama suplimentara: 15 cm de la partea inferioara a balamalei superioare la partea superioara a
balamalei suplimentare.
Incuietoare: 95 cm de la ax la pardoseala finita.
Zavor: 110 cm de la ax la pardoseala finita.

MONTAJ
Fiecare piesa de feronerie sau sistem tip “Dorma” va fi montata conform instructiunilor si recomandarilor
producatorului. Nu se vor monta piese de feronerie aplicate inainte de terminarea finisarii suportului. Piesele
se vor monta perfect vertical, orizontal si aliniat.

REGLAJ
Fiecare piesa de feronerie va fi reglata si verificata pentru a se asigura functionarea corecta.
Se vor inlocui piesele care nu pot fi reglate.



VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI
Feroneria trebuie sa fie curata, fara urme de vopsea, zgarieturi sau deformari.
Elementele de inchidere, trebuie sa functioneze ireprosabil, fara greutate si sa asigure inchiderea etansa a
tamplariei.
Piesele de feronerie si accesoriile, care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze perfect.

Se vor unge balamalele cu vaselina pentru a se evita uzarea in timp. Feroneria care nu este montata in
conformitate cu proiectul se va remonta in conditiile specificate.

6.12 GEAMURI

CAPITOLUL CUPRINDE

Specificatii tehnice necesare pentru geamuri la tamplarii exterioare si interioare, conform indicatiilor din
proiectul de executie.
In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in
descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate
drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei.

DEFINITII

Terminologie conform standardelor in vigoare
STAS 11552 - 89 Geamuri termoizolante, trase
C 47 - 88 Folosirea si montarea geamurilor in constructii.

Agrementul tehnic pentru geamul folosit
C 56 – 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii

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

CERINTE DE PERFORMANTA

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un
laborator de incercari atestat.
Geam termopan float clar sau partial sablat low E( four season), K = 1.1 W/MPK pentru ferestrele exterioare.
Geam simplu sau cristal pentru inlocuirea geamurilor glaswandurilor interioare.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

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

-Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat.
-Certificari ale materialelor, semnate de producatorul geamurilor, care sa certifice ca materialele lor

corespund cu cerintele specificate.

ASIGURAREA CALITATII

Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de
incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu.
Toate geamurile se vor procura de la acelasi producator. Daca acest lucru nu este posibil atunci fiecare tip
de geam se va procura de la un singur producator se vor procura de la un singur producator.

Caracteristici fizico-mecanice
Geamul pentru ferestre si materialele de fixare a acestuia vor fi de calitate corespunzatoare prin care se
previne aparitia unor deteriorari dupa montare in conditii de folosire normala cu conditia ca geamul sa se



curete periodic cu apa curata si detergent menajer slab, si folosite numai carpe moi sau piele de sters si
curatat.
Geamurile vor fi livrate fara stirbituri sau crapaturi in suprafata.
Suprafata nu va prezenta zgarieturi mai mari de 0,02 mm sau goluri de aer.

GARANTII

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se angajeaza
sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata in
contract. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin
prevederile documentelor contractuale.

REZISTENTA LA FOC

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

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Se vor asigura pentru toate tipurile de geamuri cantitatile complete de la un singur producator. Se va
procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de geam specificat astfel incat sa se permita executarea
lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.
Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si identificarea
producatorului sau furnizorului.

Livrare
Dimensiunile de livrare vor fi in functie de grosime conform tabloului de tamplarie si recomandarilor
producatorului .

Depozitare
Depozitarea se face in spatii inchise, in rastele adecvate, in pozitie rezemat.
Se va urmari ca rastelele sau lazile sa fie depozitate pe distantieri din lemn pentru a nu veni in contact cu
pardoseala.

Montajul geamului in tamplarie
De preferinta acestea vor veni direct asamblate cu tamplaria :

- geamul se monteaza cu baghete si garnitura de etansare;
- bagheta se va strange astfel ca sa preseze suficient garnitura de etansare pentru ca geamul sa nu
aiba joc.

CONDITIILE PROIECTULUI

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montaj conform normelor si normativelor in
vigoare si recomandarilor producatorului geamurilor.
Se vor obtine geamurile dintr-o singura sursa si de la un singur producator care are experienta intr-una
saumai multe lucrari similare si are capacitatea de a asigura cantitatea necesara efectuarii lucrarii dintr-un
singur lot de fabricatie.
Montatorul va fi o firma cu experienta in montajul de geamuri si tamplarii similare cu acest proiect ca
material, conceptie si amploare si care are referinte de realizari in exploatare.
Se vor utiliza numai geamuri de buna calitate, fara zgarieturi sau goluri in masa.
Prevederile prezentului capitol se vor corela cu prevederile capitolului Tamplarie.

MATERIALE
La acest proiect se va folosi geam termopan float clar low E, K = 1.1 W/MPK de dupa cum urmeaza :

- 4.1.4-16-6 pentru ferestrele celor doua cladiri.
- sticla securizata duplex pentru peretii de sticla ai pasarelei de legatura intre cele doua cladiri
- 10.1.10.1.10 – montanti din sticla triplex pentru fatada din sticla structurala a pasarelei de legatura
dintre cele doua cladiri



- geam tras simplu pentru spatiile de depozitare sau din subsol (dupa caz) conform tabloului de
tamplarie.
- Geam tras simplu sau geam de cristal pentru panouri de geam glasvand.

La aprecierea exactitatii tuturor lucrarilor se aplica tolerante medii prevazute de normele si normativele in
vigoare.

Antreprenorul va prezenta 3 probe de 300 x 300 mm din fiecare tip de geam.
Din cele 3 mostre, una va prezenta defectele admisibile, conform STAS 853-73.
Antreprenorul va prezenta 3 mostre lungi de 300 mm din fiecare material propus pentru etansare la
prinderea geamului: chit, garnitura, etc., care raman aparente.
Mostrele se vor prezenta odata cu mostrele de tamplarie.
Geamul va fi prezentat fixat la cercevea cu materialul de etansare respectiv.
Se vor prezenta certificate de respectare a conditiilor privind grosimea si imperfectiunile de suprafata pentru
fiecare tip de geam si material de fixare a lor la fiecare livrare de max. 300 mp de tamplarie finita.
Antreprenorul va analiza fiecare bucata de geam inaintea montarii si nu va folosi bucati care prezinta muchii
sau fete cu defecte vizibile, care nu se incadreaza la limitele acceptate de prezentele specificatii. Testare :
constructorul va fi singurul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam furnizate pe santier pentru
asigurarea incadrarii in tolerantele admise pe prezentele specificatii.

MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII

Se vor procura de la producatorul geamurilor si vor fi insotite de certificate de calitate conform normelor in
vigoare.

MONTAJ

EXAMINARE
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. Nu se vor incepe lucrarile
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.
Inainte de executarea lucrarilor de montare a geamurilor termopan vor fi executate urmatoarele lucrari de
constructii:

- tencuieli interioare si exterioare;
- stratul suport al pardoselilor;
- montarea tamplariei din lemn, din aluminiu.

GENERALITATI
Geamurile se vor monta in ramele tamplariei cu ajutorul baghetelor, a garniturilor si a unui chit elastic.
Baghetele se vor strange in suruburi, astfel incat sa preseze suficient pe garnitura de etansare si ca geamul
sa nu prezinte joc in locas.
Sticla structurala a pasarelei de legatura dintre cele doua cladiri se va monta conform detaliilor de excutie si
indicatiilor producatorului.

Lucrari speciale

Panourile mobile vor avea sisteme pivotante sau glisante conform tabloului de tamplarie.
Manerele si accesoriile vor fi din inox satinat.
Atat panourile mobile cat si cele fixe vor fi partial sablate cu folie.

CURATARE SI PROTEJARE

Geamul se va proteja dupa montare cu folie, pentru mentinerea lui in stare curata pana la terminarea
lucrarilor. De asemeni se vor respecta toate instructiunile de executie si recomandarile producatorului in
ceea ce priveste intretinerea geamurilor termopan, pana la receptionarea definitiva a lucrarilor de constructii.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Geamurile trebuie sa aiba dimensiunile din proiect si din tablourile de tamplarie, fara abateri de grosime si
culoare, fara zgarieturi, ciobituri sau alte defecte.
Dupa montare, suprafata geamurilor trebuie sa fie curata, plana si fara pete sau defecte.



Se vor indeparta si inlocui orice geamuri ciobite, sparte, zgariate, crapate sau care au fost deteriorate in
decursul operatiunilor de montare sau pe parcursul executarii altor lucrari de constructii. In cazul lucrarilor
gasite necorespunzatoare acestea vor fi remediate. Costurile rezultate in urma remedierilor vor fi suportate
de catre executant.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE

La realizarea montajului geamurilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind
cele spuse mai sus.
Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru
fiecare material si produs in parte.
Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta
privinta trebuie supuse incercarilor de laborator.

CONTROLUL CALITATII

Toate geamurile se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele
corespund cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice.
Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livraren (certificate
de calitate, fise de transport) prin examinarea vizuala si masuratori.

GARANTII

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se angajeaza
sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata de
5 ani. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin
prevederile documentelor contractuale.
Atat profilele cat si toate sistemele de garnituri sunt garantate pe toata durata de viata a constructiei;

6.13 PLACĂRI HPL LA INTERIOR

Generalităţi
Plăcile HPL - High Pressure Laminates (laminate la înaltă presiune) sunt constituite dintr-un sandwich de
melamină pe ambele laturi şi miez de răşini sintetice cu adăugire cu material organic.
Grosimea şi compoziţia miezului sunt variabile în funcţie de destinaţia placajului, fiecare producător având
propria sa gamă de oferte.
De asemenea suprafaţa de melamină este protejată în funcţie de caz cu film de protecţie cu texturi şi grosimi
diferite.
Variante de produs utilizate în cadrul proiectului:
S-au prevăzut:
a) pereţi despărţitori pentru grupuri sanitare din plăci HPL
cazul a - pereţi despărţitori pentru grupruri sanitare
Se vor folosi plăci de 20 mm cu inserţie de aluminiu în miez. Suprafaţa finită va fi rezistentă la apă, la uzură
şi va avea tratare antimicrobiană.
Plăcile vor avea ambele feţe finisate la culoarea specificată prin proiect.
Metodele de fixare vor fi mecanice, cu piese inoxate sau cromate aparente.
2. Prelucrare, montaj, măsuri de securitate a muncii
Dat fiind că nu există STAS naţional referitor la acest gen de produs se vor respecta specificaţiile tehnice
prevăzute de către producătorul ales.
Detaliile prezentate în proiect sunt orientative şi se pot modifica în funcţie de particularităţile sistemului.
Antreprenorul general are obligaţia de a face o selecţie de producător în faza de licitaţie şi să asigure
obţinerea rezultatului dorit prin proiect în faza produsului ales, fără depăşiri faţă de oferta înaintată în faza de
licitaţie.

3. Criterii minime de performanţă
Placările HPL vor trebui să asigure la punerea în operă următoarele criterii de performanţă:
respectarea cotelor şi a dimensiunilor din proiect, inclusiv stereotomiile prevăzute;
respectarea planeităţii - nu se admit abateri de la planeitate mai mari de 1 mm la 1 metru;



rezistenţa sistemului de montaj - placările nu se vor putea desprinde prin îmbătrânirea materialelor folosite şi
nici la şocurile fizice uzuale - specifice unui spaţiu public;
respectarea codului de culori specificat - abaterile de nuanţă sunt acceptate doar cu confirmarea
proiectantului în faza de licitaţie.
Pereţii de HPL vor trebui să asigure la punerea în operă următoarele criterii de performanţă:
respectarea cotelor şi a dimensiunilor prin proiect;
respectarea verticalităţii - nu se admit abateri mai mari de 0,1%;
rezistenţa sistemului de montaj - pereţii odată fixaţi trebuie să reziste fără deformări sau desprinderi la forţe
perpendiculare de minim 100 kgf aplicate punctual;
respectarea codului de culori specificat.

7. CONFECŢII METALICE
7.1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol cuprinde descrierea lucrărilor de confecţii metalice debitate la producător şi apoi sudate şi
finisate pe şantier.
7.2. MATERIALE ŞI STANDARDE
- tablă plană zincată STAS 2028 – 80
- oţel pătrat 50x50 mm STAS 334 - 88
7.3. LIVRARE, DEPOZITARE
Unele confecţii metalice (cele din ţeavă pătrată) vor fi executate pe şantier, pe baza detaliilor de execuţie
prevăzute în proiectele de specialitate, a tiparelor şi şabloanelor executate pe şantier, pentru facilitarea
executării în serie a elementelor metalice care se repetă. Cantităţile de tablă plană zincată vor fi livrate pe
şantier ulterior grunduirii şi vopsirii în câmp electrostatic în culoarea indicată în proiect de către firma
furnozoare contractată pe această lucrare. Pe şantier urmează doar a fi montate pe elementele indicate prin
proiect.
7.4. EXECUTAREA LUCRĂRILOR
Operaţiuni pregătitoare
Pe şantier, verificarea calităţii materialelor are la bază certificatul de calitate emis de furnizor, ce trebuie să
însoţească în mod obligatoriu fiecare livrare de confecţii metalice.
Verificarea calităţii confecţiilor metalice revine maistrului sau şefului de echipă care recepţionează lucrarea.
Transportul, depozitarea şi manipularea materialelor utilizate trebuie să se facă în strictă concordanţă cu
standardele în vigoare.
Descrierea lucrărilor
Toate operaţiile se fac numai cu echipă specializată dotată cu mijloacele necesare.
Scule utilizate: aparat de sudură, ciocan, cleşte, bulă de aer.
Poziţionarea corectă se va verifica cu ajutorul bulei de nivel, asigurându-se orizontalitatea şi verticalitatea
panourilor confecţionate.Montarea confecţiilor metalice
După ce verificările au fost efectuate, se trece la montarea propriu-zisă, astfel:
- se ancorează confecţiile metalice gata confecţionate la elementele suport de care se vor lega balustradele
metalice la aparatul de acces, scări, terasă şi loggie.
Ancorarea se realizează prin sudarea confecţiilor metalice de plăcuţele metalice cu care sunt echipate
elementele din beton armat sau prin sudare de mustăţile de oţel beton rămase aparente în acest scop.
După sudura confecţiilor metalice, înainte de a se trece la montarea acestora la balustrade şi sistem de
susţinere brille soleil, se recomandă aplicarea unui prim strat de grund anticoroziv uniform, după care se va
trece la vopsirea acestora în două straturi în culoarea indicată prin proiect.
7.5. TERMINAREA LUCRĂRILOR
Măsuri privind protecţia muncii
La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile aplicabile în vigoare.
Abateri admise
Se admit abateri de până la 0,5 % pentru execuţia lucrărilor de confecţii metalice şi până la 5 % pentru
lucrări de sudură.
Verificarea în vederea recepţiei
După terminarea lucrărilor de montaj se va face recepţia, verificând:
- dacă a fost realizată corect fixarea definitivă a panourilor
- verticalitatea montanţilor
- completa montare a accesoriilor din lemn
- dacă s-a avut în vedere protecţia anticorozivă a confecţiilor metalice



8. SISTEM TERMOIZOLANT
8.1. GENERALITĂŢI
Prezentul caiet de sarcini stabileşte principalele reguli privind modul de executare a sistemului temoizolant
tip, verificările efectuate pentru urmărirea calităţii lucrărilor executate şi responsabilităţile ce revin
executanţilor.
Procedura se referă la lucrările de termoizolare a faţadelor executate cu sistemul temoizolant tip aplicat pe
suport mineral. (de ex: sistem termoizolant tip Baumit sau similar)
8.2. STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ
- C104/1-94 – “Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit“
- agremente tehnice (Agrementului Tehnic M.L.P.A.T. nr. 002-03/185-1998)
8.3. MATERIALE UTILIZATE
Sistemul termoizolant tip se bazează pe combinarea plăcilor de faţadă din vata minerala semirigida  si
polistiren expandat extrudat ignifugat ca strat termoizolant, cu un strat protector hidrofug şi de finisaj, realizat
din materiale minerale cu liant acrilic. Se poate aplica pe toate suporturile minerale. În componenţa
sistemului termoizolant tip intră următoarele produse:
Profilul de soclu, din aluminiu, se montează la baza sistemului prin prindere mecanică cu dibluri, având
rol de susţinere. Este prevăzut cu lăcrimar pentru scurgerea apelor meteorice, asigurându-se astfel
evitarea infiltrării apei în zona soclului
Profilul de colţ , fiind un profil din aluminiu, cu aripi din plasă din fibră de sticlă, fiind utilizat la armarea
suplimentară a muchiilor(colţuri şi muchii ale golurilor şi intrândurilor). Asigură rectiliniaritatea muchiilor şi
conferă o rezistenţă suplimentară a acestora la solicitări mecanice.
Adezivul pentru şpaclu – mortar adeziv mineral permeabil la vaporii de apă şi impermeabil la apă,
utilizat atât la lipirea plăcilor termoizolante de faţadă, cât şi pentru şpăcluirea acestora. Produsul este
realizat în conformitate cu normele europene, asigurându-se o aderenţă atât la suport cât şi la placa
termoizolantă de minim 100 KN / m2.
Plăcile termoizolante pentru faţadă ignifugate din placi de  polistiren expandat, cu o conductivitate
termică: ƛ= 0.040 W/mK. Plăcile au dimensiunea de 1000x500x100 mm şi sunt realizate în conformitate cu
normele europene.

Plăcile termoizolante pentru faţadă  din placi de vata minerala şi conductivitate termică ƛ =0.037
W/mK. Plăcile au dimensiunea de 1000 x 600 mmx 50 mm, având o abatere dimensională de ± 0,4 %.
Plăcile prezintă contracţii reduse sub influenţa factorilor climatici (maxim 0,2)
Plăcile termoizolante pentru zona de soclu XPS, din polistiren extrudat rugos XPS, cu o
conductivitate termică: ƛ= 0.035 W/mK. Plăcile au dimensiunea de 600x1250x50 mm şi sunt realizate în
conformitate cu normele europene.
Diblurile de tip IDK-T, având rolul de a asigura o ancorare mecanică suplimentară a plăcilor
termoizolante de suport. Diblurile sunt realizate din material plastic, pentru a evita apariţia punţilor
termice. Diametrul tijei este de 8 mm, iar talerul are diametrul de 60 mm. Lungimea de ancorare a
diblului în zid este de min. 45 mm, adâncimea corespunzătoare a găurii din zid fiind de 55 mm (cu cca.
10 mm mai mare decât lungimea de ancorare).
Plasa din fibră de sticla, este o ţesătură alcalică din fibră de sticlă cu strat protector de stirol-butadienă,
având rol de armare a masei de şpaclu adezive. Prin parametrii mecanici ridicaţi (rezistenţa la rupere > 1500
N/ 5 cm şi alungirea aferentă < 35 0/00 ), plasa conferă sistemului o rezistenţă suplimentară la şoc
şi la eforturile de întindere rezultate din sarcinile termice importante ce apar la faţa exterioară a
finisajului.
Grundul Universal (amorsă lichidă pentru tencuială decorativă), asigură o aderenţă sporită între finisaj
şi stratul de masă de şpaclu şi o uniformizare a absorbţiei, prevenind totodata apariţia eflorescenţelor.
Tencuiala structurată (decorativă) tip cu granulaţie mică (1,5…2 mm) formează stratul final (vizibil) al
finisajului. Este o tencuială decorativă subţire pe bază de granule de marmură şi lianţi de răşini sintetice.
Este un finisaj hidrofob, lavabil şi permeabil la vaporii de apă, astfel încât nu se pătează prin absorbţie la
precipitaţii sau stropire şi previne formarea condensului. Are proprietăţi fizico-chimice şi
mecanice superioare: rezistenţă la şocuri, zgâriere, variaţii de umiditate, agenţi corozivi, raze ultraviolete
şi îngheţ - dezgheţ. Produsul respectă prescripţiile normelor europene. Descrierea materialelor,
compoziţia, caracteristicile fizice, modul de preparare şi punere în operă, precum şi alte specificaţii sunt
prezentate şi în fişele tehnice anexate prezentei proceduri.
8.4. LIVRARE, MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE
-Profilul de soclu, profilul de colţ: - profile de aluminiu livrate la bucată
-Adeziv pentru şpaclu: - saci 25 kg, 1 palet = 48 saci



-Plăci termoizolante: - pentru faţade - plăci din polistiren si vata minerala cm-în grosime de 10 cm, pentru
soclu – plăci polistiren extrudat XPS 60 x 125 cm-în grosime de 5 cm
-Diblurile: - livrate la pachet – 1 pachet = 100 bucăţi
-Plasa din fibră de sticlă: - livrată în role de 50 mp, 1 palet = 30 role
-Grund Universal: - substanţă lichidă, gata preparată în găleţi de 25 kg, 1 palet = 16 găleti
-Tencuiala structurată tip sau tencuiala decorativă minerală uscată (cu granulaţie de 1,5…2 mm): - sub
formă de amestec fluid, de consistenţă păstoasă, gata preparat, în găleţi de 30 kg; livrat la găleată de 25 kg,
1 palet = 16 găleţi, consum de cca 2,8kg/mp
sau -sub formă de amestec uscat, de consistenţă prăfoasă, trebuie preparată, în saci de 25 kg consum- cca.
3 kg/mp-această tencuială se poate prepara manual sau mecanic cu ajutorul unei betoniere prin adaugarea
treptată a compozitiei din sac în apă (şi nu invers) până la obţinerea unei compoziţii păstoase cu aspect
cremos, foarte uşor lucrabilă;
- amestecarea se face pana dispare orice aglomerare (cocoloase) de material uscat in pastă, după care este
gata de aplicare în orice tehnică de lucru;
8.5. EXECUŢIA LUCRĂRILOR
Pregătirea suportului
Caracteristici ale suprafeţei suport: suprafaţa suport (zidăria de cărămidă, beton) trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: uscată, lipsită de praf, să prezinte capacitate portantă, aderenţă (fără
pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri, etc.)
Abateri admisibile: suprafaţa suport (zidăria cărămidă, beton) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
de planeitate: plană (+ 5 mm/ m); denivelările până la 10 mm sunt preluate de adezivul de şpaclu (la lipire);
pentru neregularităţi mai mari de 10 mm este necesară realizarea în prealabil a unei tencuieli de
uniformizare.
Condiţii de începere a lucrărilor
Verificări înainte de începerea execuţiei: înainte de punerea în operă a sistemului de finisaj exterior tip se vor
încheia următoarele lucrări:
învelitori, terase, cornişe, streaşini, jgheaburi şi instalaţii de scurgere a apelor pluviale;
montarea tocurilor tâmplăriilor, solbancurilor şi ferestrelor;
montarea instalaţiilor exterioare a căror execuţie ulterioară poate afecta finisajul;
protejarea tâmplăriilor şi ferestrelor cu folie pentru a preveni stropirea sau pătarea;
asigurarea împotriva soarelui şi ploii prin montarea plasei de faţadă, respectiv prelatelor la partea superioară
a schelei.

Executarea propriu-zisă a lucrărilor
A. Lipirea plăcilor termoizolante
Pentru lipire se foloseşte adezivul pentru şpaclu (Klebespachtel).
Mod de preparare: se toarnă conţinutul sacului (în stare pulverulentă) în apă curată (10 l apă/sac) şi se
amestecă cu mixerul până la obţinerea unei paste omogene; se lasă pasta în repaus 5 minute pentru
maturare, după care se mai amestecă lent încă minim 2 minute. Prepararea se poate realiza şi în betoniere,
cu respectarea dozajului de apă şi a timpilor de malaxare şi maturare.
Punere în operă: se montează profilul de soclu cu ajutorul unor dibluri metalice. Se aplică adezivul pentru
şpaclu pe marginea plăcilor şi în minimum 3 puncte interioare. Primul rând de plăci se reazemă pe profilul de
soclu. După o aranjare şi apăsare corectă a plăcilor se obţine o suprafaţă plană. În rosturile şi spaţiile libere
dintre plăci nu se va aplica adezivul pentru şpaclu pentru a nu forma punţi termice. Plăcile izolante pentru
glafuri, intradosuri şi buiandrugi se aplică după montarea plăcilor de faţadă. Marginile plăcilor, care depăşesc
colţurile faţadei se vor îndepărta (tăia) după min. 24 de ore de la lipire. Plăcile se aşează cu rosturile ţesute
(nu în prelungire), ţeserea fiind obligatorie şi la colţurile clădirii.
B. Dibluirea
Pentru asigurarea unei ancorări mecanice suplimentare, plăcile termoizolante se dibluiesc, utilizând dibluri
din material plastic de tip IDK-T (trei dibluri / placă), la 24 de ore după lipirea plăcilor. La colţurile clădirii se
vor adăuga min. 2 dibluri pe placă dispuse în interiorul unei fâşii cu lăţime de max. 40 cm de la muchie.
Diblurile trebuie să pătrundă în zidărie min. 45 mm, iar în beton 35 mm. Talerele diblurilor trebuiesc
îngropate până la faţa exterioară a plăcilor de polistiren. Adânciturile de la nivelul capetelor diblurilor se vor
netezi cu adeziv pentru şpaclu cu min. 12 ore înainte de şpăcluirea plăcilor termoizolante.
C. Şpăcluirea şi armarea
Pentru şpăcluire se foloseşte adezivul pentru şpaclu (Klebespachtel), iar pentru armare plasă din fibră de
sticlă.
După min. 24 de ore de la lipirea plăcilor de polistiren, în min. 12 ore de la şpăcluirea capetelor diblurilor se
face o şlefuire a plăcilor de polistiren cu o rindea specială. Se asigură astfel o planeizare suplimentară a
suprafeţei obţinute în urma placării cu polistiren. Dacă timp de două săptămâni nu se aplică stratul de



armare, plăcile vor trebui din nou şlefuite şi sterse de praf. Se aplică masa de şpaclu adezivă cu şpaclul cu
dinţi de 10 mm, apoi se pune în masa de şpaclu proaspată, plasă din fibră de sticlă în fâşii verticale,
netezind cu latura netedă a şpaclului întreaga suprafaţă. Grosimea minimă a masei de şpaclu armate este
de 2 mm. Fâşiile de plasă se suprapun lateral şi longitudinal pe min. 10 cm. La colţurile ferestrelor, sau în
alte zone unde pot apărea tensiuni induse de eventuale fisuri dezvoltate în zidărie, se recomandă aplicarea
suplimentară, înainte de armarea generală, a unor ştraifuri din fibră de sticlă prinse cu
adeziv pentru şpaclu. Plasa din fibră de sticlă nu trebuie să se mai vadă după şpăcluire şi trebuie să fie
pozată la mijlocul grosimii stratului de adeziv. La muchiile faţadei se recomandă aplicarea de profile din
aluminiu cu plasă din fibră de sticlă integrată. Stratul de masă de şpaclu va sta la uscat min. 7 zile înaintea
aplicării finisajului.
Dupa întărire, masa de şpaclu poate fi şlefuită, având însă grijă să nu se deterioreze plasa din fibră de sticlă.
D. Aplicarea finisajului
-Grundul Universal
Este folosit ca amorsă atât pentru tencuiala structurată tip cât şi pentru tencuiala mozaic.
Mod de preparare: se aplică ca atare, după o amestecare lentă şi uniformă cu mixerul, până la
omogenizare (min. 4 minute)
Punere în operă: peste adezivul de şpaclu uscat, cu trafaletul cu blăniţă sau bidineaua, pe toată suprafaţa
ce urmează a se finisa; după grundare suprafeţele trebuie să aibă o culoare uniformă.
Timpul de uscare: min. 24 de ore
-Tencuiala structurată tip
Mod de preparare: se aplică ca atare după o amestecare lentă şi uniformă cu mixerul, până la omogenizare
(min. 5 minute).
Punere în operă: tencuiala se întinde cu fierul de glet inoxidabil, prin apăsare energică într-un strat de cca
2-3 mm. După aplicarea tencuielii se va drişcui cu mişcări liniare verticale sau circulare cu o drişcă din
material plastic. Pentru evitarea apariţiei năzilor în câmpul finisat se recomandă aplicarea continuă pe fâşii
orizontale, în scară, de sus în jos. Primul câmp de finisaj se va executa numai sub supravegherea
instructorului de la firma furnizoare şi de preferinţă, pe o parte a faţadei cu vizibilitate mai redusă. Echipele
de lucru vor fi neapărat instruite în ceea ce priveşte exigenţele de aplicare a materialului.
Timp de uscare: întărirea tencuielii structurate tip are loc la aproximativ 24 ore de la punerea în operă,
interval în care se vor evita atingerea, zgârierea şi umezirea suprafeţei.
8.6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR PE TIMP FRIGUROS
-sistemul de finisaj nu se aplică la temperaturi sub + 5o C, pe suport îngheţat sau, în caz de pericol de
îngheţ;
-se va evita punerea în operă a stratelor finale de finisaj atunci când temperaturile depăşesc 30o C şi sub
acţiunea directă a razelor solare sau a ploii.
8.7. ABATERI DIMENSIONALE
- Abateri dimensionale plăci termoizolante: la dimensiunea de 1000 x 500 mm având o abatere dimensională
de ± 0,4 %.
- Abateri admisibile: suprafaţa suport (zidăria de BCA, beton, tencuială) trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii de planeitate:
plană (+ 5 mm / m); denivelările până la 10 mm sunt preluate de adezivul de şpaclu (la lipire).
8.8. VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR
Verificarea calităţii lucrărilor se face atât la terminarea unei etape cât şi la recepţia lucrărilor prin următoarele
verificări:
-verificarea suportului
-verificări pe faze de lucrări
-verificări la recepţia preliminară
Documente şi înregistrări
A) procese-verbale de instruire
B) procese-verbale de asistenţă tehnică
C) procese-verbale de recepţie calitativă (tipizat)
D) certificate de calitate a materialelor (Produsele firmelor vor fi însoţite de certificate de calitate la fiecare
tranşă de livrare, puse la dispoziţia constructorului de firma furnizoare)
Când datele din proiect şi prescripţiile tehnice nu au fost respectate, total sau parţial, investitorul (dirigintele
de şantier) va decide refacerea sistemului de termoizolare în conformitate cu proiectul şi caietul de sarcini.
8.9. GARANŢII
Durabilitatea sistemului tip de izolare termică a faţadelor este de 25 de ani în condiţiile aplicării în
integralitate şI punere în operă în conformitate cu prescripţiile cuprinse în prezentul capitol a caietului de
sarcini.



9. ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de zugrăveli şi vopsitorii.
9.1. GENERALITĂŢI
Pentru realizarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va ţine seama de Normativul C3 – 76, care stabileşte
condiţiile şi modul de realizare şi condiţiile tehnice de calitate ale acestor lucrări.
9.2. LUCRĂRI PREGĂTITOARE
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli, toate lucrările şi reparaţiile de tencuieli, glet, placaje, instalaţii
sanitare, termice şi electrice, trebuie să fie terminate.
Pardoselile reci de gresie, etc., vor fi terminate, lustruirea făcându-se după terminarea lucrărilor de zugrăveli
şI vopsitorii.
Toate zugrăvelile se vor executa înaintea aplicării îmbrăcăminţii pardoselii.
Tâmplăria de aluminiu trebuie să fie montată definitiv, accesoriile metalice trebuie să fie montate corect şi
buna lor funcţionare trebuie să fie verificată cu excepţia armăturilor, a aparatelor oscilo-basculante şi a
pieselor nichelate, care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei.
La lucrările de vopsitorie, ultimul strat se va aplica numai după terminarea completă a zugrăvelilor şi înainte
de fixarea îmbrăcăminţilor pe pardoseli (curăţire, lustruire).
Trebuie să fie complet executate toate lucrările de la faţada construcţiei, ca: jgheaburi, burlane, streaşini,
cornişe, glafuri, socluri, etc. precum şi trotuarele.
9.3. PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR
În cazul suprafeţelor tencuite sau de beton plane şi netede, toţi porii rămaşi de la turnare sau găurile
survenite de la transport, montaj ori turnare (în cazul pereţilor din monolit) se vor umple cu mortar de ciment-
var, după ce în prealabil găurile şi dungile în relief au fost îndepărtate, astfel ca să rezulte suprafeţele
netede. De asemenea, petele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de şlefuit sau cu perii de sârmă.
Suprafeţele cu glet de ipsos trebuie să fie plane şi netede, fără desprinderi sau fisuri.
Toate fisurile, neregularităţile se chituiesc de către zugravul vopsitor sau se şpacluiesc cu pastă de aceeaşI
compoziţie cu a gletului. Pasta de ipsos folosită pentru chituirea defectelor izolate se prepară din două părţI
ipsos şi o parte apă (în volume). Compoziţia se va prepara în cantităţi care să poată fi folosite în cel mult 6
minute de la preparare.
Suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, păcură, grăsimi, mortar, vopsea veche, noroi,
gheaţă, zăpadă etc. Rugina se depărtează prin frecare cu perii de sârmă, şpacluri de oţel, răzuitoare, dălţi,
piatră abrazivă sau prin sablare sau ardere cu flacăra; în cazuri speciale se vor folosi băi de spălare şi
decapare acidă, în instalaţii industriale sau paste decapante. Petele de grăsimi se şterg cu tampoane
înmuiate în solvenţi whitespirit, terebentină, benzină uşoară. Se interzice folosirea petrolului lampant sau a
benzinei auto, care pot înlesni coroziunea metalului. Confecţia metalică de la balustrade şi sistem de
susţinere brille soleil va fi în prealabil grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător vopselei care se
aplică.
9.4. CONDIŢII DE EXECUŢIE
Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile din prezentul
normativ.
Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe numai la o temperatură a aerului, în mediul
ambiant, de cel puţin + 5o C în cazul zugrăvelilor pe bază de apă şi cel puţin 15oC, în cazul vopsitoriilor sau
al finisajelor cu polimeri. Acest regim se va menţine în tot timpul executării lucrărilor cel puţin încă 8 ore
pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii şi finisaje cu polimeri, după executarea lor.
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii (în
condiţiile de temperatură care să permită uscarea suprafeţei); de asemenea, se evită lucrul la faţade în orele
de însorire maximă sau vânt puternic, pentru a evita uscarea şi crăparea peliculei.
9.5. VOPSITORII CU VOPSEA ALCHIDICĂ SAU DE ULEI si LAZUR
Vopsitoriile cu vopsea alchidică se aplică pe suprafeţe exterioare de lemn (pazii, elemente orizontale brille
soleil) şi pe confecţia metalică
Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor trebuie să corespundă standardelor de stat şi normelor interne
ale unităţilor producătoare.
Materialele folosite sunt:
- vopsea, lacuri; lazuri şi emailuri pe bază de ulei NI 90-61
- chituri pe bază de ulei STAS 6592-80
- diluant 104 STAS 3124-75
- benzină STAS 45-75
- hârtie de şlefuit SR 1581:1994
- ulei de in sicativ STAS 16-80
Vopsitoria de ulei se aplică după terminarea lucrărilor pregătitoare.



Confecţia de lemn şi metalică se furnizează pe şantier gata grunduită cu grund de îmbinare, respectiv grund
anticoroziv.
După grunduire se execută chituirea defectelor locale, şlefuirea locurilor chituite şi ştergerea de praf după
şlefuire. Aplicarea vopselei se face în 3 straturi. Straturile de vopsea succesive se întind pe direcţii
perpendiculare unul faţă de celălalt. După aplicarea primului strat de vopsea, acesta se netezeşte cu
pensule speciale cu părul moale, după uscare suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit HS80. Şlefuirea şi
aplicarea unui nou strat se face numai după minim 24 de ore de la aplicarea stratului precedent, după
uscarea acestuia.
După aplicarea ultimului strat de vopsea, acesta se va tufui sau se va netezi cu pensule moi.
Încăperea unde se vopseşte trebuie să fie lipsită de praf şi bine aerisită. În încăperile unde se produc vapori
de apă, suprafeţele vopsite nu se tufuiesc, acestea trebuind să rămână netede pentru o mai bună întreţinere.
Aderenţa vopsitoriilor se constată prin frecare uşoară cu palma pe perete.
Aspectul vopsitoriei se verifică vizual avându-se în vedere următoarele:
- suprafeţele vopsite cu vopsele de ulei,lazuri, emailuri sau lacuri trebuie să prezinte pe toată suprafaţa
acelaşi ton de culoare şi acelaşi aspect lucios sau mat,
- la vopsitoriile executate pe elemente de lemn şi metalice se va verifica vizual buna acoperire cu peliculă de
vopsea a suprafeţelor bine chituite şi şlefuite în prealabil, se va controla ca accesoriile metalice vizibile să nu
fie pătate cu vopsea. Se va examina vizual dacă elementele supuse procesului de vopsire sunt vopsite în
culorile prescrise şi dacă vopseaua este de culoare uniformă.

9.6. ZUGRĂVELI LAVABILE INTERIOARE
9.6.1. SCOPUL PROCEDURll
Prezenta procedură are ca scop documentarea modului de executare a zugrăvelilor lavabile cu vinarom.
9.6.2 DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică pentru zugrăveli lavabile, pe glet de ipsos sau plăci de gipscarton. Procedura este
întocmită pentru executarea zugrăvelilor la construcţii civile şi industriale.
9.6.3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Pentru realizarea activităţilor legate de domeniul de aplicare a prezentei proceduri, se au în vedere
următoarele documente de referinţă:
Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind aplicarea Legii 10/1995;
Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente acestora,
Indicativ C 56-85;
Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii
Indicativ 0300-93;
Proiectul de execuţie aferent lucrării de construcţie respective.
9.6.4. DEFINIŢII
Pentru scopurile acestei proceduri se utilizează definiţiile din SR ISO 8402/1995, precum şi reglementările
tehnice specific din domeniului de aplicare menţionat.
9.6.5. DESCRIERE ŞI RESPONSABILITĂŢI
Lucrări pregătitoare:
Se verifică planeitatea pereţilor şi tavanelor de la parter şi gradul de încărcare cu gips la rosturi, în cazul
pereţilor de gips carton. În cazul în care, la verificare, pereţii sau tavanele prezintă neplaneităţi, se reface
tencuirea şi gletuirea suprafeţelor.
Execuţia propriu-zisă:
Se şlefuieşte suprafaţa de zugrăvit cu hârtie sticlată, manual sau mecanic.
Se execută micile reparaţii, umplând micile goluri sau zgârieturi cu ipsos sau un înlocuitor adecvat.
Se şlefuieşte din nou suprafaţa, până se obţine o suprafaţă netedă la pipăit.
Se aplică un strat de grund pentru amorsarea suprafeţei. Se aplică uniform pe întreaga suprafaţă.
Se execută micile reparaţii, pentru asperităţile devenite vizibile după aplicarea grundului.
Se execută şlefuirea zonelor pe care s-au executat reparaţii.
Se aplică primul strat de vinarom, cu pensula, uniform pe întreaga suprafaţă.
Se aplică, succesiv, şi cu pauză pentru uscare, stratul 2 şi 3, cu trafaletul.
În zonele în care se consideră că stratul de zugrăveală nu a acoperit suficient, se poate aplica încă un strat
suplimentar de vinarom cu diluare mai mare decât stratul iniţial.
9.6.6. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII
La executarea lucrărilor de zidării se respectă prevederile aplicabile în vigoare.
9.6.7. MĂSURl DE PAZĂ CONTRA INCENDIILOR
Se respectă prevederile normelor aplicabile în vigoare.
9.6.8. VERIFlCAREA Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR



În timpul execuţiei şeful de echipă, maistrul şi şeful punctului de lucru urmăresc respectarea dispoziţiilor
privind îndeplinirea prevederilor prezentei proceduri. Compartimentul de asigurare a calităţii include în planul
calităţii pe lucrare încercările şi verificările prevăzute. Responsabilul CTC controlează modul de realizare a
verificărilor şI încercărilor, precum şi respectarea condiţiilor tehnologice şi de calitate prevăzute.

10. HIDROIZOLAŢII. MEMRANE HIDROIZOLANTE, BARIERE DE VAPORI ŞI FOLII
ANTICONDENS
10.1. GENERALITĂŢI
Acest capitol cuprinde principalele condiţii tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească lucrările de
hidroizolaţii respectiv specificaţiile tehnice pentru lucrările de hidroizolare.
10.2. STANDARDE DE REFERINŢĂ / NORMATIVE
STAS 2355/1 - 85 - „Lucrări de hidroizolaţii în construcţie. Terminologie”
STAS 2355/2 - 75 - „Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii”
STAS 2355/3 - 75 - „Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri”
C 112 - 86 - „Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrările
de construcţii”
Indicativ P 134-95 Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează material geosistetice
NP 069 - 02 - “Proiectarea, executarea şi exploatarea învelitorilor, acoperişurilor în pantă la clădiri”
C 112 - 86 - “Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrările
de construcţii”
NP 040 - 02 - “Proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri”
C 300 - 94 - “Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţie” şi
„Normele Generale de Protecţia Muncii ediţia 2002”
Tipuri de membrane:
a. HIDROIZOLAŢIE BITUMINOASĂ dispusă vertical pe zona de soclu şi întoarsă orizontal sub conturul
pereţilor de la parter
-membrane pentru hidroizolatii pe baza de bitum distilat modificat cu polimeri plastomeri (APP), având o
armatura compozita, formata din împâslitura de poliester (P) armata cu fibre de sticla rasucite dispuse
longitudinal
b. BARIERĂ ANTIVAPORI SIKA pe bază de ploetilenă tip Sarnavap 500 E(sau similar), montată la rece în
spaţiul unde este cazul conf. proeict.
Lungime 25,00 (± 2%) m EN 1848-2
Lăţime 5,00 (± 1%) m EN 1848-2
Grosime 0,15 (± 20%) m EN 1849-2
Greutatea specifică 145 (± 2%) g/m
c. FOLIE ANTICONDENS acoperiş, folie polietilenă cu ţesătură textilă, montată pe astereală cu proprietăţi
de permeabilitate la vaporii de apă.
folia va fi aşezată paralel cu streaşina, cu marginea pe şorţul metallic, marginea inferioară a foliei se va
aşeza pe şorţul metalic şi nu pe jgheab;
folia va fi fixată cu capse şi cu contraşipcă;
suprapunerea de folie va fi de aprox. 10 cm iar suprapunerea de-a lungul foliei se va face doar pe
căprior;
aşezarea foliei se va face până sub coamă, la aprox. 25-30 cm pentru a asigura ventilarea structurii
superioare;
pentru împiedicarea pătrunderii pulberilor de zăpadă la nivelul coamei se va fixa o bandă subţire de folie
de cca. 50 cm, fixarea acestei bande se va face pe contraşipcă;
la intersecţia şarpantei cu un perete vertical folia este condusă şi fixată pe perete;
la intersecţia şarpantei cu un perete paralel cu streaşina aşezarea foliei se face până la cca. 25-30 cm
de la capătul căpriorului, pentru a asigura ventilarea secţiunii;
golurile din folie rezultate de trecerea unor structuri prin folie vor fi construite cu canal;
folia odată aşezată nu se va expune intemperiilor mai mult de 4 săptămâni;
d. BARIERĂ VAPORI acoperiş (membrană antidifuzie faţă de vapori tip Isover sau similar), fiind o
membrană de control al umidităţii, montată între căpriori peste stratul de termoizolaţie din vată minerală, sub
profilele metalice de fixare a tavanelor înclinate din gips carton.
10.3. VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE HIDROIZOLAŢII
Lucrările de hidroizolaţii orizontale, vertical şi înclinate fiind lucrări ascunse, calitatea lor se va verifica
împreună cu beneficiarul, pe măsura execuţiei lor, încheinduse
procese verbale din care să rezulte că au fost respectate următoarele:
- calitatea stratului suport – rigiditate, aderenţă, planeitate, umiditate(nu se admit asperităţi mai mari de 2
mm, planeitatea trebuie să fie continuă);



-calitatea racordurilor dintre diverse suprafeţe
-calitatea materialelor hidroizolatoare;
-calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat al hidroizolaţiei (suprapuneri, decalări şi racordări-
lăţimea de petrecere a foilor 7 – 10 cm longitudinal, minim 10 cm. frontal);
-etapele şi succesiunea operaţiilor;
11. SISTEM DE COLECTARE APE PLUVIALE. JGHEABURI ŞI BURLANE
11.1. SPECIFICAŢII GENERALE
Conform specificaţiilor din proiectul de utilizare al furnizorului, compatibile cu detaliul din proiect. Aplicabile
aici: jgheaburi şi burlane pozate pentru evacuarea apei de ploaie de pe acoperiş cu secţiune dreptunghiulară
din tablă plană zincată şi vopsită în camp electrostatic.
11.2. ELEMENTE COMPONENTE şi MATERIALE
-jgheaburi din tablă plană zincată şi vopsită în camp electrostatic
-capace de închidere de stânga şi dreapta jgheaburi
-piese de îmbinare jgheaburi cu garniture de etanşare
- sisteme de prindere / pozare / fixare: oţel galvanizat prin scufundare la cald (275 gr./ml), 25 x 5 mm.
-racorduri jgheab-burlan
-burlane din tablă plană zincată şi vopsită în camp electrostatic
-parafrunzare/ site: oţel galvanizat
11.3. CARACTERISTICI
Jgheaburile sunt pozate la partea cea mai coborâtă a pantei acoperişului pentru a colecta apa de ploaie de
pe cei doi versanţi. Sunt dreptunghiulare în secţiune şi se racordează la burlanele cu secţiune
dreptunghiulară.
Lungimea maximă a unei bucăţi este de 4 m.
Lungimea maximă a jgheabului fără prelungire, egal: 16,70 m.
Înclinaţia jgheabului este de 3 - 4mm/m, reglată.
Sistemul de prindere / pozare / fixare trebuie să permită reglarea înălţimii jgheabului.
11.4. TEHNOLOGIE
Pe pazie se traseaza linia de montaj a jgheaburilor, asigurandu-se o panta de minim 2% la metru liniar catre
scurgeri. Se masoara lungimea necesara de jgheab pana la iesirea centrala, fie ajustandu-se pana la
dimensiunea dorita prin taiere cu panza sau fierastrau cu dinti mici, fie prelungindu-se (cu conectorul de
jgheab).
Se tine cont la estimarea lungimii jgheabului de temperatura la care se face montajul, pentru a preveni
deformarea ulterioara.
Distanţa maximă dintre 2 elemente ale sistemului de prindere / pozare / fixare la jgheaburi este de 45-60 cm.
Profilul jgheabului este fixat astfel încât să permită dilatarea.
Elementele de prelungire sunt prevăzute la cel mai înalt punct al înclinaţiei pentru a micşora scurgerile.
La conectarea cu burlanele de scurgere este prevăzut un grătar de scurgere cu parafrunzar / sită. După
stabilirea liniei de coborâre a burlanului, se fixează pe perete colierele de prindere (minim 3 perechi pentru o
coborare, la distanta de max. 1m). Se poziţionează burlanele în colierele montate în perete şi se fixează prin
clipsare. Se montează conectorii de burlan şi coturile reglabile, asigurându-se etanşeitatea pe contur cu
silicon.
11.6. MĂSURĂTORI
-jgheab: per ml, în funcţie de secţiune
-burlan: per ml, în funcţie de secţiune
-sistem de prindere: incluse în preţul jgheaburilor şi a burlanelor
-racordurile jgheaburilor la burlane: per bucată, inclusiv parafrunzarul / sita de scurgere.
Preţul unitar include toate livrările, instalaţiile şi elementele necesare asigurării unei bune hidroizolaţii şi
scurgerii totale a apei de ploaie.

12 TERMOIZOLAŢII ORIZONTALE ŞI ÎNCLINATE
12.1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol tratează termoizolaţiile dispuse orizontal pe plăcile de B.A. din interiorul clădirii, respectiv
termoizolaţia dispusă la suprafaţa înclinată a acoperişului.
12.2. STANDARDE DE REFERINŢĂ / NORMATIVE
Indicativ C 107/0-02 NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE
IZOLAŢII TERMICE LA CLĂDIRI
C 107/5 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţii în contact cu solul
C 37 Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor în construcţi
12.3. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU TERMOIZOLAREA ORIZONTALĂ
TIPURI DE TERMOIZOLAŢII



a.vata minerală la pod;
b.plăci polistiren extrudat XPS în grosime de 20 mm, termoizolaţie la terasă, dispusă sub şapa de nivel a
loggiei caracteristici;
-1 placă = 600 x 1250 mm
-densitate 32kg/mc
-unitate intreaga de ambalare: bax: 0.3 m3/ 3 m2 /4 buc
Materialele termoizolante trebuie să fie aşezate fără rosturi şi strâns îmbinate cu elementele de construcţie
în relief care străpung termoizolaţia. 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
umezire a termoizolaţiei datorită precipitaţiilor atmosferice şi fără a se călca pe plăcile termoizolante.
Circulaţia directă pe plăcile termoizolante este interzisă. Se admite circulaţia peste plăci doar prin intermediul
unor podini.
12.4. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU TERMOIZOLAREA INCLINATĂ
Executarea izolaţiilor termice la acoperişurile cu poduri ventilate se face prin aplicarea materialului
termoizolant pe faţa superioară a planşeului spre pod.
Stratul termoizolant, sub formă de saltele comprimate din vată minerală de sticlă (tip Isover sau similar) se
realizează prin fixarea materialului termoizolant sub astereală, între căpriori. Stratul termoizolant va fi
protejat pe faţa inferioară cu o membrană de control al umidităţii din fibre poliamidice (barieră antidifuzie
vapori cu montaj între căpriori, sub finisajul cu plăci din gips-carton-tip Isover Vario KM Duplex). Spre
exterior se va asigura protejarea termoizolaţiei cu o membrană antiumiditate permeabilă la vapori(folie
anticondens).
Caracteristicile tehnice care trebuiesc îndeplinite de materialul termoizolant al acoperişului:
-lungime x latime: 7500 x 1200 mm sau 6000 x 1200 mm
- grosime:100 mm
-coeficient de conductivitate termica
-euroclasa de reactie la foc - A1
-coeficient de rezistenta la difuzia vaporilor de apa μ MU - 1
12.5. VERIFlCAREA Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR
La execuţia lucrărilor de izolaţii termice nu se vor folosi decât materiale agrementate tehnic în vederea
utilizării în construcţii în România, cu certificate de conformitate privind îndeplinirea caracteristicilor
prevăzute în normele tehnice de produs. De asemenea, nu se vor folosi materiale pentru care furnizorul nu a
emis certificate de calitate.
La punerea în operă se vor utiliza produse care se încadrează în duratele limită de timp admise minime sau
maxime), în cazul în care normele tehnice.
Controlul în timpul execuţiei lucrărilor de izolaţii termice se va efectua de către executant şi de către
beneficiar, prin sistemul propriu de asigurare a calităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
verificându-se corespondenţa dintre lucrările efectuate şi prevederile din proiect.
În cadrul controlului se vor verifica cel puţin următoarele,care vor fi consemnate în procesele verbale de
lucrări ascunse :
-dacă lucrările pregătitoare s-au executat în conformitate cu prevederile prezentului normativ şi ale
proiectului de execuţie ;
-dacă materialele termoizolante s-au montat în conformitate cu prevederile prezentului normativ şi
ale proiectului de execuţie ;dacă s-au respectat prevederile din proiect referitoare la realizarea izolaţiei
termice în dreptul punţilor termice (centuri, buiandrugi, stâlpi, elemente de fixare etc.) ;
-dacă stratul de protecţie a termoizolaţiei s-au executat în conformitate cu prevederile din proiect;
-dacă straturile hidroizolante, de difuziune, bariera contra vaporilor, racordările la elementele care străpung
câmpul învelitorii, precum şi racordările la atic/reborduri s-au făcut în conformitate cu prevederile din
normativul C 112, respectiv lucrările de învelitori şi tinichigerie s-au executat
conform prevederilor din normativul C 37;
12.6. REGULI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
Pentru asigurarea eficienţei termoizolaţiei se va urmări periodic (primăvara şi toamna) starea
hidroizolaţiei sau a învelitorilor de orice fel şi se vor remedia de îndată deficienţele constatate, pentru a nu
se produce infiltraţii de apă şi deci umezirea termoizolaţiei.În cazul constatării umezirii termoizolaţiei se va
analiza gravitatea şi întinderea degradării, în vederea luării măsurilor corespunzătoare de remediere a
acesteia.
12.7. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI SIGURANŢĂ LA FOCÂ
Pe timp nefavorabil (ploi, ninsoare, polei, ceaţă, vânt puternic, temperaturi sub +5oC), lucrările exterioare se
vor întrerupe. Pentru muncitorii care lucrează pe acoperiş se va prevedea un acces sigur prin scări
prevăzute cu balustrade de protecţie, montate anume şi verificate, fiind interzise accese improvizate.
Pe întreg conturul acoperişului unde se lucrează trebuie montată balustrada de protecţie, conform



prevederilor din normele de protecţia muncii. La termoizolarea învelitorilor care prezintă capacităţi portante
sau rezistenţele la şoc reduse, lucrările se vor executa numai pe podine de lucru, fiind interzisă circulaţia sau
staţionarea muncitorilor şi depozitarea materialelor direct pe aceste plăci.
Legarea cu centuri de siguranţă a muncitorilor este obligatorie, iar când acestea nu oferă suficienţă
securitate sau stânjenesc execuţia se va prevede în documentaţie amplasarea sub tronsonul de lucru a
unei plase generale, rezistente la căderea unui om.
Ridicarea materialului pe acoperiş trebuie făcută în containere. Containerele nu trebuie să agaţe în
timpul ridicării nici un elementul de construcţie şi ele trebuie să fie asigurate pentru a împiedica rotirea lor.
Utilajele de ridicat, acţionate electric, trebuie să fie legate la pământ, să fie complete şi verificate.
Manipularea lor se va face numai la către personal autorizat. În cazul lucrului cu materiale termoizolante
care pot irita pielea (de ex.: produse din vată minerală sau din vată de sticlă), este necesar a se purta, de
către manipulanţii acestora, un echipament complet, alcătuit din cizme de cauciuc, salopetă, cască, ochelari,
mănuşI de protecţie, fular şi manşete din tifon. Pentru îndepărtarea fibrelor iritante, muncitorul se va spăla
periodic cu săpun şi apă.
Materialele termoizolante vor fi protejate împotriva incendiilor şi ferite de zonele de foc deschis.
Se vor respecta şi măsurile de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specificate în
normele de produs (standarde, agremente tehnice, norme sau mărci de fabricaţie) asigurându-se
echipamentul de protecţie precizat în aceste norme.

13. ÎNVELITOARE DIN ŢIGLĂ
La baza proiectării şi execuţiei lucrărilor de învelitori precum şi celor aferente acestora stă normativul C37-
88, caietul de scarcini publicat în Buletinul construcţiilor nr. 8/88.
Pentru realizarea lucrărilor de calitate se vor respecta următoarele condiţii:
-lucrările de învelitori se vor executa de echipe specializate;
-se vor asigura spaţii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor conform prescripţiilor respective şi
amplasarea utilajelor aproape de locul execuţiei;
-se vor asigura căile de acces cele mai scurte pentru transportul şi manipularea materialelor;
-materialele puse în operă vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi normativelor în vigoare;
13.1. ÎNVELITOATE DIN ŢIGLĂ
13.1.1. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU MONTAJUL ÎNVELITOAREI DIN ŢIGLĂ PROFILATĂ
Lăţuirea contraşipcilor se face în funcţie de înclinaţia acoperişului. Distanţa recomandată de firmele
producătoare în cazul unui acoperiş cu o înclinaţie de 46 este de 31 - 34 cm. Montajul ţiglelor se va face prin
aşezare de la stânga la dreapta şi de la streaşină înspre coamă. Perimetrul acoperişului trebuie asigurat,
prin urmare ca măsură de siguranţă se impune ca ţiglele laterale, coamele, ţiglele de streaşină şi de coamă
să fie prinse în cuie de şipcile suport. Pentru evitarea alunecărilor de zăpadă pe timp de iarnă, este
recomandat ca în cadrul celui de-al doilea sau al treilea rând de ţiglă de la streaşină, fiecare a cincea ţiglă să
fie una parazăpadă.

Caracteristicile tehnice pe care ar trebui să le îndeplinească materialul:
-Lungime de acoperire: aprox.31 cm
-Distanţa fixă dintre şipci: 31 - 34 cm
-Lăţime de acoperire: aprox.27 cm
-Lăţime totală: aprox.33 cm
-Lungime totală: aprox.42 cm
-Greutate / buc.: 4.5 kg
-Necesar per m²/buc.: aprox.10 buc/m2
-Modalitate de aşezare: în reţea

13.2. ÎNVELITOATE DIN POLICARBONAT
13.2.1. SPECIFICAŢII GENERALE
Policarbonatul celular este un material plastic deosebit de uşor şi rezistent, fapt care îl face potrivit pentru
o gamă foarte largă de aplicaţii, în special în construcţii. Din policarbonat se construiesc copertine,
luminatoare, pereţi de compartimentare uşoară etc.. Acest material se numeşte policarbonat celular
deoarece este realizat din feţe laterale şi o structură celulară internă.
În cazul de faţă se propune utilizarea policarbonatului celular în vederea realizării sistemului de învelitoare a
pergolei de legatura intre corpuri.
13.2.2 CARACTERISTICI TEHNICE ALE PLĂCILOR DE POLCARBONAT
-rezistenta mecanica buna la impact
-transparenţă foarte bună



-durata de viata foarte lunga
-dispersie uniforma a luminii
-protectie UV, rezistenta la soare, ploaie, inghet
-rezistenta la foc - nu intretine arderea
-rezistenta la intemperii si vreme rea, rezistenta la grindina
-uşurinţă la montaj, folosind scule obisnuite
-grosime: 10 mm
-culori: transparent sau fumuriu
-dimensiuni: 2100 x 3000 mm sau 2100 x 6000 mm

13.2.3. TEHNOLOGIE
Îmbinarea plăcilor de policarbonat în vederea realizării învelitorii se realizează cu ajutorul sistemelor de
profile H din policarbonat.
Închiderea marginilor panourilor se realizează prin intermediul profilelor U din policarbonat.
Fixarea de căpriori a panourilor din policarbonat se face cu holţşuruburi şi şaibe din material plastic

Intocmit
arh.Pintya Andras
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Proiect nr. 6812.3; Faza D.T. 

FIȘA TEHNICĂ 
de protecția muncii 

 Proiectul de față este întocmit cu respectarea normelor republicate de protecția 
muncii, aprobate conform prevederilor din Legea nr.5/1965, prin ordinul comun al  
Ministerului Muncii nr. 37/1975 și Ministerul Sănătății nr. 60/75. actualizate.


	 Tehnologia de execuție a clădirii este o tehnologie obișnuită și folosită în mod 
curent la construcții cu acest tip de structură.


	 Ea este redată în normativele de execuție pe faze de lucrări și cunoscută de toți 
salariații de pe șantier. 

	 a) În proiect sunt prevăzute numai lucrări indicate de normative și instrucțiuni. 

Nu s-au prevăzut instrucțiuni suplimentare stabilite de proiectant și pentru pentru care ar fi 
fost necesară întocmirea unei documentații speciale. 

	 b) Pe considerentul de mai sus s-au prevăzut în devizul general sume speciale pentru 
protecția muncii, aceste cheltuieli, frecvent necesare pe șantier fiind cuprinse în cheltuielile 
indirecte de devize și în cota de organizare de șantier. 

	 c) Constructorul are obligația de a respecta toate prevederile în vigoare și de a lua toate 
măsurile necesare pe timpul execuției. 

	 d) Datele cu dimensiunile construcțiilor proiectate sunt indicate în documentație. 

	 e) Utilajele folosite la execuție sunt obișnuite, fiind prevăzute cu aparatură și dispozitivele 
necesare pentru protecția muncii. 

	 f) În cazul în care beneficiarul sau constructorul vor solicita pe parcursul execuției niște 
măsuri suplimentare, acestea vor fi communicate din timp proiectantului. 

	 g) La toate fazele de lucru și la primirea pe șantier de noi angajări, constructorul va face 
instructajul necesar și va completa fișele de protecția muncii. 

	 h) Proiectantul va asigura la solicitarea beneficiarului sau constructorului asistență 
tehnică pe șantier. 

	 i) Măsuri speciale la locul de muncă: - constructorul va lua măsuri de împrejmuire și de 
pază permanentă a șantierului în vederea împiedicării persoanelor străine în incintă. 

	 Întocmit:  

	 	 	 	 	 	 	 arh.Pintya Andras 
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Proiect nr. 6812.3; Faza D.T. 

INSTRUCŢIUNI 
PENTRU URMĂRIRE ÎN TIMP A COMPORTĂRII 
LUCRĂRILOR DE ARHITECTURĂ 

Se referă la : 
⇒ Verificarea de ansamblu privind geometria generală a clădirii. 
⇒ Verificarea verticalităţii şi orizontalităţii muchiilor şi a profilelor ce delimitează părţi 

ale construcţiei. 
⇒ Verificarea stării îmbinărilor; a integrităţii montanţilor elementelor de prindere a 

tâmplăriilor şi a pereţilor exteriori. 
⇒ Acordarea unei atenţii deosebite la apariţia coroziunilor în zonele de sudură şi la 

îmbinări. 
⇒ Verificarea ferestrelor şi uşilor privind etanşeitatea şi funcţionarea corectă a 

mecanismelor de închidere şi manevrare. 
⇒ Verificarea învelitorii în zonele de străpungeri şi la racordări, dacă au apărut fisuri, 

exfolieri sau rupturi dacă s-a degradat materialul de etanşare starea lucrărilor. 
⇒ Verificarea integrităţii scurgerilor şi a racordurilor. 

	 La cele semnalate mai sus beneficiarul va întocmi periodic un referat privind rezultatul 
verificărilor şi îl va trimite pentru analiza şi decizie unităţii de proiectare a investiţiei. La 
solicitarea beneficiarului proiectantul va acorda asistenţă tehnică pentru evitarea consecinţelor 
neplăcute ce pot rezulta ca urmare a neluării măsurilor necesare la timp. 

Întocmit:  

	 	 	 	 	 	 	 arh.Pintya Andras 
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Proiect nr. 6812.3; Faza D.T. 

LISTA CU DOTARI PROTECTIA MUNCII SI DE  
INVENTAR PENTRU INTRETINERE 

 Dulap de perete pentru trusa de prim ajutor	 	 	 buc.	 	 1 
	 Cisme de cauciuc	 	 	 	 	 	 	 perechi	 1 
	 Manusi de cauciuc	 	 	 	 	 	 	 perechi	 2 
	 Ochelari de protectie		 	 	 	 	 	 perechi	 1 
	 Sort de protectie	 	 	 	 	 	 	 buc.	 	 1 
	 Covor de cauciuc (2 mp)	 	 	 	 	 	 buc.	 	 1 
	 Centuri de siguranta		 	 	 	 	 	 buc.	 	 1 
	 Creion de tensiune	 	 	 	 	 	 	 buc.	 	 1 
	 Salopeta 	 	 	 	 	 	 	 	 buc.	 	 1 
	 Placi avertizoare	 	 	 	 	 	 	 buc.	 	 4 
	 Casca de protectie	 	 	 	 	 	 	 buc.	 	 1 

Întocmit:  

	 	 	 	 	 	 	 arh.Pintya Andras
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MEMORIU TEHNIC 

1. Date generale: 
1.1. Denumirea lucrării:        	 	 EXTINDERE  GRADINIȚĂ 

1.2. Amplasament:	 	      	 	 loc. SILINDRU,  com. SIMIAN,   jud. BIHOR 

1.3. Elaboratorul proiectului:   	 S.C. PROIECT S.R.L - Tg-Mureș - Tel:0744-505181 

1.3.1 Proiectant de Arhitectură       S.C. ARCH-PIN  S.R.L - Tg-Mureș - 

1.4. Beneficiar:          	 	 	 FUNDAȚIA " ROMA EDUCATION FUND  Romania”

         București str. Vaselor nr. 60 sec. 2 

1.5. Titular investiției :               	 Primăria comuna  SIMIAN 

1.5. Faza de proiectare:               	 D.T. Nr. de proiect 6812.3 

2.   Descrierea lucrarii: 
2.1. Amplasament:                      	 Amplasamentul este situat în localitatea Silindru, 
comuna, Simian în centrul satului.   Pe acest amplasament este situată clădirea Școlii Vechi în 
care este situată și grădinița comunală. Școala Generală este înscrisă în CF. nr. 50220 
Silindru. Suprafața terenului este de 1986 mp și este în proprietatea Primăriei Simian. Accesul 
este rezolvat dintr-un drum comunal. 

2.2. Topografia zonei:              Comuna Şimian este aşezată în nord-vestul României şi al 
judeţului Bihor în câmpia Careiului. Suprafaţa comunei e intersectată de paralela de latitudine 
nordică 47o20' şi meridianul de longitudine estică 20o20'. Aşezările de lângă Şimian sunt: la 
nord Valea lui Mihai, la sud Şilindru şi Voivozi. În partea vestică se invecinează cu Ungaria 
(comuna Nyírábrány) iar la est cu Tarcea. Prin aşezare trece linia de cale ferată Oradea  Satu- 
Mare, datorită drumului ei de legătură e uşor de accesat de pe drumul internaţional E 670. 
Comuna e aşezată în partea vestică a regiunii numită Érmellék la 5 km de Valea lui Mihai, 43 
km de Carei, 60 km de Oradea. Din punct de vedere a reliefului comuna este limitată la vest 
de dunele din Nyírség, la est de subsolul negru format pe terasa vălii Ér. Din punct de vedere 
administrativ aparţin de ea: Şilindru, Voivozi şi 2 cătune: Şimianul Nou şi Barantău. 
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2.3.  Clima si fenomenele naturale: Amplasamentul aparține zonei de climă rece. Conform 
SR 174/1997, cantitatea medie anuală de precipitații este de 400-750 mm. Media anuală cu 
zile de îngheț este de 100-140 zile, iar zilele cu zăpadă persistentă este de 25-48 zile. 

  
2.4. Geologia, seismicitatea:  

         Conform studiu geotehnic 

Din punct de vedere seismic, teritoriul se încadrează în : 

-gradul 7 cu perioada de revenire de 50 de ani, 
-zona de calcul E, 
-valoarea coeficientului K = 0,12 ; 
-valoarea perioadei de colt Tc = 0,7; 
-conform Normativului P100 / 2013. 

2.5. Categoria de importanță: 

         Conform HG 766 / 97 construcția se încadrează în clasa III de importanță, categoria C 
de importanță. 

2.5.1 Siguranța la foc 

	 Clădirea, prin conformarea și detalierea soluției, folosirea materialelor, concepție 
generală și măsurile generale prevăzute prin proiectare, are gradul III de rezistență la foc cu 
condiția aducerii la RF=30min. Risc de incendiu: Mijlociu. 

2.6. Situația existentă și propusă: 

	 Terenul înscris în carte funciara cu  Cf. 50220 a comunei Simian, cu suprafata terenului 
de 1986 mp. În prezent pe acest amplasament este evidențiată clădirea Școlii Vechi, în care 
este situată și gradinița comunală.	  

	 În anul 2007 beneficiarul a reabilitat clădirea școlii în care este arondat și un spațiu 
pentru grădiniță. Spațiul actual destinat grădiniței este compus dintr-o: sală de grupă de 
35.00mp, ludoteca de 13.41mp  și  grup sanitar de 6.20mp. 

	 În cadrul prezentului proiect se propune extinderea clădiiri existente cu o sală de grupă 
de 54.00mp,   grup sanitar  de 14.40mp și antreu de 11.62mp cu suparafața totală de cca 
92.88mp. În clădirea școlii existente, există instalație electrică, instalație de apă potabilă dintr-
un puț săpat și instalație de canalizare menajeră cu deversor într-un bazin vidanjabil. 
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	 În cadrul prezentul proiect de extindere sunt necesare următoarele lucrări de instalații  
interioare pentru grădiniță: extinderea instalației de încălzire centrală, refacerea  și extinderea  
instalațiilor electrice și extinderea lucrărilor de apă-canal. Instalația de încălzire va fi racordată 
la centrala termică a școlii, care va fi extins cu un cazan de 25Kw suficentă pentru 
alimentarea  grădiniței. Pentru prepararea apei calde va fi montat un boiler electric de 80l. 

Ac total propus = 457.01 mp Ad Total  propus= 457.01 mp  

P.O.T. propus = 23.01%            C.U.T. propus =0.23 

Date tehnice  a clădirii dupa extindere: 

• regim de înălțime: P 

• Aconstruită total                                     457.01mp 

• Sdesfașurată totala                                457.01  mp 

• Aconstruită extinderi  (proiectată)            92.88 mp 

• Sdes. totala gradiniță extinsa și moder.    127.00 mp 

• H la streașina  de ala  ± 0,00           3.10 m 

• H la coama de ala  ± 0,00              6.90 m 

Cota de ± 0,00 se afla la -0.45 si fata de nivelul terenului amenajat din zona. În cadrul 
construcției, la solicitatarea beneficiarilor, vor fi realizate următoarele funcțiuni pentru grădiniță, 
restul nu se modifică: 

La parter: Sala de grupa 54 mp

Grădinița 35.06 mp

Ludoteca 13.41 mp

Grup sanitar 14.40 mp

Hol 9.23 mp

wc 6.20 mp

Suprafata utila 132.30 mp
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Sistemul constructiv al clădirii modernizate se compune din: 

Structura de rezistență a extinderii: închiderea perimetrală din zidărie din GVP de 30 cm 
grosime cu sâmburi și centura din B.A. Pardoseala din placa de beton armat de 10 cm 
grosime, sub placa de beton s-a prevăzut o termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm;  
planșeul peste parter din grinzi de lemn cu tavan din 2 x 15 mm gipscarton rezistent la foc 
fixate pe structura metalica și termoizolație de 20 cm vată minerală cu folie anticondens, 
șarpanta din lemn de brad ignifugată, învelitoarea cu țiglă ceramică. 

Finisajele interioare a extinderii vor fi: -în sala de grupă și ludotecă, parchet laminat de 8 
mm grosime, zugrăveli lavabile la pereți și tavan de culoare albă, -în antreu va fi pardoseală 
din gresie ceramică și zugraveală lavabilă, în grupul sanitar s-a prevăzut pardoseala din gresie 
ceramică, placarea peretiilor cu faianță până la cota +2.10, pereții și tavanul vor fi vopsite cu 
vopsele surerlavabile. Compartimentarea în grupul sanitar va fi din plăci de MDF de 20mm cu 
folie de protecție contra umezelii. Tâmplăria interioară va fi din MDF furniruit de culoare 
palisandru. 

Finisajele exterioare : 

Pentru a menține arhitectura specifică a școlii existente, finisajele propuse vor fi identice cu 
finisajele școlii: 

- Soclul: va fi tencuială sintetică pentru soclu, aplicat pe polistiren extrudat de 5 cm. 

- Tencuiala nobilă de 3mm aplicat pe polistiren expandat de 10 cm de culoare galbenă. 
- Strașina și elemente de lemn tratat cu Sadolin. 
- Tâmplărie exterioară din PVC de culoare albă. 

- Învelitoare din țiglă ceramică de culoare maro. 
- Jgheaburi și burlane  Lindab de culoare maro. 

	 În curtea grădiniței va fi amplasat o platformă de 9.00 x 7.50 dalată cu cauciuc sintetic 
pe care se va amplasa: un tobogan drept 2.5m cu turn metalic, două balansoare de 2 
persoane,din lemn și două hinte din metal cu 2 scaune și protecție. Lângă platforma de joc 
va fi amplasată o ramă din PVC de 3.00x3.00m pentru nisip. 
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2.7.   Organizarea de șantier: 

•Data începerii activitățiilor va fi comunicată organelor administrative locale. 

•Se va monta un panou cuprinzând datele de identificare ale construcției astfel: 

•Beneficiar;  Proiectant; Constructor;  Nr. autorizație de construcție; data începerii și 
data terminării lucrărilor. 

•Se vor amenaja căi de acces provizorii în incintă; 

•Surplusul de pământ din excavații va fi transportat într-un depozit indicat de organele 
locale. 

•Drumurile de acces vor fi semnalizate corespunzator cu indicatoare rutiere. 

•Materialele vor fi depozitate în incintă. 

•Eventualele resturi și molozul vor fi transportate și depozitate la locul indicat de 
autoritățile locale. 

•După terminarea lucrărilor, amenajările specifce organizării de șantier vor fi demolate 
și zona va fi refăcută. 

2.8.  Asigurarea cu utilități: 
!Instalația de încălzire: - Instalația de încălzire va fi racordată la centrala termică a școlii, 
care va fi extins cu un cazan de 25Kw suficentă pentru alimentarea  grădiniței. Pentru 
prepararea apei calde va fi montat un boiler electric de 80l. 

!Alimentarea cu apă: Va fi menținut cu branșamentul existent. 

!Canalizarea menajeră: Va fi menținut cu branșamentul existent. 

!Energia electrică: Va fi asigurată de la rețeaua localității din branșamentul existent. 

	 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru instruirea muncitorilor și pentru 
prevenirea accidentelor de muncă conform prevederilor din Normele generale de protecție a 
muncii și Normele departamentale de protecția muncii, specifice activității în cauză, precum și 
normele în vigoare referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, făcând instructajul cu 
personalul de pe șantier. 

	 În urma lucrărilor care fac obiectul prezentei documentații, nu se vor evacua în mediul 
ambiant materiale reziduale sau toxice care să altereze într-un fel calitatea aerului, apei 
freatice, solul sau subsolul. 

                                                                          	  Întocmit: 
                                                                              arh.Pintya  Andras 
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Documentaț ie tehnică pentru   
ORGANIZAREA EXECUȚ IEI                
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MEMORIU TEHNIC D.T.O.E 

1. Date generale: 
1.1. Denumirea lucrării:        	 	 EXTINDERE  GRADINIȚĂ 

1.2. Amplasament:	 	      	 	 loc. SILINDRU,  com. SIMIAN,   jud. BIHOR 

1.3. Elaboratorul proiectului:   	 S.C. PROIECT S.R.L - Tg-Mureș - Tel:0744-505181 

1.3.1 Proiectant de Arhitectură       S.C. ARCH-PIN  S.R.L - Tg-Mureș - 

1.4. Beneficiar:          	 	 	 FUNDAȚIA " ROMA EDUCATION FUND  Romania”

         București str. Vaselor nr. 60 sec. 2 

1.5. Titular investiției :               	 Primăria comuna  SIMIAN 

1.5. Faza de proiectare:               	 D.T.O.E. Nr. de proiect 6812.3 

2.   Descrierea lucrarii: 

	 Amplasamentul este situat în localitatea Silindru, comuna, Simian în centrul satului.   Pe 
acest amplasament este situată clădirea Școlii Vechi în care este situată și grădinița 
comunală. Școala Generală este înscrisă în CF. nr. 50220 Silindru. Suprafața terenului este de 
1986 mp și este în proprietatea Primăriei Simian. Accesul este rezolvat dintr-un drum 
comunal.. 

	 Întrucat suprafața terenului este de  S= 1986  mp, în care  se pot amenaja toate 
dotăriile necesare pentru  organizarea execuției. 

	 În cadrul lucrărilor de construcții, nu se prevad devieri de rețele. Aprovizionarea cu   
materiale cât și depozitarea lor nu vor crea probleme deosebite existănd atat artere de         
circulație pănâ imediată vecinătate a amplasamentului cât și spații suficiente pentru                   
organizare.	  

	 Lucrările de organizare a execuției vor fi executatate conform plansei O1 si O2, cu 
respectarea prevederilor HG 300 din 2006 actualizat. 
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In urma organizării execuței vor fi executate următoarle lucrări: 

•Data începerii activitățiilor va fi comunicată organelor administrative locale. 

•Se va monta un panou cuprinzănd datele de identificare ale construcției astfel: 
Beneficiar;  Proiectant; Constructor;  Nr. autorizație de construcție; data inceperii și 
data terminării lucrărilor. 

•Lucrările de trasare, terasamente se vor executa conform Normativ C56/85 

•Surplusul de pămănt din excavații va fi transportat într-un depozit indicat de organele 
locale. 

•De asemenea va fii amenajata o platforma pentru depozitarea molozului si material 

•Se va asigura accesul autoutilitarelor pentru încarcarea molozului descărcare material 

•Executare unei platforme dalate pentru spălarea autocamioanelor și a utilajelor.           
În timp ploios utilajele și autocamioanele nu vor ieși în stradă numai dupa spălarea 
noroiului depozitat pe ele. 

•De asemenea va fii necesara amenajarea unor baraci pentru vestiar, loc de luat masa 
si un grup sanitar ecologic 

•Drumurile de acces vor fi semnalizate corespunzător cu indicatoare rutiere. 

•Materialele vor fi depozitate în incinta. 

•In timpul demolării molozul va fi stropita cu apa pentru evitarea propagării prafului în 
aer 

•După terminarea lucrărilor, amenajarile specifce organizării de șantier vor fi demolate 
și zona va fi refăcuta . 

	 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru instruirea muncitorilor și pentru 
prevenirea accidentelor de muncă conform prevederilor din Normele generale de protecție a 
muncii și Normele departamentale de protecția muncii, specifice activitătii în cauza, precum și 
normele în vigoare referitoare la prevenirea și știngerea încendiilor, făcănd instructajul cu 
personalul de pe șantier. 

	 În urma lucrărilor care fac obiectul prezentei documentații, nu se vor evacua în mediul 
ambiant materiale reziduale sau toxice care sa alterneze într-un fel calitatea aerului, apei 
freatice, solul sau subsolul. 

	  

Întocmit:  

	 	 	 	 	 	 	 arh.Pintya Andras 
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PLAN PROPRIU DE  SECURITATE ŞI SĂNĂTATE 
Conform H.G. 300/2006 actualizat. 

DENUMIREA LUCRĂRII: ,, EXTINDERE  GRADINIȚĂ’’ 
BENEFICIAR:  FUNDAȚIA " ROMA EDUCATION FUND  Romania” 

➢  ADRESA: loc. SILINDRU,  com. SIMIAN,   jud. BIHOR 
➢ NR. LUCRĂTORI PE ŞANTIER………………………..persoane 
➢ NUMELE PERSOANEI CARE CONDUCE EXECUTAREA LUCRĂRII…..

………………………………………………………………………………………………… 
➢ DURATA LUCRĂRII: de la ……………….pana la…………………………………… 
➢ ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE: Operaţiile care se execută sunt lucrări 

de zidărie, dulgherie, zugrăvire, sunt operaţii care nu afectează sănătatea şi 
securitatea lucrătorilor şi nici ai celorlalşi participanţi la şantier. 

➢ EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE: 
a) Modul de lucru : se va lucra numai cu oameni bine instruiţi şi dotaţi cu scule 

corespunzătoare N.P.M. pt. uneltele de mână. 

b) Materiale folosite: vor fi numai cele prevăzute în proiect şi în planul de securitate şi 
sănătate emis de proiectant 

c) Echipamentul de lucru şi de protecţie: este obligatoriu a fi utilizat în conformitate 
cu fiecare meserie şi lucrare specifică. 

Echipamentele de muncă mecanice şi elctrice folosite vor fi verificate înainte de începerea 
lucrului cu privire la starea lor tehnică şi funcţiona. 
Este categoric interzisă folosirea echipamentelor care prezintă lipsa aparători, cablaje, prize 
sau fise deteriorate sau cu improvizaţii. 
Intervenţiile la utilaje sau surse electrice se face numai de personae calificate şi autorizate în 
acest scop. 
Pentru lucrul la înălţime se vor lua măsuri speciale: 

• Lucrătorii vor avea examinarea medicală în termen  
• Se va utiliza obligatoriu echipamnetul specific lucrărilor la înălţime (cască, 

centură, mănuşi) 
• Schelele şi scările amenajate vor fii solide, asigurate împotriva răsturnării, 

dotate cu balustrade de sprijin, şi a căderii de obiecte sau materiale 
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• Deplasarea muncitorilor se face pe căi bine stabilite pentru transportul 
materialelor sau accesul la locul unde îşi desfăşoară activitatea. 

• Este interzisă blocarea căilor de acces cu materiale sau utilaje. 

Este interzisă deplasarea şi staţionarea sub schele platforme pe care se lucrează. Golurile din 
construcţii vor fi prevăzute obligatoriu cu balaustrade solide împotriva căderii în gol. 

ORGANIZAREA ŞANTIERULUI: 

• Întreaga lucrare va fi protejată şi semnalizată cu îngrădiri şi benzi de semnalizare pentru a 
nu permite persoanelor străine de a patrunde în zona de lucru conform H.G. 971/2006. 
actualizat. 

• Se va stabili de la începutul lucrării până la finalizarea locului unde se vor depozita 
materialele, zonele de acces şi transport al acestora în aşa fel încat să nu stânjenească 
buna desfăşurare a lucrărilor. 

• Pe timpul lucrării conform proiectului nu sunt interferenţe cu alte lucrări de altă natură sau 
alţi subantreprenori. 

• Manipularea materialelor primate paletizate se face cu mijloace mecanice deservite doar 
de personal calificat în acest scop. 

• Toţi lucrătorii vor fii instruiţi cu ocazia instruiriilor periodice lunare cu folosirea corectă a 
echipamentului de protecţie şi a regulilor concrete privind acordarea primului ajutor corect 
precum şi evacuarea din zona periculoasă. 

• Deşeurile rezultate din lucrări precum şi cele menajere vor fi evacuate prin grija 
beneficiarului conform Contractului de execuţie. 

• Pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate a lucrătorilor, aceştia vor avea acces 
asigurat la W.C., vestiar pentru echipament şi o sală amenajată pentru servitul mesei şi 
adăpostirea în caz de vreme nefavorabilă. 

• NICI O PERSOANA NU VA FI ADMISĂ LA LUCRU FĂRĂ EFECTUAREA 
INSTRUCTAJULUI DE SECURITATEA MUNCII, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ŞI DE 
LUCRU ŞI CU VIZA MEDICALĂ PERIODICĂ ÎN TERMEN. 

Intocmit:  

	 	 	 	 	 	 	 arh.Pintya Andras 
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Plan propriu de securitate şi sănătate 

    ART. 24 
Planul propriu de securitate şi sănătate cuprinde ansamblul de măsuri de securitate şi 
sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor. 
    ART. 25 
Atunci când un antreprenor se angajează sa realizeze lucrări pe şantier, acesta trebuie sa 
pună planul propriu de securitate şi sănătate la dispoziţia managerului de proiect, 
beneficiarului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate, după caz. 
    ART. 26 
Antreprenorul trebuie sa stabilească acest plan în cel mult 30 de zile de la data contractării 
lucrării. 
    ART. 27 
Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate şi 
sănătate al şantierului. 
    ART. 28 
Antreprenorul care executa cu unul ori mai mulţi subantreprenori, în totalitate sau o parte din 
lucrările care trebuie sa respecte prevederile planului de securitate şi sănătate, trebuie sa le 
transmită acestora un exemplar al planului propriu şi, dacă este cazul, un document care 
cuprinde măsurile generale de securitate şi sănătate pentru lucrările şantierului ce intra în 
responsabilitatea sa. 
    ART. 29 
La elaborarea planului propriu de securitate şi sănătate subantreprenorul trebuie sa ţină 
seama de informaţiile furnizate de către antreprenor şi de prevederile planului de securitate şi 
sănătate al şantierului. 
    ART. 30 
Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate şi sănătate în cel mult 30 
de zile de la data contractării lucrării cu antreprenorul. 
    ART. 31 
Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa conţină cel puţin următoarele: 
a) numele şi adresa antreprenorului/subantreprenorului; 
b) numărul lucrătorilor pe şantier; 
c) numele persoanei desemnate sa conducă executarea lucrărilor, dacă este cazul; 
d) durata lucrărilor, indicând data începerii acestora; 
e) analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea  
lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de munca pe şantier; 
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f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de 
echipamentele de munca folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase, de 
deplasarea personalului, de organizarea şantierului; 
g) măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care 
antreprenorul/subantreprenorul le executa pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie colectivă şi 
măsuri de protecţie individuală. 
    ART. 32 
Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor/subantreprenor, planul propriu 
de securitate şi sănătate trebuie sa fie consultat şi avizat de către coordonatorul în materie de 
securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de medicina muncii şi membrii 
comitetului de securitate şi sănătate sau de către reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi 
specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 
    ART. 33 
Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie actualizat ori de câte ori este cazul. 
    ART. 34 
Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate şi sănătate trebuie sa se afle în 
permanenta pe şantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de munca, 
inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în munca sau de 
reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 
    ART. 35 
Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie păstrat de către antreprenor timp de 5 
ani de la data recepţiei finale a lucrării. 

    SECŢIUNEA a 3-a 
Registrul de coordonare 
    ART. 36 
Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii 
în materie de securitate şi sănătate, informaţii privind evenimentele care au loc pe şantier, 
constatările efectuate şi deciziile luate. 
    ART. 37 
Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie sa consemneze în registrul de 
coordonare: 
a) numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe 
şantier; 
b) lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor; 
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c) evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv 
a lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate; 
d) observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în munca aduse la 
cunostinta beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier şi 
eventualele raspunsuri ale acestora; 
e) observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea şi 
sănătatea în munca; 
f) abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate; 
g) rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale întrunirilor, dispoziţiile care trebuie transmise; 
h) incidente şi accidente care au avut loc. 
  ART. 38 
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării 
trebuie sa transmită coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării 
lucrării registrul de coordonare, pe baza unui proces-verbal care va fi atasat la registru. 
    ART. 39 
Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie sa prezinte registrul de coordonare, 
la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de munca şi inspectorilor sanitari. 
    ART. 40 
Registrul de coordonare trebuie păstrat de către coordonatorul în materie de securitate şi 
sănătate timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării. 

    SECŢIUNEA a 4-a 
Dosarul de intervenţii ulterioare 

    ART. 41 
Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie sa cuprindă: 
a) documentaţia de intervenţii ulterioare, cum ar fi planuri şi note tehnice; 
b) prevederi şi informaţii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare în condiţii de securitate 
şi sănătate. 
    ART. 42 
Dosarul de intervenţii ulterioare se întocmeşte încă din faza de proiectare a lucrării de către 
coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau 
de către proiectant, după caz. 
    ART. 43 
Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie sa fie transmis coordonatorului în materie de securitate 
şi sănătate pe durata realizării lucrării, pe baza de proces-verbal care se ataşează la dosar. 
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    ART. 44 
După recepţia finala a lucrării dosarul de intervenţii ulterioare trebuie transmis beneficiarului pe 
baza unui proces-verbal care se ataşează la dosar. 
    ART. 45 
În cazul unei intervenţii ulterioare, beneficiarul trebuie sa pună la dispoziţie coordonatorului în 
materie de securitate şi sănătate desemnat pe durata interventiilor ulterioare un exemplar al 
dosarului de intervenţii ulterioare. 
    ART. 46 
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate desemnat pe perioada interventiilor 
ulterioare trebuie sa completeze dosarul de intervenţii ulterioare şi sa efectueze eventuale 
modificări cerute de noile lucrări. 

    CAP. IV 
    Declaraţia prealabilă 

    ART. 47 
Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie sa întocmească o declaraţie prealabilă în 
următoarele situaţii: 
a) durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi pe şantier lucrează 
simultan mai mult de 20 de lucrători; 
b) volumul de mana de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi. 
    ART. 48 
Declaraţia va fi întocmită conform anexei nr. 3 şi va fi comunicată inspectoratului teritorial de 
munca pe raza căruia se vor desfasura lucrările, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea 
acestora. 
    ART. 49 
Textul declaraţiei prealabile trebuie sa fie afişat pe şantier, în loc vizibil, înainte de începerea 
lucrărilor. 
    ART. 50 
Textul declaraţiei prealabile trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări. 

    CAP. V 
Elaborarea proiectului lucrării 
    SECŢIUNEA 1 
Principii generale de securitate şi sănătate aplicabile proiectului lucrării 
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    ART. 51 
Încă din faza de conceptie, studiu şi elaborare a proiectului lucrării, managerul de proiect, 
proiectantul şi, atunci când este cazul, beneficiarul trebuie sa ia în considerare principiile 
generale de prevenire în materie de securitate şi sănătate prevăzute în legislaţia nationala care 
transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce priveşte: 
a) alegerea soluţiilor arhitecturale, tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor 
lucrări ori faze de lucru care se desfăşoară simultan sau succesiv; 
b) estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru. 
    ART. 52 
În faza de conceptie, studiu şi elaborare a proiectului lucrării trebuie sa se ţină seama, ori de 
câte ori este necesar, de toate planurile de securitate şi de sănătate şi de toate dosarele 
întocmite conform art. 54 lit. b) şi c) sau adaptate conform art. 58 lit. c). 

SECŢIUNEA a 2-a 
Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 
proiectului lucrării 

   ART. 53 
Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 
proiectului lucrării trebuie sa se facă înainte de începerea fazei de elaborare a proiectului 
lucrării. 

    SECŢIUNEA a 3-a 
Atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului 
lucrării 
    ART. 54 
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării, 
numit în conformitate cu art. 6, are următoarele atribuţii: 
a) sa coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 şi 52; 
b) sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de 
securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de 
activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia; 
c) sa pregătească un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând 
elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie sa se ţină seama în cursul 
eventualelor lucrări ulterioare; 
d) sa adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului; 
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e) sa transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în 
domeniu; 
f) sa deschidă un registru de coordonare şi sa-l completeze; 
g) sa transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de 
intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie 
de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării; 
h) sa participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect; 
i) sa stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale 
de securitate şi sănătate aplicabile şantierului; 
j) sa armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de 
securitate şi sănătate al şantierului; 
k) sa organizeze coordonarea între proiectanţi; 
l) sa ţină seama de toate eventualele interferente ale activităţilor de pe şantier. 
ART. 55 
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării 
trebuie sa aibă competenta necesară exercitării funcţiei: 
 a) experienta profesională de minimum 5 ani în arhitectura, construcţii sau conducerea 
santierelor; 
b) formare specifica de coordonator în materie de securitate şi sănătate, actualizată la fiecare 
3 ani. 

   CAP. VI 
Realizarea lucrări 
  SECŢIUNEA 1 
Principii generale aplicabile pe durata realizării lucrării 

    ART. 56 
Pe toată durata realizării lucrării angajatorii şi lucrătorii independenţi trebuie sa respecte 
obligaţiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala care 
transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce priveşte: 
a) menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare; 
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la 
aceste posturi; 
c) stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie; 
d) manipularea în condiţii de siguranta a diverselor materiale; 
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e) întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor 
de munca utilizate, în scopul eliminării defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor; 
f) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor materiale, în 
special a materialelor sau substanţelor periculoase; 
g) condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate; 
h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din daramari, 
demolări şi demontari; 
i) adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită pentru 
diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru; 
j) cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi; 
k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea 
şantierului. 

    SECŢIUNEA a 2-a 
Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării 
    ART. 57 
Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect desemnează un coordonator în materie de 
securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, altul decât cel desemnat pe perioada 
realizării proiectului, aceasta desemnare va avea loc înaintea începerii lucrărilor pe şantier. 

    SECŢIUNEA a 3-a 
    Atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării 
    ART. 58 
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, numit în 
conformitate cu art. 7, are următoarele atribuţii: 
a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea 
soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru 
care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea 
acestor lucrări sau faze de lucru; 
b) sa coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii 
şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile prevăzute la art. 56, într-un 
mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b); 
c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate şi 
sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. 
c), în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite; 
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d) sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi 
coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a 
riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea 
lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor 
independenţi; 
e) sa coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de 
securitate a muncii; 
f) sa ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier; 
g) sa stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale 
aplicabile şantierului; 
h) sa ţină seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din 
vecinătatea acestuia; 
i) sa stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de 
protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 
j) sa efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca 
aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate; 
k) sa avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările 
acestora. 
    ART. 59 
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării trebuie sa aibă 
competenta necesară exercitării funcţiei: 
a) experienta profesională în construcţii sau în conducerea şantierului de minimum 5 ani; 
b) formare specifica de coordonator în materie de securitate şi sănătate, actualizată la fiecare 
3 ani. 

    CAP. VII 
Obligaţiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor şi lucrătorilor independenţi 

   SECŢIUNEA 1 
Obligaţiile beneficiarului şi ale managerului de proiect 

    ART. 60 
Atunci când un beneficiar sau un manager de proiect a desemnat unul ori mai mulţi 
coordonatori în materie de securitate şi sănătate pentru a executa sarcinile prevăzute la art. 
54 şi 58, acesta nu va fi exonerat de răspunderile care îi revin în acest domeniu. 
    ART. 61 
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În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier, managerul de 
proiect are, în principal, următoarele obligaţii: 
a) sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca; 
b) sa coopereze cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul fazelor de 
proiectare şi de realizare a lucrărilor; 
c) sa ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate 
consemnate în registrul de coordonare; 
d) sa stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului, 
consultandu-se cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate; 
e) sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii în materie de securitate 
şi sănătate. 

    SECŢIUNEA a 2-a 
Obligaţiile angajatorilor 

    ART. 62 
Punerea în aplicare a art. 54, 58 şi 60 nu aduce atingere principiului răspunderii angajatorilor 
prevăzut în legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE. 
    ART. 63 
În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier în condiţiile 
prevăzute la art. 58 şi 60, angajatorii au, în principal, următoarele obligaţii: 
a) sa respecte obligaţiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din legislaţia 
nationala care transpune Directiva 89/391/CEE; 
b) sa îndeplinească şi sa urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate de către 
toţi lucrătorii din şantier; 
c) sa ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, în conformitate cu cerinţele 
minime stabilite în anexa nr. 4; 
d) sa ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sau ale 
şefului de şantier şi sa le îndeplinească pe toată perioada execuţiei lucrărilor; 
e) sa informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate care 
trebuie aplicate pe şantier şi sa pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate; 
f) sa redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi sa le transmită coordonatorilor în 
materie de securitate şi sănătate. 
    ART. 64 
În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, atunci când ei înşişi executa o activitate 
profesională pe şantier, angajatorii trebuie sa respecte: 
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a) prevederile din legislaţia nationala care transpune prevederile Directivei 89/391/CEE 
referitoare la obligaţiile angajaţilor, echipamentul de munca, echipamentul individual de 
protecţie; 
b) indicaţiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în 
munca. 

    SECŢIUNEA a 3-a 
Obligaţiile lucrătorilor independenţi 

    ART. 65 
În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, lucrătorii independenţi trebuie: 
a) sa respecte, pe toată durata execuţiei lucrării, măsurile de securitate şi sănătate, în 
conformitate cu legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE şi, în particular, 
prevederile art. 56; 
b) sa respecte dispoziţiile minime de securitate şi sănătate stabilite în anexa nr. 4; 
c) sa-şi desfăşoare activitatea conform cerinţelor de securitate şi sănătate stabilite pentru 
şantierul respectiv; 
d) sa participe la orice acţiune coordonata de prevenire a riscurilor de accidentare şi 
imbolnavire profesională pe şantier; 
e) sa utilizeze echipamente de munca ce îndeplinesc condiţiile de securitate şi sănătate; 
f) sa aleagă şi sa utilizeze echipamente individuale de protecţie conform riscurilor la care sunt 
expusi; 
g) sa respecte indicaţiile şi sa îndeplinească instrucţiunile coordonatorilor în materie de 
securitate şi sănătate; 
h) sa respecte prevederile planului de securitate şi sănătate. 

    CAP. VIII 
Informarea lucrătorilor 

    ART. 66 
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie sa fie informati asupra măsurilor ce trebuie luate 
privind securitatea şi sănătatea lor pe şantier. 
    ART. 67 
Informaţiile trebuie sa fie pe înţelesul lucrătorilor cărora le sunt adresate. 

    CAP. IX 
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Consultarea şi participarea lucrătorilor 

    ART. 68 
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind prevederile 
art. 56, 58 şi 63 trebuie sa se realizeze conform legislaţiei naţionale care transpune Directiva 
89/391/CEE. 
     
ART. 69 
Atunci când este necesar, ţinând seama de gradul de risc şi de importanta şantierului, 
consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora din întreprinderile 
care îşi desfăşoară activitatea pe acelaşi şantier trebuie sa se realizeze cu o coordonare 
adecvată. 
    ART. 70 
În scopul consultării şi participării lucrătorilor, trebuie pusă la dispoziţie acestora sau, după 
caz, reprezentanţilor lor o copie a planului de securitate şi sănătate şi a eventualelor sale 
modificări. 

Redactat  
	 arh.Pintya Andras
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 PROIECT NR. Proiect nr. 6812.3;               	                     		              	                                          VIZAT, 
FAZA:D.T.	                                                                             INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII 

              

PROGRAM DE CONTROL 
al proiectantului privind execuţia lucrărilor, inclusiv în faze determinante onform prevederilor legii nr.10 / 1995 

actualizat privind calitatea în construcţii, a Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, 
aprobat cu H.G. 272 / 1994 şi a Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora, aprobat cu H. G. Nr. 273 / 1994 la investiţia: 
EXTINDERE  GRADINIȚĂ 

   
Nr 
cr
t

Faze de lucrări, inclusiv faze determinante care se 
verifică sau se recepţionează calitativ pentru care 
trebuie întocmite documente de atestare a calităţii 

lucrărilor

Documentul care se 
întocmeşte 
P.V.F.D. (proces verbal de 
control al calităţii în fază 
determinantă) 
P.V.R.C. (proces verbal de 
recepţie calitativă) 
P.V.T.L. (proces verbal de 
trasare) 
P.V.L.A. (proces verbal lucrări 
ascunse)

Participanţi la 
control: 
I.  = I. C. 
B. = beneficiar 
E. = executant 
P. = proiectant 

Data 
efectuării 
controlului 
conform 
graficului de  
execuţie

0 1 2 3 4

ARHITECTURĂ 

1. Predare – primire amplasament şi a 
bornelor de reper.

P.V.T.L P.B. E.

2. Trasarea axelor principale ale construcţiei. P.V.T.L B. E.
3. Trasarea compartimentărilor interioare P.V.T.L B. E.
4. Începerea lucrărilor de închidere orizontală 

şi lucrări de hidroizolaţii pe acoperiş
P.V.R.C. B. E.

5. Recepţie calitativă la terminarea lucrărilor 
de finisaje interioare şi exterioare, etanşări 
rosturi, placaje, zugrăveli, tavane 
suspendate, tâmplărie exterioară şi 
interioară , etc.

P.V.R.C. P.B. E.

6. Recepţia învelitorii, a elementelor 
componente (termoizolatie şi 
hidroizolaţie,)și a elementelor de colectare 
a apelor meteorice 

P.V.F.D. B. E.

7. Recepția finală a investiției de bază P.V.F.D. P.B. E.I.
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NOTA:   
1. Data verificării / recepţiei din coloana 4 se va completa de executant, în conformitate cu graficul de execuţie. 
2. Executantul va anunţa în scris pe ceilalţi factori interesaţi pentru participarea la control, cu minim 10 zile înaintea 

datei la care  urmează să se facă verificarea. 
3. proiectantul geotehnician va fi convocat pe şantier ori de câte ori se constată altă stratificaţie a terenului faţă de 

cea din proiect. 
4. execuţia lucrărilor se va realiza pe baza procedurilor scrise întocmite de executant în corcondanţă cu caietele de 

sarcini din proiectul tehnic şi a reglemetărilor tehnice în vigoare. 
5. recepţia calitativă pe categorii şi faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va 

efectua de beneficiar şi executant în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
6. toate produsele din import vor avea agrement tehnic. 
7. produsele puse în operă vor avea certificată calitatea prin documente şi vor avea aplicată marca „CS”, respectiv 

„CE”; se interzice punerea în operă a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a 
calităţii. 

8. la recepţia elemenelor din beton (fundaţii, structură de rezistenţă) pe tronsoane se va prezenta buletincumulativ 
privind rezultatul încercărilor pe probele prelevate la obiect. 

9. expertul tehnic şi proiectantul de specialitate vor fi convocaţi pe şantier ori de câte ori la desfacerea elementelor 
de construcţii apar situaţii neprevăzute. 

10. controlul în faze determinante efectuat cu I.I. constă în verificarea documentelor de atestare a calităţii lucrăilor; 
reprezentantul I.C. va fi anunţat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrărilor prevăzute în Programul control ca 
faze determinante, înainte ca acestea să devină ascunse sau inaccesibile, control efectuat împreună cu ceilalţi 
factori prevăzuţi în Program. 

11. un exemplar din prezentul Program de constrol va fi ataşat la Cartea tehnică a construcţiei, care va fi întocmită 
înainte de recepţia obiectivului. 

Executant     Proiectant general            Beneficiar 
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CENTRALA TERMICA 
pe lemne

ciment
13,65mp

GRADINITA
p laminat
35,06mp

SALA DE CLASA
 p laminat
23,77mp

WC
gresie

6,20mp

LUDOTECA
p laminat
13,41mp

CORIDOR
gresie

15,13mp

SALA DE GRUPA
p laminat
54,00mp

HOL
gresie

11,62mp

GRUP SANITAR
gresie

14,40mp

TERASA +RAMPA
gresie

10,50mp

 -0,45 

 +0,00 

 -0,50 

 ± 0,00 

PLAN NOTA
-CATEGORIA DE  IMPORTANTA  - C.
-CLASA DE IMPORTANTA            -III
-GRAD REZISTENTA LA FOC       -III-
-Ac extindere    = 92,88mp
-Ac existent    =  364,13mp

LEGENDA
-elemente de constructii existente

-elemente de constructii proiectate

-elemente de constructii demolate

PLAN  A2
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6,44

p laminat 10mm
polistiren extrudat 20mm
sapa egalizare 20 mm
placa B.A. 
polistiren extrudat 50mm
beton de poza  5÷8 cm
umplutura dinbalast compactat
pamant natural

tigla ceramica 
sipci 3 x 4 cm

capriori 10 x 15 cm din 75 in 75 cm

astereala 
15 cm vata minerala semirigida

bariera de vapori
tavan din 2 x 15  gipscarton antifoc pe structura metalica

termosistem din 10cm polistiren
 cu 3 mm tencuiala nobila

termosistem din 5cm polistiren
extrudat cu 3 mm tencuiala pentru soclu

SECTIUNE TRANSVERSALA

NOTA
-Grinzile  planseului si sarpanta va fi ignifugata

SECTIUNE A4
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FATADA PRINCIPALA

LEGENDA
1 -tencuiala sintetica pentru soclu pe 5 cm polistiren extrudat
2 - tencuiala pe termosistem de 10 cm cu tencuiala nobila de culoare GALEN
3 - strasina din lemn aparent trata cu lac protector translucid
4 - balustrada metalica vopsita de culoare MARO
5 - tamplarie din PVC cu geam termopan,de culoare ALBA 
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compartimentare in grupul 
sanitar din MDF

U1 = 1 buc

U2 = 3buc

F1= 5 buc

F2 = 3 buc

tamplariei exterioare din PVC de culoare alba, cu gema termopan
K=1,1 W/mp, geam four season 

usi interioare pline din MDF,
de culoare PALISANDRU
montat pe captuseala 

VEDERE

PLAN

usa va fi fi prevazute cu sistem de  inchidere cu YALA si bara de panica la interior

TAMPLARIE A6
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CARAMIZI DIN CAUCIUC
63,00mp

2 4 4

3 3

1
LEGENDA 

1 - RAMA  GROAPA CU NISIP -1buc
2 - TOBOGAN  DREPT 2,5m CU TURN METALIC -1 buc
3 - HINTA METAL CU 2 SCAUNE  -2buc
4 - BALANSOAR 2 PERSOANE LEMN   -2 buc

LOC DE JOACAA7
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