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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA
ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL
MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
DENUMIRE PROIECT:

PROIECT NR. :

165/2019

BENEFICIAR:

COMUNA BAHNEA, JUDEȚUL MUREȘ

ADRESA BENEFICIAR:

COMUNA BAHNEA, SAT BAHNEA, STR. 1
DECEMBRIE 1918, NR.50, JUDEȚUL MUREȘ

ADRESA AMPLASAMENT:

COMUNA BAHNEA, SAT IDICIU, NR. 195
JUDEȚUL MUREȘ

PROIECTANT ARHITECTURĂ:

AXA CADPROJECT S.R.L

SPECIALITATEA

ARHITECTURĂ

DATA

SEPTEMBRIE 2019

SITUAŢIA EXISTENTĂ
Imobilul este situat în localitatea Idiciu, comuna Bahnea, având CF 50050
/Bahnea și nr.cad. 50050. Terenul are suprafaţa de 900 mp și este edificat cu o clădire cu
regim de înălțime P, cu funcțiunea de școală, având o suprafață construită de 172mp.
Terenul are o formă rectangulară, cu o planeitate regulată, are acces pietonal și
carosabil dintr-un drum de acces, din DC72. Terenul se învecinează în partea de nordvest cu DC72, în partea de nord-est, sud-est și sud-vest cu un teren edificat cu o clădire.
,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

FAZA: PTh+DDE+CS
-4-

SITUAȚIA PROPUSĂ
Prin tema de proiectare beneficiarul dorește realizarea unor grupuri sanitare la
obiectivul de mai sus.
La dorința beneficiarului, clădirea va fi asigurată cu grupuri sanitare, amenajate în
2 construcții de tip container astfel încât să determine costuri reduse în exploatare.
Construcția grupurilor sanitare va avea un regim de înălțime de Parter și cuprinde
grupurile sanitare împărțite funcțional, în funcție de numărul de utilizatori din clădire.
Soluțiile propuse au fost gândite astfel încât să asigure un maxim de confort și o
maximă utilitate. În acest sens, au fost propuse urmatoarele soluții:
- realizarea containerului pe structură metalică și închideri cu panouri
termoizolante
- acoperiș de tip terasă, cu panouri termoizolante, de tip sandwich
- tâmplărie PVC termoizolantă cu geam termoizolant de tip termopan
Din perspectiva finisajelor interioare și exterioare și a materialelor folosite în
vederea realizării acestora, s-a stabilit adoptarea unor soluții simple, care să fie
executate rapid.
Se vor realiza lucrări de amenajare exterioară a terenului prin realizarea
trotuarelor cu pavaj din dale vibropresate din beton

DATE TEHNICE SI FUNCTIONALE
CARACTERISTICI DIMENSIONALE SI TEHNICE PROPUSE:
-

Dimensiunile generale in plan ale cladirii: 2,88x8,16 m.
Inalțimea maxima la cornișă:
2,60 m;
Înățlimea totală a clădirii:
2,60m;
Aria construită la sol :
19,97 m2
Aria desfășurată:
19,97 m2
Niveluri:
P

SISTEM CONSTRUCTIV:
Clădirile de tip container vor avea structură de rezistentă din metal, cu închideri
din panouri termoizolante, de tip sandwich, acoperiș terasă. Clădirile se vor amplasa pe
sol, pe dale din beton.
REGIM DE ÎNĂLŢIME :
Categoria de importanţă
Clasa de importanţă
Grad de rezistenta la foc

P
“D”
IV
IV

REGIM URBAN :
POT = Ac / St x 100 = 172/900x100
CUT = Ad / St = 172/900

=19,11%.
= 0,19
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ASIGURAREA UTILITATILOR:
Instalaţiile sanitare apă și canalizare
Clădirile vor fi alimentate cu apă potabilă dintr-un puț forat, iar canalizarea
menajeră va fi deversată prin rețeaua canalizare menajeră de incintă, într-un bazin
vidanjabil.. Clădirile vor fi echipate din punct de vedere sanitar cu dotările necesare.
Evacuarea apelor pluviale provenite de pe acoperișul clădirii se va realiza printr-un sistem
de jgheaburi și burlane ascunse, și îndepărtată de clădire.
Instalaţiile electrice
Iluminatul propus este atât natural, cât și artificial, conform standardelor în
vigoare.
Clădirile vor fi racordate la furnizorul de energie electrică din zonă.
Instalatiile de încalzire
Încălzirea și prepararea apei calde vor fi asigurate în sistem propriu,cu un boiler
electric.
Circulaţiile orizontale respectă normele P.S.I. şi ale STAS 2165-87 privind
gabaritele, dimensiunile treptelor, orientarea uşoară şi logică în clădire (vezi planşe
anexate).
Pentru asigurarea confortului higrotermic şi a confortului acustic, elementele
anvelopei clădirii sunt alcătuite în conformitate cu criteriile respective de performanţă
cuprinse în C107/1994 privind calculul coeficientului global de izolare termică a clădirilor
şi a instrucţiunilor C125/1997 privind proiectarea şi execuţia protecţiei fonice a clădirilor.
Finisajele folosite pentru interior şi exterior vor fi următoarele:
FINISAJE INTERIOARE
 Închideri cu panouri termoizolante, având fețele din tablă profilată, vopsită în câmp
electrostatic, grosime 0,6mm
 pardoseli polivinilice pentru trafic intens, sanitare
 uşi interioare pline
FINISAJE EXTERIOARE
 Închideri cu panouri termoizolante, având fețele din tablă profilată, vopsită în câmp
electrostatic, grosime 0,6mm
 tâmplării exterioare din PVC cu geam termoizolant de tip termopan
 acoperiş tip terasă necirculabilă cu panouri termoizolante,
 jgheaburi şi burlane din tablă zincată, ascunse
 trotuarele se vor realiza cu pavaj din dale vibropresate din beton
CONDIŢII DE MICROCLIMAT
Iluminatul pe timpul zilei va fi asigurat de suprafeţele vitrate dimensionate
corespunzător suprafeţei şi destinaţiei încăperii.
Ventilatul pentru toate încăperile se va face natural prin intermediul ochiurilor mobile
de fereastră .
Încălzitul tuturor spaţiilor se va face cu radiatoare electrice
MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
 Construcţia în ansamblul ei se încadrează în gradul IV de rezistenţă la foc
 toată structura metalică va fi vopsită și tratată anticoroziune,
 se vor lua toate măsurile pentru izolarea corespunzătoare a golurilor pentru
instalaţii în scopul limitării propagării incendiului
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instalaţia de alimentare cu energie electrică se va realiza conform normativelor în
vigoare
 se vor respecta în întregime prevederilor normativului de siguranţă la foc a
construcţiilor, indicativ P118-91.
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII
 pentru execuţia acestui obiectiv, investitorul va contacta şi angaja o firmă de
execuţie specializată în lucrări de acest gen
 înaintea începerii lucrărilor firma va efectua cu personalul angajat cursuri de
protecţia muncii pe fiecare fază de lucrări, în acest sens se vor respecta toate
normele în vigoare privind protecţia muncii pe timpul executării lucrărilor de
construire.
GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR
Gospodărirea deşeurilor, reziduurilor solide, se face prin colectarea si depozitarea
lor în pubelă cu capac amplasată în curtea interioară. Evacuarea deşeurilor se realiza prin
societatea locală de salubrizare în baza unui contract.
Întocmit,
Arh. MARKOVICS Alexandru
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR
SPECIALITATEA ARHITECTURA
viza Inspectoratului în Construcții:

Nr.
crt.

0
1.
2.
3.
4.
5.

Lucrări care se controlează, se verifică
sau se recepționează calitativ și pentru
care trebuiesc întocmite documente
scrise
1
Predare-primire amplasament.
Trasarea lucrărilor
Verificare cota si natura teren de
fundare
Verificare trotuare
Recepția lucrărilor de arhitectură

Documente
Cine
scrise care se intocmește
incheie
și
semnează
2
3
P.V.R.C.
P.E.B.
P.V.L.A
P.E.B.
P.V.L.A

P.E.B.

P.V.R.C.
P.V.R.C.

P.E.B.
P.E.B.

Nr. și data
actului
încheiat
4

Executantul va anunța în scris ceilalti factori interesati de a participa la receptii cu
minimum 3 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
P.V.-proces verbal
P.V.L.A.-proces verbal de lucrari ascunse
P.V.F.D.-proces verbal de faza determinanta
P.V.R.C.-proces verbal de receptie calitativa
P.-proiectant
E.-executant
B.-beneficiar
I.-reprezentant Inspectorat in Construcții Mureș
BENEFICIAR:
COMUNA BAHNEA

PROIECTANT:

EXECUTANT:

AXA CADPROJECT SRL
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Graficul de executie a lucrarilor
Activitatea

Nr.Crt.
1

Trasarea lucrărilor

2

Sapatura

3

Montare trotuar

4

Montare containere modulare
TOTAL GENERAL

Anul I

Luna 1

Total

Luna 2

Întocmit,
Arh. MARKOVICS Alexandru
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ
în baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” din
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” aprobat cu
Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995
la obiectivul: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU”

Nr.
crt.

Factori determinanţi
Importanţa vitală

1

2

3

4

5

Importanţa socialeconomică şi culturală

Implicarea ecologică

Necesiatea luării în
considerare a duratei de
utilizare

Necesitatea adaptării la
condiţiile locale de teren şi
mediu

Criterii asociate

Punctaj

oameni implicaţi direct în cazul unor
disfuncţii ale construcţiei
oameni implicaţi indirect în cazul unor
disfuncţii ale construcţiei
caracterul evolutiv al efectelor
periculoase în cazul unor disfuncţii ale construcţiei
mărimea comunităţii care apelează la funcţiunile
construcţiei şi /sau valoarea bunurilor materiale adăpostite
de construcţie
ponderea pe care funcţiunile construcţiei o au în
comunitatea respectivă
natura şi importanţa funcţiunilor respective
măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei
intervine în perturbarea mediului natural şi al mediului
construit
gradul de influenţă nefavorabilă asupra mediului natural şi
al mediului construit
rolul activ în protejarea /refacerea mediului natural
construit
durata de utilizare a construcţiei
măsura în care performanţele alcătuirilor constructive
depind de cunoaşterea acţiunilor (solicitărilor) pe durata de
utilizare
măsura în care performanţele funcţionale depind de
evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare
măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este
dependentă de condiţiile locale de teren şi mediu
măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu
evoluează nefavorabil în timp
măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu
determină activităţi /măsuri deosebite pentru exploatarea

2
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1
2

2

2

2
2

2

2

1
4
3

4

4
2
3

3
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6

Volumul de muncă şi de
materiale necesare

construcţiei
ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate.
activităţi necesare pentru menţinerea construcţiei
activităţi deosebite în exploatarea construcţiei

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ “C” - importanță normală

1
2
1

1

TOTAL 13 puncte

Întocmit,
Arh. MARKOVICS Alexandru
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CAIETE DE SARCINI - ARHITECTURA
INDEX
CAP.1 GENERALITATI
1.1 Propuneri transmise spre aprobare
1.2 Controlul calitatii
1.3 Materiale si utilaje
1.4 Garantii
1.5 Inchiderea contractului

CAP.2 PARDOSELI

2.1 PARDOSELI EXTERIOARE
2.1.1 Pavaje
2.1.2 Borduri noi
CAP.3 CONTAINERE METALICE
CAP.4 PROTECȚIA MUNCII
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CAPITOLUL 1.1
GENERALITATI
1.1 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE
GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE
Modul de transmitere a propunerilor.
Graficul de executie.
Lista cu materiale si utilaje.
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 1.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 1.4 - Garantii.
Capitolul 1.5 - 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 o
terminatie in ordine alfabetica.
Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, subantreprenorul sau furnizorul, plansa
de referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului corespunzator din specificatii. Se va rezerva
un spatiu pentru aprobarile beneficiarului si proiectantului general.
Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu lucrarile executate
anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate schimbarile si abaterile de la proiect si
documentele contractului si materialele specificate in proiect si contract, precum si limitarile sistemului
folosit care pot afecta calitatea, durata si performantele lucrarii finale. De asemenea, trebuie marcate toate
schimbarile care au intervenit fata de aprobarea sau verificarea anterioara.
Antreprenorul general va distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in lucrare. Toti cei
implicati in lucrare vor fi instruiti sa raporteze imediat situatiile in care este posibil sa nu poata fi respectate
conditiile prevazute, de orice natura.
GRAFICUL DE EXECUTIE
Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa data semnarii
contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va fi aprobat si returnat conform
termenelor prevazute in contractul de executie.
In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcandu-se prima zi de lucru a
fiecarei 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.
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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.
Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere
a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 Inchiderea contractului.
DESENELE DE FABRICATIE SI MONTAJ
Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si montaj. Proiectantul
general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta
conditiile impuse prin proiect.
Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere
a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 Inchiderea contractului.
Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul
general.
MOSTRELE
Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a
verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in
documentele contractului.
Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a
propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in paragraful 1.5 Inchiderea contractului.
Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de
administrator general, sau direct beneficiarului.
Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului general pentru verificarea aspectului estetic, culoare
si alegerea finisajului.
Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale producatorului, cu culorile propuse,
texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata alege.
Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a
propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 Inchiderea contractului.
Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale produsului, cu partile lui
componente si elementele atasate. Se va coordona furnizarea mostrelor cu esalonarea lucrarilor.
Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare care va cuprinde toate informatiile necesare
proiectului.
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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.
SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1.1
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CAPITOLUL 1.2
1.2 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 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 1.4 - Garantii.
Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.
REFERINTE (REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL)
Legea nr.10/1995 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
99

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

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
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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

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

FAZA: PTh+DDE+CS
-17-

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.
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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 stabilit
pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.
Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii incercarilor proprii, in
conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania.
In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile specificate, acestea
trebuie facute de aceeasi societate independenta, pe baza instructiunilor date de proiectantul general.
Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre antreprenorul general.
INSPECTII DE CALITATE
Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care sa execute inspectia
de calitate pe santier sau in afara santierului.
Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si antreprenorului general, indicand
observatiile si rezultatele inspectiilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si
documentele contractului.
Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se va asigura accesul si
ajutor cu forta de munca, atunci cand este necesar.
Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stabilit
pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.
Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu proiectul si
documentele contractului.
SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER
Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar, producatorii de materiale si utilaje trebuie sa
asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile existente pe santier, montajul,
calitatea lucrarilor, punerea in functiune, incercarile, reglajele utilajelor, dupa necesitati, precum si initierea
personalului de exploatare, atunci cand este necesar.
Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului general atestarile
persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. Angajarea acestor persoane va fi supusa aprobarii
beneficiarului.
Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santier, sau instructiunile suplimentare transmise pentru
montaj, in cazul cand contravin instructiunilor scrise ale producatorilor.
EXECUTIE
VERIFICAREA CONDITIILOR
Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului pentru a se confirma ca
sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in conditii optime si in concordanta cu
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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.
SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1.2
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CAPITOLUL 1.3
1.3 MATERIALE SI UTILAJE
GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE
Materiale.
Transport si manipulare.
Depozitare si protectie.
Lista de materiale si utilaje.
Inlocuiri.
CAPITOLE CORELATE
Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 1.4 - Garantii.
Capitolul 1.5 - 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 ca materialele
si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt corecte.
Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa metodele
indicate, pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni.
DEPOZITARE SI PROTECTIE
Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului.
Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.
Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in care climatul este controlabil.
Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului solului.
Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand conditiile locale de pe
santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie.
Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Se va
prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor.
Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in care nu se aduna
apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu materiale
straine.
Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele
indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni.
Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu usurinta accesul la ele
pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura ca nu s-au
deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile.
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.
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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.
SFARSITUL CAPITOLULUI 1.3

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

FAZA: PTh+DDE+CS
-22-

CAPITOLUL 1.4
1.4 GARANTII
GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE
Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale materialelor si utilajelor.
CAPITOLE CORELATE
Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 1.5 - 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.
SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1.4
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CAPITOLUL 1.5
1.5 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 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 1.4 - 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.
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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 sistem
folosit, tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urmeaza:
Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general, antreprenorului
general, subantreprenorilor si producatorilor de utilaje.
Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau dupa un
anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. Pentru fiecare categorie, se va intocmi o lista
cu numele, adresele, numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si furnizorilor. Se vor specifica
urmatoarele:
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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.
SFARSITUL CAPITOLULUI 1.5

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

FAZA: PTh+DDE+CS
-26-

CAPITOLUL 2
2 PARDOSELI EXTERIOARE
2.1.1 PAVAJE DIN PAVELE PREFABRICATE DIN BETON
Pavelele din beton sunt elemente prefabricate de diferite forme realizate prin vibropresare din beton special.
Pavelele au o multitudine de forme şi culori şi sunt divers colorate în stratul de uzură. Utilizarea pavajelor cu
pavele din beton conduce la realizarea unei configuraţii armonioase a terenului şi se pot utiliza la pavarea:
- zonelor din mediu urban (alei pietonale, alei rezidenţiale, trotuare, suprafeţe cu instalaţii edilitare
subterane, pieţe, staţii alimentare carburanţi etc.);
- zone din mediu rural (drumuri rurale, drumuri acces la ferme, alei în incinta fermelor, platforme
depozitare);
- zone industriale (platforme industriale, căi de acces, hale industriale).
Concepţia care stă la baza elaborării formelor este aceea că pavelele trebuie să lucreze împreună,
respectiv să fie de tip autoblocant.
Pavelele se realizează în diferite tipuri: UNI; UNILOC, BEHATON şi HOLAND în două straturi:
- Stratul de bază;
- Stratul de bază-rezistenţă.
Şi au o multitudine de forme şi dimensiuni conform detaliu:
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INFRASTRUCTURĂ
Funcţie de sarcini şi de structura solului se realizează o infrastructură de grosime 10-30 cm. Primul strat se
realizează cu balast, al doilea strat din pietriş cu granulaţia de 0-16 mm.
Straturile se compactează până la stabilitate şi trebuie să aibă o suprafaţă plană . Nu este permisă
nivelarea denivelărilor prin patul pavajului, deoarece, după aşezarea prin vibrare pot să apară concavităţi.
Panta prevăzută este de minim 2,5 % (la pavajul ecologic 1 %). Umplutura infrastructurii trebuie să fie astfel
compactată încăt patul pavajului să nu poată migra în infrastructură.

PATUL PAVAJULUI
Pe infrastructură se aplică un pat de pavaj format dintr-un strat de nisip cu grosimea 4-5 cm şi cu o
granulaţie de 0/4 mm. Acest strat se poate compacta. Se nivelează cu grijă cu un dreptar.
Nu este permisă călcarea sau circulaţia pe patul proaspăt pregătit. Patul pavajului realizează şi egalizarea
diferenţelor de înălţime a elementelor de pavaj, care nu poate fi evitată din motive de fabricaţie.
Pentru a atinge înălţimea impusă a pavajului finit trebuie prevăzut patul cu o supraînălţime de cea 1-2 cm cu
care se va reduce
înălţimea finală după vibrare.

BORDURILE
Suprafeţele pavate pe care pot să apară solicitări mai mari trebuie să fie delimitate întotdeauna cu borduri.
Dacă în zonele particulare se renunţă la borduri atunci se recomandă ca rândul exterior de elemente să se
monteze pe pat de beton cu prag de beton înspre partea limitrofă a suprafeţei,
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Reazemul de beton se pune în aşa fel încât acesta să poate fi acoperit mai târziu cu pământ respectiv
gazon.

MONTAJUL ELEMENTELOR
Pe patul de pavaj gata pregătit se aşează elementele de pavaj respectând înălţimea, unghiul şi aliniamentul
(cu sfoară) cu rosturi de minim 3-5 mm.

UMPLEREA ROSTURILOR
După aşezare se umplu rosturile cu nisip 0/4 mm respectiv cu materialul din care este făcut patul pavajului.
Umplerea rosturilor este o fază esenţială a montajului fiind importantă pentru capacitatea portantă şi
funcţională. Rosturile trebuie umplute de câteva ori, la intervale regulate de timp, deoarece materialul de
rosturi proaspăt aplicat are nevoie de timp ca să se aşeze. Umplerea rosturilor se face doar pe suprafeţe
pavate uscate, cu nisip uscat.

COMPACTARE PRIN VIBRARE
După montajul complet şi umplerea rosturilor pavajului se compactează suprafaţa prin vibrare. Înainte de
această operaţie, elementele de pavaj trebuie să fie uscate şi fără urme de nisip. Operaţia de compactare
prin vibrare se face transversal pe direcţia de montaj, cu un vibrator pentru suprafeţe cu placă cu dispozitiv
de alunecare.
În general, materialele folosite pentru umplerea rosturilor, realizarea patului pavajului şi infrastructurii,
precum şi granulaţia acestora, se aleg astfel încât materialul din stratul superior să nu pătrundă în stratul
inferior; în caz contrar ar fi afectată omogenitatea întregului strat de pavaj-acesta devine instabil şi se
deformează.
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RECOMANDARE PRIVIND VIBRATORUL
Pentru compactarea prin vibrare se foloseşte un vibrator pentru suprafeţe cu placă cu dispozitiv de
alunecare. Recomandări privind alegerea vibratorului de suprafeţe:
- înălţimea elementului 6 cm - greutatea de exploatare cca. 130 kg, forţa centrifugă 18-20 kN;
- înălţimi ale elementelor 8 cm şi 10 cm - greutatea de exploatare cca. 170-200 kg, forţa centrifugă minim
20-30 kN;
- înălţimi peste 10 cm - greutatea de exploatare cea 200-600 kg, forţa centrifugă minim 30-60 kN.

INDICAŢIE
La pavările care nu sunt executate profesional pot să apară defecte după un timp relativ scurt de
exploatare, de regulă Ia cca. 1-2 ani. Cauza cea mai des întâlnită a defectelor este umplerea defectuasâ a
rosturilor. Fie că s-a rostuit de la început greşit, fie că s-a pierdut materialul din rosturi şi nu s-a efectuat Ia
timp reumplerea ulterioară (întreţinere/îngrijire).
Datorită unui trafic continuu, materialul din rosturile unei suprafeţe nou pavate se fixează greu, în acest caz
trebuie reumplut imediat rosturile pentru a evita defectele. De aceea, controlul, întreţinerea şi îngrijirea
pavajului sunt foarte importante.

CURĂŢIREA
În principiu, la curăţarea pavajelor şi a dalelor din beton nu se folosesc aparate de presiune mare, deoarece
presiunea mare poate spăla particulele mărunte de pe suprafaţa elementelor şi ca urmare aceasta se va
murdări mai repede. De asemenea, sunt spălate şi rosturile.
Pentru curăţire şi îngrijire vă recomandăm agenţi de curăţire neutri obişnuiţi, din comerţ, agenţi de
îndepărtare a depunerilor verzi sau agenţi speciali pentru suprafeţele exterioare.

2.1.2 MONTARE BORDURI NOI

Bordurile vor fi din beton de ciment cu secţiunea de 8 x 20 cm aşezate pe o fundaţie din beton clasa Bc 10,
adica C 8/10 cu secţiunea de 15 x 30 cm.
Aducerea la cotă a bordurilor comportă următoarele operaţiuni:
- aşternerea betonului pentru fundaţie;
- aşternerea pe poziţie a bordurilor noi;
- corectarea nivelului acestora;
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- rostuirea bordurilor cu mortar de ciment.
Execuţia încadrărilor trebuie să respecte condiţiile impuse de STAS 1139, care reglementează tipurile de
borduri utilizate, sistemul de notare, forme şi dimensiuni, caracteristicile fizice ale betonului.
Condiţiile privind aspectul îmbrăcăminţilor la partea carosabilă care trebuiesc îndeplinite sunt următoarele:
- Abaterea de la planeitate (săgeata maximă) a feţelor văzute este de max. 3 mm;
- Deformări pe feţele văzute mai mari de 2 mm nu se admit;
- Abaterea de la unghiul drept de 3 mm/m şi max. 10 minute în gradatia sexagesimala. Stirbituri de max. 3
mm la lungime şi de 2 mm la adâncime la 25 % din lot.
La muchiile rotunjite nu se admit stirbituri.
Verificarea calităţii bordurilor cade în sarcina producătorului şi este reglementată de STAS 1139.
Bordurile vor fi puse în operă de constructor numai în condiţiile în care lotul este însoţit de certificatul de
calitate.
Bordurile se depozitează în rânduri, pe stive de max 1,5 m înălţime. Între rânduri se recomandă a se aşeza
şipci de lemn.
Bordurile se transportă cu orice mijloc de transport, aşezarea în vehicul trebuie să fie astfel încât să asigure
integritatea în timpul transportului.
Este interzisă încărcarea sau descărcarea lor prin rostogolire sau aruncare.
Se va avea în vedere ca la intrarea în curţi şi la intersecţii bordurile de încadrare să se monteze în poziţie
semiîngropată, astfel ca să uşureze trecerea autovehiculelor şi a persoanelor cu handicap ce se
deplasează în scaune rulant.
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE PARDOSELI EXTERIOARE
Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini,
precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati
nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;
nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.);
nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;
nu s-a respectat alcatuirea aprobata;
nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet
conform specificatiilor.
REGULI SI METODE DE VERIFICARE
La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii.
Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse
mai sus.
SFARSITUL CAPITOLULUI 2
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CAPITOLUL 3
CONTAINERE METALICE
GENERALITATI
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi
ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile
mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in
scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale
contractului de executie si documentelor de licitatie.
CAPITOLUL CUPRINDE
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice, de tip container
modular.
Descriere tehnica a containerului modular .
STRUCTURA DE BAZA -este realizata din profile zincate, legate intre ele prin intermediul
traverselor tubulare sudate. Structura este predispusa pentru instalarea panourilor termoizolante sandwish
si poate fi ridicata de la sol prin intermediul a doua lonjeroane de sustinere.
PERETII -sunt realizati din panouri sandwish de grosime 60mm, constituiti din suporti de tabla zincata
prevopsita la foc, semitrapeza sau plana, etansati cu poliuretan.
ACOPERISUL -este realizat din profile zincate, cu sustinere pentru instalarea panourilor aferente
peretilor. Aceste profile au si rol de canale pentru streasina. In aceasta structura zincata, vor fi
fixate panourile pentru acoperis, panouri ce au o grosime de 60mm, cu suport extern din tabla zincata
trapeza prevopsita la foc. Suportul interior este realizat tot din tabla zincata semitrapeza, prevopsita la
foc, cu etansare din poliuretan. Acoperisul este legat de structura de baza prin intermediul unor stalpi
robusti de tabla zincata.
VOPSEAUA -pe traverse si lonjeroane se aplica un strat de praimer, iar pe structura de baza se aplica o
vopsea adaptata la suprafetele zincate.
PARDOSEALA -este realizata din panouri de aglomerat din lemn, fixate in structura de baza. Peste acestea
se aplica un strat de linoleum trafic intens, sanitar.
INCHIZATORILE -din profil de aluminiu prevopsit la foc, profil de culoare alba.
INSTALATIA ELECTRICA -este realizata cu respectarea normelor UE cu materiale marca IMQ. Este
prevazuta o caseta electrica externa unde se poate face alimentarea cu energie electrica. Prizele
sunt cu protectie la apa.
INSTALATIA SANITARA -instalatia de apa este realizata cu tuburi de polipropilena. Tubul de evacuare
este de PVC. Obiectele sanitare sunt ceramice.
MONOBLOCURILE
SUNT
PREVAZUTE
PE
ACOPERIS
CU
SUPORTI
PENTRU
MANIPULARE.
Containerel metalice se vor realiza conform proiect tehnic de arhitectură și fișe tehnice atașate.
Toate confectiile metalice cu exceptia sistemului de jghiaburi si burlane vor fi dublu decapate, grunduite si
vopsite cu vopsea antracit
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 pentru lucrari de confectii metalice conform:
1. STAS 500/2-80
- oteluri de uz general pentru constructii
2. STAS 438-1-89
- otel beton laminat la cald
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3. STAS 7657-80
- tevi pentru constructii
4. STAS 7941-80
- tevi dreptunghiulare
pentru definitii relative la confectii metalice care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde.
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un
laborator de incercari atestat.
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor contractuale si
capitolului 1.1:
- Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat.
-Certificari ale materialelor, semnate de producatorul materialelor ce intra in componenta confectiilor
metalice, 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.
Materialele necesare executiei confectiilor metalice se vor procura de la un singur producator.
Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii pentru a fi aprobate.
Antreprenorul va prezenta proiectantului una sau doua mostre pentru piesele de confectii metalice mai
complexe tipice, cuprinzand materialele, sistemele de forare, asamblare, (betoane sau sudura), protejare
anticoroziva si finisaje ce urmeaza sa fie adoptate ca sistem pentru toate confectiile metalice la acest contract.
Numai dupa dupa obtinerea aprobarii din partea proiectantului se vor lansa comenzile pentru executia si
livrarea confectiilor metalice, care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate.
Piese de confectii metalice vor fi insotite de certificate ale producatorului prin care se atesta calitatea
materialelor folosite, in concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de executie.
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
Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si identificarea
producatorului sau furnizorului.
Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea agentilor corozivi si
nocivi, pe stative la 10-15 cm de pardoseala.
Depozitarea se face protejandu-se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena.
Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual, iar cele mai grele cu dispozitive speciale.
CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura pentru toate tipurile confectii metalice in cantitatile complete de la un singur producator. Se
va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de confectii metalice specificate 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.
MATERIALE
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Otel conform standardelor romanesti, otel lat laminat la cald, profile laminate la cald, fier forjat.
Profilele laminate la cald vor avea grosimi de cel putin 3 mm.
Accesorii : suruburi, piulite, saibe, dibluri, conexpand, piese de ancorare (placute metalice) sau piese metalice
inglobate in beton etc.
In principal imbinarile se vor face prin sudura.
Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate conform desenelor de executie si cu mostrele
aprobate.
In cazuri speciale se acorda, cu aprobarea proiectantului modificari ale solutiilor, gabaritelor sau finisajelor fata
de cele aprobate initial, dar nu sub nivelul solutiilor initiale (din punct de vedere calitativ si cantitativ). Abateri
maxime admisibile la executia confectiilor metalice :
- lungime, latime + 2 mm;
- grosime 1 mm, 0,5 mm;
- planeitate : deviatia unui colt fata de planul format de celelalte trei va fi max. 1,5 mm,
ca dimensiuni pana la 1,5 m si max. 1% din lungime la dimensiuni peste 1,5 m.
MONTAJ
OPERATIUNI PREGATITOARE
Inainte de inceperea montajului se vor executa urmatoarele lucrari:
1. Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed
2. Lucrari de hidroizolatii inclusiv probele de etanseitate ale acestora.
3. Pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru confectii metalice (praznuri, gheremele, etc.).
Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj ale constructiilor metalice, functie de elementele de
fixare existente pentru pozitionarea acestora, in conformitate cu detaliile de executie.
Se verifica calitatea executiei lucrarilor executate anterior in legatura directa si care pot influenta operatiunile
de montaj a confectiilor metalice.
MONTAJUL
Operatiile de montaj :
- Pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul nivelmetrului si firului de plumb.
- Fixarea definitiva
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR
Se verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executiei (suduri, slefuiri, etc.).
Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate, proiectantul va
putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.
REGULI SI METODE DE VERIFICARE
La realizarea lucrarilor de montaj confectii metalice 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.
SFARSITUL CAPITOLULUI 3
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CAPITOLUL 4
PROTECȚIA MUNCII
GENERALITATI
Având în vedere sarcinile ce decurg din Legea nr.90/1996 a Ministerului Muncii si Protecţiei Sociale precum
si Regulamentul privind protecţia si igiena muncii în construcţii - 1993 - elaborat de M.L.P.A.T., în scopul
executării lucrărilor în deplină siguranţă de securitate a muncii şi prevenirii incendiilor, se impun măsuri de
protecţie pe şantierul de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj.
In vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea accidentelor de muncă,
executantul are următoarele obligaţii:
•să solicite hspectoratului de Stat Teritorial pentru Protecţia Muro, autorizarea funcţionării din punct
de vedere al protecţiei muncii, să menţină condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia;
•să stabilească măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzătoare
condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu;
• să stabilească pentru salariaţi atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul protecţiei muncii,
corespunzător funcţiilor exercitate;
• să adopte echipamente tehnice la elaborarea tehnologiilor de fabricaţie; să adopte soluţii conform
normelor de protecţia muncii, prin a căror aplicare să fie eliminate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire
profesională a salariaţilor;
• să elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor în
care se desfăşoară activitatea la locul de munca;
• să asigure informarea fiecărei persoane, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locui de muncă,
precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare;
• să tină evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite;
• să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de protecţia muncii în timpul controlului;
• să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost
acordat.
Toate echipamentele şi utilajele tehnice utilizate în timpul proceselor de construcţii mont trebuie să satisfacă
cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate, transpuse total în standardele normele de protecţia muncii.
Conducătorii şantierelor şi punctelor de lucru sunt obligaţi să organizeze instructajele pe lin N.T.S. şi P.S.I.
în conformitate cu reglementările în vigoare prin organizarea de cabinete de tehnic securităţii muncii şi paza
contra incendiilor.
Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul N.T.S. si P.S.I. făcut si însuşit.
Obligaţia efectuării instructajului N.T.S. şi P.S.J. o au cei ce organizează, controlează şi condi procesele de
muncă, pentru care răspund în faţa legilor şi disciplinar, material şi penal în funcţie d gravitatea abaterii
săvârşite.
Instructajul se va efectua în 3 etape;
• instructajul introductiv general (8 ore până la 2 zile cu verificări în fişa de instructaj);
• instructajul la locul de muncă efectuat de către conducătorul respectiv, durata fiind de cel puţin 8
ore şi verificat de şeful ierarhic;
• instructajul periodic se face la locul de muncă cel puţin o dată pe lună de conducătorul locului de
muncă, care se va consemna în mod obligatoriu în fişa individuală la instructaj.
Conform normelor specifice de protecţia muncii, se vor respecta în cadrul execuţiei, următoarele capitole de
norme specifice de protecţie a muncii:
• organizarea şantierului;
• executarea transporturilor;
• electrosecuritatea ;
• scule şi dispozitive;
• sudare;
• lucrări de terasamente;
,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

FAZA: PTh+DDE+CS
-35-

•
•
•
•
•
•

lucrări de .zidărie;
schele şi eşafodaje;
lucrări la învelitori în pantă;
lucrări de preparare a betoanelor şi materialelor;
lucrări de beton armat;
lucrul în spaţii înguste.

Se menţionează că această enumerare a capitolelor ce trebuiesc însuşite nu este limitativă, constructorul şi
beneficiarul având obligaţia de a le completa şi cu alte măsuri specifice condiţiilor locale de execuţie sau
exploatare pe care le vor considera necesare.
Se face cu deosebită atenţie prelucrarea P.S.I. şi a instrucţiunilor de prevenire şi combatere a incendiilor
precum şi în mod cu totul special şi insistent să se acorde o deosebită atenţie lucrărilor de sudură şi
eliberarea perimetrului de foc la locurile de muncă cu materiale inflamabile.
Se atrage atenţia că prevederile de mai sus sunt absolut obligatorii, ele însă nu au caracter limitativ.
II. ACTE NORMATIVE SI INSTRUCŢIUNI.
- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii - M.L.PAT. 1993 (Buf. Constr. 5,6,7,8
din 1993.
- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.
- Completare la N.G. 1977 -Ordin 381/1219 M.C. al M.l. Si M.L.PAT. 1994.
- P118 - Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia
la acţiunea focului.
HG nr.51/1992 - Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de
prevenire şi stingere a incendiilor.
SFARSITUL CAPITOLULUI 4

Întocmit,
Arh. Markovics Alexandru
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INSTRUCȚIUNI PENTRU URMĂRIREA
COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR
- ARHITECTURĂ Urmărirea comportării în timp a construcţiilor are ca scop asigurarea cerinţelor de
siguranţă structurală, funcţională şi de confort în conformitate cu destinaţia construcţiei.
Activitatea de urmărire a comportării în exploatare şi intervenţiile în timp la construcţii
se realizează pe baza:
• HGR 766/97 - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în
timp şi postutilizarea construcţiilor.
• P 130/99 - Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor, inclusiv
supravegherea curentă a stării tehnice a acestora
• PE 732/89 - Norme tehnice pentru întocmirea instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire
a comportării construcţiilor din cadrul obiectivelor termoenergetice (Ord. MEE
475/1989 -anexa 3 şi anexa 4)
• PE 731/85 - Normativ de întreţinere şi reparaţii.
• GE 032-97 - Ghid privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi
construcţii speciale - aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 116/N -1997.
• PC 1 / 3 - 1996 - Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor
situate în medii agresive, elaborat de ÎNCERC şi aprobat de MLPAT cu Ordinul Nr.
26/N/04.1996
Se va asigura urmărirea curentă prin observaţii vizuale, căutându-se identificarea
degradărilor sau avarierilor produse în timpul exploatării, precum şi remedierea lor
rapidă. Remedierile se vor executa de către echipe specializate, pe cât posibil de
unitatea care a executat lucrarea, urmărindu-se controlul calităţii lucrărilor şi respectarea
documentaţiilor de execuţie.
Urmărirea curentă se realizează prin revizii periodice (trimestriale, anuale) sau revizii
operative în caz de necesitate (după evenimente speciale). Rezultatul observaţiilor se
consemnează în fişe de urmărire care se trec în registrul de revizii.
Reviziile trimestriale se efectuează de către responsabilul cu urmărirea comportării în
timp a construcţiilor şi şeful compartimentului de întreţinere a construcţiilor. Dacă
deficienţele constatate au caracter evolutiv şi pot conduce la accidente se vor lua măsuri
de limitare a efectelor negative.
Stabilirea soluţiilor de remediere se va face cu acordul scris al proiectantului.
Nu se vor face nici un fel de modificări faţă de soluţia iniţială sau înlocuiri de materiale
fără acordul scris al proiectantului. Pentru lucrările de arhitectură se vor controla:
a. etanşeitatea închiderilor (pereţi, tâmplărie);
b. starea tâmplăriei, a dispozitivelor de închidere şi deschidere;
c. starea tencuielilor, vopsitoriilor (pereţi şi tavane);
d. starea pardoselilor;
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e. etanşările la rosturi sau străpungeri;
f. starea învelitorii și degradări la elementele șarpantei, streșinii
g. funcționarea corectă a sistemului de colectare a apei
În cadrul reviziilor se vor urmări în mod deosebit următoarele aspecte:
• apariţia de pete de umezeală, infiltraţii de apă, crăparea sau exfolierea straturilor de
protecţie, apariţia condensului;
• deficienţele apărute (spargeri, neetanşeităţi, fisurări) sau modificarea instalaţiei, care
pot antrena deteriorări ale elementelor de arhitectură.
întocmit,
arh. Markovics Alexandru
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FISA TEHNICA NR. F.T. 1
Utilajul,echipamentul tehnologic:
CONTAINER MODULAR 6,00*2.40m
Nr
crt

0
1

2

3

Specifiicatiile tehnice impuse prin caiet de sarcini

1
Parametrii tehnici si functionali:
Structura: metalică profilată la rece cu materiale ce au
grosimi cuprinse intre 3 si 12 mm.
Planseul;
-tablă zincată dublu fălțuită (0,5mm);
—structură metalică profilată la rece;
—panouri termoizolante sandwich 6cm norma Cl;
—OSB de exterior 18 mm;
—linoleum PVC trafic intens, sanitar.
Aceperișul:
-tablă zincată dublu fălțuită (0,5mm);
—structură metalică profilată la rece;
—vată minerală sticla 10Ornm norma Cl;
—OSB de exterior 18 mm;
—sistem de scurgere a apelor;
—rezistența portentă este de 250kg/mp. Stalpi de
sustinere; profilati la rece din tablă cu grosimea
moterielului 2—3mm.
Peretii:
—panou sandwich poliuretan,tip Cl 60mm. DOTARI
Tâmplărie:
—usi PVC 800-900/2000;
—fereastre PVC oscilobatantă, cu geam termopan
Grup sanitar:
—conform planșe arhitectură
—instalație de alimentare cu apă;
—instalație de scurgere PVC.
Instalație electrică:
a)exterior
—1 priză exterioară 220V;
—agrafă pentru împământare.
b)interior
—conform planșe instalații electrice
Conditii de garantie:
 Produsul trebuie sa fie nou si nefolosit
 Garantie 24 luni de la PIF
 Rezolvarea problemelor in garantie:2 zile

buc 1
Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
2

Producator

3

Alte conditii cu caracter tehnic:
 Asistenta tehnica la montaj si PIF
 Marcaj CE
 Testare si instruire personal de exploatare
 Se va asigura manual de montaj si exploatare in
limba romana si original.
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Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 ; in cazul in care contractul de lucrari are ca
obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii
coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

Proiectant
SC AXA CADPROJECT SRL
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FISA TEHNICA NR. F.T. 2
Utilajul,echipamentul tehnologic:
CONTAINER MODULAR 3.00*2.40m
Nr
crt

0
1

2

3

Specifiicatiile tehnice impuse prin caiet de sarcini

1
Parametrii tehnici si functionali:
Structura: metalică profilată la rece cu materiale ce au
grosimi cuprinse intre 3 si 12 mm.
Planseul;
-tablă zincată dublu fălțuită (0,5mm);
—structură metalică profilată la rece;
—panouri termoizolante sandwich 6cm norma Cl;
—OSB de exterior 18 mm;
—linoleum PVC trafic intens, sanitar.
Aceperișul:
-tablă zincată dublu fălțuită (0,5mm);
—structură metalică profilată la rece;
—vată minerală sticla 10Ornm norma Cl;
—OSB de exterior 18 mm;
—sistem de scurgere a apelor;
—rezistența portentă este de 250kg/mp. Stalpi de
sustinere; profilati la rece din tablă cu grosimea
moterielului 2—3mm.
Peretii:
—panou sandwich poliuretan,tip Cl 60mm. DOTARI
Tâmplărie:
—usi PVC 800-900/2000;
—fereastre PVC oscilobatantă, cu geam termopan
Grup sanitar:
—conform planșe arhitectură
—instalație de alimentare cu apă;
—instalație de scurgere PVC.
Instalație electrică:
a)exterior
—1 priză exterioară 220V;
—agrafă pentru împământare.
b)interior
—conform planșe instalații electrice
Conditii de garantie:
 Produsul trebuie sa fie nou si nefolosit
 Garantie 24 luni de la PIF
 Rezolvarea problemelor in garantie:2 zile

buc 1
Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
2

Producator

3

Alte conditii cu caracter tehnic:
 Asistenta tehnica la montaj si PIF
 Marcaj CE
 Testare si instruire personal de exploatare
 Se va asigura manual de montaj si exploatare in
limba romana si original.
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Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 ; in cazul in care contractul de lucrari are ca
obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii
coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

Proiectant
SC AXA CADPROJECT SRL
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ORGANIZARE DE ȘANTIER
la obiectivul: “ REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
Generalitati
Pentru executarea obiectivului de investiţie sus mentionat, organizarea de şantier se va amplasa pe
teritoriul localității Idiciu, judetul Mureș, intr-o zonă delimitată pe amplasamentul lucrării, avându-se în vedere
relaționarea cu:


caile de acces;



reţelele de alimentare cu apa;



reţelele de alimentare cu energie electrica;



reţeaua de telecomunicaţii

Organizarea de santier va include lucrări care sa asigure sursele de apa, energie electrica..
Lucrările de Organizare de şantier necesare execuţiei lucrărilor vor cuprinde construcţii si instalaţii ale
constructorului, echipate cu mijloace la alegerea lui si care sa-i permită satisfacerea obligaţiilor si relaţiilor cu
beneficiarul, precum si cele privind controlul si calitatea execuţiei.
Aceste mijloace trebuie sa-i permită executantului sa realizeze planul de asigurare a calităţii astfel ca
toate materialele, instalaţiile, dispozitivele si sistemele de control necesare execuţiei sa fie in conformitate cu
prevederile din proiect, din caietul de sarcini si din legile, normele si normativele in vigoare.
După terminarea lucrărilor, santierul se va desfiinta iar terenul liber de orice sarcina va fi redat
proprietarului.
Organizarea de santier va cuprinde:


panou identificare lucrare;



birou şef punct lucru / inginer



vestiare pentru muncitori



pichet PSI (stingătoare, lada cu nisip, târnăcop, găleţi etc);
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grup sanitar amenajat;



tablou de curent;



panouri delimitare spaţii lucru.

Surse de apa, energie electrica si gaze
Datorita specificului activitatii, realizarea investitiei propuse nu necesita, pe cat posibil racordarea la
utilitati. (Sursa de energie se utilizeaza din generatoare electrice, iar apa necesara se transporta cu
autocisterne, daca este cazul ).
Durata de executie a lucrarilor de 2 luni va incepe dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
În “Caietele de sarcini” se vor prevedea toate măsurile pentru protejarea lucrărilor în execuţie,
inclusiv a materialelor.
Curatenia pe santier
În vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor, executantul va asigura ordinea şi curăţenia, atât în
incinta organizării de şantier cât şi în zona lucrărilor. Se vor respecta condiţiile din avize.
La terminarea lucrărilor se vor demonta toate lucrările de organizare de şantier şi se va curăţa terenul
din zonă.
Servicii sanitare
Este necesară dotarea cu echipament de primă intervenţie în caz de accidente.

Intocmit,
ing. Șarlea Horea
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E-01 – Plan de situatie – instalatii electrice exterioare;
E-02 – Plan grup sanitar – Instalatii electrice interioare;
E-03 – Legenda - Instalatii electrice interioare;
IV. Scheme monofilare:
E-04 – Schema de distributie generala din incinta si schema monofilară de la tabloul
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Tema de proiectare
In urma discutiilor purtate cu beneficiarul / proiectantul general al lucrarii s-au stabilit
urmatoarele tipuri de instalaţii:
1. Tablouri electrice:
- Tablouri electrice de distributie: TGS,
2. Instalaţia electrică de iluminat interior:
- Iluminat general artificial si iluminat de siguranta pentru marcarea
cailor de evacuare si iesire;
3. Instalaţia electrică pentru prize si forta:
- este dimensionată şi repartizată pe circuite separate corespunzător
tipurilor de receptori – de uz general şi destinate pentru locuri de
consumuri normale.
4. Instalaţiile de protecţie a persoanelor şi echipamentelor cuprinde urmatoarele
echipamente:
- echipamente de protecţie la scurtcircuite, suprasarcina si curenti de
defect in tablourile de distributie.
5. Legare la pamant a structurii metalice grup sanitar.

Intocmit proiectant,
SC MASTRODOM PROJECT SRL

Solicitat beneficiar,
COMUNA BAHNEA

ing. Domahidi Istvan
……………………….

………………………….
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MEMORIU TEHNIC
1. GENERALITATI
Lucrarea se execută în baza comenzii beneficiarului privind elaborarea proiectului:
„Proiectarea instalaţiei electrice interioare – „REALIZARE GRUPURI SANITARE LA
SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MURES”, amplasament:
Localitatea Idiciu, nr.195, comuna Bahnea, judetul Mures, beneficiar: COMUNA BAHNEA,
JUDETUL MURES.
În partea de instalatii electrice a lucrarii sint vizate solutiile tehnice pentru:
 instalatie de iluminat general, circuitele de prize monofazice si forta;
 Instalatia de iluminat de siguranta – evacuare si circulatie;
1.1 Bazele proiectării
La baza întocmirii proiectului tehnic au stat:
 tema de proiectare
 tema de planuri de arhitectura
 specificaţii tehnice ale echipamentelor
 normative republicane si departamentale, standarde în vigoare
Principalele prescriptii tehnice care au stat la baza intocmirii prezentului proiect sunt:
- Normative: I7-2011, GPO52-2000, C56-85, C300-94, P118-99, NGPM-96, PE116,
NTE007/08/00; etc.
- Standarde: STAS 2612-87, STAS 12604-87, STAS 12604/4-89, STAS 12604/5-90,
STAS R11621-91, SR 6646-1,2,3 :1996, SR EN 60598, SR EN 60898
SR CEI 50(826) + A1: 1995, SR CEI 60364…, SR EN 60617.., etc.
2. DESCRIEREA LUCRARII
Odată cu realizarea obiectivului s-a cerut ca instalaţia electrică a acestuia să se
realizeze cu echipamente noi, moderne şi cu un grad de fiabilitate ridicat.
Instalatiile noi interioare sunt proiectate conform normelor in vigoare si sunt adaptate
la functiuni si necesitati.
La intocmirea prezentei documentatii tehnice, baza tehnica constituia discutiile purtate
cu seful de proiect.
Condiţiile minimale de influenţe externe care pot fi întâlnite în cadrul investitiei,
impartit pe cladire sunt:
Nr.

Cod

Caracteristici ale influentelor externe:

In cladire

1

AA

Temperatura ambientala

AA5 (+5 +40ºC)

2

AB

Temperatura si umiditate

AB5 (+5 +40ºC, 5-85%)

3

AC

Altitudine

4

AD

Prezenta apei

5

AE

Prezenta corpurilor solide

AC1 (≤2000m)
AD1 (IPX0)
AD4 (IPX4)
AD5 (IPX5)
AE1 (IP0X)
AE2 (IP3X)
AE5 (IP6X)

5

INSTALAŢII Electrice – parte scrisă

Proiect Nr: 159 / 2019
Faza: DTAC+PT

6

AF

Prezenta de substante corozive sau poluante

AF1 (normale)

7

AG

Solicitari mecanice

AG1 (normale)

8

AH

Vibratii

AH1 (normale)

9

AK

Prezenta florei sau mucegailui

AK1 (normale)

10
11
12

AL
AN
AQ

Prezenta faunei
Radiatii solare
Trasnete

13

BA

Utilizare

14

BC

Contactul persoanelor cu potentialul pamantului

15

BD

Conditii de evacuare in caz de urgenta

16

BE

Natura materialelor prelucrate sau depozitate

17

CA

Constructia cladirilor

18

CB

Structura constructiilor

AL1 (normale)
AQ2 (normale)
BA1 (obisnuite)
BA4 (instruite)
BA5 (calificate)
BC2 (scazut)
BD1 ( neaglomerat /
evacuare usoara)
BE1 (normale)
CA1 (incombustibile)
CA2 (combustibile)
CB1 (normale)

1. Alimentarea cu energie electrica si distributie in incinta
Alimentarea electrica actuala a Scolii din loc. Idiciu este realizat din reteaua stradala
existenta, printr-un bransament aerian LEA j.t. 0,4KV. Din blocul de masura si de protectie
BMPm 32A existent este alimentata tabloul electric general TG. In cadrul prezentei
documentatii nu se intervine asupra bransamentului electric existent.
Tabloul electric general TG se va extinde cu un circuit monofazat de 25A, 1P+N, 100mA, C,
conform planului electric E-04. Din acest circuit se va alimenta tabloul electric T.G.S.
amplasat in grupul sanitar nou amenajat, cu o coloana monofazata N2XH 3x6mm2 pozat
aparent in canal cablu PVC ignifug, fara halogenuri. In portiunile situate intre cladire si grupul
sanitar nou amenajat se vor poza aerian, cu suspendarea realizata cu conductor otel zincat
torsadat. Limita de proiectare se defineste la nivelul tabloului electric TG existent, bornele de
intrare a circuitului electric nou propus pentru extindere.
Parametrii tehnici obtinuti din schema monofilara este de:
- Puterea instalata din calcule: Pi=7,70 KW,
- puterea absorbita estimata: Pa=4,62 KW.
- Tensiune de alimentare: 230V.
Noa extindere se va alimenta din rezerva de putere a tabloului electric general existent – TG.
In timpul exploatarii, daca se constata decuplari dese datorate suprasarcinii, se va solicita un
spor de putere de catre SDEE Transilvania Sud prin SDEE Tg. Mures.
2. Instalatii de iluminat general, prize monofazice si forta:
2.1. Instalatia de iluminat general:
Datorita functionalitatii cladirii sistemele de iluminat normal adoptate sunt de tipul
principal (general) si se utilizeaza corpuri de iluminat echipate cu surse lineare LED (consum
minim de energie electrica si cu disipare de caldura cat mai mica).
Numarul corpurilor de iluminat s-a determinat pe baza cerintei Beneficiarului si a
Proiectantului General respectiv conform normativele in vigoare.
Se vor utiliza urmatoarele corpuri de iluminat in functie de destinatia incaperii (in functie
de locul de montare) :
- Corp iluminat fluorescent linear, etans, cu grad de protectie IP65, echipat cu tuburi
LED, 29,4W respectiv 56,8W.
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- Aplici etanse IP55, 1x7W pentru iluminatul exterior a cladirii,
- Plafoniere etanse IP55, 1x7W pentru iluminatul grupurilor sanitare,

- Corp iluminat de siguranta cu acumulator, tip CISA-02 sau similar, 1x8W respectiv
2x8W, montat suspendat pe tavan sau pe perete - cu autonomie de 1,5h cu
indicare caii de evacuare si usii de iesire atat in interior cat si in exterior si in grupuri
sanitare, cu timp de punere in functiune sub 5 secunde, in regim permanent de
functionare.
Comanda iluminatului se va realiza prin intermediul intrerupatoarelor montate ingropat
langa usile de acces pentru actionare locala. Corpurile de iluminat vor fi echipate si cu borne
de pamantare.
La instalatia de iluminat se vor respecta pe langa Normativul I7 din 2011, „Normativ pentru
proiectarea, executia si expolatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor”), Normativul NP061 din 2002 – „Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din
cladiri”, Indicativul NP 010 din 1997 – Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea
constructiilor pentru scoli si licee si indicativul NP 011 – 1997, Normativ privind proiectarea,
realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.
La iluminatul exterior s-au prevazut corpuri de iluminat tip aplice etanse, IP55, echipate
cu bec LED 1x7W, deasupra usilor de acces principali, pe cladire, pentru iluminatul exterior
in curte, cu actioanare locala prin senzorii de miscare amplasate in vecinatatea acestora.

Cablajul electric se va realiza astfel:
Circuite de iluminat:
Coloanele şi circuitele de iluminat vor fi realizate cu cabluri de energie N2XH 3x1,5mm2
pozate aparent in canal cablu PVC ignifug, fara halogenuri, fiind protejate la scurtcircuit si
suprasarcină şi la curent de defect cu întrerupătoare automate cu protectie diferentiala
montate în tabloul de distribuţie.
Circuitele de iluminat vor fi protejate cu sigurante automate de 10A, 1P+N, 30mA, C,
capacitatea de rupere minim 4,5kA.
Tipul constructiv al corpurilor de iluminat şi al aparatelor de conectare, respectiv gradul
de protecţie al acestora va fi în concordanţă cu categoria de influenţe externe ale încăperilor
în care sunt montate.
Circuite de prize monofazice:
Coloanele şi circuitele de prize vor fi realizate cabluri de energie N2XH 3x2,5mm2 pozate
aparent in canal cablu PVC ignifug, fara halogenuri, fiind protejate la scurtcircuit si
suprasarcină şi la curent de defect cu întrerupătoare automate cu protectie diferentiala
montate în tabloul de distribuţie.
Înălţimea de montaj a întrerupătoarelor vor fi în general la h=1,20-1,50ml.
Înălţimea de montaj a prizelor vor fi în general la h=2,00ml. Prizele vor fii echipate cu
protecție mecanică pentru copii.
Notă: Prizele din spatiile frecventate - ocupate de copii trebuie să fie asigurate cu
obturatoare / sisteme de siguranță pentru evitarea pătrunderii corpurilor străine în prize și
pentru evitarea accidentărilor prin electroșocuri. Prizele vor fi acționate / întreținute numai
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de personalul administrativ, calificat. Fiecare priza 230V va fi marcată cu plăcuțe
avertizoare.
Circuitele de prize monofazice de 16A - vor fi protejate cu sigurante automate de
16A, 1P+N, 30mA, C, capacitatea de rupere minim 4,5kA.
Aceste cote de montare se vor reactualiza cu beneficiar inainte de inceperea lucrarii.
Instalaţia electrică se va executa conform cerinţelor impuse în I7-2011 – „Normativ
pentru proiectarea, executia si expolatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor”.
Schema de distributie a energiei electrice este o schema radiala simplu de exploatat
si de intretinut. In instalatie este distribuit conductorul nul de protectie PE la toate prizele si
corpurile de iluminat, care vor fii prevazute cu contact de protectie. In cazul trecerii prin
pereti/tavan rezistenti la foc, aceste treceri se vor etansa rezistent la foc, respectand
caracteristicile tehnice la rezistenta la foc privind peretele strapuns.
Instalaţia de forţă
Alimentarea receptoarelor de energie electrica, altele decat cele folosite la iluminatul
de baza se face prin intermediul unor prize sau module monofazate prevazute cu contact de
protectie legat la nulul de protectie al instalatiei electrice.
Toate legaturile electrice, atat in interior cat si in exterior se vor realiza prin strangere
mecanica (rasucire şi cositorire).
Dimensionarea acestor circuite s-au facut in asa fel incat sa se asigure pornirea si protectia
corecta prin reglajul corespunzator al aparatelor de protectie. S-au prevazut circuite separate
pentru punctele de consum mai mari sau egali de 1.50-2kW, cum ar fi alimentare boiler
electric, pompa apa put forat, radiatoare electrice, etc.
Tabloul electric T.G.S. se va realiza in cofret metalic modular etans, cu grad de
protectie IP55, in montaj aparent.
Tabloul electric T.G.S. va respecta normativele si prescripţiile în vigoare privind SR
EN 60439-1,2 si 3 - Ansambluri de aparataj de joasă tensiune si tablouri electrice de
distributie, partea 1, 2 si 3.
Se va prevedea in general un spaţiu de rezervă de 20-30% in tabloul electric.
2.2.

Dispozitivele de protectie utilizate sunt intreruptoare automate modulare cu
caracteristica C (protectie la supracurenti respectiv cu declansatoare rapide – protectie la
scurtcircuit si totodata sigurantele automate vor avea incluse si protecţia diferentială de
sensibilitate 30mA grupate pe puncte de consum).
Schema monofilara pentru tabloul electric T.G.S. se anexeaza.
2.3.

Iluminatul de siguranta:
Aceasta categorie de instalaţie se prevede în toate spaţiile de lucru din industrie şi
terţiar, pe baza SR 12294.
Iluminat de siguranță pentru evacuare și ieșire:
S-a prevăzut montarea a câte unui corp de iluminat tip CISA-02, 1X8W sau 2x8W, cu
acumulator, cu autonomie de 1,5h în regim permanent, cu timp de punere in functiune sub 5
sec, deasupra uşilor de acces respectiv în zonele de circulatie cu schimbare de sens si in
grupuri sanitare.
Circuitul de alimentare, fiind spatii cu medii normale de functionare, in cladire se va
executa similar ca circuitele de iluminat general prezentat mai sus si vor fii alimentate din
circuitul „C1” destinat iluminatului de siguranță si iluminatul general artificial.
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Iluminat de siguranță împotriva panicii:
Nu este cazul.
Iluminat de siguranță pentru intervenții, de lucru:
Nu este cazul.
Instalaţia de protectie:
Protecţia împotriva atingerilor indirecte se asigură prin aplicarea sistemului de
protectie TN-S, în care funcţiile de neutru şi de protecţie sunt separate, nulul de lucru faţă de
conductorul de pământare.
Din priza de pamantare existenta, la care este racordata tabloul electric general
existent -TG se va poza aparent un conductor MYF 16mm2 verde-galben, in paralel cu
coloana de alimentare a grupului sanitar nou propus in sistemul canal cablu PVC ignifug
proiectat. Langa tabloul electric T.G.S. se va amplasa o bara de echipotential BEP, la care
se vor lega suplimentar carcasa metalica a tabloului electric TGS si structura metalica a
containerului amenajat pentru grupuri sanitare.
Se va verifica valoarea prizei de pamantare existente, valoarea acestuia se va
consemna in buletin de masuratori, ce se va anexa în Cartea Construcţiei. Valoarea acestuia
trebuie sa fie sub 4ohm, in cazul prizelor de pamantare aferente instalatiei electrice interioare.
In cazul masurarii unei valori peste Rp>4ohm, priza de pamantare se va extinde cu electrozi
de pamantare prefabricate OlZn si platbanda OlZn 40x4mm, pana la obtinerea valorii dorite.
2.4.

2. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII
În vederea evitării producerii accidentelor de muncă şi eliminării pericolului de
electrocutare a personalului în timpul execuţiei şi exploatării instalaţiilor electrice, prin
prezentul proiect se prevăd măsuri de protecţie a muncii, dintre care cele mai importante ar
fi:
 alegerea corespunzătoare a aparatajului în funcţie de mediu şi de categoria de
pericol de incendiu în care aceasta funcţionează.
 amplasarea accesibilă a echipamentelor în vederea unei întreţineri uşoare.
 prevederea prin proiect a instalaţiei de legare la pământ
 pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele
conducătoare de curent ale instalaţiilor electrice, aflate în mod normal sub tensiune, vor fi
inaccesibile unei atingeri întâmplătoare datorită măsurilor luate prin construcţie, amplasate
sau amenajări speciale.
 pentru protecţia împortiva şocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele
metalice ale echipamentelor electrice, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot
ajunge în mod accidental sub tensiune, datorită unor defecte de izolaţie (carcase, suporţi,
etc.), vor fi legate la instalaţia de legare la pământ.
Aplicarea măsurilor de protecţie a muncii în perioada de execuţie constituie obligaţia şi
răspunderea executantului. Toate lucrările de montaj ale instalaţiilor electrice se vor executa
numai de muncitori care au calificarea tehnică corespunzătoare şi instructajul de protecţie a
muncii pentru locul de muncă respectiv. Acest instructaj va fi consemnat în fişa individuală
de instruire. Lucrarile de instalatii electrice se vor executa de catre o firma atestata de ANRE.
4. MĂSURI SPECIFICE de SSM, SU si Mediu
În executie se vor respecta urmatoarele acte normative:
1. Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/13.07.2006 – MO nr. 646/26.07.2006;
2. HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
Securităţii şi Sănătăţii nr. 319/13.07.2006, nr. 1425/11/10.2006 – MO NR.
882/20.10.2006;
3. Legea privind Apărarea Împotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 – MO nr.
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633/21.07.2006
4. Ordinul nr. 712/23.06.2005, Instruirea în domeniul SU – MO nr. 599/12.07.2005;
5. HG privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau
mobile, nr. 300/02.03.2006 – MO nr. 252/21.03.2006;
6. OUG 68/2007-privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului asupra mediului;
7. HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase;
8. Codul muncii – Titlul V – Sănătate şi securitate în muncă;
9. toate celelalte dispoziţii legale care reglementează domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, apărării împotriva incendiilor, pregătirii pentru situaţii de urgenţă şi acte
normative în vigoare, care reglementează problemele de protecţia mediului.
Prevederile enumerate vor fi respectate cu scopul de-a crea un ansamblu de activităţi
organizatorice şi tehnice pentru identificarea, diminuarea şi/sau înlăturarea riscurilor/
pericolelor, pentru securitatea instalaţiilor şi utilajelor etc. care să conducă la evitarea
producerii evenimentelor (accidentelor/incidentelor) de muncă, a incendiilor şi exploziilor,
căt şi la minimizarea efectelor, daca evenimentul s-a produs.
Evitarea evenimentelor ce pot avea impact semnificativ asupra mediului.
Privind activităţile de SSM executantul are următoare atribuţii principale:
1. să coordoneze aplicarea prevederilor reglementărilor de securitate şi sănătate în
muncă;
2. să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de
securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile activitatii sale pe şantierului
respectiv, ţinând seama si de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;
3. să adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;
4. să transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu
responsabilităţi în domeniu;
5. să transmită planul de securitate şi sănătate, beneficiarului şi/sau managerului de
proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării
lucrării;
6. să stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile
generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului;
7. să armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate cu planurile in materie de
SSM ale antreprenorilor şantierului;
8. sa ţină seama de toate eventualele interferenţe ale activităţilor de pe şantier.
Planul de securitate şi sănătate trebuie sa conţină cel puţin următoarele:
a) informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul;
b) măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de către
managerul de proiect şi coordonatorii în materie de securitate şi sănătate;
c) identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea
şi sănătatea lucrătorilor;
d) măsuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de
protecţie colectivă şi individuală;
e) amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalităţi
de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevăzute de
antreprenori şi subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii;
f) măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi
obligaţiile ce decurg din acestea;
Măsurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi
sănătate şi obligaţiile ce decurg din acestea trebuie sa se refere, în special, la:
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căile sau zonele de deplasare ori de circulaţie orizontale şi verticale;
condiţiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce priveşte
interferenta instalaţiilor de ridicat aflate pe şantier sau în vecinătatea acestuia;
limitarea manipulării manuale a sarcinilor;
delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod
deosebit dacă se depoziteaza materiale sau substanţe periculoase;
condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor şi a materialelor
rezultate din daramari, demolări şi demontari;
condiţiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;
utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă şi a instalaţiei electrice generale;
măsurile care privesc interactiunile de pe şantier.
g) obligaţii ce decurg din interferenta activităţilor care se desfăşoară în perimetrul
şantierului şi în vecinătatea acestuia;
h) măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de
curăţenie;
i) indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi măsurile
de organizare luate în acest sens;
j) modalităţi de colaborare între antreprenori, subantreprenori şi lucrătorii independenţi
privind securitatea şi sănătatea în munca.
k) lucratorii sub 18 ani precum si cei care au depasit vârsta de 55 ani nu vor fi admisi
pentru lucrul la inaltime.
In conditiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, partile au
obligatia de a anunta imediat producerea accidentului si de ,,a nu modifica starea de fapt si
imprejurarile care au condus la producerea accidentului” (cu exceptia cazurilor când
mentinerea acestora ar conduce la alte accidente, ar periclita viata accidentatilor sau
securitatea unitatii).
Planul 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. Planul de securitate şi sănătate trebuie sa fie
păstrat de către managerul de proiect timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării.
Privind situaţiile de urgenţă şi activitatea PSI, executanţii lucrărilor de
construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:
a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse
în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării
lucrărilor, precum şi la organizările de şantier;
c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în
documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi.
Prin proiect s-au prevăzut soluţiile tehnice care să nu favorizeze declanşarea sau
extinderea incendiilor. În acest scop s-au repetat prescripţiile normativelor I7-11, P118-99,
menite să asigure o bună siguranţă la foc a instalaţiilor, dintre acestea menţionând:
 Utilizarea materialelor corespunzătoare mediului, a aparatajelor cu tipurile şi gradele
de protecţie conform categoriei mediului.
 Alegerea soluţiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare şi
distanţelor necesare pentru fiecare obiect în concordanţă cu prescripţiile care reglementează
proiectarea acestui tip de instalaţii.
 Se recomandă amplasarea lângă tabloul electric a unui stingător portativ, iar după
punerea în funcţiune beneficiarul va lua toate măsurile pentru prevenirea incendiilor şi
acţionarea în cazul producerii lor.
În timpul exploatării instalaţiei electrice beneficiarul va evita:
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 să folosească aparate electrice defecte, uzate sau improvizate;
 să încarce circuitele instalaţiei peste sarcina admisă;
 să înlocuiească aparatele prevăzute pentru protecţia circuitelor cu altele avănd valori
superioare;
 introducerea cordoanelor de alimentare fără ştecher în prize;
 utilizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare;
 utilizarea aparatelor de încălzit electrice fără măsuri de izolare faţă de elemente
combustibile;
 lăsarea sub tensiune a aparatelor electrice după încetarea utilizării acestora;
Executantul poartă răspunderea pentru poluarea accidentala a mediului.
Executantul instruieşte personalul propriu în vederea evitării accidentelor de mediu. Pentru
aceasta executantul delega un responsabil cu protecţia mediului, care va supraveghea
respectarea legislaţiei în domeniu precum şi a procedurilor proprii referitoare la protejarea
mediului, gestionarea deseurilor rezultate din activitatea efectuata. Executantul poarta
intreagă responsabilitate pentru indepărtarea conforma legislaţiei în vigoare a tuturor
deşeurilor rezultate din activitatea sa.

Întocmit,
ing. Domahidi Istvan

3. PREVEDERI FINALE

Beneficiarul va lua toate măsurile necesare respectării prevederilor Legii 10/1995 şi ale
H.G.273/1994 privind calitatea lucrărilor de construcţii-montaj şi recepţia respectivelor lucrări.
Lucrările vor fi încredinţate spre executarea unor firme specializate şi atestate de catre
ANRE pentru categoriile respective de lucrări de instalatii electrice şi vor fi supravegheate de
un diriginte de şantier atestat.
Eventualele modificări necesare a se aduce proiectului pe parcursul execuţiei lucrărilor
datorită unor situaţii neprevăzute, vor fi aduse la cunoştinţa proiectantului din timp, pentru
stabilirea soluţiilor în conformitate cu normativele în vigoare. Efectuarea unor modificări fără
avizul proiectantului, va absolvi pe acesta de răspundere faţă de eventualele consecinţe. La
executia instalatiei electrice se vor respecta prescriptiile si normativele in vigoare: Normativul
NP I7-2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si expolatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor, Normativul NP-061 din 2002 – „Normativ pentru proiectarea si executia
sistemelor de iluminat artificial din cladiri”, Indicativul NP 010 din 1997 – Normativ privind
proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee si indicativul NP 011
– 1997, Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe
de copii.
Materialele electrice prescrise in proiectul tehnic au rol general, ele se pot echivala cu
alte produse cu caracteristici similare.

Intocmit,
ing. Domahidi Istvan
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Caiet de sarcini
Privind executarea instalaţiile electrice interioare
1. Generalităţi
În prezenta lucrare sunt stabilite soluţiile tehnice pentru:
- distributia energiei electrice în clădire;
- instalaţia de iluminat general;
- instalaţia de forţă(prize generale);
- Instalatia de pamantare si de paratrasnet;
- Instalatia de reteaua de date.
Puterea absorbită a punctului de consum este perzentat in memoriu tehnic.
Descrierea detailată a lucrărilor de instalaţii electrice se găseşte la capitolul „Memoriu
tehnic”.
2. Standarde, normative şi prescripţii de referinţă privind executarea lucrărilor
Pentru instalaţii electrice se vor folosi numai materiale şi aparate omologate în
conformitate cu standardele în vigoare.
 SREN 60947-3-Al - aparataj de joasa tensiune
 SREN 60947-2-93 - intreruptoare automate de joasa tensiune
 STAS 551/80
- piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice. Bride
metalice. Dimensiuni.
 STAS 11237/2/80 - tuburi pentru instalatii electrice
 STAS 6646/3
- iluminat artificial. Conditii speciale pt. iluminatul in cladiri
civile
 STAS 6865
- conducte punte cu izolatie de PVC pt. instalatii el fixe
 STAS 8114/2-2
- corpuri de iluminat; corpuri de iluminat incastrate; conditii
tehnice speciale
 STAS 6824
- lampi fluorescente tubulare pentru iluminatul general
 STAS 12604/3
- protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta
Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare si de executie.
 I7- 2011
- Normativ pentru proiectarea, executia si expolatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor.
 PE 116-94
- normativ de incercari si masuratori la echipamente si
instalatii electrice telecomunicatii si semnalizari din cladiri
civile si de productie
 P 118-83
- norme tehnice proiectarea si realizarea constructiilor
impotriva focului
 Legea nr. 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 HG 1425 / 2006
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca, nr. 319 / 2006.
- NP-061-02
- Normativ pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de iluminat
artificial din clădiri
- NP-010 / 1997
– Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea
constructiilor pentru scoli si licee
- NP 011 / 1997
- Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea
construcţiilor pentru grădiniţe de copii.
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3. Materiale şi echipamente
Înaintea începerii executării instalaţiilor electrice de iluminat, forţă se vor examina
certificatele de calitate eliberate de către fabricile producătoare pentru echipamente electrice
precum şi pentru materialele electrice ca tuburi, cabluri etc.
Se vor folosi numai materialele şi aparatele omologate în conformitate cu standardele în
vigoare.
4. Livrare, depozitare
Materialele şi echipamentele electrice se păstrează în magazii închise. Manipularea
materialelor se efectuează cu respectarea normelor de protecţia muncii, utilizând echipament
de protecţie prescris, având grija să nu se deterioreze sau să se spargă.
5. Executarea lucrărilor
5.1. Montarea cablurilor şi a tuburilor de protecţie.
Distanţa maximă între două puncte succesive de rezemare a cablurilor la montarea pe
orizontală va fi 50 cm, iar la fixare verticală va fi 100 cm.
Razele minime de curbură ale cablurilor ce trebuie respectate la fixare se indică de către
fabrica producătoare. Pozarea cablurilor se va face după ce sunt montate şi vopsite toate
construcţiile metalice şi sunt executate legăturile la pământ.
Cablurile pentru corpurile de iluminat să aibă şi rezerva de lungime necesară (15...20
cm). În cazul montajului îngropat al tuburilor, înălţimea de montaj să fie făcută la 20...30 cm
sub tavan. Dozele de derivaţie se vor monta pe aceeaşi înălţime, iar capacele vor fi aşezate
pe o linie dreaptă.
La montarea conductelor se vor respecta următoarele condiţii:
a. Conductele să se mişte uşor în tuburi
b. Legăturile în doze să fie realizate prin cleme
c. Conductele pentru corpurile de iluminat să aibă şi rezerva de lungime necesară
/15...20 cm/
5.2. Montarea aparatelor
Întrerupătoarele şi comutatoarele manuale ale instalaţiei de iluminat trebuie să se
găsească în partea accesibilă la deschiderea uşii, fiind situate la cca. 10 cm de tocul uşii.
Înălţimile de montare ale aparatelor în camere vor fi corespunzătoare detaliilor de
execuţie de arhitectura interioară.
5.3. Montarea tablourilor electrice
La montarea tablourilor electrice se va ţine seama de următoarele:
a) Tablourile să fie montate rigid, să se permită un acces uşor pentru efectuarea
eventualelor reparaţii.
b) Legăturile la tablouri să fie bine strânse (prin papuci, piuliţe, etc.).
c) Siguranţele să fie calibrate conform schemei de distribuţie.
5.4. Montare corpuri de iluminat
Dispozitivul de suspensie pentru corpurile de iluminat (cârlige de tavan, dibluri etc.) trebuie
să suporte o greutate de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar cel puţin 10 kg fără a suferi
deformări.
6. Verificări şi încercări
6.1. Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor
Pe parcursul executării lucrărilor, verificările de calitate se efctuează de către
conducătorul tehnic al lucrărilor. Toate aparatele, echipamentele şi utilajele vor fi controlate
separat pentru a corespunde caracteristicilor prevăzute în proiect şi calităţilor funcţionale
garantate de fabrica furnizoare.
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Toate conductele, tuburile şi accesorile vor fi verficiaţi vizual. Materialele care reprezintă
defecţiuni iremediabile vor fi respinse, la cabluri se va verifica continuitatea electrică precum
şi eventualele scurtcircuite între faze.
Instalatiile electrice si de paratrasnet trebuie sa fie supuse in timpul executiei si inainte de
punerea in functiune verificarilor initiale si apoi verificarilor periodice. La verificari se va tine
seama de prevederile din SR HD 60364-6 - „Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 6:
Verificare” - si a reglementarilor specifice referitoare la incercari, masuratori, verificarea
calitatii lucrarilor de instalatii electrice pentru a se stabili daca componentele instalatiilor sunt
in stare de utilizare.
Verificarea instalatiilor electrie este prevazuta in conformitate cu recomandarile din
standardul SR HD 60364-6. Verificarea sistemului de protectie impotriva trasnetului se va
face conform capitol 8.5. din normativul I7 din 2011.
La verificarea si intretinerea instalatiilor electrice se vor respecta cele prescrise in capitolul 8
din normativul I7 din 2011. Verificarile periodice se vor executa conform tabelelor 8.3 si 8.4
din normativul I7.
6.2. Verificările de efectuat pe faze de lucrări
La încheierea unei faze de lucrări, respectiv la terminarea unor porţiuni din instalaţie, care
pot funcţiona sau se pot proba independent se efectuează verificări pe faze de lucrări.
Verificările şi probele se fac cu participarea delegatului beneficiarului, iar rezultatele se înscriu
în registrul de procese verbale.
Calitatea circuitelor electrice se va verifica după ce conductele electrice au fost trase
în tuburi sau montate pe pereţi. Se va verifica rezistenţa de izolaţie între conducte şi între
conducte şi pământ. Rezistenţa de izolaţie se consideră admisibilă dacă are valoarea de cel
puţin 500.000 ohm. La instalaţia de protecţie prin legare la nul, se va verifica după montarea
prizei de pământ artificiale, rezistenţa de dispersie a instalaţiei. Dacă priza nu are rezistenţa
dorită, ea va fi completată cu electrozi până la obţinerea valorii de 1Ω. După instalarea
conductorului principal de protecţie se verifică continuitatea acestuia. Se leagă la conductorul
principal de protecţie elementele metalice a instalaţiei care nu fac parte din circuitele
curenţilor de lucru şi se verifică continuitatea electrică a fiecărei legături.
6.3. Verificările de efectuat la recepţia preleminară a lucrărilor
6.3.1. Se va verifica existenţa dispozitivelor de protecţie contra supracurenţilor, siguranţe
calibrate, curenţii releelor termici, funcţionarea corectă a maşinilor electrice. Acestea trebuie
să funcţioneze fără zgomote anormale având carcasa metalică legată la pământ.
Se va verifica funcţionarea corectă a instalaţiilor de iluminat şi de protecţie prin legare la
pământ. Verificarea se face prin punere la masă în mod voit a unei faze, luându-se toate
măsurile de precauţie pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. Instalaţia este eficientă
dacă asigură valori ale tensiunilor de atingere şi de pas sub limitele admise şi timpii de
deconectare permişi.
7. Măsuri de prevenire a incendiilor
Executarea instalaţiilor şi montarea echipamentelor electrice trebuie să respecte
normativele, standardele, regulamentele în vigoare. Lucrările de instalaţii electrice (execuţie,
verificare, reparare, conectare etc.) se execută numai de către personal calificat şi autorizat.
Se interzice:
- folosirea cu defecţiuni sau improvizaţii a inst. si echipamentelor electrice de orice fel,
- încărcarea instalaţiei electrice (conductor, transormatoare etc.) peste sarcina admisă,
- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoare electrice de alimentare,
- lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice,
- menţinerea sub tensiune a utilajelor şi echipamentelor electrice, după terminarea
folosirii lor sau după programul de lucru al acestora,
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folosirea siguranţelor fuzibile şi a dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau
improvizaţii.
Tablourile electrice de distribuţie sunt amplasate în carcase de protecţie. În apropeierea
tabloului electric se interzice păstrarea materialelor şi substanţelor combustibile şi blocarea
accesului la aceasta. Garniturile de etanşare se menţin în bună stare şi bine strânse (fixate).
Se va urmări şi asigura ca temperatura învelişului de protecţie al conductoarelor electrice să
nu depăşească sub sarcina limitele admise.
Instalaţiile electrice se verifică obligatoriu:
a) preliminar, în timpul execuţiei şi înaintea de punere în funcţiune,
b) definitiv, după executarea operaţiilor de punere în funcţiune,
c) periodic, pe timpul exploatării.
La aceste verificări se vor urmări dacă instalatiile electrice sunt executate în condiţii de
securitate împotriva incendiilor. Defecţiunile constate se înlătură înainte de repunerea
instalaţiilor în funcţiune. În caz de incendiu la instalaţiile electrice, înainte de a se acţiona
pentru stingerea acestora se scot de sub tensiune inst. afectate şi cele din imediata
vecinătate. Pentru stingerea incendiilor se foloseşte stingător cu dioxid de carbon.
-

Întocmit
ing. Domahidi Istvan
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Instrucţiuni de urmărire a
comportării în timp a instalaţiei electrice
Generalităţi
Prezenta instrucţiune privind urmărirea comportării în timp se bazează pe prevederile
Legii Nr. 10/1995 si OG nr.95/1999, aprobat prin Legea nr. 440/2002, privind calitatea în
construcţii-instalatii cu privire la asigurarea durabilităţii, siguranţei de exploatare,
funcţionalităţii şi calitatea construcţiilor si instalatiilor.
Prezentele instrucţiuni sunt întocmite pe baza instrucţiunilor elaborate de IPCT Bucureşti,
referindu-se la urmărirea curentă a construcţiei ce se efectuează de către beneficiarul de
dotaţie totodata se vor respecta si instructiunile de exploatare a instalatiilor electrice din
normativul I7/2011, capitolul 9.
Exploatarea instalaţiilor electrice sau orice lucrare la o instalaţie electrică trebuie să aibă la
bază documentaţia de evaluare a riscurilor conform L319/2006.
Documentaţia de evaluare a riscurilor electrice trebuie să specifice cum trebuie realizată
instalaţia (prin planul de securitate) şi exploatarea, indicându-se măsurile de securitate şi de
prevenire pentru asigurarea securităţii.
La exploatarea instalaţiilor electrice, suplimentar faţă de L319/2006, se va ţine seama şi de:
HG 1146/2006, HG 1091/2006, HG 300/2006, HG 457/2003 completat cu HG 1514/2003 şi
de
recomandările din SR EN 50110-1:2005.
Operaţiunile de urmărire se realizează pe parcursul exploatării construcţiei prin observare
directă al instalaţiilor. Depistarea în timp a apariţiei defecţiunilor şi a comportării defecte,
stabilirea cauzelor şi luarea măsurilor urgente de remediere asigură menţinerea în bună stare
a inst. şi evita deteriorări care ar antrena costuri mari de remedieri.
În scopul menţinerii instalaţiilor electrice în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi trebuie
să se ţină seama de următoarele indicaţii:
- exploatarea tablourilor de distribuţie se face cu personal calificat de la furnizorul de
echipament sau personal calificat de furnizorul echipamentului,
- corpurile de iluminat şi lămpile vor fi curăţate la perioade reglementate,
- lămpile cu durată de funcţionare expirate se vor schimba cu altele noi chiar dacă mai
funcţionează, deoarece fluxul acestora nu mai este normal,
- poziţia locurilor de lampa nu se vor schimba
- lămpile arse se vor înlocui cu lămpi de aceeaşi putere,
- lămpile sau aparatajul care se defectează vor fi înlocuite cu altele noi cu aceleaşi
caracteristici tehnice, deoarece pot da naştere la accidente de muncă,
- se vor elimina pâlpâiturile în iluminatul flourescent prin înlocuirea lămpilor sau a
starterelor,
- în timpul verificării, montării sau demontării unui aparat de manevră sau corp de
iluminat, circuitul respectiv va fi scos de sub tensiune prin deşurubarea/decuplarea
siguranţelor corespunzătoare de la tablou de distribuţie,
- se va verifica starea echipamentului fix (dulii, socluri etc.). al iluminatului normal şi de
siguranţă şi funcţionarea iluminatului de siguranţă la perioadele prevăzute în
normative în vigoare,
- se va avea grijă ca încărcarea aparatelor şi circuitelor să nu depăşească valorile
admisibile,
- personalul de exploatare trebuie să aibă la dispoziţie siguranţe şi lămpi de rezervă cu
caracteristici corespunzătoare,
- se va verifica funcţionarea aparatajului electric de conectare a instalaţiei de iluminat
(întrerupătoare, comutatoare) şi a prizelor şi se vor schimba cele defecte, sparte şi cu
grad mare de uzură,
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aparatele şi prizele înlocuite trebuie să aibă aceleaşi caracteristici (tensiune, curent,
grad de protecţie) şi poziţie,
prizele înlocuite vor avea contact de protecţie,
întrerupătoarele şi comutatoarele se montează numai pe conductele de fază,
la prize nu se vor racorda aparate electrotehnice pentru încălzirea spaţiilor sau alte
receptoare pentru care instalaţia nu a fost dimensionată,
aparatajul tablourilor electrice trebuie verificat, iar în cazul apariţiei defecţiunilor,
spargerilor sau uzurilor, se va schimba cu aparate cu aceleaşi caracteristici,
siguranţele tablourilor trebuie calibrate, trebuie să fie originale, să nu fie sparte sau
înlocuite cu alte obiecte nereglementate,
se interzice utilizarea în tablouri a elementelor de racord sau conectoarelor din
materiale combustibile,
se vor verifica legăturile la aparatele tablourilor dacă sunt fixate bine şi strânse,
se vor controla şi se vor curăţi contactele aparatajului,
aparatele de protecţie, comandă, circuitele de intrare şi plecările din tablouri se vor
eticheta clar şi vizibil astfel să fie uşor de identificat pentru reparaţii şi verificări,
la siguranţe se va nota pe etichete şi curentul nominal al fuzibilelor, iar la
întrerupătoare automate vor avea relee termice reglate adecvat,
se va avea grijă să fie strânse piuliţele slăbite în spatele tabloului de distribuţie,
se va verifica existenţa şi modul de fixare a capacelor de doză,
se va verifica periodic şi se va avea în vedere menţinerea în funcţionare la parametrii
proiectaţi a instalaţiilor de protecţie contra electrocutării astfel:
se vor verifica periodic conductoarele de protecţie şi instalarea protejată sau îngropată
a acestora,
se va verifica marcarea conductoarelor de protecţie şi a legăturilor corecte la
echipamente electrice,
se va verifica funcţionarea corectă a tuturor aparatelor de protecţie,
se vor verifica măsurile suplimentare de protecţie aplicată,
se va verifica periodic, prin măsurători conform reglementărilor în vigoare, rezistenţa
prizei de pământ, constatările făcute se înregistrează într-un proces verbal, iar
neregulile constatate se vor remedia în cel mai scurt timp,
exploatarea motoarelor electrice se va face de către personalul care deserveşte
mecanismele antrenate, personal care va efectua următoarele operaţii,
pornirea, reglarea reglarea turaţiei şi oprirea motorului în funcţie de necesităţile de
utilizare,
deconectarea imediată în caz de accidente, la apariţia fumului sau flăcărilor în
bobinaje, la vibraţii neadmise în lagăre, la reducerea turaţiei însoţită de încălzirea
rapidă a motorului,
personalul secţiei electrice va efectua controlul periodic al funcţionării motoarelor,
oricare lucrare la dispozitive de pornire se admite numai în lipsa tensiunii,
lucrările de reparaţii în circuitele motoarelor, când acestea sunt în funcţiune, sunt
interzise,
dacă în timpul acestor lucrări există pericolul atingerii pieselor de rotaţie ale motorului
sau utilajului automat, se va deconecta motorul de la reţea, iar pe mânerul de acţionare
a întrerupătorului se va pune o plăcuţă avertizoare cu inscripţia „NU ÎNCHIDE! SE
LUCREAZĂ!”
înaintea începerii lucrului se iau măsuri care să împiedice închiderea întrerupătoarelor
şi separatoarelor şi rotirea motorului de către utilajul antrenat,
Întocmit
ing. Domahidi Istvan
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INSTALAŢII Electrice – parte scrisă

Proiect Nr: 159 / 2019
Faza: DTAC+PT

Masuri privind asigurarea calitatii
prin: Sistem de asigurare a calitatii (SAC)
Program de control
Scopul:
Specificatia pentru asigurarea calitatii, prescurtat SAC, descrie cerintele minime ale
sistemului de asigurare a calitatii privind proiectarea, executia si expolatarea instalatiilor
electrice.
SAC cere a fi respectat de catre toti factorii implicati in realizarea si PIF a proiectului.
Cerinte:
SAC pentru Instalaţia electrică este impus inca din faza de proiect tehnic, catre proiectant
prin “Program de verificari”, intocmit de proiectant si insusit de toti factorii responsabili in
executia, verificarea si expolatarea instalatiei.

Program de verificari / program de control
Instalatii electrice in cadrul investitiei: „REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE
SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MURES”, amplasament: Localitatea
Idiciu, nr. 195, comuna Bahnea, jud. Mures, beneficiar: COMUNA BAHNEA, JUDETUL
MURES.
Faza de proiectare:
Beneficiar proiect (BP):
Proiectant general (PG):
Proiectant inst. electrice (PE):
Executant inst. electrice (EE):
Inspectoratul de stat in constructii (I):

DTAC+PT
COMUNA BAHNEA, JUD. MURES
SC AXA CADPROJECT SRL
SC MASTRODOM PROJECT SRL
...............………………….
...............………………….

In conformitate cu:
- Legea 10 / 1995 – privind calitatea in constructii, publicata in M.O. 18.01.1995;
- H.G. 925 / 1995 – Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
- H.G. 766 / 10.12.1997 – Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
in constructii;
- SR EN ISO seria 9000 – Standarde privind sistemul calitatii in organizatie;
- I7 / 2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si expolatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor.
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INSTALAŢII Electrice – parte scrisă

Nr.

1
2
3

4
5
5.1

5.2
5.3
5.4
6

Proiect Nr: 159 / 2019
Faza: DTAC+PT

Se stabileste de comun acord prezentul sistem pentru controlul calitatii, SAC (mentionate
mai jos, nu in ordine cronologica):
Lucrari ce se
Document scris care se incheie:
Cine
Nr. si
controleaza, se verifica PVT – Proces verbal la terminarea intocmeste
data
sau se receptioneaza
lucrarilor;
si cine
actului
calitativ si pentru care
PV – Proces verbal de
semneaza incheiat:
trebuie intocmite
receptie calitativa;
documente
PVRF - Proces verbal de receptie
finala si de PIF
Predare amplasament
PV
BP+EE
Trasarea lucrarii
PV
BP+EE
Controlul calitatii
PV
BP+EE
materialelor si
echipamentelor electrice
Predare inst.
PVT
BP+EE
tehnologice
Control pe perioada executiei si la terminarea inst. electrice – pe faze determinante:
Verificare prin
PV
BP+EE+PE
masuratori priza de
pamantare
Lucrari ce devin
PV
BP+EE+PE
ascunse
Lucrari aparente
PV
BP+EE+PE
La terminarea lucrarii
PV
BP+EE+
PG+PE
Verificari si masuratori a P.V.T.
BP+EE+PE
inst. electrice interioare,
PIF

Beneficiar
COMUNA BAHNEA
................................
Proiectant electrice
SC MASTRODOM PROJECT SRL
ing. Domahidi Istvan

Proiectant General
SC AXA CADPROJECT SRL
................................
Executant electrice
................................
Inspectoratul de stat in constructii
................................

Nota:
1. Executantul inst. electrice va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare,
cu minimum 5 zile inainte datei in care urmeaza sa fie facuta verificarea.
2. La receptia finala a obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va
anexa la cartea constructiei.
3. Trecerea la executia inst. electrice, se va face numai dupa insusirea si semnarea de
catre toti factorii interesati in aplicarea si respectarea SAC.

Proiectant
ing. Domahidi Istvan
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N

V

BENEFICIAR: COMUNA BAHNEA - DOMENIUL PUBLIC
ADRESA IMOBILULUI: Comuna Bahnea, Sat Idiciu, Nr.195, Judetul MURES
CF Nr. 50050 - BAHNEA, NR. Cad. 50050

E

S

m

.60
24

LEGENDA
limita amplasament
scoala existenta

39

.39

Dr
u

zona pavata
spatiu verde
Scoala
P

acces
pietonal

Traseu electric realizat cu cabluri de
energie N2XH 3x6mm2+MYF16mm2
pozate aerian, cu cablu OlZn sufa d=8mm

14

TE

acces
cladire
.85

TG existent

acces
auto
Traseu electric realizat cu cablu de
energie CYABY 3x2.5mm2 pozat subteran
LES 1KV in profil tip "T", d=32mm

T.GS.

38

15

.89

.00

8.1
5

1 Cc
PS
C5
21

.75

21

.10

Proiectant general:
AXACADPROJECTSR
.L
..
CUI 22347494, Tirgu Mures, str. Pandurilor,
nr.11, ap.9, jud. Mures, tel: 0040-743-052.557

Specificatie
ADMINISTRATOR
SEF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

Beneficiar:

Proiectant de specialitate:
MASTRODOMROJECTSR
.L
..
Nume

nigG
. EORGC
I ARaveca
arhM
. ARKOVC
I SAelxandru
nigD
. OMAHD
IS
I TVAN
nigD
. OMAHD
IS
I TVAN

Proiect nr.:
COMUNA BAHNEA JUDETUL MURES

CUI 36598941, Tirgu Mures, str. Koos Ferencz,
nr.14, ap.31, jud. Mures, tel: 0040-751-360.439

Titlu proiect:

Semnatura

Scara:
1:200
Data:
2019

159 / 2019

Adresa: Localitatea Bahnea, nr. 132, comuna Bahnea, judetul Mures

REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MURES
SCOALA IDICU
Amplasament: Localitatea Idiciu, nr.195. , comuna Bahnea, judetul Mures

Titlu plansa:

PLAN DE SITUATIE
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Faza:
DTAC+PT
Plansa nr.:
E-01

MODEL - D
cadre didactice
1X7W 1
Plaf. b
IP55

2

a.c.m. 60 L

RE
500 W

RE
S: 5.75 m21000 W

1X7W 1
Plaf. c
IP55

3

g

PROIECTAT
DESENAT

nigG
. EORGC
I ARaveca
arhM
. ARKOVC
I SAelxandru
nigD
. OMAHD
IS
I TVAN
nigD
. OMAHD
IS
I TVAN

RE
1000 W

k

-6/la put forat
-alim. de la
TG. existent
2X8W 1
CISA-02

5

29,4W 1
FIPAD-05 k

EXIT

1X7W 1
Plaf. j
IP55

2X8W 1
CISA-02
1X7W 1
Apl. SM3
IP55

Beneficiar:

Proiectant de specialitate:
MASTRODOMROJECTSR
.L
..
Nume

i

SM3

CUI 22347494, Tirgu Mures, str. Pandurilor,
nr.11, ap.9, jud. Mures, tel: 0040-743-052.557

SEF PROIECT

S: 6.50 m2

EXIT T.GS.

Proiectant general:
AXACADPROJECTSR
.L
..

ADMINISTRATOR

h

5

j

SM2
1X7W 1
Apl. SM2
IP55

Specificatie

1X7W 1
Plaf. i
IP55

RE
500 W

f
4

c
RE
500 W

d

e

1X7W 1
Plaf. h
IP55

RE
1000 W

3

MODEL - A
1X7W 1
Plaf. f
IP55

4

BOILER

b

S: 2.90 m2

1X7W 1
Plaf. d
IP55

1X7W 1
Plaf. e
IP55

S: 2.90 m2

a

EXIT

SM1
1X7W 1
Apl. SM1
IP55
2X8W 1
CISA-02

1X7W 1
Plaf. a
IP55

EXIT

2X8W 1
CISA-02

29,4W 1
FIPAD-05 g

Proiect nr.:
COMUNA BAHNEA JUDETUL MURES

CUI 36598941, Tirgu Mures, str. Koos Ferencz,
nr.14, ap.31, jud. Mures, tel: 0040-751-360.439

Titlu proiect:

Semnatura

Scara:
1:50
Data:
2019

155.1-2019

Adresa: Localitatea Bahnea, nr. 132, comuna Bahnea, judetul Mures

REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MURES
SCOALA IDICU
Amplasament: Localitatea Idiciu, nr.195. , comuna Bahnea, judetul Mures

Titlu plansa:
PLAN GRUP SANITAR - MODEL A+D
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Faza:

DTAC+PT
Plansa nr.:
E-02

Legenda instalatii electrice interioare:

Traseu electric de iluminat, prize si forta, pozat aparent pe perete in canal
cablu PVC ignifug.
Traseu electric de iluminat pozat aparent pe tavan in canal cablu PVC ignifug.
Corp iluminat tip plafoniera etansa, IP55, echipate cu bec LED, 7 sau 10W, 230V,
montate in grupuri sanitare
Corp iluminat tip aplica etansa, IP55, echipate cu bec LED, 7 sau 10W, 230V,
montate deasupra usilor de acces
Corp iluminat etans, IP65, FIPAD-05, 29.4 sau 56.8W, 230V, echipat cu tuburi
LED, /ELBA/ sau similar

Corp iluminat de siguranta cu pictograma "EXIT", 2x8W, cu autonomie de
t=1,5h, regim permanent de functionare, cu timp de punere in functiune sub
5 sec.

EXIT

Intrerupator simplu;
Comutator serie;
Priza simpla cu contact de protectie, cu grad de
protectie IP55, montat aparent
Tablou electric de distributie TG
Observatii instalatii electrice interioare:
Inaltimea de montare a intrerupatoarelor va fi in general la h=1,50ml.
Inaltimea de montare prizelor va fi la cota de h=2,00ml. Prizele vor fi echipate cu contact de
protectie si cu protectie mecanica la copii, cu grad de protectie IP55.
Circuitele de iluminat se vor realiza cu cablu de energie N2XH 3x1,5mm² protejat in canal cablu
PVC ignifug, fara halogenuri, dim. 20x17mm, montate aparent.
Circuitele de prize monofazice se vor realiza se vor realiza cu cablu de energie N2XH 3x2,5mm²
protejat in canal cablu PVC ignifug, fara halogenuri, dim. 20x17mm, montate aparent.
Dozele de legatura vor fi cu montaj aparent, cu grad de protectie minim IP55.
Aparatajul ultraterminal va fi cu grad de protectie minim IP55, in montaj aparent.
Corpurile de iluminat vor asigura gradul de protectie minim IP55.

Proiectant general:
AXACADPROJECTSR
.L
..
CUI 22347494, Tirgu Mures, str. Pandurilor,
nr.11, ap.9, jud. Mures, tel: 0040-743-052.557

Specificatie
ADMINISTRATOR
SEF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

Beneficiar:

Proiectant de specialitate:
MASTRODOMROJECTSR
.L
..
Nume

nigG
. EORGC
I ARaveca
arhM
. ARKOVC
I SAelxandru
nigD
. OMAHD
IS
I TVAN
nigD
. OMAHD
IS
I TVAN

Proiect nr.:
COMUNA BAHNEA JUDETUL MURES

CUI 36598941, Tirgu Mures, str. Koos Ferencz,
nr.14, ap.31, jud. Mures, tel: 0040-751-360.439

Titlu proiect:

Semnatura

Scara:
1:50
Data:
2019

159 / 2019

Adresa: Localitatea Bahnea, nr. 132, comuna Bahnea, judetul Mures

REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MURES
SCOALA IDICU
Amplasament: Localitatea Idiciu, nr.195. , comuna Bahnea, judetul Mures

Titlu plansa:

LEGENDA
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Faza:

DTAC+PT
Plansa nr.:
E-03

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Schema de distributie generala in incinta
Limita de proiectare
instalatii electrice interioare

C0.TG.
1P+N Right
32A
C

1

C...
1P+N Right
10A
30mA
AC
C

1

1

C...
1P+N Right
16A
30mA
AC
C

F1.TG
F/C
1P+N 25A

1

ID1.TG
DX³
2P 25A
100mA AC
2

1

1

Rp<4ohm
PE

Device Identification

C0.TG.

C...

C...

ID1.TG

Circuite electrice
existente;

Circuite electrice
existente;

Exttinderea tabloului
electric TG existent
cu un circuit de
plecare nou;

Terminal Identification (all n°)
Description

Power

4.62 KW

Cable length
Cable sections

N2XH 3x6mm2

Cable type

Canal Cablu PVC

Type cable insulation

Aparent

REALIZARE GRUP. SANITAR SC. IDICIU

N° of project: DTAC+PT nr. 159/2019 C
N° plan:

Schema de distributie generala si schema
monofilara TGS

Date:

E-04

Sef Proiect:

F arh. MARKOVICS
A.
ing. DOMAHIDI
I.

B

Proiectat:

E

A

Desenat:

D

Drawn by:

ing. DOMAHIDI I.

N° folio:

1/2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Schema monofilara de la tabloul electric TGS

1

Nota:
Tabloul electric T.G.S. se va realiza in cofret metalic modular etans,
cu grad de protectie IP55, in montaj aparent.
Tabloul electric T.G.S. va respecta normativele si prescripţiile
în vigoare privind SR EN 60439-1,2 si 3 - Ansambluri de aparataj
de joasă tensiune si tablouri electrice de distributie, partea 1, 2 si 3.
Se va prevedea in general un spaţiu de rezervă de 20-30% in
tabloul electric.

1

C0.TGS
1P+N Right
25A
C

1

C1
1P+N Right
10A
30mA
AC
C

1

1

C2
1P+N Right
16A
30mA
AC
C

1

C3
1P+N Right
16A
30mA
AC
C

1

C4
1P+N Right
16A
30mA
AC
C

1

C5
1P+N Right
16A
30mA
AC
C

C6
1P+N Right
16A
30mA
AC
C

Rp<4ohm
PE

Device Identification

1

1

1

1

1

1

C0.TGS

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Siguranta automata
generala din tabloul
electric TGS;

Circuit iluminat
general din grupul
sanitar nou
amenajat;

Circuit priza
monofazica 16A alimentare boiler
electric;

0.10 KW

2.00 KW

Terminal Identification (all n°)
Description

Circuit priza
Circuit priza
Circuit priza
monofazica 16A monofazica 16A monofazica 16A alimentare
alimentare
alimentare
radiatoare electrice; radiatoare electrice; radiatoare electrice;

Circuit alimentare
pompa put forat;

Pi= 7,70 KW;
Pa= 4,62KW;

Power

1.00 KW

1.50 KW

2.00 KW

1.10 KW

Cable length
Cable sections

N2XH 3x6mm2

N2XH 3x1,5mm2

N2XH 3x2.5mm2

N2XH 3x2.5mm2

N2XH 3x2.5mm2

N2XH 3x2.5mm2

CYABY 3x2.5mm2

Cable type

Canal Cablu PVC

Canal Cablu PVC

Canal Cablu PVC

Canal Cablu PVC

Canal Cablu PVC

Canal Cablu PVC

PVC d=32mm

Type cable insulation

Aparent

Aparent

Aparent

Aparent

Aparent

Aparent

LES 1KV

REALIZARE GRUP. SANITAR SC. IDICIU

N° of project: DTAC+PT nr. 159/2019 C
N° plan:

Schema de distributie generala si schema
monofilara TGS

Date:

E-04

Sef Proiect:

F arh. MARKOVICS
A.
ing. DOMAHIDI
I.

B

Proiectat:

E

A

Desenat:

D

Drawn by:

ing. DOMAHIDI I.

N° folio:

2/2

Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. /
subcap.
deviz
general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

2

1.2
1.3
1.4
2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
4.1
4.1.7
4.1.7.1
4.1.7.2
4.1.7.3
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.1.1
5.1.2
6.2

Valoarea
cheltuielilor pe
obiect (exclusiv
TVA)
Lei
3

Din care: C+M

Lei
4

Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
Proiectare
Temă de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz
general
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție
Proiect tehnic şi detalii de execuție
Construcții și instalații
SCOALA IDICIU
TROTUARE
ALIMENTARE CU APA EXTERIOARA
CANALIZARE EXTERIOARA
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și
echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
Organizare de șantier
Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului
Cheltuieli conexe organizării șantierului
Probe tehnologice și teste
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adăugată:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):
Proiectant,
SC AXA CADPROJECT SRL

BENEFICIAR
COMUNA BAHNEA

PROIECTANT
AXA CADPROJECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES

Centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări

Nr. cap. /
Cheltuieli pe categoria de lucrări
subcap. deviz
general
1
2
4.1
Construcții și instalații
4.1.7
SCOALA IDICIU
4.1.7.1
TROTUARE
4.1.7.2
ALIMENTARE CU APA EXTERIOARA
4.1.7.3
CANALIZARE EXTERIOARA
TOTAL I
4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
TOTAL II
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de
transport
4.5
Dotari
4.6
Active necorporale
TOTAL III
6.2
Probe tehnologice și teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adăugată:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Valoarea (exclusiv TVA)
Lei
3

Proiectant,
SC AXA CADPROJECT SRL

BENEFICIAR
COMUNA BAHNEA

PROIECTANT
AXA CADPROJECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: TROTUARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
Nr
1

2

3

4

4.1

Simbol

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

UM Cantitatea

TsC02XC

Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu
motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate
naturala teren cat II descarcare in autovehicul

2100945

Beton de ciment C30/37 stas 3622

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

Transport

Total

100
0,06
mc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de
100
0,02
10-20 cm,in: teren mijlociu
mp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
DA06A1
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
mc
4,18
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala
Material:
- 20 cm
Manopera:
Utilaj:
Transport:
DE11A1[2] Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 5X25 cm,pentru
m
20,00
incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie
Material:
din: beton 10 x 20 cm
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc

0,40
Material:
Transport:

5

DB02A1[1] Pavaje cu materiale de pavat cal.l asezate pe strat de nisip-6cm

6

AUT1359A Ora pr. macara pneuri brat zabrele pina la 9,9tf 3 schimburi
1

7

TRA06A...

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5
mc dist.=... km

8

TRA01A...

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= ... km.

mp

17,10
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ora
1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
tona
0,96
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
tona
14,50
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material

Manopera

Utilaj

Cheltuieli directe
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Alte cheltuieli directe
Coeficient
Contributia asiguratorie pentru
munca

Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

%

%
%

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

BENEFICIAR
COMUNA BAHNEA

PROIECTANT
AXA CADPROJECT SRL
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: TROTUARE

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Nr

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Simbol

Denumirea resursei
materiale

6202806

Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
6202818 Apa industriala pentru mortare
si betoane de la retea
7106239 Apa pentru mortare si betoane
2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm
2100945 Beton de ciment C30/37 stas
3622
2800326 Bordura beton pentru trotuare
B3 250x80x900
7801046 Material marunt
14212022 Nisip sortat nespalat 0-1 mm
00496
2800169 Pavele dublu T (biscuite) 6 cm

Furnizorul

Cantitatea

UM

Depozit

0,97

mc

0,97

Depozit

0,06

mc

0,06

Depozit
Depozit
Depozit

0,17
5,48
0,40

mc
mc
mc

0,17
9,32
0,96

24,60 buc

0,49

Depozit
Depozit
Depozit

1,00
0,86

Depozit

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total
(Lei)

Greutate

%
mc

0,00
1,15

649,80 buc

2,34

Cost
transport
(Lei)

TOTAL Lei:
Greutate:

BENEFICIAR
COMUNA BAHNEA

15,46

PROIECTANT
AXA CADPROJECT SRL
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: TROTUARE

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Simbol
11321
39921
19921
12821
12831
12841
12811
19621

Denumirea meseriei
Finisor terasamente categoria a II-a
Muncitor deservire categoria a II-a
Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a
Pavator categoria a II-a
Pavator categoria a III-a
Pavator categoria a IV-a
Pavator categoria I
Sapator categoria a II-a

Cantitatea

Total ore manopera:
TOTAL Lei:

BENEFICIAR
COMUNA BAHNEA

Pretul unitar (Lei)

Pretul total (Lei)

0,17
4,96
0,02
1,89
0,68
17,10
5,82
2,50
33,14

PROIECTANT
AXA CADPROJECT SRL
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: TROTUARE

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

1
2
3
4

Nr

Simbol
5603
5603
4005
3521

5
6

1359
20000089

Denumirea utilajului de constructii
Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t
Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t
Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf
Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)
0.21-0.39mc
Macara pneuri brat zabrele pana la 9.9tf 3 schimburi
Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)

Pretul total (Lei)

0,01
0,10
0,64
0,51
1,00
1,71

TOTAL Lei:

BENEFICIAR
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: TROTUARE

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

1

Nr

Simbol
30315

2

8888968

Tipul de transport
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera
de 5.5 mc distanta = ... km
Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu
autobasculanta pe distanta = ... km

Tone transportate Pretul unitar (Lei)
0,96

Pretul total (Lei)

14,50

TOTAL Lei:

BENEFICIAR
COMUNA BAHNEA

PROIECTANT
AXA CADPROJECT SRL
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: ALIMENTARE CU APA EXTERIOARA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
Nr
1

2

3

4

5

6

6.1

Simbol

Capitolul de lucrari

TsC02XC

Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu
motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate
naturala teren cat II descarcare in autovehicul

20019506

Tub pehd de=25 mm

SECTIUNEA FINANCIARA
UM Cantitatea

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

100
0,04
mc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip
mc
1,44
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri
m
1,00
pentru conducte
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.
mc
3,96
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in
mc
3,96
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat
Material:
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv
Manopera:
Utilaj:
Transport:
AcA43A[1] Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD in colaci cu L=100 m
m
6,00
si pozitionarea in pamant dupa imbinare...D < 63 mm inclusiv
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
buc

6,09
Material:
Transport:

6.2

1128743

BANDA AVERTIZOARE APA

m

6,60
Material:
Transport:

7

ACA10C2a Montare banda avertizare
s

8

AcA64C+

Fiting de compresiune din PEHD cu 2 imbinari (mufa
egala/redusa,cot)...D =25 mm

8.1

20020437

Cot compres.90° PEHD d. 25

m

6,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
buc
2,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
buc

2,00
Material:
Transport:

9

AcA64C+

Imbinare fiting de compresiune din PEHD cu 2 imbinari (racord/cot buc
1,00
tip FE sau FI)...D = 20-25 x 1”
Material:
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Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1

20020490

Racord compres. PEHD d. 20x1/2fe

buc

1,00
Material:
Transport:

10

AcA65C+
as

Imbinare fiting de compresiune din PPr cu 2 imbinari (racord/cot tip buc
1,00
FE sau FI)...D = 20-25 x 1”
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

10.1

20020491

Racord compres. PPr d. 20x1/2 fe

buc

1,00
Material:
Transport:

11

ACB02B[2] Montarea robinetelor cu mufa Dn=20mm

buc

11.1

4202759

buc

Robinet sferic 1 FI

1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,00
Material:
Transport:

11.2

7335868

Niplu alama 1/2

buc

2,00
Material:
Transport:

12

ACB02B% Montarea robinetelor cu mufa Dn=25mm
as

buc

12.1

4202759

buc

Robinet sferic 1 FI

1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,00
Material:
Transport:

12.2

7335868

Niplu alama 3/4

buc

2,00
Material:
Transport:

13

SE56A-1#

Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe
conducta,dimensi 1 - 2 (corectie)

buc

13.1

20012179

Filtru fin de impuritati 1"

buc

3,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,00
Material:
Transport:

13.2

20012180

Filtru magnetic anticalcar FMA

buc

1,00
Material:
Transport:

13.3

20012181

Filtru Y - FY - 500 microni

buc

1,00
Material:
Transport:

14

SE03A1

Rezervor tampon pentru instalatia hidrofor capacit. 50l

15

M1B09A01 Montare pompe submersibile pentru pompare Q=2cm/h Hp=3bar
+

15.1

3331030

Racord drept cupru fi-m DN 1/4x8 cod 46270020

buc

1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
buc
1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
buc

1,00
Material:
Transport:

15.2

20019506

Tub pehd de=25 mm

ml

7,02
Material:
Transport:

16

SF03A1

Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr. de apa,din tevi
pvc Montare in canal. inclusiv armaturi

m

6,00
Material:
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17

TRA01A...
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= ... km

18

TRA01A...

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= ... km.

Manopera:
Utilaj:
Transport:
tona
2,16
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
tona
3,61
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient
Contributie asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit

Valoare
%

%
%

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

BENEFICIAR
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PROIECTANT
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: ALIMENTARE CU APA EXTERIOARA

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Nr

Simbol

1

6202806

2
3

1128743
6716998

4

7308164

5
6

20020437
20012179

7

20012180

8

20012181

9
10

7322940
6100034

11

7801049

12

7801069

13

7335868

14
15

7335868
2200525

16

5904512

17

6621650

18

20020490

19

20020491

20

3331030

21

4121785

22
23
24

4202759
4202759
5900504

25
26

20019506
20019506

Denumirea resursei
materiale

Furnizorul

Apa industriala pentru
Depozit
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
BANDA AVERTIZOARE APA Depozit
Banda avertizoare
Pret de
referinta
Carbura calciu tehnica (carbid) Depozit
stas 102-63
Cot compres.90° PEHD d. 25 Depozit
Filtru fin de impuritati 1"
Pret de
referinta
Filtru magnetic anticalcar FMA Pret de
referinta
Filtru Y - FY - 500 microni
Pret de
referinta
Fuior cinepa
Depozit
Grund miniu anticoroziv
Depozit
g.351-4 stas 3097-80
Material marunt ( canepa
Depozit
fuior,ulei de in sicativat,grund
miniu pb,etc. )
Material marunt ( surub
Depozit
,piulite,saibe,placi marsit,etc. )
Niplu alama 1/2
Pret de
referinta
Niplu alama 3/4
Depozit
Nisip sortat nespalat de rau si Depozit
lacuri 0,0-7,0 mm
Oxigen tehnic gazos imbuteliat Depozit
stas 2031 clasa a
Placa tehnica cauciuc gar.f
Depozit
ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm
Racord compres. PEHD d.
Depozit
20x1/2fe
Racord compres. PPr d. 20x1/2 Depozit
fe
Racord drept cupru fi-m DN
Depozit
1/4x8 cod 46270020
Racord olandez et plana u1
Depozit
s482 DN 50 2 zn
Robinet sferic 1 FI
Depozit
Robinet sferic 1 FI
Depozit
Sarma sudura obisnuita s1126 Depozit
s10 colaci d = 4,00
Tub pehd de=25 mm
Depozit
Tub pehd de=25 mm
Depozit

Cantitatea

UM

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total
(Lei)

Greutate

0,40

mc

0,40

6,60
6,00

m
m

0,00
0,01

0,50

kg

0,00

2,00 buc
1,00 buc

0,00
0,40

1,00 buc

0,60

1,00 buc

0,20

0,08
0,13

kg
kg

0,00
0,00

1,00

%

0,00

1,50

%

0,00

2,00 buc

0,00

2,00 buc
1,48 mc

0,00
1,99

0,15

mc

0,00

0,75

kg

0,00

1,00 buc

0,00

1,00 buc

0,00

1,00 buc

0,00

9,00 buc

0,01

1,00 buc
1,00 buc
0,20 kg

0,00
0,00
0,00

6,09 buc
7,02 ml

0,00
0,00

Cost
transport
(Lei)

TOTAL Lei:
Greutate:

3,61
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: ALIMENTARE CU APA EXTERIOARA

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Simbol
10721
10711
12011
11621
11631
11641
11611
21511
29931
19931
320550
19621

Denumirea meseriei
Dulgher constructii categoria a II-a
Dulgher constructii categoria I
Instalator alimentare cu apa categoria I-a
Instalator sanitar categoria a II-a
Instalator sanitar categoria a III-a
Instalator sanitar categoria a IV-a
Instalator sanitar categoria I
Lacatus montaj utilaj industrial categoria I
Muncitor deservire constructii masini categoria I
Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a
Muncitor necalificat categoria I
Sapator categoria a II-a

Cantitatea

Total ore manopera:
TOTAL Lei:

BENEFICIAR
COMUNA BAHNEA

Pretul unitar (Lei)

Pretul total (Lei)

0,05
0,11
0,60
1,63
7,29
2,56
4,93
0,30
0,00
0,67
0,05
4,85
23,04
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: ALIMENTARE CU APA EXTERIOARA

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Nr
1
2

Simbol
7602
3521

Denumirea utilajului de constructii
Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf
Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)
0.21-0.39mc

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)

Pretul total (Lei)

0,20
0,34

TOTAL Lei:

BENEFICIAR
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: ALIMENTARE CU APA EXTERIOARA

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

1

Nr

Simbol
8888890

2

8888891

Tipul de transport
Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu
autobasculanta pe distanta = .... km
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu
autobasculanta distanta = ... km

Tone transportate Pretul unitar (Lei)
3,61

Pretul total (Lei)

2,16

TOTAL Lei:

BENEFICIAR
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: CANALIZARE EXTERIOARA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
Nr
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.1

Simbol

Capitolul de lucrari

TsC02XC

Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu
motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate
naturala teren cat II descarcare in autovehicul

2100919

Beton de ciment B 250 stas 3622

SECTIUNEA FINANCIARA
UM Cantitatea

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

100
0,13
mc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip
mc
4,80
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri
m
1,00
pentru conducte
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.
mc
13,20
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in
mc
13,20
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat
Material:
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ACA11E3 Montare teava pvc KG in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn
m
20,00
110
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ACA10C2a Montare banda avertizare
m
20,00
s
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
AcE183B0 Camin inspectie cu baza D.400 mm 3 intrari / 1 iesire, prelungire
buc
1,00
1+
camin L=1 m, D.160 mm
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20024419 Capac fonta camin d.400
buc
1,00
Material:
Transport:
CA01D1
Turnarea betonului simplu placa beton simplu capac marca... 1) in mc
0,15
straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la
Material:
constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc

0,15
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Material:
Transport:

11

SF03A1

Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr. de apa,din tevi
pvc Montare in canal. inclusiv armaturi

m

12

TsC02XC

Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu
motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate
naturala teren cat II descarcare in autovehicul

100
mc

13

ACE08A1

Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip la bazin vidanjabil

mc

14

TSD01C1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv

mc

15

TSD04C1

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv

mc

16

AUT1359A Ora pr. macara pneuri brat zabrele pina la 9,9tf 3 schimburi1
montare bazin vidanjabil

ora

17

TRA01A...
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= ... km

tona

18

TRA01A...

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= ... km.

tona

20,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
0,27
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,80
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7,20
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26,78
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient
Contributie asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit

Valoare
%

%
%

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: CANALIZARE EXTERIOARA

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Nr

Simbol

1

6202806

2

6202818

3

6716998

4

20023876

5

6200573

6

2100919

7
8
9
10

20024419
4203663
6110467
6712643

11
12

7317232
20013545

13

6001678

14
15

6713520
2200525

16

20023878

17

6713879

18
19

20023828
6700509

20

6714940

Denumirea resursei
materiale

Furnizorul

Cantitatea

UM

4,02

mc

4,02

0,61

mc

0,61

20,00

m

0,02

Apa industriala pentru
Depozit
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
Apa industriala pentru mortare Depozit
si betoane de la retea
Banda avertizoare
Pret de
referinta
Baza camin inspectie D.400
Depozit
mm, 3 intr./1 ies. D.160 mm
Benzina auto neetilata tip co/r Depozit
75 normala s 176
Beton de ciment B 250 stas
Depozit
3622
Capac fonta camin d.400
Depozit
Capac PVC Dn 160
Depozit
Codez 100 adeziv nii 4721-76 Depozit
Cot pvc neplast.imbin.prin
Depozit
lip.pn 10 dn 110 tip g s7175
Dicloretan cs. 17/73
Depozit
Garnitura de etansare D
Depozit
425mm
Hartie slefuire uscata sticla foi Depozit
23x30 gr 40 s1581
Mufa pvc tip g dn 110 nii 2167 Depozit
Nisip sortat nespalat de rau si Depozit
lacuri 0,0-7,0 mm
Prelungire camin tub PVC
Depozit
D.400 mm
Reductie pvc imbinata prin
Depozit
lipire tip m d = 50-110
Solutie unguenta
Depozit
Teava din p.v.c.rigid tip g
Depozit
DN110 stas 6675/2
Teu pvc pentru imbinare prin
Depozit
lipire pn 10 dn 110 stas 7174

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total
(Lei)

Greutate

1,00 buc

0,03

0,60

l

0,00

0,15

mc

0,36

1,00 buc
1,00 buc
0,29 kg
0,40 buc

0,00
0,03
0,00
0,00

0,61 kg
1,00 buc

0,00
0,00

8,60 buc

0,00

2,22 buc
15,99 mc

0,00
21,59

1,30

m

0,40 buc
0,31
21,00

Cost
transport
(Lei)

0,00
0,00

kg
m

0,00
0,11

0,40 buc

0,00

TOTAL Lei:
Greutate:

BENEFICIAR
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: CANALIZARE EXTERIOARA

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Simbol
10211
10721
10711
12031
12011
12021
12041
12011
11621
11641
29931
19931
19921
320550
19621

Denumirea meseriei
Betonist categoria I
Dulgher constructii categoria a II-a
Dulgher constructii categoria I
Instalator alimentare apa categoria a III-a
Instalator alimentare cu apa categoria I-a
Instalator alimentare cu apa categoria a II-a
Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a
Instalator alimentare cu apa categoria I-a
Instalator sanitar categoria a II-a
Instalator sanitar categoria a IV-a
Muncitor deservire constructii masini categoria I
Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a
Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a
Muncitor necalificat categoria I
Sapator categoria a II-a

Cantitatea

Total ore manopera:
TOTAL Lei:

BENEFICIAR
COMUNA BAHNEA

Pretul unitar (Lei)

Pretul total (Lei)

0,47
0,05
0,11
2,20
4,02
1,20
1,00
2,60
1,00
0,40
0,00
7,03
0,08
0,46
49,84
70,45
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: CANALIZARE EXTERIOARA

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

1

Nr

Simbol
3521

2
3

1359
4701

Denumirea utilajului de constructii
Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)
0.21-0.39mc
Macara pneuri brat zabrele pana la 9.9tf 3 schimburi
Motopompa 6- 8cp

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)

Pretul total (Lei)

3,37
1,00
0,02

TOTAL Lei:
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Beneficiarul: COMUNA BAHNEA
Proiectantul: SC AXA CADPROJECT SRL
Obiectivul: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES
Obiectul: SCOALA IDICIU
Devizul: CANALIZARE EXTERIOARA

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

1

Nr

Simbol
8888890

2

8888891

Tipul de transport
Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu
autobasculanta pe distanta = .... km
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu
autobasculanta distanta = ... km

Tone transportate Pretul unitar (Lei)
26,78

Pretul total (Lei)

7,20

TOTAL Lei:

BENEFICIAR
COMUNA BAHNEA

PROIECTANT
AXA CADPROJECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 168

LISTELE CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICEINSTALATI SANITARE TERMICE

nr
.
cr
t.
0
1
2
3
4
5

Pret
unit
ar
lei/
U.M.

Valoare
a
(exclus
iv TVA)
lei

Furniz
orul
Produc
atorul

4

5

6

Fisa
tehnica
atasata

Denumirea

U.M.

Cant.

1

2
buc

3
1

buc

1

Ft. nr.2

buc

1

Ft. nr.3

buc

3

Ft. nr.4

buc

3

Ft. nr.5

Boiler acm V= 60L
Hidrofor cu rezervor de
24L
Bazin vidanjabil 3mc
Radiator electric de
perete, 1000W
Radiator electric de
perete, 500W

7
Ft. nr.1

TOTAL (exclusiv TVA) lei
TVA
TOTAL (cu TVA) lei

buc

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

FAZA: PTh+DDE+CS
-1-

FISA TEHNICA NR. F.T. 1
Utilajul,echipamentul tehnologic: Boiler acm V= 60L
buc 1
Nr
crt

Specifiicatiile tehnice impuse prin caiet
de sarcini

0
1

1
Parametrii tehnici si functionali:
 Capacitate de stocare: 63, 2 litri
 Profil de incarcare: M
 Clasa energetica: C
 Alimentare electrica: 230 V
 Putere rezistenta electrica: 1,5 kW
 Presiune maxima de lucru: 6 bari
 Timp estimat de incalzire a apei la 40
grdC: 1,2 h
 Timp estimat de incalzire a apei la 65
grdC: 2,5 h
 Inaltime boiler: 740 mm
 Diametru: 480 mm
 Greutate boiler: 31,5 kg

2

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
 proprietati igienice ridicate,
protectie atilegionela
 agrement tehnic/certificat C E
 siguranta de functionare si
durabilitate in exploatare
Conditii de garantie si postgarantie
-garantie 24 luni de la PIF
-rezolvarea problemelor in garantie:2
zile
-postgarantie: asigurarea piesei de
schimb pe o perioada de functionare 10-15
ani si service.
Alte conditii cu caracter tehnic:
-asistenta tehnica la montaj si PIF
-instruire personal de exploatare
-se va asigura manual de exploatare in
limba romana si original.

3

4

Corespondenta
propunerii tehnice
cu specificatiile
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
2

Proiectant

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

Producator

3

Ofertant

FAZA: PTh+DDE+CS
-2-

FISA TEHNICA NR. F.T. 2
Utilajul,echipamentul tehnologic: Hidrofor cu rezervor de 24L
buc 1
Nr
crt

0
1

Specifiicatiile tehnice impuse prin caiet
de sarcini

1
Parametrii tehnici si functionali:
1.1 kW
 Putere


Nivel zgomot



Capacitate vas 24 l
expansiune



Diametru racord 1 inch
refulare

Corespondenta
propunerii tehnice
cu specificatiile
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
2

Producator

3

47 dB



Diametru racord 1 inch
aspiratie
Performante:
60
 Debit maxim l/min


Inaltime de
refulare

50 m



2

3

4

Adancime de 8 m
absorbtie
Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
 proprietati igienice ridicate,
protectie atilegionela
 agrement tehnic/certificat C E
 siguranta de functionare si
durabilitate in exploatare
Conditii de garantie si postgarantie
-garantie 24 luni de la PIF
-rezolvarea problemelor in garantie:2
zile
-postgarantie: asigurarea piesei de
schimb pe o perioada de functionare 10-15
ani si service.
Alte conditii cu caracter tehnic:
-asistenta tehnica la montaj si PIF
-instruire personal de exploatare
-se va asigura manual de exploatare in
limba romana si original.
Proiectant

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

Ofertant
FAZA: PTh+DDE+CS
-3-

FISA TEHNICA NR. F.T. 3
Utilajul,echipamentul tehnologic: Bazin vidanjabil 3mc
buc 1
Nr
crt

Specifiicatiile tehnice impuse prin caiet
de sarcini

0
1

1
Parametrii tehnici si functionali:
 DIAMETRU REZERVOR : 1300 MM;
 LUNGIME REZERVOR : 2300 MM;
 VOLUM REZERVOR : 3 MC;
 Diametru
Si
Inaltime
Guri
vizitare(mm): 500/700
Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
 proprietati igienice ridicate,
protectie atilegionela
 agrement tehnic/certificat C E
 siguranta de functionare si
durabilitate in exploatare
Conditii de garantie si postgarantie
-garantie 24 luni de la PIF
-rezolvarea problemelor in garantie:2
zile
-postgarantie: asigurarea piesei de
schimb pe o perioada de functionare 10-15
ani si service.
Alte conditii cu caracter tehnic:
-asistenta tehnica la montaj si PIF
-instruire personal de exploatare
-se va asigura manual de exploatare in
limba romana si original.

2

3

4

Corespondenta
propunerii tehnice
cu specificatiile
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
2

Proiectant

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

Producator

3

Ofertant

FAZA: PTh+DDE+CS
-4-

FISA TEHNICA NR. F.T. 4
Utilajul,echipamentul tehnologic: Radiator electric de perete, 1000W
buc 3
Nr
crt

Specifiicatiile tehnice impuse prin caiet
de sarcini

0
1

1
Parametrii tehnici si functionali:
 PUTERE ELECTRICA [W]
1,000
 DOMENIU DE REGLAJ TEMP. [°C] 5 - 30
 ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] 230/50
 GRAD DE PROTECTIE
IP 24
 INALTIME [MM] 450
 LATIME [MM]
426
 ADANCIME [MM] 100
 MASA [KG]
4,6
 CULOARE ALB
Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
 proprietati igienice ridicate,
protectie atilegionela
 agrement tehnic/certificat C E
 siguranta de functionare si
durabilitate in exploatare
Conditii de garantie si postgarantie
-garantie 24 luni de la PIF
-rezolvarea problemelor in garantie:2
zile
-postgarantie: asigurarea piesei de
schimb pe o perioada de functionare 10-15
ani si service.
Alte conditii cu caracter tehnic:
-asistenta tehnica la montaj si PIF
-instruire personal de exploatare
-se va asigura manual de exploatare in
limba romana si original.

2

3

4

Corespondenta
propunerii tehnice
cu specificatiile
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
2

Proiectant

Producator

3

Ofertant

.

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
PROIECT NR.165/2019

FAZA: PTh+DDE+CS
-5-

FISA TEHNICA NR. F.T. 5
Utilajul,echipamentul tehnologic: Radiator electric de perete, 500W
buc 3
Nr
crt

Specifiicatiile tehnice impuse prin caiet
de sarcini

0
1

1
Parametrii tehnici si functionali:
 PUTERE ELECTRICA [W]
500
 DOMENIU DE REGLAJ TEMP. [°C] 5 - 30
 ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] 230/50
 GRAD DE PROTECTIE
IP 24
 INALTIME [MM] 450
 LATIME [MM]
348
 ADANCIME [MM] 100
 MASA [KG]
4
 CULOARE ALB
Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
 proprietati igienice ridicate,
protectie atilegionela
 agrement tehnic/certificat C E
 siguranta de functionare si
durabilitate in exploatare
Conditii de garantie si postgarantie
-garantie 24 luni de la PIF
-rezolvarea problemelor in garantie:2
zile
-postgarantie: asigurarea piesei de
schimb pe o perioada de functionare 10-15
ani si service.
Alte conditii cu caracter tehnic:
-asistenta tehnica la montaj si PIF
-instruire personal de exploatare
-se va asigura manual de exploatare in
limba romana si original.

2

3

4

Corespondenta
propunerii tehnice
cu specificatiile
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
2

Proiectant

,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN
COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU’’
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Producator

3

Ofertant

FAZA: PTh+DDE+CS
-6-

