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1. LISTĂ RESPONSABILITĂŢI: 

 

Arhitectură:             

     

Arh. MUSULBAS-POPOVICI Serghei 
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2. MEMORIU 

2.1. DATE GENERALE: 
• Denumire Proiect: “REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SULITA, COM. 

SULITA, JUD. BOTOSANI" 
• Beneficiar: COM. SULITA, JUD. BOTOSANI 
• Adresa beneficiar: COM. SULITA, JUD. BOTOSANI 

• Proiectant : S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L. 
• Nr. Proiect : 100/2020 

 
Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: 
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; 

Descrierea amplasamentului: 
 Terenul se află în proprietatea comunei Suliţa, intravilanul administrativ al comunei 

Sulita, conform HCL nr.5/24.01.2013, cu suprafaţa de 12505,00 mp (conform actelor puse 
la dispozitie), parcela cadastrală PC 557 / nr cad. 52165. 
 Terenul este ocupat de o construcţie ce adăposteşte Scoala gimnaziala nr.1 Sulita 

– reprezentând obiectul acestui proiect, si alte constructii anexe, C2, C4, C5, C6, C7, C8. 
Terenul nu prezintă denivelări accentuate, are o pantă  constanta pe directia S-N şi o formă 

neregulata. 
 In prezent pe teren exista C1 – Cladirea Scolii construita din caramida in anul 1973 

cu o suprafata la sol de 520 mp (conform actelor atasate). 
Conform certificat de urbanism nr 14/07/07/2020 emis de Com. Sulita, jud. 

Botosani, se doreste “Reabilitare Scoala GImnaziala nr.1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani” 

– amenajarea de grupuri sanitare destinate elevilor intrucat in acest moment scoala nu 
indeplineste normele in vigoare din acest punct de vedere si alinierea la normele de 

siguranta la foc (inchiderea scarilor de evacuare). 
Nu sunt înregistrate sarcini, litigii sau interdicții de construire. 
Accesul se realizeaza dinspre DS 457 si DJ 297. 

Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;  
 

Vecinătăţile sitului: 
 Nord-Est:  Drum nr. cad. 52010 
 Sud - Est : drum  

 Sud - Vest : drum  
 Nord - Vest : prop. privata  

Distanta pana in vecinătăţi: 
 Nord-Est:  Drum nr. cad. 52010~36,73 m pana in limita de prop. 
 Sud - Est : drum ~13,89 m pana in limita de prop. 

 Sud - Vest : drum ~12,60 m pana in limita de prop. 
 Nord - Vest : prop. privata ~87,64 m pana in limita de prop. 

Accese:  
Accesul în incintă se face din DS 457 si DJ 297 conform ridicarii topografice, drumuri 

cu care terenul studiat se invecineaza. 

Clima şi fenomenele naturale specifice 
• din punctul de vedere al încărcării dată de zăpadă conform CR 1-1-3/2012: 

S0, = 2,5 kN/m2cu IMR = 50 ani; 
• din punctul de vedere al încărcării din vânt conform CR 1-1-4- 2012. 
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qb= 0,70 kPa – presiunea de referinta dinamică a vântului cu IMR 50 ani; 

Geologia şi seismicitatea 
 Conform studiului geotehnic, atasat prezentei documentatiei, terenul are risc 

geotehnic moderat, categoria geotehnica 2.  
Stratificarea terenului de fundare se va analiza in studiul geotehnic atasat documentatiei. 
 

CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI: 
 În conformitate cu P100-1/2013 clădirea se încadrează în clasa de importanță si 

expunere „II”, cu valoarea factorului de importanta-expunere pentru actiunea seismica 
λ1,e=1,2.  
 Conform HG 766/1997 imobilul se încadrează în categoria de importanta C – 

„importanță normală”. 
Prezentarea clădirii: cf. cap. corespunzător al memoriilor de specialitate. 

Relaţii de stabilire a punctajului (cf. “Regulament”): 
P(n) = k(n) x ∑ p(i) / n(i) ; 
Stabilirea punctajului funcţie de criteriile prevăzute in regulament: 

Nr. Denum. criteriu k(n) p(i) p(ii) p(iii) P(n) 

1 Importanța vitală 1 2 1 1 1.33 

2 Importanța social-economică și 

culturală 

1 4 2 2 2.66 

3 Implicarea ecologică 1 1 1 1 1 

4 Necesitatea luării în considerare a 
duratei de utilizare 

1 4 1 2 2.33 

5 Necesitatea adaptării la condițiile 
locale de teren și mediu 

1 4 1 1 2 

6 Volumul de muncă și de materiale 
necesare 

1 2 1 1 1.33 

      10.65 

Cf. precizărilor din regulament, rezulta încadrarea in clasa “C” de importanta NORMALA.  
Categoria de importață a clădirii C - conform HGR nr. 766/1997 
Clasa de importață a clădirii III - conform normativ  

P100 - 1/2013 
Gradul de rezistență la foc II 

Conform P 100-1/2013 rezultă pentru 
amplasament: 

ag = 0.20 g 
Tc =0.7 sec 

 

2.2. MEMORII PE SPECIALITĂŢI 
2.2.1. MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURĂ 

 Documentaţia DTAC/PTH a fost întocmită la solicitarea  beneficiarului în baza 
Certificatului de urbanism nr.  14/07/07/2020 emis de Com. Sulita, jud. Botosani, 
unde se doreste “Reabilitare Scoala GImnaziala nr.1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani” – 

amenajarea de grupuri sanitare destinate elevilor intrucat in acest moment scoala nu 
indeplineste normele in vigoare din acest punct de vedere si alinierea la normele de 

siguranta la foc. 
 Cladirea care functioneaza ca si "SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SULITA, COM. 
SULITA, JUD. BOTOSANI" a fost construita in anul 1973, conform datelor furnizate de 

Primaria Com. Sulita. 
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Cladirea existenta are regim de inaltime parter+etaj. 

 Construcţia are în plan forma rectangulară cu dimensiunile maxime de  39,80 x 
21,15 m conform releveu; regim de înălţime parter+etaj, iar înălţimea maxima este de 

10,00 m.  
 Structura de rezistenţă a clădirii este alcătuită din zidarie portanta. 
Construcţia are gradul II de rezistenţă la foc şi categoria de importanţă normală C, clasa 

de importanţă III. 
 Solutia propusa, din punct de vedere arhitectural, consta in recompartimentarea 

unor spatii pentru crearea de grupuri sanitare  conform „Ordinul de igiena si sanatate nr. 
1955 din 18 octombrie 1995” ”( pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile 
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor). Totodata se urmareste si 

alinierea la normele de siguranta la foc aflate in vigoare. 
AMPLASAMENT SI DATE GENERALE 

 Terenul se află în proprietatea comunei Suliţa, intravilanul administrativ al comunei 
Sulita, conform HCL nr.5/24.01.2013, cu suprafaţa de 12505,00 mp (conform actelor puse 
la dispozitie), parcela cadastrală PC 557 / nr cad. 52165. 

 Terenul este ocupat de o construcţie ce adăposteşte Scoala gimnaziala nr.1 Sulita 
– reprezentând obiectul acestui proiect, si alte constructii anexe, C2, C4, C5, C6, C7, C8. 

Terenul nu prezintă denivelări accentuate, are o pantă  constanta pe directia S-N şi o formă 
neregulata. 

In prezent pe teren exista C1 – Cladirea Scolii construita din caramida in anul 1973 cu o 
suprafata la sol de 520 mp (conform actelor atasate). 
     Conform certificat de urbanism nr 14/07/07/2020 emis de Com. Sulita, jud. 

Botosani, se doreste “Reabilitare Scoala GImnaziala nr.1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani” 
– amenajarea de grupuri sanitare destinate elevilor intrucat in acest moment scoala nu 

indeplineste normele in vigoare din acest punct de vedere si alinierea la normele de 
siguranta la foc. 
Nu sunt înregistrate sarcini, litigii sau interdicții de construire. 

Accesul se realizeaza dinspre DS 457 si DJ 297. 
Regim juridic conf. CU nr. 14/07.07.2020 (com. Sulita, jud. Botosani) 

Terenul este situat in intravilanul teritoriului administrative al comunei Sulita, sat Sulita, 
PC 557 CF 52165, categoria de folosinta curti- constructii. 
Regim economic conf. CU nr. 14/07.07.2020 (com. Sulita, jud. Botosani) 

In prezent pe teren exista C1 – Cladirea Scolii construita din caramida in anul 1973 cu o 
suprafata la sol de 520 mp (conform actelor atasate). Suprafata contruita la sol este de 

520 mp. Accesul se realizeaza dinspre DS 457 si DJ 297. 
Regim tehnic conf. CU nr. 14/07.07.2020 (com. Sulita, jud. Botosani) 
Se propune amenajarea de grupuri sanitare pentru copii si perosane cu dizabilitati in 

interiorul scolii, la parter, intr-o actuala sala de clasa. Se va pastra in plan forma existent, 
cu strutura de rezistenta existent. 

Distanta pana in vecinătăţi: 
 Nord-Est:  Drum nr. cad. 52010~36,73 m pana in limita de prop. 
 Sud - Est : drum ~13,89 m pana in limita de prop. 

 Sud - Vest : drum ~12,60 m pana in limita de prop. 
 Nord - Vest : prop. privata ~87,64 m pana in limita de prop. 

Accese:  
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Accesul în incintă se face din DS 457 si DJ 297 conform ridicarii topografice, drumuri cu care 

terenul studiat se invecineaza. 
DESCRIERE SITUATIE EXISTENTA 

 Corpul de clădire analizat nu prezintă uzură fizică evidentă ca urmare a perioadei 
de exploatare, nefiind necesară intervenția asupra elementelor structurale ale cladirii, iar 
prin intermediul intervențiilor făcute nu se afectează structura de rezistență.  

 Clădirea existentă are dimensiunile în plan de 39,80 X 21,15 m, având  regim de 
înălţime parter+etaj, înălţimea maxima  este de 10,00 m. 

 Structura de rezistenţă a clădirii este din zidarie portanta de caramida.  
Pereţii exteriori existenţi din zidărie de cărămidă de 30 cm + termoizolatie 10 cm sunt  
finisaţi cu tencuială decorativă. 

 Tâmplăria exterioară este realizată din profile de PVC şi geam termopan care 
conferă un grad de etanşeitate mărit atât la aer cât şi la radiaţia solară.  

 Acoperişul este tip şarpantă cu învelitoare din tablă tip ţiglă. Apele meteorice sunt 
dirijate în jgheab Ø 15 cm din tablă şi aruncator Ø 12.5 cm din tablă. 
 Trotuarele perimetrale existente sunt realizate din dale de beton.  

INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI 
- SUPRAFAŢĂ TEREN         12505,00 mp 

- SUPRAFAŢĂ CĂI DE ACCES, TROTUARE PERIMETRALE      ~70.00 mp 
- ARIA CONSTRUITĂ (relevata)          500,00 mp 

- ARIA CONSTRUITĂ (din ridicarea topo)        525,67 mp 
- ARIA CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ (relevata)       974,00 mp 
- SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA (din ridicarea topo-toate cladirile existente)                                                                           

1356,16 mp  
- Regimul de înălţime este Parter+ etaj 

- înălţime utilă: Parter – 3,30 m; Etaj - 3,45 m; 
- H max = 10,00 m 
- POT EXISTENT– 10,84 % 

- CUT EXISTENT – 0,10 
Caracteristicile principale ale construcției existente:  

Dimensiunile în plan și înălțimile maxime ale clădirii existente sunt: 
o Dimensiuni maxime 39,80x21,15 m conform releveu 
o H util parter – 3,30 m 

o H util etaj– 3,45 m 
o H maximă – 10,00 m 

În ceea ce privește accesul în corpul principal al clădirii, acesta este asigurat prin fațada 
lateral stanga respectiv lateral dreapta. 
 

FUNCŢIONAL ŞI SUPRAFEŢE -  SITUATIE EXISTENTA: 
S CONSTRUITA PARTER - 500,00 MP 

WINDFANG        3,00 
HOL ACCES        14,25 
CS         16,75 

CABINET DIRECTOR      16,25  
SECRETARIAT       16,00 

CANCELARIE       33,25 
G.S.         12,00 
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HOL         88,50 

LABORATOR       47,00 
SALA CLASA 1       47,00 

SALA CLASA 2       46,75 
SALA CLASA 7       47,50 
CS         14,50 

C.T.         19,00    
S UTILA        421,75 mp 

ETAJ: 
S CONSTRUITA ETAJ - 474,00 MP 
SALA CLASA 3       47,50 

SALA CLASA 4       46,75 
SALA CLASA 5       47,00 

SALA CLASA 6       47,00 
HOL ACCES        8,50 
HOL         76,75 

BIBLIOTECA       68,50 
DEPOZITARE 1       16,50 

DEPOZITARE 2       16,00  
S UTILA         374,50 mp 

S CONSTRUITA DESFASURATA - 974,00 MP 
S UTILA DESFASURATA -  796,25 MP 
FINISAJE EXTERIORE 

 Pereţii exteriori existenţi din zidărie de cărămidă de 30 cm+termoizolatie 10 cm 
sunt finisaţi cu tencuială decorativă . 

 Tâmplăria exterioară este realizată din profile de PVC şi geam termopan care 
conferă un grad de etanşeitate mărit atât la aer cât şi la radiaţia solară.  
 Acoperişul este tip şarpantă cu învelitoare din tablă gri. Apele meteorice sunt 

dirijate în jgheab Ø 15 cm din tablă şi aruncatoare Ø 12.5 cm din tablă. 
Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. 

Tipurile de finisaje exterioare sunt urmatoarele: 
- TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR, CULOARE BEJ 
- TENCUIALA SOCLU, CULOARE GRI 

- TAMPLARIE FERESTRE PVC, CULOARE ALB 
- TAMPLARIE USI PVC, CULOARE ALB 

- TROTUAR PERIMETRAL, BETON 
- INVELITOARE TABLA, CULOARE GRI 
- PAZIE PVC, CULOARE ALB 

- JGHEAB TABLA, CULOARE GRI 
- ARUNCATOR TABLA, CULOARE GRI 

- TENCUIALA COS DE FUM, CULOARE GRI 
FINISAJE INTERIORE 
 Sunt folosite pardoseli uşor de întreţinut. În toate spaţiile comune, în spaţiile cu  

un trafic intens, unde este nevoie de o întreţinere uşoară şi igienică, pardoseala este din 
covor PVC. Salile de clasa si restul incaperilor au pardoseala din parchet. 

Suprafeţele interioare ale pereţilor sunt finisate cu var lavabil si lambriu pana la h=1,20. 
Zugrăvelile sunt făcute cu var lavabil. 
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Ferestrele sunt din profile PVC cu min. 5 camere termoizolatoare cu protecţie la punte 

termică şi geamuri duble, tip float, accesoriile de cea mai bună calitate. 
Descrierea structurii de rezistență  a construcției 

 Corpul de clădire prezintă o formă în plan cu dimensiunile maxime 39,80x21,15 m 
conform releveu. Planșeele peste parter, respectiv peste etaj sunt realizate din beton. 
Structura de rezistenta a cladirii este realizata din peretii structurali din zidarie de caramida 

cu grosimea 30 cm. 
Acoperișul clădirii este de tip șarpantă din lemn pe scaune, iar învelitoarea din tablă. 

 Obiectivul beneficiază de alimentare cu energie electrică de la rețeaua electrică 
existentă în localitate (S.C. E-ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.). 
Iluminatul normal din obiectiv este realizat prin corpuri de iluminat tip plafoniere si aplica 

1x60W. 
Alimentarea cu energie electrică a receptorilor se realizează prin prize simple 16A/230V. 

LUCRARILE DE INTERENTIE cuprinse in prezenta documentatie: 
 Din punct de vedere al  compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu 
normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate se 

evidentiaza faptul ca nu sunt indeplinite cerintele „Ordinului de Igiena si Sanatate nr. 
1955 din 18 octombrie 1995”(pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor). 
Grupurile sanitare nu sunt corespunzatoare nici functiunii pe care o deservesc, nici 

legislatiei in vigoare. 
 Solutia de interventie consta in amenajarea unor grupuri sanitare conforme 
cu „Ordinul de Igiena si Sanatate nr. 1955 din 18 octombrie 1995”(pentru 

aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 
copiilor şi tinerilor), in cadrul unor incaperi existente, prin realizarea unor noi 

compartimentari. In acelasi timp aceasta solutie implica refacerea finisajelor si instalatiilor 
electrice, termice si sanitare din zona in care se intervine.  
 Pe langa aceasta interventie de realizare a grupurilor sanitare se prevede si 

alinierea la masurile de siguranta la foc  prin inchiderea scarilor de evacuare. 
 Interventia propusa, amenajarea de grupuri sanitare in conformitate cu legislatia 

in vigoare determina necesitatea realizarii si urmatoarelor categorii de lucrari: 
- desfacerea si refacerea pardoselii, a finisajelor(pereti, tavane)  si instalatiilor 

existente din zona de interventie (zona unde se amenajeaza grupurile sanitare) 

-  in urma desfacerii pardoselilor ce trebuie refacute, se va turna o sapa armata 
peste care se va monta noua pardoseala - gresie 

- montarea de tamplarie de interior (usi) noua in zona unde se amenajeaza 
grupurile sanitare 

- crearea unor pereti de compartimentare noi din rigips in zona grupurilor 

sanitare in vederea recompartimentarii spatiului 
- refacerea instalatiilor termice si electrice in zona de interventie 

- crearea instalatiei sanitare necesare utilizarii in conditii optime a grupurilor 
sanitare propuse 

- realizarea unui put forat si a unui bazin vidanjabil in exterior 

- montare instant apa calda 
- inchiderea caselor de scara in vederea respectarii normelor de siguranta la foc. 

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI (ACEEASI CU CEI EXISTENTI)  
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- SUPRAFAŢĂ TEREN         12505,00 

mp 
- SUPRAFAŢĂ CĂI DE ACCES, TROTUARE PERIMETRALE      ~70.00 mp 

- ARIA CONSTRUITĂ (relevata)          500,00 
mp 

- ARIA CONSTRUITĂ (din ridicarea topo)        525,67 mp 

- ARIA CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ (relevata)       974,00 mp 
- SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA (din ridicarea topo-toate cladirile existente)                                                                                          

1356,16 mp 
- Regimul de înălţime este Parter+ etaj 
- înălţime utilă: Parter – 3,30 m; Etaj - 3,45 m; 

-  H max = 10,00 m 
-  POT EXISTENT– 10,84 % 

-  CUT EXISTENT – 0,10 
Vecinătăţi: (ACELEASI CU CELE EXISTENTE) 

 Nord-Est:  Drum nr. cad. 52010~36,73 m pana in limita de prop. 

 Sud - Est : drum ~13,89 m pana in limita de prop. 
 Sud - Vest : drum ~12,60 m pana in limita de prop. 

 Nord - Vest : prop. privata ~87,64 m pana in limita de prop. 
Accese: (ACELEASI CU CELE EXISTENTE) 

 În incintă se asigură accesul pietonal până lângă construcţia existenta cu 
utilizarea aleilor existente. Accesul se face de pe latura de Nord-Est, latura pe care terenul 
studiat se invecineaza cu drum - nr . cad. 52010. 

 Incinta este dotată cu un gard perimetral cu panouri din sârmă din fire 
galvanizate fixate prin sudură de stâlpi metalici, de cca. 1,50 m înălţime, cu soclu de 

30,00 cm şi fundaţii izolate din beton armat. 
 Accesul în incintă se face din DS 457 si DJ 297 conform ridicarii topografice, 
drumuri cu care terenul studiat se invecineaza. 

FINISAJE INTERIORE 
 Sunt folosite pardoseli uşor de întreţinut şi care oferă o igienă maximă în funcţie 

de destinaţia încăperii. În toate spaţiile unde se intervine, zona de  grupuri sanitare 
propuse, este nevoie de o întreţinere uşoară şi igienică, este propusa pardoseală din 
gresie. In restul incaperilor vor ramane finisajele existente. 

Suprafeţele interioare ale pereţilor sunt finisate cu vopsea lavabilă. In zona grupurilor 
sanitare se propune placarea peretilor pana la inaltimea 1,80 m cu placaje 

ceramice.Zugrăvelile la tavanele din zona de interverntie sunt  făcute cu var superlavabil. 
 Ferestrele sunt din profile PVC cu min. 5 camere termoizolatoare cu protecţie la 
punte termică şi geamuri sablate duble, tip float si nu se schimba. 

Uşile de la spaţiile interioare unde se intervine vor fi din PVC şi nu au praguri. 
DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI ŞI SISTEMUL CONSTRUCTIV 

 Construcţia în cadrul căreia se propune amenajarea de grupuri sanitare pentru 
copii si  persoane cu dizabilitati, va păstra în plan forma existentă, cu structura de 
rezistenţă existentă. Construcţia are gradul II de rezistenţă la foc şi categoria de 

importanţă normală C, clasa de importanţă III. 
S CONSTRUITA PARTER - 500,00 MP 

WINDFANG     3,00 
HOL ACCES     14,25 
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CS       16,75 

CABINET DIRECTOR   16,25  
SECRETARIAT    16,00 

CANCELARIE    33,25 
G.S.       12,00 
HOL       83,50 

LABORATOR    47,00 
SALA CLASA 1    47,00 

SALA CLASA 2    46,75 
HOL       10,25 
G.S.       11,50 

G.S.       20,00    
G.S.       3,75 

CS       19,00 
C.T.       19,00 
S UTILA        419,25 mp 

ETAJ: 
S CONSTRUITA ETAJ - 474,00 MP 

SALA CLASA 3    47,50 
SALA CLASA 4    46,75 

SALA CLASA 5    47,00 
SALA CLASA 6    47,00 
HOL ACCES     8,50 

HOL      72,75 
CS      3,75 

BIBLIOTECA    68,50 
DEPOZITARE 1    16,50 
DEPOZITARE 2    16,00 

S UTILA        374,25 mp 
S CONSTRUITA DESFASURATA - 974,00 MP 

S UTILA DESFASURATA -  793,50 MP 
STRUCTURA 

Nu se intervine asupra structurii de rezistenta si nu sunt necesare lucrari 

de consolidare a acesteia. Lucrarile propuse nu afecteaza structura de rezistenta 
existenta. 

INSTALATII 
Pentru detalii legate de instalatii se vor analiza memoriile de specialitate. 
Toate elementele din lemn utilizate, atat la lucrarile de arhitectura cat si 

cele de structura, vor fi tratate antiseptic si ignifug, cu solutii tip, pentru 
indeplinirea normelor P.S.I. 

 
Dotari, branşamente si utilităţi: 
Constructia va fi dotată cu toate facilităţile. 

Instalaţiile interioare vor fi realizate cu materiale moderne, după specificatiile din 
proiectul de instalatii. Pentru detalii se vor analiza memoriile de specialitate. 

Constructia va fi dotată cu toate facilităţile. Instalaţiile interioare vor fi realizate cu 
materiale moderne, după preferința beneficiarului. 
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Clădirea va avea asigurate următoarele utilităţi: 
Alimentarea cu apă:  

Alimentarea cu apă  se va face prin racord la put forat propus. 
 

Evacuarea apelor uzate 

Evacuarea apelor uzate menajere se va asigura prin racordarea obectivului la bazin 
vidanjabil propus. 

Asigurarea agentului termic 
Incălzirea se va asigura prin intermediul CT existent. 
 

Alimentarea cu energie electrică 
Alimentarea cu energie electrică se va face de la reţeaua naţionala de distribuţie a 

energiei electrice. 
 

Salubritate 

Depozitarea deseurilor se va face in europubele amplasate pe o platforma betonata 
şi vor fi ridicate periodic de catre firma specializată care deserveşte zona. 

Se vor respecta prevederile art. 17 din Ordinul 119/2014 "Ordin al ministrului 
sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei". 
 

Măsuri privind termoizolarea constructiei 

1. Peretii exterior prezinta un strat de termoizolatie de 10 cm grosime. 
2. Tâmplăria exterioară are multiple camere de izolare termică şi protecție contra 

punților termice. Geamurile sunt fi tip Termopan. Nu necesita schimbarea lor. 
 

Măsuri privind hidroizolarea  construcţiei 

Nu se prevad masuri speciale de hidroizolare a constructiei intrucat nu se intervine 
la exterios, singurile interventii fiind la interior prin amenajarea de grupuri sanitare in locul 

unei Sali de clasa. 
 

CONCLUZII 

Atribuirea lucrărilor, începerea lucrărilor şi desfăşurarea lor se va face conform 
legislaţiei în vigoare, după obţinerea autorizaţiei de construire. 

Se va anunţa în scris la Inspecţia în Construcţii începerea lucrărilor. 
Se va realiza şi afişa PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI. 
Se va completa CARTEA CONSTRUCŢIEI. 

Se va solicita ASISTENŢĂ TEHNICĂ din partea proiectantului în condiţiile legale. 
Calitatea materialelor puse în operă, indiferent dacă sunt locale sau livrate de terţi 

furnizori, va fi atestată prin buletine de calitate care însoţesc aceste materiale şi care sunt 
emise de un laborator de specialitate autorizat, în conformitate cu normele Uniuni Europene. 
Proiectul nu este cu impact de mediu. 

VALORIFICAREA PROIECTULUI 
 După obţinerea autorizaţiei de construire în vederea execuţiei, orice modificare a 

proiectului, atât ca soluţie tehnică, cât şi ca materiale se va face numai de către proiectant 
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sau cu acordul acestuia indiferent că ea este solicitată de beneficiar, executant sau oricare 

alta parte. 
 În caz contrar proiectantul îşi declină orice responsabilitate şi este absolvit de 

eventualele urmari nedorite din timpul execuţiei sau a exploatării construcţiei. 
Orice modificare importantă a clădirii se va face cu reproiectare, dupa caz şi 

reactualizarea autorizaţiei de construcţie. 

Executantul va trebui sa respecte întocmai proiectul tehnic şi detaliile de execuţie şi 
va ţine CARTEA CONSTRUCŢIEI la zi conform legislaţiei în vigoare. 

Proiectul nu poate fi reutilizat, multiplicat, înstrăinat fără acordul proiectantului. 
Nerespectarea acestui aliniat atrage sancţiuni utilizatorului. 

 

 

Intocmit,                                                            

Arh. MUSULBAS-POPOVICI SERGHEI  
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                      FAZA P.TH. 

 
2.3 CAIET DE SARCINI – ARHITECTURA 

 
Denumire lucrare: „REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SULITA, COM. SULITA, JUD. 
BOTOSANI" 

Amplasament:                                                      SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI 
Nr. Proiect:                                                                          100/2020 

Beneficiar: PRIMĂRIA COM. SULITA, JUD. BOTOSANI PRIN PRIMAR CIUBOTARIU COSTINEL 

Proiectant general:                                S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L., IAȘI 
 

BORDEROU - ARHITECTURĂ 
1) Tencuieli 

2) Demolări 
3) Șape pentru pardoseli 
4) Tâmplărie 

5) Pardoseli 
6) Zugrăveli și vopsitorii 

7) Placaje cu plăci de faianță sau gresie 
8) Compartimentări din gips carton 

9) Norme de protecția muncii 
 
    

Indicatiile din acest "Caiet de sarcini" stabilesc conditiile tehnice ce trebuiesc luate in 
considerare la executia principalelor lucrari de arhitectura – finisaje pentru realizarea 

obiectivului de investitii „REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SULITA, COM. SULITA, 
JUD. BOTOSANI" 

Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in raport cu 

complexitatea lucrarilor efectiv necesare si cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare. 
 

 
 
Proiectant, 

arh. Serghei Musulbas 
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ARHITECTURĂ 

1. TENCUIELI 
A.1. TENCUIELI INTERIOARE 

 
1.  CONDIŢII TEHNICE GENERALE 
1.1. Standarde şi normative de referinţă 

Acolo unde există contradicţii între prevederile prezentelor specificaţii şi prescripţiile 
cuprinse în standardele şi actele normative enumerate mai jos, vor avea prioritate 

prezentele specificaţii. 
 STAS 3910/1-76- Var. Reguli pentru verificarea calităţii; STAS 146-80 - Var 

pentru construcţii; STAS 9201-80 - Var hidratat în pulbere, pentru construcţie; STAS 

545/1-80 - Ipsos pentru construcţii 
 STAS 790-84 - Apa pentru betoane şi mortare  

 STAS1030-85 - Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială; STAS2634-80 - 
Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode de încercare 

 STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi 

minerali 
 STAS 2542-82 - Impletituri din sârmă. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale 

 STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapidă a mărcii cimentului; STAS 7055-
87 - Ciment Portland alb; SR EN 196-7-1995 - Ciment. Reguli pentru verificarea calităţii; 

SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland; STAS 1500-78 - Lianţi hidraulici. 
Cimenturi cu adaosuri  

 STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase 

 C 18-83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umede 
 C 56-85 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii, instrucţiunile pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse şi 
modificările la acestea 

2. MATERIALE ŞI PRODUSE 

2.1. Materiale 
1. Cimentul - Conform STAS 1500-78 - se va utiliza ciment Portland cu adaosuri 

marca 35 N/mmp simbol Pa 35, ţinându-se cont de indicaţiile din proiect. 
2. Nisipul - conform STAS 1667-76 - se va utiliza, conform indicaţiilor din proiect, 

nisipul natural de râu (de formă rotundă) sau de carieră (zgrunţuros) cu granulozitate 0  3 

mm sau 0  7 mm, care trebuie să fie curat, să provina din roci stabile (nealterabile la aer, 
apă sau îngheţ), să conţină granule de diferite mărimi, să nu provină din roci feldspatice 
sau sistoase. 

3. Var pentru construcţii – conf.STAS 146-80-se va folosi sub forma de pastă de var 
de tip I cu rand. în pastă de min. 2,2 l/kg sau tip II cu rand. min. 1,6 l/kg, ţinându-se cont 

de indicaţiile din proiect. 
4. Ipsosul - conform STAS 545/1-80 - se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conf. 

proiectului. 

5. Apa - conform STAS 790-84 - va fi apă potabilă, curată, fără conţinut de săruri, 
acizi, grăsimi. Nu se va folosi apa din alte surse (lacuri, râuri, izvoare, etc.) fără ca în 

prealabil să fie supusă analizelor. 
6. Adaosuri pentru reglarea timpului de priză, plastifianţi. Se vor utiliza conform 

aprobării Consultantului : REPLAST - întârzietor de priză pentru mortare de ciment, ciment-

var sau similar, Clorura de calciu - accelerator de priză sub formă de soluţie cu concentraţie 
10% pentru prepararea manuală sau 20% pentru prepararea mecanizată a mortarelor, 
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L.S.C. (lignosulfatul de calciu) - conform STAS 8626-70 - adaos plastifiant, DISAN - 

conform STAS 8625-90 - plastifiant mixt dispersant şi antrenor de aer (utilizarea se va face 
conform Normativ C140-86, anexa V.3.1.). Se va ţine cont de indicaţiile din proiect. 

2.2. Coloranţi şi alte adaosuri 
Se va ţine cont de indicaţiile din proiect . 
1. Coloranţi minerali - conform STAS 6632/2/3/-91; STAS 6632/4-83; STASm 9537-

85; STAS 2488/86; STAS 2539-79, trebuie să nu reacţioneze chimic cu apa, lianţii sau 
agregatele din compoziţia mortarului, să se răspândească uniform în masa acestuia, să nu-

şi schimbe culoarea şi să nu se decoloreze sub acţiunea razelor solare, să aibă putere mare 
de colorare, să nu micşoreze rezistenţele mecanice ale mortarului şi să nu fie toxice. 

2. Poliacetat de vinil (aracet) - conform STAS 7058- 91 - se vor utiliza sortimentele 

DP 25 sau DP 50 pentru prepararea mortarelor adezive. 
2.3. Amestecuri 

Se va ţine cont de indicaţiile din proiect. 
1. Pentru recomandări generale se vor consulta specificaţiile de la capitolul Mortare 

pentru tencuieli.  

2. Se pot utiliza : Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T, Mortar de var-ciment 
pentru tencuieli marca M 10-T, marca M 25-T, Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca 

M 50-T, Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T. 
3. Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificaţiile de la capitolul Mortare 

pentru tencuieli.  
4. Dozarea se va face volumetric cu toleranţe de 2% pentru lianţi şi 3% pentru 

agregate. 

2.4. Livrare, depozitare, manipulare  
1. Agregatele 

a. Agregatele vor fi transportate şi depozitate în funcţie de sursa de provenienţă şi 
sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel încât să se evite separarea lor, pierderea 
fineţii sau contaminarea cu pământ sau alte materiale străine. 

b. Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din 
nou trecute prin sită înainte de întrebuinţare. 

c. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe 
deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. 

d. Agregatele nu se vor transfera din mijlocul de transport direct la locul de 

depozitare de la şantier, dacă gradul de umiditate este astfel încât să poată afecta precizia 
amestecului de mortar; în acest caz, agregatele se vor depozita separat până ce umiditatea 

dispare. 
e. Agregatele se vor depozita în silozuri, lăzi sau platforme cu suprafeţe dure, curate. 

La pregătirea depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea 

materialelor străine. Agregatele de tipuri şi mărimi diferite se vor depozita separat. Inainte 
de utilizare, agregatele vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore. 

2. Cimentul 
a. Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali, etanşi, purtând 

eticheta pe care s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca şi tipul.  

b. Cimentul se va depozita în depozite închise, ferit de umezeală. 
c. Nu se vor accepta ambalaje a căror greutate să difere cu mai mult de 1% faţă de 

greutatea specificată. 
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d. În cazul în care Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac, Antreprenorul va 

asigura silozuri pentru depozitarea şi protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca 
mărcile şi tipurile de ciment, în siloz. 

e. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelaşi sort, dar din surse diferite, 
fără aprobarea Consultantului. Cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priză va fi 
îndepărtat de pe şantier. 

3. Alte materiale 
a. Cimentul, varul şi celelalte materiale se vor livra în saci, ambalaje întregi sau alte 

containere adecvate, aprobate de Consultant, care vor avea o etichetă vizibilă pe care s-au 
înscris numele producătorului şi sortul. 

b. Materialele vor fi livrate şi manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor 

materiale străine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele 
vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea şi testarea lor. 

c. Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate în ambalajele lor originale, astfel 
încât să se evite deteriorarea lor; ele vor avea eticheta producătorului care va permite 
identificarea lor. 

d. Materialele perisabile vor fi protejate şi depozitate în structuri etanşe, pe suporţi 
mai înalţi cu aproximativ 0,30 m faţă de elementele din jur. Pentru perioade scurte de 

timp, cimentul va putea fi depozitat pe platforme ridicate şi va fi acoperit cu prelate 
impermeabile. 

3. EXECUŢIA TENCUIELILOR 
3.1. Operaţiuni pregătitoare 
La începerea execuţiei lucrărilor de tencuieli interioare, următoarele lucrări vor fi 

terminate: 
a. Zidăria pereţilor despărţitori trebuie să fie terminată şi împănarea pereţilor din 

elemente prefabricate să fie asigurată; eventualele spargeri şi străpungeri pentru treceri de 
conducte trebuie să fie executate şi reparate. 

b. Instalaţiile electrice, de apă, de încălzire centrală prevăzute să ramina îngropate 

sub tencuiala, vor fi complet executate şi probate. 
c. Şipcile şi trestiile la pereţi şi tavane vor fi bătute. 

d. Suprafeţele suport, de tencuit, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
- Să fie rigide pentru ca tencuiala să nu se fisureze sau să se coşcovească ; să fie 

curate şi rugoase pentru a asigura o bună aderenţă a mortarului. 

- Să fie uscate; mortarul să fie întărit în rosturile zidăriei şi suprafeţele de beton să 
fie uscate, pentru ca umiditatea acestora să nu influenţeze negativ aderenţa tencuielilor. 

- Să fie curăţate de praf, noroi, urme de beton sau de mortar, pete de grăsime sau 
bitum, etc. 

- Rosturile zidăriilor de cărămidă sau înlocuitori să fie curăţate pe cca. 3-5 mm 

adâncime. 
- Să fie verificate dacă se înscriu în abaterile maxime de planeitate admise, urmărind 

ca ieşiturile locale mai mari să fie cioplite, iar intrândurile mai mari de 4,0 cm să fie 
acoperite cu o plasă de rabiţ prinsă în cuie în rosturile zidăriei. 

- Porţiunile din lemn sau metal care apar pe suprafeţele de tencuit (ghermele, grinzi, 

buiandrugi, etc.) se vor acoperi cu carton bitumat şi cu plasă de rabiţ. 
- Pe pereţii executaţi din beton celular autoclavizat sau beton macroporos la 

încăperile cu umiditate mare (peste 60%), înainte de tencuire se va aplica pe suprafaţa de 
tencuit, un strat impermeabil - bariera de vapori, conform prevederilor din proiect. 
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- Tencuielile interioare se pot executa numai după terminarea executării 

acoperişului,scurgerea apelor pluviale fiind asigurată. 
3.2. Trasarea suprafeţelor 

Trasarea este obligatorie la tencuielile finisate la care stratul vizibil este prelucrat, 
pentru a se realiza suprafeţe plane, verticale, orizontale, înclinate, muchii, concavităţi, etc. 
cu o grosime cât mai redusă şi în concordanţă cu indicaţiile din proiect. 

3.3. Tipuri de tencuieli interioare 
Tencuieli la care se face referire în acest capitol sunt tencuieli obişnuite brute, 

tencuieli obişnuite drişcuite, pe zidării de cărămidă, pe beton şi beton armat,  tencuieli 
gletuite. 

Aplicarea spriţului- strat amorsă, a grundului şi a tinciului - strat vizibil 

1. Mortarul pentru stratul de spriţ trebuie să fie fluid (consistenţa cu conul etalon să 
fie între 11 şi 13 cm), să conţină nisip în cantitate mică, să fie de acelaşi tip cu mortarul de 

grund şi să asigure o aderenţă foarte bună la stratul suport. 
2. Aplicarea spriţului se va face fie mecanizat cu maşina de tencuit, într-un singur 

strat şi o singură trecere, prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin mişcări circulare 

şi obligatoriu de jos în sus, în rânduri orizontale pe întreaga suprafaţă de tencuit, între 
fâşiile de ghidaj (repere) fie manual prin stropire cu o mătură scurtă, astfel încât grosimea 

stratului obţinut să fie de maximum 3 mm. 
3. Grundul va avea grosimea maximă de 1,5 cm, va acoperi toate neregularităţile 

suportului şi va crea suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul). 
4. Mortarele pentru grund vor avea o consistenţă mai redusă, respectiv 9-12 cm în 

cazul aplicării lor cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm în cazul aplicării lor cu mijloace 

manuale. 
5. Aplicarea mortarului de grund se poate face numai după întărirea mortarului de 

spriţ, dar nu înainte de 24 ore de la aplicarea acestuia. 
6. În cazul suprafeţelor din beton armat, care din turnare au forme regulate, fără 

denivelări mari şi fără abateri mari de la verticală sau orizontală, se va renunţa la stratul de 

grund, aplicându-se stratul vizibil direct, peste stratul de spriţ netezit şi întărit. 
7. Indiferent de modul de aplicare, după ce stratul de grund a ajuns la grosimea 

indicată în proiect, nivelarea lui se va face manual. 
8. Dacă după nivelare grundul este prea neted, va fi crestat cu mistria pe adâncime 

de 2-3 mm. 

9. Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm, variind după tipul tencuielii. 
10. Mortarul pentru tinci se va prepara cu nisip cu granule cu diametrul maxim de 1 

mm şi va avea consistenţa de 12-14 cm. 
11. Tinciul se va aplica numai după uscarea grundului, începând cu tavanul şi 

continuându-se cu pereţii. 

3.4. Abateri admisibile 
1. Abaterile admisibile vor fi conform normativelor. 

2. Defectele ce nu se admit sunt următoarele : Umflături, coşcoviri, ciupituri 
(impuşcături de var), pete, eflorescenţe, crăpături, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la 
pervazuri, plinte, obiecte tehnico-sanitare, Zgrunţuri mari (până la max. 3 mm), băşici şi 

zgârieturi adânci formate la drişcuire, la stratul de acoperire. 
3.5. Verificări în vederea recepţiei 

1. Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrările care nu respectă prevederile 
prezentelor specificaţii precum şi cele la care se remarcă următoarele neregularităţi: Nu 
respectă indicaţiile prevăzute în proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, planeitatea, 
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uniformitatea (ca prelucrare), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile, 

muchiile golurilor de uşi sau ferestre, spaleţi, Nu respectă verticalitatea şi orizontalitatea 
suprafeţelor şi muchiilor, planeitatea suprafeţelor tencuite şi nu respecta abaterile 

admisibile, Nu s-a respectat tehnologia de execuţie specificată, fapt care a condus la 
deteriorări ale lucrărilor, Nu s-au respectat indicaţiile din tabloul de finisaje aprobat prin 
proiect, Lucrările nu s-au executat în conformitate cu panoul-mostră. 

2. Consultantul poate decide, funcţie de natura şi amploarea defectelor constatate, 
ce remedieri trebuie executate şi dacă acestea se vor face local, pe suprafeţe mai mari sau 

lucrarea trebuie refăcută complet prin decopertarea tencuielii şi refacerea ei conform 
specificaţiilor. 

3. Pentru lucrările ce devin ascunse, se va încheia proces verbal, în care se va 

specifică care sunt acestea şi dacă s-au executat conform indicaţiilor din proiect şi din 
prezentele specificaţii. 

 
A.2. TENCUIELI EXTERIOARE 
1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE 

1.1. Standarde şi normative de referinţă 
Standarde : 

- STAS 146-80- Var pentru construcţi; STAS 9201-80 - Var hidratat în pulbere, 
pentru construcţie; STAS 3910/1-76- Var. Reguli pentru verificarea calităţii. 

- STAS 790-84- Apa pentru betoane şi mortare 
- STAS 2634-80- Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode de încercare; 

STAS 1030-85- Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială 

- STAS 5296-77- Cimentuiri. Determinarea rapidă a mărcii cimentului; SR 388-1995 
- Lianţi hidraulici. Ciment Portland; STAS 7055-87 - Ciment Portland alb; SREN 196- 7:95- 

Ciment. Reguli pentru verificarea calităţii; STAS 1667-76- Agregate naturale grele pentru 
betoane şi mortare cu lianţi minerali 

- C18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede 

2. MATERIALE ŞI PRODUSE 
2.1. Materiale 

1. Pentru ciment, nisip, var, var hidratat, apă, adaosuri, coloranţi, plase pentru 
susţinerea tencuielilor, plase rabiţ, se vor respecta prevederile cap. A1, 2.1. 

 2.2. Amestecuri 

Se va ţine cont de indicaţiile din proiect. 
1. Mortar de var-ciment, ca la tencuielile interioare; mortarul de var-ciment va fi 

preparat cu agregate fine, agregatul constând din piatră de mozaic de calcar, sau mozaic 
de marmură albă şi dacă nu se specifică altfel se va adăuga un pigment colorant aprobat 
de Consultant. 

2.3. Livrare, depozitare, manipulare 
Conform specificaţiei de la capitolul tencuieli interioare. 

3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
3.1. Operaţiuni pregătitoare 
1. La începerea execuţiei lucrărilor de tencuieli exterioare, următoarele lucrări vor fi 

terminate: lucrările de zidărie (închideri şi căptuşeli la diafragmele de beton armat); 
montajul instalaţiilor electrice şi sanitare prevăzute să rămână îngropate sub tencuială vor 

fi complet executate şi probate; plasele de rabiţ vor fi montate în zonele prevăzute în 
proiect; montajul diblurilor din lemn şi al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor 
elemente ale construcţiei ; montajul tâmplăriei şi protejarea ei. 
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2. Nu se vor executa tencuieli exterioare înainte de terminarea executării 

acoperişului sau hidroizolaţiei şi probarea etanşeităţii acesteia, iar evacuarea apelor 
pluviale nu este asigurată. 

3. Suprafeţele suport, de tencuit, trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii indicate la 
tencuielile interioare. 

3.2. Trasarea suprafeţelor 

1. Trasarea pereţilor se va face conform cap. Tencuieli interioare.  
2. Procurarea agregatelor, cimentului şi varului din surse diferite pe timpul executării 

lucrărilor se va face numai cu aprobarea Consultantului. 
3. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleaşi materiale, mortare cu 

aceeaşi compoziţie (acelaşi ciment, acelaşi colorant, aceleaşi dozaje, aceleaşi agregate). 

3.3. Condiţii climatice şi protecţia lucrărilor 
1. În timpul verii la executarea lucrărilor de tencuieli exterioare vor fi luate 

următoarele măsuri de protejare: Stropirea lor cu apă pe durata de cel puţin 7 zile - pentru 
completarea apei pierdute prin evaporare, Acoperirea cu rogojini, folii de polietilenă sau cu 
prelate umezite - protejare faţă de acţiunea razelor solare sau a vântului. 

2. Pe timp friguros, când temperatura scade sub +5oC, nu se vor executa tencuieli 
exterioare decât cu luarea unor măsuri de protecţie corespunzătoare. 

3.4. Tipuri de tencuieli exterioare 
Tencuielile exterioare la care se face referire în acest capitol sunt :  

Tencuieli obişnuite drişcuite, tencuieli obişnuite drişcuite pe zidării din cărămidă, 
tencuieli obişnuite drişcuite pe pereţi din beton monolit, tencuieli speciale cu praf de piatră. 

3.5. Aplicarea spriţului -strat amorsă, a grundului şi a tinciului strat vizibil 

Se va face conform specificaţiilor de la cap. Tencuieli interioare. 
3.6. Abateri admisibile 

Lucrările de tencuieli exterioare se vor înscrie în abaterile maxime admisibile 
conform cap. Tencuieli interioare. Defectele ce nu se admit sunt expuse în cadrul aceluiaşi 
capitol. 

3.7. Verificări în vederea recepţiei 
Vor fi clasificate drept lucrări defectuoase, lucrările care nu respectă specificaţiile 

normativelor. 
 
A.3. MORTARE PENTRU TENCUIELI 

1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE 
1.1. Standarde şi normative de referinţă 

Standarde: 
- STAS 790-84 - Apa pentru betoane şi mortare 
- STAS 3910/1-76- Var. Reguli pentru verificarea calităţii ; STAS 146-80  - Var 

pentru construcţii ; STAS 9201-80- Var hidratat în pulbere, pentru construcţie ; STAS 
545/1-80- Ipsos pentru construcţii 

- STAS 1667-76  - Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare ; STAS 2634-
80 - Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode de incercare ; STAS 1030-85 
Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuiala ; STAS 5296-77  - Cimenturi. Determinarea 

rapida a mărcii cimentului ; REN 196-7-1995 Ciment. Reguli pentru verificarea calităţii; SR 
388-1995 - Lianţi hidraulici.Ciment Portland 

- C-17-82-Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie 
şi tencuială, îmbunătăţirile şi completările acestora 
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2. MATERIALE ŞI PRODUSE 

2.1. Materiale 
Se va ţine cont de indicaţiile din proiect. 

1. Ciment Portland: cimentul va fi conform STAS 388-80 fără bule de aer, de culoare 
naturală sau alb, fără constituenţi care să păteze. 

2. Var hidratat în pulbere conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 

25 litri de apă la 25 kg de var. Amestecul se poate face cu 16 ore înainte de utilizare. 
3. Var pastă obţinut din var hidratat. 

4. Apă conform STAS 790-84, va fi apă potabilă, curată, fără conţinut de săruri, 
acizi, grăsimi. 

5. Agregate: nisipul va fi conform STAS 1667-76 utilizindu-se nisipul natural de râu 

sau de cariera. Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit cu nisip de concasare. Conţinutul 
de nisip natural va fi min.50%. 

2.2. Livrare, depozitare, manipulare 
Conform specificaţiei de la capitolul A1, 2.4.  
2.3. Amestecuri pentru mortare 

a. Se vor măsura materialele pentru lucrări, astfel încât proporţiile specificate în 
amestecul de mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării 

lucrărilor. 
b. Dacă nu se specifică altfel, proporţiile se vor stabili după volum. 

3. PREPARAREA MORTARELOR 
3.1. Preparare 
1. Mortarul se amestecă bine şi numai în cantităţi ce se vor folosi imediat. La 

prepararea mortarului se va folosi cantitatea maximă de apă care asigură o capacitate de 
lucrabilitate satisfăcătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului. Mortarul 

se va pune în operă în interval de 2 ore după preparare. In acest interval de timp este 
permisă adăugarea de apă la mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată, dar 
acest lucru este permis numai în recipientele zidarului şi nu la locul de preparare a 

mortarului. Mortarul care nu se foloseşte în timpul stabilit va fi îndepărtat. 
2. Dacă nu se aprobă altfel de către Consultant, pentru loturile mici, prepararea 

mortarului se va face în malaxoare mecanice cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi 
controlată cu precizie şi uniformitate. Se va amesteca cel puţin 5 minute: 2 minute pentru 
amestecul materialelor uscate şi 3 minute pentru continuarea amestecului după adăugarea 

apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăşi capacitatea specificată de 
producătorul malaxorului. Tamburul se va goli complet înainte de adăugarea lotului 

următor. La întreruperea preparării mortarului pe o durată mai mare de 1/2 ora, este 
obligatoriu ca tamburul să fie spălat cu apă amestecată cu pietriş.  

3. Prepararea mortarelor pe bază de ciment şi var hidratat se va face numai prin 

procedee mecanice, asigurându-se dozarea gravimetrică a componentelor solide ale 
mortarului cu toleranţe de +/- 2% pentru lianţi şi +/-3% pentru agregate şi amestecarea 

îngrijită a mortarului până la omogenizarea completă. 
3.2. Controlul calităţii mortarelor 
Se va face conform STAS 1030-85 urmărind caracteristicile: Omogenitatea: se va 

controla vizual, dacă amestecul are o culoare uniformă şi nu conţine bulgări sau pastă de 
var neomogenizată, Consistenţa: se va determina - în cm - cu ajutorul conului etalon, 

Densitatea aparentă în stare proaspătă, Tendinţa de segregare: se va stabili pentru 
mortarele ce urmează a fi transportate cu mijloace auto sau prin pompe de mortar; 
coeficientul de segregare pentru mortare de tencuială trebuie să fie mai mic de 40 cmc, 
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Adeziunea la suport, Capacitatea de reţinere a apei, Rezistenţa la compresiune, Rezistenţa 

la întindere prin încovoiere, Densitatea aparentă pe mortarul întărit (la 28 zile), Rezistenţa 
la îngheţ-dezgheţ. 

3.3. Transportul mortarului 
1. Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate, care trebuie 

să fie etanşe, curăţate şi spălate la interior şi exterior, ori de câte ori se schimbă natura 

materialului transportat şi la fiecare întrerupere a transportului mai mare de două ore şi 
care să permită golirea totală şi rapidă. 

2. Este interzisă descărcarea mortarelor direct pe pământ, foi de tablă sau mese 
improvizate. 

3. Durata de transport şi punerea în operă a mortarelor să se facă: în maximum 10 

ore de la preparare, pentru mortarele de ciment, ciment-var cu sau fără cenuşă de 
termocentrală şi fără întârzietor de priză, în maxim 16 ore de la preparare, în cazul 

mortarelor cu întârzietor de priză 
 
2. DEMOLĂRI 

1. GENERALITĂŢI 
Prezentul capitol cuprinde principalele condiţii tehnice de calitate pe care trebuie să 

le îndeplinească lucrările de demolări (desfaceri) şi anume: 
demolări sau desfaceri integrale sau parţiale ale elementelor clădirilor (ziduri, 

placaje, tencuieli, etc.) în vederea înlocuirii lor sau executării lucrărilor de reparaţii la 
elementele respective; 

recuperarea la maximum a materialelor pentru refolosirea lor în lucrare sau la alte 

lucrări. 
2. MATERIALE ŞI PRODUSE 

Există următoarele feluri de materiale rezultate din demolări: 
materiale recuperabile, pentru o folosire ulterioară la refacerea construcţiei cum ar fi 

cărămizi, elemente de placaj, tâmplării; acestea vor fi sortate pe sortimente, calităţi; 

materiale recuperabile, pentru o folosire ulterioară în alte situri, cum ar fi cărămizi, 
elemente de placaj, tâmplării; acestea vor fi sortate pe sortimente, calităţi; 

materiale nerecuperabile, cum ar fi mololozul rezultat din desfacerea finisajelor, 
confecţii metalice, elemente de instalaţii, etc. 

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 

Materialele rămase după demolare vor fi depozitate pentru a nu constitui un pericol 
pentru trecători. 

manipularea materialelor rezultate din demolări şi desfaceri, sortarea şi stivuirea 
acestora în depozitul de şantier de lângă obiectivul la care se execută lucrările de 
demolare, precum şi depozitarea deşeurilor în vederea evacuării lor de pe şantier; 

4. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
Executarea fiecărei etape componente a execuţiei demolării se va face numai după 

demolarea elementului precedent, cu constatarea că acesta a fost complet demolat. 
Ordinea de desfacere a lacrărilor de construcţii va fi în principiu inversă ordinii 

operaţiunilor de montaj folosite la realizarea construcţiei. 

În vederea respectării ordinii de desfacere, documentaţia tehnică de demolare va 
cuprinde grafice de lucru cu precizarea elementelor, ansamblurilor şi subansamblurilor care 

se desfac în cadrul fiecărei faze de lucrări într-o anume succesiune. 
În fişa tehnică de execuţie a lucrări de demolare se vor prevedea numai acele 

mijloace care asigură evitarea degradării materialelor şi elementelor de construcţii. 
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Înaintea începerii lucrărilor, obiectele propuse pentru demolare vor fi verificate 

amănunţit, după care se întocmeşte un proces verbal în care se descrie situaţia de fapt a 
clădirii şi părţile care vor fi demolate, sau măsurile de consolidare provizorie sau definitivă. 

Pe baza procesului verbal se întocmeşte proiectul de organizare a lucrărilor de 
demolare a construcţiei care va fi aprobat de conducerea tehnică a şantierului. 

Conducătorul responsabil va aduce la cunoştinţa muncitorilor implicaţi, planul de 

demolare, metodele de executare a lucrărilor, locurile cele mai periculoase şi măsurile de 
prevenire a accidentelor; 

Înainte de începerea lucrărilor de demolare, conducătorul lucrării, va lua următoarele 
măsuri: 

va împrejmui construcţia care urmează a fi demolată, iar la punctele de acces spre 

locul de demolare va pune placarde de avertizare; 
va întrerupe legăturile conductelor, reţelelor de apă, gaze, electricitate, termice şi 

canalizare, luând măsuri pentru a nu fi deteriorate; 
va lua măsurile indicate contra prăbuşirii posibile a diferitelor părţi ale construcţiei 

care se demolează. 

Demolarea părţilor componente ale clădirilor care se demolează trebuie astfel 
executată, încât demolarea unei părţi din clădire sau a unor elemente de construcţie să nu 

atragă prăbuşirea neprevăzută a altei părţi sau a altui element. 
În cursul lucrărilor de demolare se vor lua măsuri pentru a se evita praful (de 

exemplu prin stropirea cu apă a porţiunilor de clădire care se demolează) 
Materialele rămase după demolare vor fi depozitate pentru a nu constitui un pericol 

pentru trecători. 

Se interzice: 
demolarea concomitentă a elementelor de construcţie şi a construcţiilor pe mai multe 

etaje; 
utilizarea reţelei electrice a clădirii sau construcţiei de demolat pentru iluminatul 

locului de lucru. Înainte de demolare se va amenaja o reţea separată, care să nu aibă nici o 

legătură cu construcţia care se demolează; 
5. DEMOLAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE  

Demolarea elementelor de construcţie se va face în două etape succesive: 
dezechiparea elementelor care trebuie demolate de dotări, instalații şi echipamente; 
demolarea propriuzisă. 

Dezechiparea elementelor de construcţie se face cu luarea tuturor măsurilor 
necesare pentru sortare, pachetizare şi de manipulare în vederea transportului şi 

depozitării, ţinând seama de recomandările din anexa la Decretul nr. 120/1981.  
Dezechiparea se face după asigurarea tuturor măsurilor de evacuare a materialelor şi 

elementelor rezultate din demolare, prin demontarea mai întâi a elementelor de instalaţii 

funcţionale ale clădirii şi apoi demontarea elementelor de finisaje interioare şi exterioare. 
6. DEMOLAREA PEREŢILOR INTERIORI DIN ZIDĂRIE DE CARĂMIDĂ 

Zidăria va fi demolată odată cu finisajele aferete, tencuieli, placaje, etc.. 
Dacă nu se specifică altfel, zidăria se va fragmenta în porţiuni verticale prin şliţuri 

realizate cu maşina de tăiat şi perforat. 

Fragmentele de zidărie vor avea mărimi corespunzătoare capacităţii mijloacelor de 
ridicat şi manipulat. Acestea vor fi demontate cărămidă cu cărămidă la sol, în locuri anume 

prevăzute. 
Este interzisă supraîncărcarea planşeelor, precum şi retezarea şi prăbuşirea 

coloanelor sau stâlpilor pe planşee. 
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Este interzisă demolarea elementelor de zidărie prin dărâmare (tăiere la bază) şi 

lăsarea lor să cadă pe planşee. 
7. DEMOLAREA PEREŢILOR DIN ZIDĂRIE DE CARĂMIDĂ LA FAŢADĂ 

Înainte de începerea lucrărilor de demolare, conducătorul lucrării, va lua următoarele 
măsuri: 

-va împrejmui construcţia care urmează a fi demolată, iar la punctele de acces spre 

locul de demolare va pune placarde de avertizare: 
-va afişa placarde de interzicere a accesului persoanelor străine pe teritoriul 

şantierului; 
Muncitorii vor fi legaţi cu centuri de siguranţă de elementele fixe şi rezistente ale 

construcţiei, element care nu se demolează. 

Această lucrare se va efectua numai la lumina zilei. 
Evacuarea materialelor rezultate se va realiza astfel ca să nu se producă degradarea 

lor, utilizând pentru aceasta jgheaburi, palete, containere precum şi dispozitive şi utilaje 
corespunzătoare. 

8. DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE 

Desfacerea tencuielilor la tavane se va face strict pe zonele afectate de lucrările de 
consolidare, şi la dimensiunile specificate de partea de structuri. 

Tencuielile vor fi desfăcute manual, cu extremă atenţie pentru a nu afecta rezistenţa 
planşeelor pe care sunt aplicate. 

9. DESFACEREA PARDOSELILOR 
Pardoselile vor fi desfăcute manual, cu extremă atenţie pentru a nu afecta rezistenţa 

planşeelor pe care sunt aplicate. 

Pardoselile din mozaic veneţian, gresie, parchet şi mochetă vor fi desfăcute în 
întregime. 

La pardoselile din gresie, parchet şi mochetă se va încerca o recuperare maximă a 
materialelor, în funcţie de posibilităţi şi de situaţia existentă. 

Pardoselile din mozaic turnat pe loc vor fi desfăcute strict suprafaţa necesară 

realizării lucrărilor de consolidare, şi la dimensiunile specificate de partea de structuri. 
10. DESFACEREA PLACAJELOR ŞI A LAMBRIURILOR DE LEMN 

Placajele vor fi desfăcute manual, cu extremă atenţie pentru a nu afecta rezistenţa 
suportului pe care sunt aplicate. 

La placajele din faianţă şi marmură precum şi la lambriurile de lemn, se va asigura o 

recuperare maximă a materialelor, în funcţie de posibilităţi şi de situaţia existentă. 
11. DESFACEREA TÂMPLĂRIEI 

În toate cazurile în care este necesară desfacerea tâmplăriei, se va asigura pe cât 
posibil desfacerea fără deteriorarea elementelor respective, mai ales în cazul în care 
tâmplăria desfăcut poate fi remontată în golurile de aceiaşi dimensiune nou create. 

12. MĂSURATORI SI DECONTARE 
Demolarea persţilor despărţitori se măsoară la la mp de perete, cu scăderea tuturor 

golurilor mai mici de 400 cmp. 
Demolarea completă sau parţială a zidurilor de cărămidă se măsoară la la mc, după 

volumul real de zidărie aflat în operăînainte de demolare, în grosime înglobându-se şi 

grosimea tencuielilor. 
Desfacerea tencuielilor de orice fel se măsoară la mp real desfăcut cu scăderea 

golurilor mai mari de 0,25 mp. 
Desfacerea pardoselilor se măsoară la mp de suprafaţă real desfăcută. 
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Desfacerea placajelor şi lambriurilor se măsoară la mp de suprafaţă real desfăcută cu 

scăderea golurilor mai mari de 0,10 mp. Suprafeţele ocupate de solbancuri, şambrane, 
baghete, etc. sunt cuprinse în lucrările de desfacere a placajelor respective. 

Demontarea uşilor şi ferestrelor din lemn, se măsoară la mp pe conturul exterior al 
tocului sau căptuşelii real demontat. 

Demontarea uşilor şi ferestrelor metalice, se măsoară la kg, în greutate fiind 

cuprinse toate componentele real demontate. 
Desfacerea placajelor din marmură sau mozaic de pe trepte şi contratrepte, se 

măsoară la metru de treaptă ăe marginea profilului real desfăcut. 
Curăţirea şi stivuirea cărămizilor se măsoară la la 100 bucăţi prin numărarea 

cărămizilor întregi din stivă, considerându-se două jumătăţi de cărămidă o cărămidă 

întreagă. 
STANDARDE DE REFERINŢĂ 

NP 55-88 – Normativ cadru provizoriu privind demolarea parţială sau totală a 
construcţiilor. 
 

3. ŞAPE PENTRU PARDOSELI 
1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE 

1.1. Standarde şi normative de referinţă 
Standarde : 

- STAS 790-84 - Apa pentru mortare şi betoane 
- STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi 

minerali. ; STAS 2634-80 - Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode de 

încercare ; STAS 1030-85 - Mortare obişnuite pentru zidării ; STAS 388-80 - Ciment 
Portland. 

- C17-82 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie 
şi tencuială. 

- C35-82 Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor, modificările şi 

completările acestuia. 
2. MATERIALE ŞI PRODUSE 

2.1. Materiale 
Se va ţine cont de specificaţiile din proiect. 
1. Ciment gri Portland, conform STAS 388-80, fără bule de aer, de culoare naturală 

sau alb, fără constituenţi care să păteze. 
2. Agregate naturale (nisip, 0 - 7 mm) conform STAS 1667-76, având densitatea în 

grămadă, în stare afânată de minimum 1200 kg/m3. Nisipul de carieră poate fi parţial 
înlocuit cu nisip de concasare. Conţinutul de nisip natural va fi de cel puţin 50%. 

3. Apă conform STAS 790 - 84. Apa va fi potabilă, curată, fără urme de grăsime sau 

alte substanţe care pot păta, nu va conţine acizi. 
4. Plastifianţi de tip DISAN (produs românesc) sau alţi similari apropiaţi. 

2.2. Livrare, depozitare, manipulare 
1. Agregate : 
a. Agregatele vor fi transportate şi depozitate în funcţie de sursa şi sortul lor. 

Agregatele vor fi manipulate astfel încât să se evite separarea lor, pierderea fineţii sau 
contaminarea cu pământ sau alte materiale străine. 

b. Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din 
nou trecute prin sită înainte de întrebuinţare. 
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c. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe 

deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. 
d. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de 

depozitare de la şantier dacă conţinutul de umiditate este astfel încât poate afecta precizia 
amestecului de mortar; în acest caz agregatele se vor depozita separat până ce umiditatea 
dispare. 

e. Agregatele se vor depozita în silozuri, lăzi sau platforme cu suprafeţe dure, curate. 
La pregătirea depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea 

materialelor străine. Agregatele de tipuri şi mărimi diferite se vor depozita separat. 
f. Înainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore. 
2. Ciment : 

a. Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali, etanşi, purtând 
etichete pe care s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca şi tipul. Cimentul se 

va depozite în clădiri închise, ferit de umezeală. 
b. Nu se vor livra ambalaje care să difere cu mai mult de 1% faţă de greutatea 

specificată. 

c. Dacă Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac, se vor asigura silozuri pentru 
depozitarea cimentului şi protejarea lui de umiditate. 

d. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate şi 
va fi acoperit cu prelate impermeabile. 

e. Se va îndepărta de pe şantier cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priză. 
f. Nu se vor amesteca mărcile şi tipurile de ciment în siloz. 
g. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelaşi sort, dar din surse diferite, 

fără aprobarea Consultantului. 
3. Materialele vor fi livrate şi manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor 

materiale străine, sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. 
Materialele vor fi livrate în timp util, pentru a se permite inspectarea şi testarea lor. 
4. Materialele perisabile vor fi protejate şi depozitate în structuri etanşe, pe suporţi 

mai înalţi cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur. 
2.3. Amestecuri pentru mortar 

1. Generalităţi : 
a. Se vor măsura materialele pe lucrări astfel încât proporţiile specificate în amestecul de 

mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării lucrărilor. 

b. Dacă nu se specifica altfel, proporţiile se vor stabili după volum. 
2. Dozaje, compoziţii 

Mortarul pentru şapele de pardoseli va fi un amestec indicat în detaliile proiectului. 
3. EXECUŢIE 
3.1. Prepararea mortarului 

1. Mortarul se amestecă bine şi numai în cantităţi ce se vor folosi imediat. La 
prepararea mortarului se va folosi cantitatea maximă de apă care asigură o capacitate de 

lucrabilitate satisfăcătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului. Mortarul 
se va pune în operă într-un interval de 2 ore după preparare. În acest interval de timp se 
permite adăugarea apei în mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată, dar 

acest lucru este permis numai în recipientele zidarului şi nu la locul de preparare a 
mortarului. Mortarul care nu se foloseşte în timpul stabilit va fi îndepărtat. 

2. Dacă nu se aprobă altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face în mixere 
mecanice cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie şi 
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uniformitate. Se va amesteca pentru cel puţin 5 minute: 2 minute pentru amestecul 

materialelor uscate şi 3 minute pentru continuarea amestecului după adăugarea apei.  
3. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăşi capacitatea specificată de 

producătorul mixerului. Tamburul se goleşte complet înainte de adăugarea lotului următor.  
4. Mortarul folosit la rostuire va fi uscat astfel încât să aibă proprietăţi plastice care 

să permită folosirea lui la umplerea rosturilor. 

3.2. Transportul mortarului 
Se face cu utilaje adecvate. Durata maximă de transport va fi astfel apreciată, încât 

transportul şi punerea în operă a mortarelor să se facă astfel : în maxim 10 ore de la 
preparare, pentru mortarele de var, în maxim 1 oră de la preparare, pentru mortarele de 
ciment sau ciment - var - fără întârzietor de priză, în maximum 2 ore, pentru mortarele cu 

întârzietor de priză. 
3.3. Operaţiuni pregătitoare 

1. Imediat înainte de turnarea şapei, betonul de rezistenţă va fi spălat şi toate 
resturile de materiale vor fi îndepărtate. Suprafaţa betonului va fi curăţată de praf. 

2. Şapele vor fi turnate într-o singură operaţie şi vor fi drişcuite; atunci când sunt 

parţial uscate, vor fi periate pentru obţinerea unei suprafeţe striate. 
3. Şapa de mortar de ciment se execută în timp de minimum 24 ore şi maximum 24 

zile de la turnarea planşeului de beton simplu sau armat. 
4. Şapa se va executa în spaţii în care s-au executat deja următoarele operaţiuni de 

finisare: pozarea pereţilor despărţitori, executarea tencuielilor, pozarea tocurilor pentru uşi 
interioare, executarea lucrărilor de instalaţii, inclusiv probele de verificare. 

5. Se verifică ca planşeul de beton să aibă abaterile de la planeitate admise maxime 

astfel: planeitate: +/- 4 mm la 2 m ; denivelări între 2 elemente prefabricate alăturate 
(plăci): +/- 0,5 mm. 

3.4. Executarea şapei 
1. Şapele vor avea grosimea indicată în planuri. Se va avea de asemenea o grijă 

deosebită la executarea pantelor conform desenelor, la spaţiile umede. 

2. Suprafaţa planşeului se curăţă cu perii de paie sau sârmă, de reziduuri, impurităţi, 
praf, moloz, se răzuie cu şpaclul picăturile de beton sau mortar căzute din alte procese 

tehnologice, se mătură şi se spală cu jetul de apă, fără să se inunde. Se stropeşte 
suprafaţa cu lapte de ciment; se trasează nivelul, pornind de la linia de vagris. 

3. Mortarul se aplică pe pardoseală cu pompe sau alte mijloace şi se nivelează cu 

dreptarul, apoi se drişcuieşte suprafaţa. Şapele vor fi periate pentru a se realiza o 
suprafaţă care să asigure o bună aderenţă a stratului suport al pardoselii. 

3.5. Curăţare şi protecţie 
Şapele vor fi acoperite pentru a se împiedica uscarea rapidă. După executarea şapei, 

Antreprenorul o va acoperi şi proteja cu mijloacele pe care le consideră adecvate. 

3.6. Defecte admisibile şi remedieri 
1. După executare, şapa va fi lăsată în stare perfectă, conform planurilor. Va fi 

obţinută aprobarea Consultantului. 
2. Toate lucrările defectuoase vor fi înlăturate şi înlocuite la cererea Consultantului. 

Volumul lucrărilor care urmează să fie înlăturate şi metodele de înlăturare şi înlocuire vor fi 

cele indicate de Consultant. Antreprenorul va executa pe propria să cheltuială toate 
lucrările de înlăturare şi înlocuire a şapelor defectuoase. 
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5. TÂMPLĂRIE 

D.1.TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ 
TAMPLARIE DIN PVC 

Conditii de livrare 
Tamplaria de aluminiu si cea de PVC se livreaza de catre furnizor in stare montata, 

complet echipata cu toate accesoriile. 

Tamplaria va fi compusa din:  
- cadru construit din profile extrudate de aluminiu sau PVC; 

- feronerie: broasca, inchizator, balamale, cremoane si amortizor; 
- garnituri de etansare din neopren; 
- ancore pentru fixare in constructie. 

Montarea tamplariei 
La montare se va tine seama de : 

- piesele metalice care sunt in atingere cu profilele de aluminiu, trebuie sa fie 
cadmiate sau zincate; 

- inainte de montarea tamplariei golul trebuie sa fie finisat pentru a nu stropi cu 

mortar profilele de aluminiu sau PVC. 
- Intre profile si stratul de mortar este prevazut un spatiu de 10 mm care se 

etanseaza cu garnitura din neopren sau spumant expandabil pentru usurarea montajului si 
pentru a exclude contactul aluminiului cu material alcalin; 

La tamplaria din aluminiu sau PVC se verifica: 
- prinderea tamplariei de zidarie, stalpi sau diafragme; 
- functionarea feroneriei si a accesoriilor; 

- modul in care s-a realizat montarea garniturilor din neopren. 
Comanda de geam termopan se va executa cu avizul proiectantului, dupa executarea 

tamplariei si verificarea dimensiunii golurilor pentru geam. 
VERIFICARI ALE TAMPLARIEI. CONDITII DE LIVRARE SI MONTAJ. CONDITII 

DE RECEPTIE 

Verificarea produselor de tamplarie se face la primirea pe santier, in tot timpul 
punerii in opera, precum si la receptie. 

TAMPLARIE DIN LEMN 
Tamplaria din lemn si metal care soseste pe santier gata confectionata trebuie 

verificata de catre conducatorul tehnic al lucrarii sub aspectul: 

- existenta si continutul certificatului de calitate si a agrementului tehnic; 
- corespondentei cu prevederile din proiect si cu prescriptiile tehnice de produs; 

- existentei si calitatii accesoriilor de prindere, manevrare, etc. 
La punerea in opera se verifica daca in urma depozitarii si manipularii, tamplaria nu 

a fost deteriorata. Eventualele deteriorari se vor remedia inainte de montare. Verificarea pe 

parcursul montarii va fi realizata de catre conducatorul tehnic al lucrarii. 
Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se face cf. regulamentelor in vigoare si se 

refera la corespondenta cu prevederile din proiect, conditiile de calitate si incadrarea in 
abaterile admisibile. 

Verificarea pe faze se refera la intreaga categorie de lucrari, incheindu-se „procese 

verbale de verificare pe faze de lucrari”. 
La receptia preliminara a intregului obiect, comisia de receptie va verifica 

urmatoarele: 
a. examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare si receptie pe 

faze de lucrari; 
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b. examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaje; 

c. se va avea in vedere ca tamplaria sa indeplineasca perfect functia pentru care a 
fost prevazuta. 

VERIFICARI ALE LUCRARILOR DE GEAMURI. CONDITII DE RECEPTIE 
Verificarea materialelor aduse pe santier se efectueaza de catre conducatorul tehnic 

al lucrarii si se refera la dimensiunile si calitatea materialelor prevazute in documentatia de 

executie. Materialele trebuie insotite de certificate de calitate. Nu se vor pune in lucru 
geamuri sparte, fisurate sau deteriorate. 

Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se efectueaza cf. instructiunilor in vigoare si se 
refera la corespondenta cu tipurile si dimensiunile din proiect, la conditiile de calitate si la 
incadrarea in abaterile admisibile, stabilite de furnizorul tamplariei de aluminiu sau PVC. 

Verificarea lucrarilor de geamuri la receptia preliminara a intregului obiectiv, se va 
face prin comisia de receptie prin: 

- examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare pe faze de 
lucrari; 

- examinarea directa a lucrarilor executate, prin sondaj. 

STANDARDE SI NORMATIVE 
- C 199-79 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, 

transportul si montarea in constructii a tamplariei de lemn; 
- C 47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamului in constructii; 

- STAS 466-92 Usi de lemn pentru constructii civile. Sectiuni; 
- STAS 799-88 Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale. 
 

 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ 
1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE  

1.1. Standarde şi normative de referinţă 
Standarde : 
- STAS 465-91 - Ferestre şi uşi de balcon, din lemn, pentru construcţii; STAS  466-

92 - Uşi din lemn pentru construcţii civile. Secţiuni; STAS  799-88 - Ferestre şi uşi din 
lemn. Condiţii tehnice generale; STAS 5333-93- Ferestre, uşi de balcon, uşi interioare şi 

exterioare de lemn pentru construcţii. Formate şi alcătuiri  
- STAS 9322-89 - Uşi şi ferestre. Clasificare şi terminologie ;  
- STAS11440-86 - Elemente din lemn de răşinoase pentru uşi şi ferestre. 

- STAS 1928-90 - Cherestea de stejar. Clase de calitate; STAS 1949-86 - Cherestea 
de răşinoase. Clase de  calitate; STAS 1961-80 - Cherestea de fag. Clase de calitate. 

- C 199-79 - Instrucţiuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul şi 
montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn. 

2. MATERIALE ŞI PRODUSE 

TAMPLARIE DIN PVC 
Conditii de livrare 

Tamplaria de aluminiu si cea de PVC se livreaza de catre furnizor in stare montata, 
complet echipata cu toate accesoriile. 

Tamplaria va fi compusa din:  

- cadru construit din profile extrudate de aluminiu sau PVC; 
- feronerie: broasca, inchizator, balamale, cremoane si amortizor; 

- garnituri de etansare din neopren; 
- ancore pentru fixare in constructie. 
Montarea tamplariei 
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La montare se va tine seama de : 

- piesele metalice care sunt in atingere cu profilele de aluminiu, trebuie sa fie 
cadmiate sau zincate; 

- inainte de montarea tamplariei golul trebuie sa fie finisat pentru a nu stropi cu 
mortar profilele de aluminiu sau PVC. 

- Intre profile si stratul de mortar este prevazut un spatiu de 10 mm care se 

etanseaza cu garnitura din neopren sau spumant expandabil pentru usurarea montajului si 
pentru a exclude contactul aluminiului cu material alcalin; 

La tamplaria din aluminiu sau PVC se verifica: 
- prinderea tamplariei de zidarie, stalpi sau diafragme; 
- functionarea feroneriei si a accesoriilor; 

- modul in care s-a realizat montarea garniturilor din neopren. 
Comanda de geam termopan se va executa cu avizul proiectantului, dupa executarea 

tamplariei si verificarea dimensiunii golurilor pentru geam. 
VERIFICARI ALE TAMPLARIEI. CONDITII DE LIVRARE SI MONTAJ. CONDITII 

DE RECEPTIE 

Verificarea produselor de tamplarie se face la primirea pe santier, in tot timpul 
punerii in opera, precum si la receptie. 

Tamplaria din lemn si metal care soseste pe santier gata confectionata trebuie 
verificata de catre conducatorul tehnic al lucrarii sub aspectul: 

- existenta si continutul certificatului de calitate si a agrementului tehnic; 
- corespondentei cu prevederile din proiect si cu prescriptiile tehnice de produs; 
- existentei si calitatii accesoriilor de prindere, manevrare, etc. 

La punerea in opera se verifica daca in urma depozitarii si manipularii, tamplaria nu 
a fost deteriorata. Eventualele deteriorari se vor remedia inainte de montare. Verificarea pe 

parcursul montarii va fi realizata de catre conducatorul tehnic al lucrarii. 
Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se face cf. regulamentelor in vigoare si se 

refera la corespondenta cu prevederile din proiect, conditiile de calitate si incadrarea in 

abaterile admisibile. 
Verificarea pe faze se refera la intreaga categorie de lucrari, incheindu-se „procese 

verbale de verificare pe faze de lucrari”. 
La receptia preliminara a intregului obiect, comisia de receptie va verifica 

urmatoarele: 

a. examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare si receptie pe 
faze de lucrari; 

b. examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaje; 
c. se va avea in vedere ca tamplaria sa indeplineasca perfect functia pentru care a 

fost prevazuta. 

VERIFICARI ALE LUCRARILOR DE GEAMURI. CONDITII DE RECEPTIE 
Verificarea materialelor aduse pe santier se efectueaza de catre conducatorul tehnic 

al lucrarii si se refera la dimensiunile si calitatea materialelor prevazute in documentatia de 
executie. Materialele trebuie insotite de certificate de calitate. Nu se vor pune in lucru 
geamuri sparte, fisurate sau deteriorate. 

Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se efectueaza cf. instructiunilor in vigoare si se 
refera la corespondenta cu tipurile si dimensiunile din proiect, la conditiile de calitate si la 

incadrarea in abaterile admisibile, stabilite de furnizorul tamplariei de aluminiu sau PVC. 
Verificarea lucrarilor de geamuri la receptia preliminara a intregului obiectiv, se va 

face prin comisia de receptie prin: 
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- examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare pe faze de 

lucrari; 
- examinarea directa a lucrarilor executate, prin sondaj. 

GLAFURI 
Executia corecta a glafurilor se verifica conform detaliilor de proiect. 
STANDARDE SI NORMATIVE 

- C 199-79 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, 
transportul si montarea in constructii a tamplariei de lemn; 

- C 47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamului in constructii; 
- STAS 466-92 Usi de lemn pentru constructii civile. Sectiuni; 
- STAS 799-88 Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale. 

GEAMURI TERMO SI FONOIZOIATOARE 
Geamurile termo-fonoizolatoare se bazează pe cele mai moderne soluţii tehnice şi se 

compun din două straturi de sticlă, legate între ele perimetral cu un profil realizat din 
material organic termoplastic. Geamurile termo-fonoizolatoare trebuie să fie astfel 
concepute încât să se realizeze absorbţia vaporilor dintre foile de sticlă şi eliminarea lor la 

exterior. 
1. MATERIALE 

In cadrul fabricării se pot utiliza diverse produse de sticlă (geam) cu grosimi între 4 – 
10 mm; 

- geam incolor tras; 
- geam colorat în masă; 
- geam termoabsorbant; 

- geam reflexiv; 
- geam omamental; 

- geam armat; 
- geam securizat; 
- geam stratificat ( de siguranţă, antiefracţie, fonoizolator). 

Profilul elastic dă posibilitatea, fabricării în orice formă geometrică, (chiar şi geam 
termoizolant bombat). 

2. ETANSARE 
Datorită secţiunii de aderenţă mari şi lungimii infinite, profilul trebuie să asigure o 

îmbinare ermetică (cu totală etanşare) a foilor de geam (sticlă) fară utilizarea unor 

elemente speciale pentru închiderea colţurilor. 
Colţurile (elementele de colţuri) sunt punctele cele mai sensibile, problematice din 

punctul de vedere al infiltrării vaporilor. 
3. DATE TEHNICE 
Concepţia trebuie să asigure o calitate stabilă în timp şi sigură. Rezistenţa contra 

infiltrarii vaporilor în cazul geamului termoizolator să fie foarte buna (l<0,01). 
Din punctul de vedere al rezistenţei faţă de efectele meteo dinamice (vânt) şi a 

tensiunilor interioare proprii, sistemul trebuie să fie optimizat. Etanşarea perimetrală dă 
posibilitatea deformărilor cauzate de efectele vântului şi trepidaţiilor, astfel încât geamul 

bistrat să aibă un coeficient al capacităţilor de deformare = 100. 

Datorită capacităţii termoconductive reduse a profilului, trebuie să se reducă în bună 
parte fenomenul de punte termică pe perimetrul geamului influenţând (conectând) valoarea 

medie a coeficientului de conductivitate termică k astfel: 

- la temperatura exterioară de - 10°C 

- tamperatura în mijlocul geamului este de 14°C 
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- temperatura perimetrului de 70C 

- temperatura interioarâ de 21°C   

- k  1,7  2,8 W/mp°K 
Geamul termopan va fi compus dintr-o foaie semire-flectorizantă la exterior (culoare 

argintie), pat de aer şi o foaie geam clar la interior, se vor utiliza geamuri de grosimi 
diferite pentru reducerea posibilităţii apariţiei fenomenului de rezonanţă. 

Nivelul acustic echivalent continuu (Leq) măsurat în interior, cu ferestrele închise, să 
nu depăşească 35dB. 

Datorită calităţilor bune, geamul termo-fonoizolant are o largă utilizare în domeniul 

construcţiilor. Se poate monta în tâmplării tradiţionale, în profile de lemn, aluminiu, oţel, 
mase plastice, alte combinaţii şi construirea pereţilor cortină. 

4.  ASIGURAREA CALITĂŢII 
In vederea asigurării calităţii autentice şi constante, fabricarea geamului se executa 

sub un control tehnic şi calitativ intern foarte sever şi riguros. 

- Controlul materiilor prime (sticlă). 
- Controlul calităţii proceselor de spălare, de montare a profilului şi de închidere a 

colţurilor. 
- Controlul produsului finit (dimensional, montaj a punctului de rouă pe suprafaţa 

interioară). 

5. MONTAREA, PUNEREA IN OPERA 
Transportul, depozitarea şi montarea geamurilor se execută conform normelor şi 

prescripţiilor generale prevăzute pentru geamuri termoizolatoare. 

Principalele aspecte ale punerii în operă sunt 
- Contactul direct dintre geam şi toc (structură) trebuie evitat, deci pe şi sub foile de 

geam trebuiesc aplicate pane de fixare şi rezemare, piese de calare. 
- Trebuie asigurată impermeabilitatea şi etanşarea prescrisă de norme pentru 

tâmplărie. 
- Pentru o fixare corectă geamul trebuie fixat cu evitarea introducerilor de tensiuni. 
- Se pot combina doar materiale compatibile între ele (toc, sticlă, pene, materiale 

suplimentare de etanşare). 
Pentru asigurarea perimetrului uscat, cercevelele trebuiesc proiectate cu posibilitatea 

evacuării apei infiltrate. 
Punerea în operă se face cu personal calificat şi instruit care să respecte regulile 

specifice acestor categorii de lucrări şi în conformitate cu normativele în vigoare, sub 

control de specialitate. 
Se va prezenta agrementarea tehnică a produselor. 

 
GEAMURI 
1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE  

1.1. Conceptul de bază 
În conformitate cu indicaţiile din proiect, pentru tâmplăria din lemn sau metal se vor 

folosi următoarele tipuri şi sortimente de geamuri: geamuri termopan, geamuri trase, 
geamuri cristal, geamuri ornament, geamuri prelucrate (mate, muslin, givrate). 

1.2. Standarde şi normative de referinţă 

- SR 3515:1994 - Geamuri ornament; STAS 5993-89 - Sticlă şi produse din sticlă. 
Terminologia defectelor 

- C 47-86 - Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de 
sticlă în construcţii 
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2. MATERIALE 

2.1. Caracteristici fizico-mecanice 
1. Geamul pentru ferestre, uşi şi glasvanduri precum şi materialele de fixare a 

acestuia vor fi de calitate corespunzătoare, pentru a se preveni apariţia unor deteriorări 
după montare, în condiţii normale de folosire, cu condiţia ca geamul să se cureţe periodic 
cu apă curată şi detergent menajer slab şi folosind numai cârpe moi sau piele de şters şi 

curăţat. 
2. Geamurile vor avea caracteristici fizice şi chimice în conformitate cu standardele 

de referinţă şi nu vor prezenta incluziuni, ştirbituri, colţuri lovite, curbură (săgeată), vine şi 
aţe, voalare, ondulaţii, zgârieturi, musculiţe şi băşicuţe, peste cele admise. 

3. Geamurile vor avea culoarea, tensiunile, factorul de transmisie a luminii în 

conformitate cu standardele de referinţă iar stabilitatea chimică faţă de apă conform SR 
817-96.  

2.2. Abateri limită 
Abaterile dimensionale admise pentru diferite tipuri de geamuri care se folosesc în 

mod curent în construcţii sunt conform normativelor. 

2.3. Materiale auxiliare 
1. Materiale pentru etanşare :  

Chit de geam conform NTR 8216-81-C 351-1, tip I şi II din cretă cu miniu de plumb 
sau oxid roşu de fier pentru montarea gemurilor în cercevele metalice sau din beton armat, 

Chit Romtix 1200, pentru montarea geamurilor în tâmplărie metalică, Chit elastic (Alutchit) 
conform N.I.I. 7398-78 M.I.Ch. pentru montarea geamurilor în tâmplărie metalică.  

2. Baghete şi garnituri pentru montarea geamurilor: Baghete din lemn sau P.C.V. ce 

se realizează conform proiectului, Garnituri din cauciuc cu secţiunea profilată în forma de U 
conform STAS 3230-84 sau confecţionate pe şantier din fâşii de cauciuc de cca 1,5 mm 

grosime, din PVC plastifiat stabilizat, cordoane de garnitură din bandă de cauciuc neopren, 
cu dimensiuni la comandă, din PVC plastifiat sub forma de profil, de 1-1,5 mm grosime, de 
7 mm deschidere interioară. 

2.4. Livrare, depozitare, manipulare 
1. Geamurile se livrează de către producător în funcţie de dimensiuni, calitate, tip, 

cantitate, măsuri libere sau măsuri fixe. 
2. Loturile vor avea etichete care vor cuprinde numărul comenzii, tipul şi cantiatea şi 

avizul controlului de calitate. 

3. Livrarea se va face în funcţie de cantitate în rastele (containere) sau în lăzi. 
4. Geamurile tăiate la măsuri fixe vor fi livrate ambalate în lăzi corespunzătoare, iar 

între foile de geam se vor pune foi de hârtie. Fiecare ladă va avea imprimat la loc vizibil 
denumirea furnizorului, numărul lăzii, calitatea şi grosimea geamului, cantitatea în metri 
pătraţi, numărul foilor de geam ambalate şi dimensiunile unei foi. 

5. Loturile vor fi transportate de la furnizor la şantier cu mijloace c.f. sau auto, 
fixarea rastelelor pe platformele de transport făcându-se în poziţie verticală. 

6. În timpul transportului, rastelele vor fi bine ancorate şi se vor sprijini pe materiale 
elastice (benzi de cauciuc, fâşii de polistiren, deşeuri textile, etc.). 

7. În cadrul şantierului, la punctul de montare, geamurile vor fi transportate manual 

numai în poziţie verticală şi bucată cu bucată. 
8. Depozitarea geamurilor se va face în spaţii închise iar rastelele sau lăzile vor fi 

aşezate pe distanţieri din lemn pentru a nu veni în contact cu pardoseala. 
2.5. Montarea geamurilor în tâmplărie 
1. Lucrări pregătitoare  în vederea montajului constau în: 
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- curăţirea tâmplăriei cu peria de sârmă pentru îndepărtarea petelor de rugină, 

vopsirea cu grund pe bază de ulei a falţului, atât la tâmplăria din lemn cât şi la cea 
metalică, aplicarea unui strat de vopsea pe întreaga tâmplărie şi două straturi de vopsea pe 

falţuri, transportarea geamurilor în zona de lucru 
- demontarea şi depozitarea ochiurilor mobile (cercevelelor) ale tâmplăriei în zona de 

lucru, pregătirea materialelor auxiliare de montare 

2. Montarea geamurilor se va realiza după executarea lucrărilor de tencuieli, înaintea 
lucrărilor de vopsitorii şi pardoseli. 

3. Montarea geamurilor pe tâmplărie din lemn cu falţ deschis (chit) :  
Se va aplica un pat de chit pe întreagul contur al falţurilor şi se va netezi cu şpaclul, 

Geamul tăiat la dimensiuni va fi aşezat pe patul de chit prin apăsare, Se va fixa geamul cu 

ţinte fără cap (4 buc/m) astfel încât să nu aibă joc, Se va întinde chitul cu mâna, la 45o 
faţă de planul geamului şi se va netezi cu cuţitul. 

4. Montarea geamurilor pe tâmplărie din lemn cu baghete din lemn în falţ închis : 
Dacă baghetele sunt fixate provizoriu se demontează ; Baghetele se vor aplica în 

patul de chit şi se vor fixa cu cuie cu cap înecat, astfel încât geamul să nu aibă joc; Se va 

netezi, se va înlătura sau se va completa linia chitului dintre geam şi baghetă. 
5. Montarea geamurilor pe tâmplărie metalică : 

a. cu agrafe şi chit cu adaos de minimum de plumb: se va aplica un pat de chit de-a 
lungul falţurilor, se va aşeza geamul apăsându-l cu mâna, se vor îndoi agrafele peste 

geam, se va întinde un strat de chit de-a lungul întregului contur al ochiului de geam, astfel 
încât să se acopere bine agrafele, după care chitul se va netezi bine cu cuţitul. 

b. cu baghete metalice cu garnitură de etanşare: se demontează baghetele fixate pe 

tâmplărie, se va aplica garnitura de etanşare din cauciuc pe muchia geamului, se va aşeza 
geamul la locul respectiv şi se vor monta baghetele în poziţie definitivă prin fixarea cu 

şuruburi, baghetele vor fi strânse astfel ca să preseze suficient garnitura de etanşare 
pentru ca geamul să nu aibă joc, baghetele metalice (dacă nu sunt din inox sau aluminiu) 
vor fi vopsite o dată cu tâmplăria. 

2.6. Curăţarea şi protejarea lucrărilor 
1. Suprafaţa geamului va fi protejată contra pericolului de spargere, imediat după 

montare, prin fixarea la cadru a unor baghete încrucişate care nu vin în contact cu geamul. 
2. Geamul se va menţine în stare corespunzătoare de curăţenie în timpul 

desfăşurării operaţiunilor de construcţii pentru a se preveni astfel deteriorarea prin acţiunea 

agenţilor corozivi, acoperirea cu pete de mortar, uleiuri, vopsea etc. şi a se evita 
deteriorarea materialelor de prindere a geamului sau a altor lucrări (prin spălare). Geamul 

se va spăla cu apă şi detergent menajer uşor şi se va lustrui pe ambele feţe, cu cel mult 
patru zile înainte de recepţionarea lucrărilor de către Consultant. 

3. Se vor respecta recomandările furnizorului de geam respectiv. 

2.7. Condiţii de recepţie 
1. Se vor considera defecte, orice necorespondenţă cu prezentele specificaţii şi se 

vor remedia prin corecţiuni locale sau înlocuirea geamului, după cum va hotărî 
Consultantul. 

2. Recepţia lucrărilor se va face numai dacă vor fi îndeplinite următoarele condiţii: 

Geamul trebuie să fie dintr-o singură bucată, să aibă grosimea şi calitatea prevăzută 
în proiect, să nu aibă defecte peste cele prevăzute şi admise de standarde şi normative 

pentru calitatea şi tipul de geam respectiv ; Chitul trebuie să fie bine întins, să nu prezinte 
crăpături sau să aibă suprafeţe desprinse de pe suprafaţa geamului sau a falţului ; Linia 
chitului trebuie să fie dreaptă, paralelă cu marginea falţului. Din masa chitului nu trebuie să 
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iasă capetele ţintelor sau ale agrafelor ; Baghetele din lemn sau metal pentru fixare trebuie 

să fie bine fixate în falţuri cu cuie sau şuruburi. Capetele acestora trebuie să fie îngropate 
în baghetă; Etanşeitatea geamurilor se va verifica în funcţie de tipul tâmplăriei, cu jet de 

apă sau curent de aer marcat (fum). Nu se admite pătrunderea apei sau a fumului în 
cealaltă parte ; Baghetele de la geamuri de pe tâmplăria metalică vor fi fixate cu toate 
şuruburile conform detaliilor din proiect. Şuruburile vor fi introduse perpendicular pe 

suprafaţa de fixare, filetele acestora nu trebuie să prezinte degradări, pentru a permite o 
lesnicioasă schimbare a geamului în caz de spargere ; Suprafaţa geamului trebuie să fie, 

după montaj, curată, fără pete de grăsime, murdărie, praf sau vopsea. 
3.Se va îndepărta şi înlocui orice geam spart, ciobit, crăpat, zgâriat sau care a fost 

în alt fel deteriorat în decursul operaţiilor de construcţie, fie datorită unor cauze naturale, 

întâmplătoare, accidente sau acte de vandalism. 
 

5. PARDOSELI 
 Prevederile prezentului capitol se aplică la toate lucrările de pardoseli executate în 

construcţii de locuinţe şi social culturale. 

 Prevederi comune  
Nici o lucrare de pardoseli nu se va începe decât după verificarea şi recepţionarea 

suportului, operaţii care se efectuează şi se înregistrează conform prevederilor capitolelor 
respective. O atenţie deosebită trebuie acordată verificării şi recepţionării lucrărilor de 

instalaţii ce trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli (exemplu: 
canale, instalaţii, străpungeri, izolaţii) şi a tuturor lucrărilor a căror executare ulterioară ar 
putea degrada pardoselile. 

 Pentru toată suprafaţa locuinţelor cu excepţia balcoanelor se vor verifica 
următoarele: 

 Verificarea suprafeţei exterioare a plăcii suport din beton armat de peste etaj 4, cu 
înlăturarea tuturor fragmentelor şi particolelor rezultate din desfacerile de izolaţii şi 
elemente de terasă existente.  

 Verificarea poziţionării şi protecţiei cablurilor de la reţelele electrice existente pe 
placă, cu măsuri de remediere a protecţiei acestora, inclusiv de mutare parţială, în cazurile, 
în care acestea împiedică buna desfăşurăre a lucrărilor. Pentru asigurarea unei protecţii şi 

mai eficiente se va executa o şapă de egalizare ( lapte-ciment) de 1cm grosime, peste 
placa de beton armat.  

 Verificarea planeităţii şapei de egalizare pentru realizarea unui strat de hidroizolaţie 
(folie polietilenă fixată cu adeziv ermetic). 

 Verificarea poziţionării şi protecţiei reţelelor de instalaţii inglobate în stratul de 

termoizolaţie înainte de execuţia suportului pentru pardoselile finite.  

 Verificarea planeităţii stratului de termoizolaţie pentru realizarea unui strat de 
hidroizolaţie (folie polietilenă fixată cu adeziv ermetic ). 

 Verificarea suportului pentru pardoselile finite (şapa slabarmată poziţionată peste 
un strat de termoizolaţie din polistiren extrudat ignifugat de 3cm grosime aşezat peste folia 
de hidroizolaţie şi acoperit cu o altă folie de hidroizolaţie).  

Toate materialele, semifabricate şi prefabricate, ce intră în componenţa unor 
pardoseli, nu se vor introduce în lucrare decât dacă în prealabil: 

 s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de 
calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective;  

 au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor; 
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 s-au efectuat la locul de punere în operă (dacă prescripţiile tehnice sau proiectul le 

cer) încercările de calitate; Betoanele şi mortarele provenite de la staţii descentralizate, 
chiar situate în incinta şantierului, pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este 

însoţit de documente din care să rezulte cu precizie caracteristicile fizice, mecanice şi de 
compoziţie. Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt:  

 aspectul şi starea generală;  

 elemente geometrice (grosime, planeitate, pantă);  

 fixarea îmbrăcăminţii pe suport;  

 rosturile;  

 racordarea cu alte elemente de construcţii sau instalaţii; 

 gresie antiderapantă; 

 mozaic;  

 parchet;  

Executarea lucrărilor de pardoseli 
Stratul suport se va executa după ce tencuielile interioare au fost terminate. Stratul 

suport trebuie să fie aderent la suprafaţa pe care este aplicat; la ciocănirea uşoară cu 
ciocanul de zidar, va trebui să se producă un sunet plin.  

Condiţiile de finisare a suprafeţei şapei de egalizare sunt următoarele:  

 suprafaţa trebuie să fie plană şi netedă (fără asperităţi, granule rămase în relief 
sau adâncituri); sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult două unde cu săgeata 
maximă de 1 cm; 

  în timpul executării lucrărilor de instalaţii, zugrăveli sau a altor lucrări de finisaj, se 
vor lua măsuri pentru protejarea şapei de egalizare, spre a nu fi deteriorată sau murdărită 

cu humă, vopsea, etc, care ar împiedica aderenţa gletului sau adezivului pe suprafaţa 
stratului suport; 

  în încăperile în care urmează să se monteze dalele sau covorul se va asigura cu 

minim 48 de ore înainte de montarea îmbrăcăminţii, un regim climatic cu temperatura de 
cel puţin +16° C şi umiditatea relativă a aerului de maximum 65%.  

Acest regim se va menţine în tot timpul executării îmbrăcăminţii pardoselii şi cel 
puţin 30 zile după terminarea acestei operaţiuni. ŞAPE SUPORT Prevederi generale 
Prevederile prezentului capitol se referă la condiţiile, modul de alcătuire şi modul de 

executare a şapei suport cu întărire rapidă pentru pardoseli din PVC omogen.  
Tehnologia de montaj a şapei suport Executarea şapei suport se va face numai după 

terminarea şi efectuarea probelor prevăzute sub pardoseli, instalaţii electrice, sanitare, de 
încălzire, etc. precum şi după termninarea în încăperea respectivă a tuturor lucrărilor de 
construcţii montaj. Înainte de executarea şapei suport în încăperile respective se vor monta 

ferestrele, geamurile, tocurile şi căptuşelile uşilor.  
În cazul când la încăperile vecine sunt executate tipuri diferite de pardoseli, linia de 

demarcaţie dintre aceste tipuri diferite de pardoseli va fi mijlocul grosimii foii uşii în poziţie 
închisă. Toate tencuielile interioare vor fi complet terminate iar eventualele praguri de 
mozaic din încăperile alăturate, adiacente şapei suport vor fi executate şi finisate înainte de 

executarea şapei suport.  
Instalaţiile de încălzire, inclusiv probele de verificare vor fi terminate, de asemenea 

se vor monta şi conductorii pentru instalaţii electrice. Pregătirea suprafeţei planşeelor din 
beton armat Suprafeţele din beton se vor curăţa de toate resturile de praf şi moloz. Pentru 
realizarea unei bune aderenţe a şapei suport suprafeţele din beton vor fi uscate şi rugoase 

iar abaterile de planeitate nu vor depăşi valorile admisibile indicate în prescripţiile tehnice 
în vigoare. 
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Executarea şapei suport După verificarea şi pregătirea suprafeţei din beton, se va 

executa trasarea nivelului pentru şapa autonivelatoare. Acest nivel se va marca prin linii 
trase cu creionul de-a lungul pereţilor longitudinali din încăperile respective. Partea fluidă 

se toarnă începând de la peretele cu fereastră, în grosime de maximum 3 cm, între pereţii 
longitudinali, de-a lungul cărora sunt executaţi reperii din mortar, sau reperele de inventar 
(metalici sau şipci din lemn).  

Pe suprafaţa şapei suport se va putea circula cu grijă numai după cel puţin 24 ore de 
la turnare deşi întărirea începe după 3 ... 4 ore de la prepararea pastei. Înainte de lipire se 

va măsura umiditatea şapei suport, umiditatea şapei suport nu va trebui să depăşească 
valoarea de 5%.  

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

Prevederi generale Şapele suport cu întărire rapidă, fiind suporturi a căror suprafeţe 
nu se mai pot vedea după lipirea îmbrăcăminţilor de pardoseli respective, este necesar ca 

la terminarea execuţiei lor să se încheie proces-verbal de lucrări ascunse, ţinându-se 
seama că se cere o anumită calitate a suprafeţelor şapei şi o anumită rezistenţă faţă de 
condiţiile de exploatare etc. 

Înainte de începerea executării şapei suport se va verifica dacă au fost executate şi 
recepţionate toate lucrările destinate a le proteja, ca de exemplu învelitori, conducte pentru 

instalaţii, tâmplărie, ghermele, praguri, colţare, etc. 
Pe parcursul executării lucrării, se verifică în mod special (de către şeful punctului de 

lucru) respectarea următoarelor condiţii: 

  toate materialele nu vor fi introduse în lucru decât după ce s-a verificat că au fost 
livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătare prevederilor din 

standardele respective;  

 respectarea compoziţiei şapei, inclusiv tehnologia de execuţie, precum şi aplicarea 
acestei şape în grosimea prescrisă, indicată în proiect; 

  aplicarea măsurilor de protecţie a suprafeţei şapei suport împotriva uscării forţate, 

  spălării prin ploaie sau îngheţării. Recepţia şapei suport se va face pe baza 
următoarelor verificări efectuate cu mijloace simple de verificare: 

  grosimile respective (determinate prin sondaje în număr stabilit de comisie, dar cel 
puţin unul la fiecare 200 m2); 

  planeitatea suprafeţelor; 

  gradul de netezire a suprafeţelor.  
Aceste verificări se efectuează înaintea executării lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii, 

iar rezultatele se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse.  

Verificarea aspectului general al şapei suport Verificarea aspectului general al şapei 
suport se va face vizual cercetând suprafaţa acesteia, racordarea la contactul cu pereţii. 

Această suprafaţă nu trebuie să prezinte denivelări, ondulaţii, fisuri, crăpături, urme vizibile 
de reparaţii locale, porţiuni cu urme la opriri ale lucrului, pete, zgârieturi.  

Orice reparaţie la şapa suport se va face utilizând aceeaşi compoziţie cu care s-a 

executat iniţial şapa suport.  
EXECUŢIA PARDOSELILOR DIN PARCHET LAMINAT 

Verificări de calitate la parchet Dimensiunile pieselor de parchet : abaterile admisibile 
sunt conform STAS 228/1-80. Umiditatea stratului suport, mortar de ciment sau beton: 

maxim admis 3% .  
Menţinerea climatului din încăperi la temperatura de minimum 5 °C şi umiditatea 

relativă a aerului de maximum 65%. Planeitatea şi orizontalitatea pardoselii; abaterea 
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maximă admisă este de ± 3 mm, în cazul planeităţii suprafeţei şi de ± 2 mm/m în cazul 

orizontalităţii pardoselii; Montarea la acelaşi nivel a lamelelor sau panourilor alăturate; 
 Mărimea rosturilor dintre lamele sau panouri: în câteva puncte izolate, lăţimea 

maximă admisă a rosturilor este de 0,3 mm;  
Calitatea rindeluirii (nu se admit asperităţi la palpare); 
 Parchetul laminat (preferabil de 8mm grosime) este asamblat peste o folie din 

polietilenă de 2mm grosime, aşternută peste stratul suport.  
În cazul încăperilor cu umeditate ridicată, se aşterne mai întâi o folie de celofan de 

1mm grosime. Fixarea lamelelor pe suport (la sărituri de 30 cm nu se admite ca pardoseala 
să se mişte sau să scârţâie, în cazul prinderii cu şuruburi; în cazul lipirii cu adeziv, fără 
adeziv, la proba prin ciocănire uşoară cu un ciocan de zidar, sunetul trebuie să fie plin); 

Cerinţe faţă de parchet:  
Parchetul trebuie să fie igienic, antistatic, ecologic. Rezistentă la uzură; peste 10000 

rotaţii, garanţie – peste 12 ani, rezistenţă la şocuri.  
Culoarea va fi aleasă în conformitate cu acordul beneficiarului. 
Accesorii: folie polietilenă folie celofan (unde este cazul) plintă melaminată: cu fixare 

prin cleme( 4 pe plintă), cu fixare prin şuruburi în mod direct, cu fixare prin adezivi tip 
silicon, praguri trecere, praguri departajare pardoseli colţar - interior / exterior, legătură 

plintă, capăt plintă dreapta / stânga, cleme de fixare opritori uşă (unde este cazul) dibluri 
holtzşuruburi capace pentru holzşuruburi chit pentru umplerea rosturilor de până la 2mm la 

îmbinările dintre lamelele parchetului, prin întinderea unei paste obţinute din amestecul 
dintre chit şi rumeguş fin de lemn.  

Cerinţe faţă de chit: ecologic, fără miros, netoxic, pentru orice tip de lemn, 

uscarea în maxim 30 min. grund destinat acoperirii parchetului pentru lacuri existenţa 
rosturilor lângă pereţi adeziv pe bază de aracet – transparent la uscare, cu un consum 

specific de circa 600g/25mp, adeziv silicon universal pentru etanşare, lipire, acoperirea 
unor spaţii mici, pentru prinderea plintelor de perete, acoperirea golurilor între plintă şi 
perete, între parchet şi tocul uşii. 

 Adeziv vinilic Tip (clasă)  
-Adeziv vinilic în dispersie apoasă Culoare Bej/maro închis (nuc) Aspect Pastă 

Vâscozitate Brookfield 100.000 cps; 
-Aplicare Numai pe suport, cu spatula cu dinţi mari; 
-Condiţii de aplicare La temperatură mai mare de +10°C, dar nu mai mare de +30°C 

Umiditate relativă cca. 60%;  
         -Timp de aplicare de la preparare Cca. 10-15 min. la +20°C şi umiditate relativă 

55%; 
         -Timp de aşteptare pentru a călca pe suprafaţă 12 – 24 ore, în funcţie de condiţiile 
ambientale specifice;  

         -Timp de întărire definitivă Cca. 72 ore în condiţii normale; 
-Uşor inflamabil NU Randament de aplicare Cca. 700-900gr/mp;  

-Ştergerea produsului proaspăt Cu apă Curăţarea instrumentelor de aplicare Apă; 
-Depozitare 6 luni de la data fabricaţiei în ambalajul original, sigilat; 
-Păstrare la temperaturi cuprinse între +5°C şi +25°C;  

-Informaţii despre aruncarea resturilor; 
-În conformitate cu reglementările pentru protecţia mediului;  

-Umiditatea suportului; 
-Pe bază de ciment: max 2%; 
-Pe bază anhidridică: max 0,5% (Măsurare cu higrometrul cu carbid);  
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-Umiditatea lemnului Între 9 – 11%; 

-Ambalaj Recipiente 25 kg;  
-Adeziv epoxi-poliuritanic Tip (clasă) Adeziv epoxi-poliuretanic Culoare Bej sau maro 

închis; 
-Aspect Pastă Vâscozitate Brookfield 80.000 cps;  
-Raport de catalizare A+B = 9,4 + 0,6 (în kg);  

-Aplicare Numai pe suport cu spatula cu dinţi mari;  
Condiţii de aplicare  

-La temperatură mai mare de +10°C, dar nu mai mare de +30°C; 
-Umiditate relativă cca. 60%;  
-Timp de aplicare de la preparare Cca. 2 ore la +20°C şi umiditate relativă 55%;  

-Timp de aşteptare pentru a călca pe suprafaţă 12 – 24 ore, în funcţie de condiţiile 
ambientale specifice; 

-Timp de întărire definitivă Cca. 72 ore în condiţii normale; 
-Uşor inflamabil- NU;  
-Randament de aplicare Cca. 1000 – 1200 gr/mp; 

-Modalitate de îndepărtare a produsului întărit rece; 
-Solvent celulozic- Curăţarea instrumentelor de aplicare Diluant de spălare GR 7 

(diluant celulozic, alcool metilic);  
-Depozitare 6 luni de la data fabricaţiei în condiţiile originale, sigilat;  

-Păstrare la temperaturi cuprinse între +5°C şi +25°C; 
Informaţii despre aruncarea resturilor - În conformitate cu reglementările pentru 

protecţia mediului;  

NOTĂ Umiditatea suportului Pe bază de ciment: max 2% Pe bază de anhidride: max 
0,5% (După indicaţia higrometrului cu carbid) Umiditatea lemnului Între 9 şi 11% Ambalaj 

Recipiente (A+B) de 5 kg şi 10 kg. 
 

PARDOSELI DIN PLĂCI DE GRESIE CERAMICĂ 

1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE  
1.1. Concept de bază 

La lucrare se vor folosi pardoseli cu plăci din gresie ceramică la grupurile sanitare, 
holuri, culoare de circulaţie, sau în orice alt spaţiu indicat în proiect. 

1.2. Standarde şi normative de referinţă 

- STAS 388 - 80 - Ciment Portland ; STAS 1500 - 78 - Ciment M 30, ciment Pa 35 
sau ciment F 25 ; STAS 7055 - 87 - Cimenturi albe Portland 

- STAS 1667 - 76 - Agregate grele naturale pentru mortare şi betoane ; STAS 5939 - 
80  Plăci din gresie ceramică ; STAS 8171 - 84 - Folie de polietilenă 

- SR 388 - 95 - Apa pentru mortare şi betoane 

- C 35-82 Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor 
1.3. Material suplimentar  

Antreprenorul va asigura, la solicitarea Beneficiarului, livrarea în afara condiţiilor 
contractuale, a unei cantităţi suplimentare de circa 2% pentru fiecare tip de plăci - ca 
dimensiune şi culoare. 

2.  MATERIALE ŞI PRODUSE 
2.1. Produse 

Plăci de gresie ceramică, glazurate sau mate, de dimensiuni şi grosimi indicate în 
proiect, conform STAS 5993-89 sau similare :  
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a. Glazura va fi colorată, fiind aleasă de Consultant din setul de mostre pus la 

dispoziţie de Antreprenor. 
b. Definiţie : în prezentele specificaţii, prin gresie ceramică se înţelege ceramica 

vitrifiată  
c. Plăcile vor avea următoarele caracteristici fizico-mecanice : 
- coeficientul de absorbţie a apei maximum 4%  

- abaterile de la dimensiunile nominale permise vor fi: 
- lungimea şi lăţimea nominală a laturii: +/- 2% maximum din lungimea laturii 

- grosimea nominală a plăcilor: maximum +/- 10% 
- abaterea de la unghi drept a plăcilor: maximum 0,5% din lungimea laturii 
- deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei mai mari 

2.2. Materiale 
Ciment gri Portland conform STAS 388-80, Ciment alb Portland conform STAS 7055-

87, Nisip cu granulaţie fină 0 - 1 mm conform STAS 1667-76, Apă conform STAS 790-84. 
2.3. Livrare, depozitare, manipulare 
1. Plăcile de gresie ceramică se vor depozita în ambalajele originale ale 

producătorului, în locuri ferite astfel încât să se evite spargerea sau deteriorarea plăcilor. 
2. Manipularea cutiilor cu plăci de gresie ceramică se va face cu mare grijă şi numai 

atunci când va fi necesar astfel ca să se evite deteriorarea plăcilor. 
3.  EXECUŢIA PARDOSELILOR 

3.1. Operaţiuni pregătitoare 
1. Plăcile vor fi fixate pe o şapă care a fost lasată să se întăreasca timp de cel puţin 

două săptămâni. Şapa se va aplica pe hidroizolaţia executată conform specificaţiilor de la 

capitolul Hidroizolaţii. 
2. Se va acorda o atenţie cu totul deosebită executării şapei în spaţiile umede ce 

urmează să primească pardoseli din plăci de gresie ceramică, pentru a nu depăşi grosimea 
specificată în detalii, realizând totodată pantele cerute şi o suprafaţă perfect nivelată. 

3. Înainte de fixarea plăcilor, suprafaţa pe care acestea urmează să fie fixate va fi 

uscată. Imediat înainte de aşezarea stratului suport, şapele vor fi spălate, complet. 
4. Plăcile de gresie ceramică pentru pardoseli vor fi lăsate în apă curată timp de 15 - 

30 minute înainte de fixare, după care vor fi lăsate să se usuce timp de cca. 10-15 minute. 
5. Înainte de începerea executării pardoselii, se vor executa următoarele operaţiuni 

de finisaj : rectificări la elementele de beton armat, rectificări la zidării, montarea tocurilor 

tâmplăriei interioare, montarea instalaţiilor electrice - circuitele pentru prize, montarea 
elementelor de fixare (dibluri) pentru grupuri sanitare. 

6. Se trasează nivelul finit al pardoselii cu ajutorul furtunului de nivel, dreptar, nivelă 
şi sfoară. 

7. Se va face o aranjare pe uscat a plăcilor pe conturul pardoselii pentru trasarea 

apoi cu sfoară a rosturilor. Se va urmari din trasaj ca un număr cât mai mic de plăci să 
rezulte tăiate. 

3.2. Generalităţi 
1. Nu se vor executa mai multe tăieturi decât este necesar. În general nu se vor 

executa tăieturi prin care se obţin plăci mai mici decât jumătate din dimensiune. 

Suprafeţele plăcilor vor fi centrate şi echilibrate. 
2. Se vor netezi toate muchiile tăiate, cu piatră  de carborund ; nu se vor fixa plăci 

cu muchii crestate (in zig-zag) sau exfoliate. 
3.3. Stratul suport 
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1. Amestecul pentru stratul suport nu va fi mai puternic decât o parte ciment 

Portland la trei părţi nisip, după volum, şi nici mai slab decât o parte ciment Portland la 
patru părţi nisip, după volum. Apa va fi introdusă în amestec în cantitate suficientă pentru 

a se obţine lucrabilitatea necesară (consistenţa moale, densă), dar în cantitate minimă, 
necesară. După compactare, apa nu va pătrunde la suprafaţă. Mortarul va avea consistenţa 
necesară compactării prin batere, va fi suficient de moale pentru a primi nervurile plăcii şi 

suficient de tare pentru a susţine şi menţine placa în planul corespunzător. 
2. Dacă nu se specifică altfel, stratul suport din mortar va avea o grosime uniformă 

de 10 mm. Se va prepara acea cantitate de mortar necesară numai pentru 2 ore de lucru. 
Stratul suport din mortar va fi nivelat prin batere cu un dreptar tras peste ghidaje. 

3.4. Pozarea plăcilor 

Plăcile de gresie ceramică vor fi aşezate uniform, în poziţie, pe stratul suport fără 
adeziv. Antreprenorul va prevedea aplicarea unei paste de ciment curate pe suprafaţa 

stratului de nisip/ciment umed, imediat înainte de aşezarea plăcilor. 
3.5. Rosturi 
1. Plăcile se vor aranja cu rosturi de 2-3 mm.  

2. Rosturile vor fi continue în ambele direcţii şi dacă nu se cere altfel vor fi în 
prelungirea rosturilor de la placajul de faianţă de pe pereţi. 

3. Pe conturul pardoselii, la baza peretelui, aşa cum se specifică în detalii, se va 
prevedea un rost de control de 6-9 mm. 

4. Pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distanţieri. Plăcile vor fi aşezate 
în şah, astfel încât o suprafaţă să poată atinge gradul de contractare iniţial, înainte de 
umplerea rostului. Poziţia plăcilor va fi reglată în termen de 10 minute de la aşezarea lor. 

5. Timp de cel puţin 4 zile nu se va circula pe pardoseală, după care este permis un 
trafic uşor şi treptat, iar după 14 zile, va fi permis şi traficul greu. 

6. Rosturile nu se vor umple până ce nu s-a făcut priza suficientă între plăci şi stratul 
suport şi în nici un caz mai devreme de 24 ore de la terminarea lucrării de pozare a 
plăcilor. Rosturile dintre plăcile de gresie vor fi umplute cu ciment alb (pigment colorat) şi 

mortar de ciment cu nisip. Suprafaţa rosturilor va fi plană şi netedă. Rosturile de control 
vor fi curăţate de materialul rămas, murdărie, grăsimi etc. şi se vor umple după 

consumarea dilatărilor în pardoseală. 
7. Curăţirea plăcilor: după fixare şi umplerea rosturilor, plăcile vor fi spălate cu un 

burete, diagonal, peste rosturi, după care vor fi şterse cu o bucată de pânză curată şi 

uscată. 
8. Toate suprafeţele adiacente plăcilor de pardoseală vor fi lăsate, la terminarea 

lucrărilor, curate şi perfecte. 
3.6. Verificări în vederea recepţiei 
Proba obligatorie la camerele umede având prevăzut sifon de pardoseală va fi 

inundarea pardoselii şi verificarea scurgerii corecte şi complete a apei la sifon. 
3.7. Condiţii de calitate pentru recepţie 

1. Toleranţele de finisaj la pardoseli sunt de +/- 3,25mm, la fiecare 2,5 m. 
2. Toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate şi înlocuite, aşa cum va 

hotărî Consultantul. 

3. Se vor considera defecte grave următoarele: Nerespectarea cotelor finite de nivel 
ale pardoselii, conform proiectului, Nerespectarea pantelor pardoselii către sifoanele de 

pardoseală, conform cu cele specificate în proiect, Nerespectarea prezentelor specificaţii. 
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6. ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII 

I.1. ZUGRĂVELI LA PEREŢI ŞI TAVANE 
1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE 

1.1. Conceptul de bază 
Zugrăvelile la interior se fac în culori de apă cu humă, cu vopsea pe bază de 

poliacetat de vinil, aplicate pe pereţi şi tavane, pe rectificare şi glet de netezire. 

1.2. Standarde şi normative de referinţă 
- STAS 88-90-Clei de oase; STAS 89-86-Clei de piele; STAS 146-80-Var pentru 

construcţii; STAS 9201-80-Var hidratat în pulbere,pentru construcţie; STAS 189-77-Săpun 
de rufe; STAS 232/1-76-Caolin spălat de Arghires STAS 4888-76-Caolin spălat de Harghita; 
STAS 2706-86- Cretă de Murfatlar Dobrogea.Cretă macinată; SR 388-1995-Ciment 

Portland gri; STAS 545/1-80-Ipsos pentru construcţii 
-STAS 790-84 - Apa pentru betoane şi mortare 

- STAS 2488-86 - Pigmenţi anorganici. Galben de crom ; STAS 2539-79 - Pigmenţi 
anorganici. Albastru de fier ; STAS 6632/2-91 - Oxid de fier roşu ; STAS 6632/3-91 - Oxid 
de fier galben ; STAS 6632/4-83 - Oxid de fier negru ; STAS 9537-85 - Oxid verde de crom          

- STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase ; STAS 7359-89 - Vopsele pe bază de 
dispersii apoase de poliacetat 

- C 3-76 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii, cu 
completările ulterioare. 

2. MATERIALE ŞI PRODUSE 
2.1. Materiale 
Ipsos pentru construcţii conform STAS 545/1-80, Var hidratat conform STAS 9201-

80, Apa pentru betoane şi mortare conform STAS 790-84 - curată, potabilă, fără săruri, 
urme de ulei, acizi sau alte impurităţi, Nisip cuarţos cu granulaţie 0,2 mm respectiv 0-3 

mm conform STAS 3844-76, Pigmenţi coloranţi diverşi. 
2.2. Produse 
- Glet de netezire pe bază de Aracet 

- Vopsea pe bază de poliacetat de vinil tip VINAROM seria 8204 sau alta similară, 
conform STAS 7359-89 ; Grund din vopsea tip VINAROM în dispersie apoasă sau altul 

similar ; Chit din mortar de ciment cu adaos de Aracet sau altul similar ; Mortar de ciment-
var marca M50 - T pentru rectificarea tencuielilor, în vederea aplicării zugrăvelilor cu lapte 
de var. 

2.3. Livrare, depozitare, manipulare 
1. Pentru recepţia fiecărui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica 

certificatul de calitate al producătorului. 
2. Produsele pe bază de poliacetat de vinil se vor depozita în ambalajul original - saci 

de polietilenă în bidoane de carton sau P.V.C. Se va controla ca bidoanele să fie închise 

ermetic pentru a se evita evaporarea apei din dispersie. 
3. Ipsosul se va livra în saci de hârtie de 35 kg ; Varul bulgări şi huma se livrează în 

vrac; Coloranţii şi alţi compuşi chimici se livrează în bidoane metalice ; Cleiurile animale se 
livrează măcinat în saci de polietilenă sau sub formă de plăci. 

4. Materialele se vor grupa într-un spaţiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de îngheţ 

şi de variaţii de temperatură (+7 şi +20o C); materialele vor fi depozitate pe categorii, cu 
etichete vizibile pentru a nu se confunda conţinutul. 

5. Pentru manipulare şi transport la locul de lucru se vor folosi cutiile de ambalaje, 
bidoanele cu toartă şi găleţile şi se vor transporta numai cantităţile necesare unui schimb 
de lucru. 
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3. EXECUTAREA ZUGRĂVELILOR 

3.1. Operaţiuni pregătitoare 
1. Lucrările se încep numai la o temperatură a aerului mediului ambiant de +50C. 

Acest regim se va menţine cel puţin 8 ore după executarea zugrăvelilor. 
2. Zugrăvelile se vor executa numai după terminarea următoarelor operaţiuni de 

finisaje : Montajul tâmplăriei, Montajul instalaţiilor electrice, de apă şi canalizare, de 

încălzire, Executarea pardoselilor reci exclusiv lustruirea lor, Lucrările de reparaţii la 
tencuieli, Executarea placajelor la pereţi. 

3.2. Executarea spoielilor 
1. Pregătirea suprafeţelor se va face ţinând seama de natura suportului. Pe tencuieli 

noi, compoziţiile de zugrăveli se aplica numai după întărirea şi uscarea acestora, 

admiţându-se o umiditate permanentă de 8%. Suprafaţa va fi netezită cu grijă pentru 
înlăturarea asperităţilor iar stropii şi scursorile de mortar se freacă până dispar. Se curăţă 

de praf. 
2. Prelucrarea suprafeţelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrărilor 

pregătitoare, executându-se următoarele operaţiuni : Umezirea intensă cu apă a supafeţei 

suport, Aplicarea grundului până la obţinerea unui aspect umed - lucios al suprafeţei 
grunduite, fără urme sau dâre de bidinea şi fără asperităţi, Chituirea fisurilor, rosturilor şi 

adânciturilor, numai după uscarea stratului de grund, Şlefuirea şi grunduirea locurilor 
chituite, Aplicarea straturilor de acoperire se va face numai după uscarea completă a 

stratului de grund, începând cu tavanul şi apoi pereţii - straturile succesive se aplică numai 
după ce se constată că cel anterior este complet uscat. 

3. Prelucrarea suprafeţelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrărilor 

pregătitoare,astfel Prima grunduire cu soluţie de săpun cu apă aplicată manual cu 
bidineaua,Chituirea crăpăturilor cu pastă de ipsos, Şlefuirea locurilor chituite, stergerea 

prafului şi grunduirea locurilor chituite, Şpăcluirea suprafeţelor (numai în cazul zugrăvelilor 
de calitate superioară) prin aplicarea compoziţiilor de şpăcluit cu bidineaua, cu şpaclul de 
lemn sau de cauciuc, Şlefuirea suprafeţei şpăcluite, ştergerea prafului şi aplicarea celei de-

a doua grunduiri, Aplicarea compoziţiei de zugrăvit - aplicarea se va începe cu tavanul şi 
apoi cu pereţii iar straturile succesive se aplică numai după ce se constată că cel anterior 

este complet uscat. 
4. Pregătirea suprafeţelor de beton : Se curăţă cu şpaclul toate neregularităţile 

suprafeţei şi se perie cu peria de paie, Se completează adânciturile existente în stratul 

suport cu chit de mortar, Mortarul se netezeşte cu şpaclul, Fiecare strat va fi lăsat să se 
usuce min.16 ore înainte de aplicarea stratului următor, Suprafaţa pregătită astfel nu va 

avea abateri mai mari astfel - la planeitate: max. 5 mm sub dreptarul de 2 m, nici o undă 
mai mare de 2mm sub dreptarul de 0,5 m. 

5. Pregătirea suprafeţelor tencuite : Se rectifică tencuiala cu mortar de ciment-var 

după ce în prealabil s-au îndepărtat bavurile şi dungile ieşite în relief, Se curăţă suprafaţa 
de praf, pentru a se asigura o bună aderenţă a stratului de finisaj pe suprafaţa suport. 

3.3. Prelucrarea suprafeţelor : 
Grunduirea cu grund se va face prin aplicare cu bidineaua şi se va lăsa să se usuce 

timp de min. 2 ore la temp. de +15oC şi de o oră la temp. de +25oC sau mai mare. Dacă 

după grunduire se observă neregularităţi ale suprafeţei nerectificate iniţial, se va face o 
chituire cu chit de mortar şi apoi o şlefuire locală. Gletul se aplică intâi pe o suprafaţă de 

cca. 1 m2 şi se netezeşte cu şpaclul de cauciuc şi după netezirea completă, operaţiunea se 
continuă pe restul suprafeţei. Se vor evita scurgerile de material spre partea de jos. Gletul 
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se va aplica în grosime de 1 mm adică 1200 - 1400 gr/m2. Stratul de glet se va lăsa să se 

usuce min.16 ore înainte de aplicarea vopsitoriei. 
3.4. Executarea vopsitoriei : 

Vopsitoria se va realiza cu vopsea tip Vinarom . Se vor aplica 2 straturi, cca 150 
gr/m2 pentru fiecare strat. Înainte de aplicare, vopseaua se strecoară prin sita cu 900 
ochiuri/cm2, şi se amestecă cu apa necesară care va fi perfect curată. 

3.5. Protejarea şi întreţinerea lucrărilor 
1. Suprafaţa pardoselii în încăperile unde se execută zugrăveli, se va proteja cu 

hârtie sau folie de polietilenă. 
2. Pe suprafeţele învecinate: tâmplărie, placaje, vopsitorii, etc. se vor aplica plăci din 

PFL dur sau carton pentru a se evita stropirea cu jetul de la pistol. 

3. Pentru a împiedica uscarea bruscă şi cojirea zugrăvelilor, se va evita aplicarea 
acestora pe suprafeţe expuse la soare puternic. 

4. Zugrăvelile cu lapte de var şi humă se vor întreţine prin curăţirea de praf cu perii 
cu coadă lungă. 

5. Suprafeţele finisate cu Vinarom se pot spăla cu o cârpă înmuiată în apă şi stoarsă.  

6. Este interzisă spălarea unei vopsitorii cu o vechime mai mică de 30 zile. 
3.6. Verificări în vederea recepţiei lucrărilor 

1. Condiţii privind calitatea lucrărilor : 
- Suprafaţa zugravită trebuie să aibă ton şi culoare uniformă, să nu aibă pete, 

scurgeri, stropi, cojiri, fire de păr. Nu se admit corectări sau retuşuri locale care distonează 
cu tonul general chiar la distanţe mai mici de 1 m. Pe suprafeţele stropite, trebuie ca stropii 
să fie distribuiţi uniform ; Zugrăvelile şi vopsitoriile trebuie să fie uniforme, fără a lăsa să 

se vadă prin ele stratul suport ; Zugrăvelile şi vopsitoriile trebuie să fie aderente, iar la 
frecarea uşoară cu palma nu trebuie să se ia pe palmă. 

2. Remedieri : 
- În cazul gletului de netezire lipsă, se repară local suprafaţa cu glet şi se aplică 

manual straturile de zugraveală sau vopsitorie necesare. 

- În cazul deteriorării ultimului strat vizibil, se vor aplica manual unul sau două 
straturi de zugrăveală sau vopsitorie diluată cu apă, în aceiaşi proporţie cu cea iniţială. 

- În cazul ca nuanţa zonei reparate nu este identică cu restul suprafeţei, ultimul strat 
de reparaţie se va aplica pe întreaga suprafaţă a panoului respectiv. 

3. În afară de defectele enumerate se mai socotesc defecte următoarele : 

- Nerespectarea prezentelor specificaţii, Lipsa de corespondenţă şi concordanţă dintre 
lucrările executate şi prevederile proiectului şi a dispoziţiilor de şantier, Nerespectarea 

tehnologiei de aplicare specificate în normativul C 3-76 şi a completărilor la acesta, 
Nerespectarea dozajelor, numărului de straturi şi a materialelor specificate 

4. La cererea Consultantului, Antreprenorul va executa remedierea acestor defecte 

fie prin remedieri locale, fie prin refacerea lucrării pe suprafeţe mai mari, după cum va fi 
cazul. 

I.2. VOPSITORII LA PEREŢI 
1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE  
1.1. Concept de bază 

Se vor aplica vopsitorii cu emailuri pe bază de răşini alchidice sau pe bază de răşini 
epoxidice. 

1.2. Standarde şi normative de referinţă 
- STAS 16-80 - Ulei de in sicativat ; SR 18:1994  - Ulei tehnic de in ; STAS 2710-70- 

Ulei tehnic de floarea soarelui 
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- STAS 545/1-80 - Ipsos pentru construcţii ; STAS 2706-86- Cretă macinată 

- STAS 790-84 - Apa pentru betoane şi mortare 
- SR 2993:1993 - Lacuri şi vopsele. Reguli pentru verificarea calităţii, ambalare, 

marcare, depozitare şi transport ; STAS 3509-83  - Vopsele pe bază de ulei. Vopsea Kaki 
1003 ; STAS 3706-69- Lacuri pe bază de ulei. Lac incolor 1060 ; STAS 3744-69  - Vopsele 
pe bază de ulei. Vopsea gri 1000 ; STAS 8311-87 - Lacuri şi vopsele. Culori şi  nuanţe ; 

STAS 3123-85- Diluanţi pentru produse pe bază de răşini alchidice ; STAS 3124-75  - 
Diluant 104 pentru produse pe bază de ulei 

- STAS 5192-79- Grunduri pentru astupat porii ; STAS 3097-80  - Grunduri pe bază 
de ulei ; STAS 6592-80  - Chituri pe bază de ulei. 

- STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase ; STAS 8308-69- Răşină 

sintetică Romalchid R60 ; STAS 8512/1-79 - Răşini epoxidice tip 040 şi 040T 
- C3-76 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 

2. MATERIALE ŞI PRODUSE 
2.1. Materiale  
Vopsea email pe bază de răşini alchidice (tip hexol E 105-1; E405-10) sau similară, 

Soluţie de clei de oase conform STAS 88-90. 
2.2. Produse 

Grund de îmbibare pe bază de ulei sau răşini alchidice, de tipul G001-5 respectiv 
G005-2 conf. STAS 3097-80 sau altul similar sau preparat pe şantier ; Chit de stropit, de 

tipul cf. STAS 6592-80 sau altul similar sau preparat pe şantier ; Chit de cuţit pe bază de 
ipsos , de tipul cf. STAS 6592-80 sau altul similar sau preparat pe şantier ; Chit pe bază de 
ulei, de tipul cf. STAS 6592-80 sau altul similar sau preparat pe şantier 

2.3. Livrare, manipulare, depozitare 
1. Pentru recepţia fiecărui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica 

certificatul de calitate al producătorului. 
2. Produsele se vor depozita în ambalajele originale, grupate pe categorii, într-un 

spaţiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de îngheţ şi de variaţii de temperatură (+7oC şi 

+20oC), cu etichete vizibile pentru a nu se confunda conţinutul. 
3. Pentru manipulare şi transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile şi bidoanele 

de ambalaje, găleţile şi se vor transporta numai cantităţile necesare unui schimb de lucru. 
3. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
3.1. Operaţiuni pregătitoare 

Lucrări care trebuie terminate înainte de începerea executării vopsitoriilor: 
Reparaţii la tencuieli şi placaje de faianţă sau gresie, Montajul instalaţiilor electrice, 

de apă, canalizare, gaze şi încălzire, Executarea pardoselilor reci exclusiv lustruirea lor, 
Aplicarea ultimului strat de vopsitorie se va face numai după terminarea lucrărilor de 
zugrăveli, Protejarea prin acoperire cu hârtie sau folie de polietilenă a pardoselilor şi 

obiectelor sanitare, Înfundarea cu hârtie şi apoi cu ipsos a gurilor de scurgere, a sifoanelor 
de pardoseală, Demontarea uşilor şi cercevelelor şi depozitarea lor într-un loc ferit de praf, 

sau dacă tâmplăria este deja vopsită, aceasta se va acoperi cu hârtie sau plăci de P.F.L. 
3.2. Executarea vopsitoriilor cu ulei 
1. Vopsitoriile de ulei se vor aplica pe suprafeţe cu tencuiala gletuită. Lucrările vor 

începe numai la o temperatură a aerului de cel puţin +15oC şi acest regim se va menţine în 
tot timpul execuţiei şi cel puţin încă 15 zile după executarea lor. Pe tencuielile noi 

vopsitoriile se vor aplica numai după întărirea şi uscarea tencuielii şi a gletului, admiţându-
se o umiditate remanentă de 2-5%. Netezirea pentru înlăturarea asperităţilor trebuie 
efectuată cu grijă, astfel încât suprafaţa să nu zgârie prin frecare. 
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2. Prelucrarea suprafeţelor se va face imdeiat după pregătirea suprafeţelor, 

executându-se următoarele operaţiuni : 
- Grunduirea cu grund de îmbibare insistându-se în dreptul fisurilor deschise ale 

tencuielii. Stratul de grund se va aplica cu bidineaua şi va fi subţire, continuu şi fără 
prelingeri, dâre sau fire de păr ; Chituirea locală cu acoperirea cu chit a zgârieturilor, 
fisurilor, adânciturilor, ştirbiturilor, etc. Chitul se va aplica cu şpaclul de oţel ; Şlefuirea 

locurilor chituite se va executa cu hârtie sau pânză de şlefuit iar după şlefuire suprafaţa se 
va curăţa bine de praf ; Grunduirea locurilor chituite ; Şpacluirea generală I se va face 

folosind chitul de cuţit sau chitul de aplicare prin stropire ; Chiturile se vor dilua cu diluant 
special (D-001- 3) sau cu ulei sau vopsea la culoare ; Şpăcluirea generală II se va executa 
numai pentru vopsitoriile de calitate superioară ; Şlefuirea generală I se va face umed sau 

uscat, folosind unelte electrice cu disc de perie pâslă sau disc abraziv cu granulaţie fină. 
După şlefuirea uscată, suprafaţa se va curăţa bine de praf, iar după şlefuirea umedă se va 

spăla cu apă şi se va sterge ; Şlefuirea generală II se va executa numai după şpăcluirea 
generală II.; Aplicarea straturilor de acoperire se va face mecanizat cu pistolul de 
pulverizat, în 2-3 straturi, în funcţie de prevederile din proiect. Fiecare strat se va aplica 

numai după uscarea completă a celui precedent şi după şlefuirea acestuia. Vopseaua se va 
aplica în straturi uniforme, iar ultimul strat se va întinde de preferinţă de sus în jos, 

netezindu-se şi urmărind să se obţină un aspect lucios şi plăcut al peliculei. 
3.3. Condiţii de recepţie 

1. Suprafeţele vopsite vor trebui să se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted 
şi care să acopere perfect straturile inferioare. 

2. Porţiuni transparente, pete, desprinderi, cute, scurgeri, discontinuităţi ale 

peliculei, aglomerări de pigmenţi, neregularităţi datorate unor chituri sau şlefuiri 
necorespunzătoare, urme de fire de păr din pensula, nu vor fi admise. 

3. Porţiunile remediate vor fi de aceeaşi nuanţă cu restul suprafeţei. 
4. Se vor considera defecte în plus faţă de cele enumerate mai sus, următoarele: 

nerespectarea tehnologiei de aplicare specificată în normativul C 3-76, nerespectarea 

prezentelor specificaţii, lipsa de corespondenţă şi concordanţă dintre lucrările executate şi 
prevederile proiectului şi a dispoziţiilor de şantier, nerespectarea dozajelor, numărului de 

straturi şi a materialelor specificate 
5. Consultantul poate decide refacerea locală sau pe suprafeţe mai mari a lucrărilor 

de vopsitorie, de la caz la caz, funcţie de natura şi amploarea defectelor constatate. 

 
7. PLACAJE CU PLĂCI DE FAIANŢĂ SAU GRESIE 

1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE 
1.1. Concept de bază 
Plăcile de faianţă sau gresie ceramică vor fi aplicate în special pe pereţii încăperilor 

unde se desfăşoară procese umede. 
Încăperile cer menţinerea unei stări de higienă deosebită, aşa cum se indică în 

proiect sau acolo unde va fi indicat de către Consultant. 
1.2. Standarde şi normative de referinţă 
- STAS 1500-78 - Ciment Pa35, ciment M30 ; STAS 1667-76 - Nisip silicos din râu 

sau de carieră 
- SR EN 159 :1996 - Plăci de faianţă ; STAS 5939-80- Plăci de gresie ceramică ; SR 

EN 159-1996 - Plăci ceramice CESAROM ; SR EN 159 : 1996 - Plăci de majolică. 
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- STAS  146-80- Var pentru construcţii; STAS 9201-80  - Var hidratat în pulbere ; 

STAS  388-95 - Ciment Portland gri; STAS 545/1-80 - Ipsos pentru construcţii; STAS 7055-
87 - Ciment Portland alb. 

- STAS 790-84 - Apă pentru betoane şi mortare ; STAS 7058-91 - Aracet DP25 sau 
D50. 

- C 6-86 - Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă, majolică şi 

plăci ceramice smălţuite CESAROM. 
- C 223-86 - Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă, 

majolică şi plăci ceramice smălţuite, aplicate la pereţi prin lipire cu paste subţiri. 
1.3. Extra material 
Antreprenorul va asigura pe şantier un surplus de 2% din cantităţile de plăci de 

faianţă sau gresie din fiecare tip, mărime şi culoare utilizate la lucrări. 
2. MATERIALE ŞI PRODUSE 

2.1. Materiale şi produse 
1. Conform indicaţiilor din detaliile proiectului. 
2. Plăci de faianţă, de formă pătrată sau dreptunghiulară la dimensiunile, culorile şi 

calităţile prevăzute în proiect şi conform SR EN 159 – 1996, Plăci de gresie tip S (natur) 
sau tip F (gresie fină), de formă pătrată sau dreptunghiulară, la dimensiunile, culorile şi 

calităţile prevăzute în proiect şi conform STAS 5939-80. 
3. Cu acordul Consultantului, pe şantier pot fi livrate şi plăci de alte dimensiuni şi 

formate în condiţiile indicate în standardele celor două materiale (faianţă şi gresie). 
4. Plăcile vor avea următoarele caracteristici fizico- chimice: 

- coeficientul de absorbţie a apei: max. 18% pentru plăcile de faianţă şi max. 2,5% pentru 

plăcile de gresie. 
- la încercarea de rezistenţă la fisurare fină, mostrele nu vor prezenta nici o astfel de fisura-

re; 
- la încercarea la rezistenţă chimică, finisajul (glazura) va rămâne nedeteriorată. 
- plăcile nu vor prezenta pete de culoare închisă cu aria mai mare  de max. 1,5 mm2 la max. 

2% din eşantion, fisuri în glazură, îngroşări ale glazurii sau zone insuficient glazurate, 
aspect de "îngheţat" sau cristalin şi zone aspre. 

5. Abateri limită admisibile de la dimensiunile normale de fabricaţie pentru plăcile de 
faianţă: la grosime nominală de 5,5 mm  : +/-10% iar pentru grosimea de 5 mm : 0+10%, 
la lungimi şi lăţimi nominale +/-0,6%, săgeata : max. 0,5% din lungimea laturii mari. 

6. Abateri limită admisibile de la dimensiunile nominale de fabricaţie pentru plăcile 
de gresie ceramică : la grosimi nominale: +/-10%, la lungimi şi lăţimi nominale: +/-2%, 

săgeata: 0,35mm pentru gresie fină şi 0,5 mm pentru gresie natur măsurată pe diagonală 
şi raportată la lungimea laturii mari. 

2.2. Livrare, depozitare, manipulare 

1. Plăcile de faianţă sau gresie vor fi depozitate în locuri ferite de umiditate, 
acoperite, în ambalajele originale ale furnizorului, pe platformă cu suprafaţa plană sau pe 

rafturi. 
2. Nu se va aduce la punctul de lucru din şantier decât cantitatea strict necesară 

pentru executarea placajului şi numai la momentul necesar, astfel încât cutiile cu faianţă 

sau gresie să nu fie depozitate în locuri neadecvate. 
3. Plăcile se vor manipula cu grijă pentru a nu fi lovite şi a nu se deteriora şi se vor 

feri de contactul cu materiale care le pot păta. 
4. Plăcile de faianţă sau gresie se vor transporta ambalate în cutii, cu mijloace de 

transport acoperite, curate şi uscate. În mijloacele de transport cutiile se vor aşeza în stive, 
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luându-se măsuri pentru împiedicarea deplasării stivelor în timpul transportului, spre a se 

evita deteriorarea ambalajului şi împrăştierea plăcilor. 
2.3. Mortare pentru pozarea placajelor la pereţi 

1. Generalităţi : Componentele mortarului vor fi bine amestecate înainte de 
adăugarea apei. Se va adăuga cantitatea necesară de apă pentru a obţine consistenţa 
dorită. Se va evita excesul de apă. Amestecul se va prepara cu atenţie pentru umidificare 

completă şi omogenizare. Din timp în timp, amestecul va fi reagitat pentru menţinerea unei 
consistenţe adecvate, dar nu se vor adăuga ingrediente. Mortarul care a făcut priză nu mai 

poate fi folosit. 
2. Mortarul pentru spriţ şi mortarul pentru grund vor fi cele indicate în detaliile 

proiectului. 

2.4. Paste subţiri adezive pentru pozarea placajelor la pereţi 
Vor fi cele indicate în detaliile proiectului. 

3. EXECUŢIA PLACAJULUI PE SUPORT 
Dacă nu se specifică altfel, montajul placajului se va face cu plăci de faianţă sau de 

gresie, cu mortare sau paste adezive aşa cum se specifică în detaliile proiectului. 

3.1. Operaţiuni pregătitoare 
1. Înainte de începerea operaţiunilor de placare cu plăci de faianţă sau gresie, se vor 

fi executat celelalte lucrări de finisaj după cum urmează : Montarea tocurilor la ferestre şi a 
tocurilor şi căptuşelilor la uşi, în afara pervazurilor care se vor monta după executarea 

placajelor, Tencuirea tavanelor şi a suprafeţelor care nu se plachează, în încăperile unde se 
vor executa placaje, Montarea conductelor sanitare, electrice, de încălzire, îngropate sub 
placaj şi probarea acestora sub presiune, Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru 

fixarea obiectelor sanitare, Executarea pardoselilor reci. 
2. Nu se va începe lucrul până ce lucrările deja executate (pardoseală) nu vor fi 

protejate satisfăcător. 
3. Înainte de începerea lucrărilor de placare se va face o inspectare a suprafeţelor ce 

urmează a fi placate. Nu se va începe lucrul până ce nu vor fi îndreptate eventualele 

neregularităţi constatate (abateri pe verticală şi orizontală cât şi eventuale vicii sau 
degradări aparente). 

4. Aplicarea plăcilor de faianţă sau gresie se va face numai pe suprafeţe uscate, 
pregătite în prealabil şi care se înscriu în abateri de la planeitate cuprinse între 3 mm/m pe 
verticală şi 2 mm/m pe orizontală. Eventualele neregularităţi locale nu vor depăşi 10 mm 

(umflături sau adâncituri). În cazul când aceste abateri sunt depăşite, suprafeţele vor fi 
îndreptate prin completarea cu mortar sau chit. Grosimea stratului de mortar nu trebuie să 

depăşească 1-2 cm. 
5. Înainte de începerea lucrărilor de placare se vor executa următoarele operaţiuni : 

îndepărtarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grăsime, etc.; rosturile zidăriei 

(orizontale şi verticale) trebuie să se cureţe bine pe o adâncime de cca 1 cm, pentru ca 
mortarul de fixare să adere cât mai bine pe aceste suprafeţe ; pe suprafeţele de beton se 

va aplica un spriţ, pentru obţinerea unei mai mari rugozităţi, necesară aderării mortarului 
de fixare a plăcilor. 

3.2. Generalităţi 

1. Nu se vor executa placaje în zone unde temperatura este sub +50C. 
2. Se va avea grijă să se evite evaporarea rapidă a apei din patul de mortar. Patul 

de mortar nu se va aplica mult înainte de aşezarea plăcilor de faianţă sau gresie şi în nici 
un caz plăcile nu se vor aplica pe mortarul uscat. 
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3. Se va evita pe cât posibil tăierea plăcilor, astfel încât printr-o aşezare corectă a 

acestora, plăcile care vor trebui să fie taiate să nu fie mai mici de jumătate de placă. 
Marginile plăcilor tăiate se vor poliza cu piatră de carborund. Nu se vor aplica plăci 

nefinisate corespunzător, cu margini crăpate sau zimţate. 
4. Rosturile între plăci vor fi realizate în continuare, atât pe verticală cât şi pe 

orizontală şi vor avea aceeaşi dimensiune - cca 2 mm - pe ambele direcţii, cum se specifica 

la (39) 1350. 
5. Abaterile admise pentru suprafeţele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 

1,20 m lungime. 
3.3. Trasarea suprafeţelor pentru placare 
1. Trasarea suprafeţelor care urmează a se placa se va face atât faţă de orizontală 

cât şi faţă de verticală. Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime 
şi cu ajutorul reperelor alcătuite din bucăţi de faianţă sau gresie fixate provizoriu cu mortar 

de ipsos pe suprafaţa respectivă a tencuielii, în imediata vecinătate a suprafeţei care se 
plachează. 

2. Firul cu plumb, lăsat la faţă reperelor trebuie să reprezinte linia suprafeţei 

placajului care urmează să se execute. 
3.4. Execuţia lucrărilor de placare 

1. După terminarea operaţiilor de trasare se poate trece la executarea aplicării 
placajului. 

2. Pentru pereţi din beton : Aplicarea spriţului cu consistenţă fluidă (10-12 cm) pe 
toată înălţimea peretelui şi drişcuirea sa de la tavan până la linia despărţitoare a zonei ce 
se plachează ; aplicarea grundului cu consistenţa mai mare (6 cm) pe zona ce se plachează 

; aplicarea pastei adezive şi a placajului ; executarea scafei de racordare ; aplicarea 
gletului pe zona superioară a peretelui ; aplicarea vopselei de ulei 

3. Pe pereţi din zidărie de cărămidă : Aplicarea spriţului, grundului şi tinciului pe 
suprafaţa ce ramâne tencuită ; aplicarea spriţului şi a grundului pe suprafaţa ce urmează a 
fi placată ; executarea placajului ;  

4. Pe pereţi din elemente plane din b.c.a.: Aplicarea spriţului în grosime de 2-3 mm , 
consistenţă de 12-14 cm ; aplicarea grundului în grosime de 8-10 mm, consistenţă de 10-

12 cm ; executarea placajului 
5. Suprafaţa grundului va fi zgâriată cu ariciul. 
6. Plăcile de faianţă sau gresie se vor curăţa de praf şi impurităţi, se vor ţine în apă 

timp de 10-15 minute înainte de începerea placării şi apoi se vor scurge de apă timp de 5-
10 minute. Nu se vor folosi pentru placare plăcile ude. 

7. Aşezarea plăcilor va începe de la nivelul pardoselii, având grijă să corespundă 
rosturile pardoselii cu cele ale placajului, dacă nu se specifică altfel şi corelându-se placajul 
(reglat perfect la orizontală) cu pardoseala al cărei nivel poate fi înclinat. 

8. Montarea plăcilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul plăcii a mortarului 
sau a pastei adezive, după caz şi aplicarea plăcilor prin apăsare pe stratul suport. 

9. După aşezarea fiecarui rând de plăci se va curăţa mortarul în surplus şi se va 
turna, în golurile rămase în spatele plăcilor, lapte de ciment. Se controlează de fiecare dată 
cu dreptarul. 

3.5. Rostuirea 
După cca. 5-6 ore de la terminarea executării placajului, rosturile dintre plăci se vor 

curăţa prin frecare. După această operaţie, rosturile se vor umple cu pastă de ciment alb, 
dacă nu se specifică altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executării 
placajului pe întreaga suprafaţă din încăperea respectivă. 
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3.6. Protejarea lucrărilor 

Spaţiile în care s-au executat placajele de faianţă sau gresie, vor fi închise şi se vor 
păstra astfel până la uscarea perfecta a lucrării. Placajele vor fi protejate de deteriorari 

până la recepţia lucrării. 
3.7. Verificarea la recepţia lucrărilor 
1. Suprafaţa placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, şi se va admite cel 

mult o undă cu săgeata de maximum 2 mm. Placajul trebuie să prezinte o uniformitate a 
culorii pe întreaga suprafaţa; nu se admit diferenţieri de tonuri între panourile montate şi 

nici în cadrul aceluiaşi panou; nu se admit pete de murdărie, locuri vizibile cu smalţ defect, 
etc. Rândurile de plăci trebuie să fie regulate, cu rosturi rectilinii în continuare sau 
alternate, de lăţime uniformă şi bine umplute cu lapte de ciment alb. 

2. Se vor considera defecţiuni ce trebuiesc remediate local sau total, următoarele: 
Nerespectarea prezentelor specificaţii, Poziţionarea defectuasă a plăcilor cu abateri faţă de 

verticală şi orizontală, Nerespectarea conţinuităţii şi dimensiunilor rosturilor pe cele două 
direcţii, Aplicarea la muchiile pereţilor sau stâlpilor a unor plăci normale şi nu a plăcilor 
speciale cu muchia glazurată, aşa cum este specificat, Nivelul finisajului nu este conform cu 

cele specificate în planurile din proiect, Deteriorări ale placajului rezultate din protejarea 
necorespunzătoare a lucrărilor până la recepţie: fisurări ale plăcilor, desprinderi ale plăcilor 

de stratul suport, pete, etc. 
3. Amploarea remedierilor sau înlocuirilor va fi hotărâtă de Consultatnt. Aceste 

operaţiuni nu vor antrena costuri suplimentare, ele fiind suportate integral de Antreprenor. 
 
8. COMPARTIMENTARI DIN GIPS CARTON 

1. CONDIŢII TEHNICE GENERALE 
1.1. Definire  

- Pereţii din gips carton cu schelet simplu sau dublu sunt pereţi interiori despărţitori  
neportanţi care se montează şantier.  

- Funcţiunile de rezistenţa şi fizica construcţiilor rezulta din conlucrarea scheletului 

din profile de tablă de otel cu placarea din plăci de gips carton şi straturile izolatoare, 
pozate funcţie de necesităţi. Suplimentar pereţii pot suporta şi încărcările obiectelor 

agăţate. 
- Pereţii despărţitori din gips carton oferă un nivel ridicat de protecţie fonică  şi 

termică  pentru obţinerea căreia altfel ar fi necesari pereţi clasici, masivi şi grei. Aceşti 

pereţi sunt din punct de vedere acustic,construcţii moi, modulatoare, care prin intermediul 
unui strat elastic atenuează energia sonoră incidentă. 

- Căldura care se pierde prin ferestre, pereţi exteriori, acoperiş şi subsol trebuie 
înlocuită.  

- Pereţii despărţitori şi plafoanele din gips carton au proprietăţi excelente 

termoizolante, deoarece în spaţiul liber interior conţin un material termoizolator. 
- Suprafaţa peretelui se adaptează pe deplin la temperatura camerei şi din acest 

motiv devine imediat după încălzire caldă şi confortabilă, mai ales termoplăcile obţinute 
prin placare cu polistiren sau fibră minerală se preteazî la o aplicare uşoară. 

1.2. Domenii de utilizare 

- Domenii de utilizare: pardoseli uscate, pereţi despărţitori, plafoane, protecţie la foc. 
- Pereţii cu schelet se pot folosi în amenajările interioare la clădirile civile (inclusiv 

încăperi umede).  
- Nu se pot utiliza în spaţii tehnologice umede, în aer liber, în construcţii zootehnice, 

în spaţii cu temperaturi mari permanent peste 50 grade Celsius. 
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2. MATERIALE ŞI PRODUSE 

2.1. Materiale 
- Materia prima de bază pentru gips carton este gipsul.  

- Amestecătoare specializate prepară din gipsul pulbere o pastă fluidă şi omogenă de 
gips care este distribuită uniform printr-un dispozitiv, pe foaia de carton ce se deplasează 
prin translatare pe masa de formare.  

- Peste stratul de pastă de gips obţinut pe masa de formare se aplică altă foaie de 
carton desăvârşindu-se astfel îmbrăcarea completă a miezului de gips cu carton.  

- Placa de gipscarton, încă moale, parcurge pentru întărire, o bandă de transport 
până  la tăietorul care debitează plăcile.  

- Apoi acestea sunt conduse la uscător unde excedentul de apă este îndepărtat. 

2.2. Produse  
-Tipuri de plăci de ipsos-carton 

-Plăci rezistente la umiditate tip GkBI 
-Plăci rezistente la umiditate şi foc       
-Plăci rezistente la foc  

3. EXECUŢIA PEREŢILOR 
3.1. Operaţiuni pregătitoare 

- Măsurarea şi trasarea pe planşeul portant, a axelor pereţilor, a scheletelor 
autoportante,  a uşilor şi a altor deschideri. 

- Aceeaşi operaţie şi pe pereţi şi pe tavane. 
- Se fixează suprafaţa suport pentru profilele de contur. 
- Înainte de începerea montării profilelelor de contur, pe acestea se lipesc benzi de 

etanşeizare sau se realizează  etanşarea cu alte procedee. 
- Planşeele de rezistenţă care prezintă denivelări mari vor fi egalizate înaintea 

montării profilelelor mai sus menţionate. 
- Se montează profilele verticale în profilele de contur. 
3.2. Montaj 

- Se începe montarea plăcilor pe una din feţele peretelui. 
- Prima placă de gips carton se pozează  parţial pe schelet şi se fixează cu ajutorul 

nivelei cu bula de aer. 
- Se fixează în continuare pe schelet cu ajutorul şuruburilor de montaj rapid, 

evitându-se tensionarea plăcii. 

- Se montează în acelaşi mod următoarele plăci. 
- Distanţa de la scheletul de susţinere la elementele de completare din zona peretelui 

nu trebuie să depăşească aprox. 62 cm, iar în cazul realizării acustice, această distanţă 
trebuie să fie mai mică de 50 cm. 

- În cazul placării duble, al doilea rând de plăci va fi înşurubat după primul rând prin 

decalarea îmbinărilor libere, prin intermediul montării de profile. 
- Dacă se montează cadre, este necesară montarea de profile suplimentare pe 

ambele laturi ale acestor cadre ; rezistenţa acestor profile se orientează, pe de o parte, 
după construcţia peretelui, pe de alta parte după înălţimea peretelui, după mărimea şi 
greutatea canatului de uşă. 

- Profilele de uşi se montează pe întreaga înălţime a pereţilor şi se fixează foarte 
strâns de profilul de contur inferior şi superior prin pătrunderea unul într-altul ; profilele 

verticale trebuie să suporte o greutate de 25 Kg a canatului de uşă la o înălţime de până la 
2,80 m pentru încăpere, precum şi greutăţi ale canatului de uşă de până la 60Kg . 
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- În cazul unor înălţimi mai mari ale pereţilor, se vor utiliza profile de rigidizare  de 

cel puţin 2 mm.  
- Şpăcluirea plăcilor din ipsos - carton poate demara numai după consumarea tuturor 

tensiunilor semnificative, cum ar fi, de exemplu, cele din acţiunea umidităţii sau a 
temperaturii ; se presupune o temperatură a incintei de montaj şi a construcţiei de cel 
putin 5 grade Celsius ; umidităţi exagerate ale aerului (în comparaţie cu condiţiile 

ulterioare de utilizare) în timpul şpăcluirii, precum şi deshidratarea rapidă sau încălzirea în 
scopul uscării pot duce la formarea de fisuri. 

- Turnarea de şape de asfalt fierbinte trebuie efectuată înainte de lucrările de 
şpăcluire.  

- Rosturile plăcilor gips carton au în mod obişnuit muchii semirotunde şi se şpăcluiesc 

fără ştraifuri de acoperire a rosturilor. 
- În cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hârtie sau din 

împâslitură din fibră de sticlă, este posibilă şi şpăcluirea cu umplutură pentru rosturi. 
- În cazul în care apare necesitatea ca şpăcluirea să fie şlefuită, trebuie evitată 

apariţia asperităţilor pe carton (să nu se zgârie cartonul).  

- În cazul racordărilor la alte elemente de construcţie, se vor introduce benzi de 
separaţie. 

- Rosturile de dilatatie în suport se vor executa prin construcţia completă a peretelui 
cu scheleţi 

- În cazul unor cerinţe speciale privind suprafaţa (de exemplu, lăcuiri cu luciu 
puternic sau dungi luminoase ) este indispensabilă şpăcluirea întregii suprafeţe . 

3.3. Tratamentul suprafeţelor 

- Plăcile din gipscarton şi plăcile de protecţie contra incendiilor  sunt compatibile cu 
aproape toate tipurile de straturi de acoperire uzuale pentru interiorul încăperilor, cum ar fi 

: lacuri şi vopsele de dispersie, aplicări de tapete, plăcuţe, straturi textile şi altele 
asemănătoare .  

- Nu este indicată folosirea coloranţilor pe bază de silicaţi sau var. 

- Pentru aplicarea ulterioară a unor straturi suplimentare de tencuială, substanţe 
minerale sau răţini artificiale, sunt necesare tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de 

punţi de lipire sau aplicarea de grunduri.  
3.4. Verificări în vederea recepţiei 
Verificare se va face în baza Agrementului Tehnic. Agrementul tehnic, conform legii 

nr.10/1995 - privind calitatea în construcţii, este documentul prin care se stabileşte 
aptitudinea produselor, procedeelor şi echipamentelor pentru a fi utilizate la realizarea 

construcţiilor . 
Agrementul tehnic se acordă de Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii din 

MLPPTL, pe baza documentaţiei de agrementare elaborată de  unităţile acreditate în acest 

scop, precum şi a dosarelor tehnice puse la dispoziţie de solicitanţi. 
Constructorul are obligaţia să prezinte Consultantului spre avizare tehnologia de 

execuţie a pereţilor care trebuie să cuprindă fişa tehnica a pereţilor în funcţie de firma 
furnizoare şi normele tehnice româneşti în vigoare . 
 

9. NORME DE PROTECŢIE A MUNCII 
Se vor respecta: 

- Norme republicane de protecţia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul 
Sănătăţii nr. 34 si 60/1975; nr. 110 si 39/1977; 
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- Norme generale de protecţie muncii contra incendiilor la construcţii si instalaţii   

Decret 290-1977; 
- Norme generale de protecţia muncii -  1990-editate de M.M.P.S si Ministerul 

Sănătăţii, 
- Norme metodologice de aplicare a legii protecţiei muncii 1990 - M.M.P.S; 
- Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii, 1993 (MLPAT); 

- Normele specifice de protecţia muncii, ediţia 1995; 
- Legea 90/96 - editata de M.M.P.S.; 

- Normativul P.S.I. - P. 118/99. 
 

Dreptul de autor al acestui proiect este exclusiv pentru SC HIGH LIGHT 

PROJECT SRL şi colaboratori. Este interzisă folosirea proiectului de către alt 
beneficiar. Este interzisă multiplicarea şi difuzarea prezentului proiect. 

 
 
                                                                              Proiectant, 

 
                          arh. Serghei MUSULBAS-POPOVICI 
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITAŢII LUCRARILOR ŞANTIER ARHITECTURA 

LUCRAREA:           „REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SULITA, COM. SULITA,                  
JUD. BOTOSANI" 

AMPLASAMENT:                                            SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI 
BENEFICIAR:     PRIMĂRIA COM. SULITA, JUD. BOTOSANI PRIN PRIMAR CIUBOTARIU 

COSTINEL 
PROIECTANT:                                          S.C.  HIGH LIGHT PROJECT S.R.L. , IASI 
REPREZENTAT DE:                                                            ARH. SERGHEI MUSULBAS 

   
In conformitate cu legea nr.10/1995 si normativele tehnice in  vigoare se 

stabileste de comun acord prezentul program pentru  controlul calitatii lucrarilor 
pe santier. 

 

Nr. 

crt. 

FAZE DE CONTROL: 
Lucrari la care se verifica sau se 

recepţioneaza calitativ şi pentru care 
trebuiesc intocmite documente 

 

Document 
Cod 

formular 
 

Responsabili-

tate 

Nr. şi 
data 

actului 
incheiat 

1. Predare – primire amplasament PVRC B  + E + P  

2. Stabilirea si verificarea cotei ± 0,00 PVRC B + E + P  

3. 

Verificarea calitaţii zidariilor interioare 

şi a pereţilor de compartimentari 

interioare  
PVRC B + E + P  

 

4. 

Execuţie etalon finisaje dupa cum 

urmeaza:    

- tâmplarie PVRC B + E + P  

- pardoseli PVRC B + E + P  

- placaje pereţi PVRC B + E + P  

- zugraveli PVRC B + E + P  

5. Control calitate finisaje  PVRC B + E + P  

6. Recepție la terminarea lucrărilor PVRF B +C  

 
Nota : Antreprenorul si beneficiarul vor anunta in timp util, prin nota telefonica, proiectantul 

si inspectoratul in constructii. 
Legendă notații: 

B   – Beneficiar 
E   – Executant 
P   – Proiectant 

T  – Topometrist 
C   – Comisia de recepție 
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PVRC   – Proces Verbal de Recepție Calitativă 
PVRF   – Proces Verbal de Recepție Finală 

 
Prezentul program de control este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995 

„Asigurarea calităţii în construcţii” şi PCF 002 - Procedură privind efectuarea controlului de 
stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea 
construcțiilor 

1.  Executantul are obligația să convoace în scris ceilalţi factori interesaţi 
pentru participare cu minim 3 zile lucrătoare înaintea datei la care urmează să se 

facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe 
şantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuţiilor şi răspunderilor 
proiectantului pentru verificarea calităţii execuţiei prevăzute în Legea nr. 

10/1995. 
2. Definitivarea prezentului program de catre constructor, beneficiar si proiectant se va 

face in maxim 15 zile de la primirea lui in santier. Daca in cadrul acestui termen nu va fi 
invitat proiectantul pe santier pentru definitivare, acest program se va considera insusit si 
semnat de constructor si beneficiar.- 

3.  În afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat 
prin grija beneficiarului şi executantului şi în următoarele situaţii: 

 pentru orice neconcordanţă cu proiectul, 
 la recepţie. 

4.  Programul de faţă stabileşte categoria lucrărilor de execuţie care urmează a fi 
recepţionate din punctul de vedere al rezistenţei şi stabilităţii construcţiei şi siguranţei în 
exploatare şi pentru care trebuie întocmite documente scrise (tipul documentului, cine îl 

întocmeşte şi semnează, data încheierii). Acest program nu se substituie următoarelor 
documente principale ale executantului: Manualul de asigurare a calităţii, Procedurile 

aferente funcţiunilor sistemului, Planul de control al calităţii. 
5.  Executantul va respecta în activitatea de construcţii-montaj Ordinul MLPAT nr. 

1233/0 din 30.12.1996. 

 Beneficiarul este obligat în baza Legii nr. 10/1995 să anexeze la Cartea tehnică a 
construcţiei un exemplar din prezentul program, împreună cu documentele întocmite, 

încheiate şi semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor. 

 

PROIECTANT, BENEFICIAR, CONSTRUCTOR, 

S.C. HIGH LIGHT PROJECT 

SRL 

PRIMĂRIA COM. SULITA, 
JUD. BOTOSANI  

PRIMAR CIUBOTARIU 

COSTINEL 

 

 

BENEFICIAR,                      PROIECTANT,        EXECUTANT, 
 (diriginte)                        ARH. SERGHEI MUSULBAS  (sef santier) 

 
 

 



Formular F2
OBIECTIV: L07 INTERVENTII SCOALA NR 1 SULITA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01. LUCRARI CONSTRUCTII

Nr.cap./

deviz
subcap

  
Cheltuieli pe categoria de lucrari

     (exclusiv TVA)
Valoarea

general
1 2

4.1. Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1 001.   DESFACERI
4.1.2 002.   INTERVENTII INTERIOARE

TOTAL I
TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT
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Formular F3
OBIECTIV: L07 INTERVENTII SCOALA NR 1 SULITA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01. LUCRARI CONSTRUCTII
Categoria de lucrari: 001. DESFACERI
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate001.                                                               

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale

Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5

1 RPCT19B1    82 MP             47,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

DESFACEREA PARDOSELII  DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *      
                                                  2 RPCT20A1    82 MP             47,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC 
SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *                     
                                                  3 RPCT35H1    82 M              27,40000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA PLINTELOR DIN LEMN                     
                                                  
                                                  
4 RPCT11B1    82 MP             47,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE BETON CU MORT
AR DE VAR SI ADAOS DE IPSOS *                     
                                                  5 RPCT10A1    82 MP             83,15000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE 
OBISNUITE LA PERETI *                             
                                                  6 RPCT33A1    82 MP              4,20000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *       
                                                  
                                                  
7 RPCT03C1    82 M CUB           0,60000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR CIMENT 
VOLUM  SUB  0,500 MC*                             
                                                  8 YB01ORE     82 ORE            20,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CHELTUIELI PENTRU MANOPERA                        
                                    $             
DESFACERE INSTALATII TERMICE                      

9 YB01ORE     82 ORE            20,00000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CHELTUIELI PENTRU MANOPERA                        
                                    $             
DESFACERE INSTALATII ELECTRICE                    

10 TRB05A25    82 TONE            6,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M              $
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Formular F3
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate001.                                                               

0 1 2 3 4 5
11 TRB01C14    82 TONE            7,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M      $
                                                  12 TRI1AA01C2  82 TONE           14,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2        $
                                                  13 TRA01A05P   82 TONE           14,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                       $
                                                  Cheltuieli directe                                                                                                  

Alte cheltuieli directe                                                                                             

  Contrib.asigurat.munca                  %     

TOTAL CHELT. DIRECTE                                                                                                

Cheltuieli indirecte         Io =        % x To                                                                     

Profit                       Po =        % x (To+Io)                                                                

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po                                                                          

                                                                                                                    

OFERTANT
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Formular F3
OBIECTIV: L07 INTERVENTII SCOALA NR 1 SULITA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01. LUCRARI CONSTRUCTII
Categoria de lucrari: 002. INTERVENTII INTERIOARE
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate002.                                                               

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale

Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5

1 CC02G1      82 KG            160,00000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CU
G=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI 
                                                  L:10175  -M   :2000913     -PLASE SUDATE TIP 111 GQ 196(45,7  KG/BUC)     OL 37-1N

2 CG23F       99 MP             45,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PARDOSELI  BET.ON B150, DRISC  ,ROST BITUM,INCAPER
I S>16MP -                SUPRAFATA NESCLIVISITA  
                                                  3 CZ0105E1    82 M CUB           2,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA
<31MM, CIMENT M30 MANUAL                          
                                                  4 CG01D1      82 MP             45,50000

Sp.mat 3,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE 
CIMENT M100-T 3CM GROSIME                         
                                                  L:10174  -0065:CZ0209I1    -PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR HIDRATAT             
$

5 CG01G1      82 MP             45,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

SAPA SUPORT AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI         
                                                  
                                                  
6 CG11A1[1]   82 MP             45,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU
 DREPTUNGHIULARE MONTATA CU ADEZIV SPECIAL        
                                                  L:10139  -M   :7650619     -GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA

7 CG12A1      82 M              52,15000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

SCAFE DIN GRESIE CERAMICA                         
                                                  
                                                  
L:10150  -M   :2421964     -PLINTE DIN  GRESIE

8 CD04F1      82 M CUB           1,30000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM IN ZIDUR
I ARMATE, 12,5CM GROSIME,CAL.1                    
                                                  L:10174  -0020:CZ0203F1    -PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M50-Z CU CIM.F25 MANUAL CU VAR HIDRATAT          
$

9 CF01B1      82 MP            202,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI,EXECUT.MANUAL,DE 2
 CM GROSIME,PE ZIDARIE.EXCLUSIV SCHELA;           
                                                  L:10174  -0065:CZ0209I1    -PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR HIDRATAT             
$
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Formular F3
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate002.                                                               

0 1 2 3 4 5
10 RPCJ36A1    82 MP            263,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE
CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.         
                                                  11 IZF12C1[1]  82 MP            263,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ARMARE TENCUIELI CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA     
                                                  
                                                  
12 CN02A1      82 MP            263,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ZUGRAVELI INTERIOARE IN CULORI DE APA             
                                                  ASIMILAT : AMORSA                                 

L:10189  -M   :7800857     -AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA

13 CN04D1      82 MP            263,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT  MANUAL 
CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR    
ASIMILAT: ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA            

L:10162  -M   :7800071     -VOPSEA LAVABILA "DEKO" PT. INTERIOR

14 CF22E       02 M              69,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PROFILE PROTECTIE MUCHII LA PERETI SI STALPI INTER
IORI                                              
                                                  15 CD21A       02 MP             47,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE RIGLE DE LEMN 
PENTRU FINISAREA MANSARDELOR                      
PLACI RIGIPS - 2 STRATURI                         

L:LC27B  -M   :8627010     -PLACA GIPS-CARTON NORMALA RB 9.5 MM-L=200 CM

16 CF10C1      82 MP             47,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

GLET DE IPSOS APLICAT PE TAVANE DE GIPSCARTON     
                                                  
                                                  
17 CN02A1      82 MP             47,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ZUGRAVELI INTERIOARE IN CULORI DE APA             
                                                  ASIMILAT : AMORSA                                 

L:10189  -M   :7800857     -AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA

18 CN04D1      82 MP             47,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT  MANUAL 
CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR    
ASIMILAT: ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA  LA TAVANE 

L:10162  -M   :7800071     -VOPSEA LAVABILA "DEKO" PT. INTERIOR

19 NLPD08F     99 MP             65,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON…1),3+3 STRAT\1
2.5MM\ MONT.CW 50\D=30CM\ GR.P=150MM\ H.MAX=2.75M 
                                                  L:QN01C1 -0004:8527033     -PLACI GIPS-CARTON REZIST. LA FOC GKF 12.5MM 1200/2750MM
L:QN07B  -M   :2612601     -VATA MINERALA

20 NLC0096     02 MP             59,00000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PANOURI COMPARTIMENTARE DIN PVC                   
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Formular F3
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate002.                                                               

0 1 2 3 4 5
21 CK15C1      82 MP             25,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
MONTARE TAMPLARIE DIN PVC                         
                                                  USI DE INTERIOR                                   

L:10158  -M   :6720312     -USI DIN PROFILE PVC PENTRU INTERIOR

22 CK26A       02 M               4,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE     
                                                  
                                                  
23 IA15A       99 BUCATA          1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INCALZITOR (PREPARATOR) INSTANTANEU DE APA CALDA M
ENAJERA PT.FUNCT.CU GAZ METAN SAU CU GAZ LICHEFIAT
                                                  L:IL01F  -M   :7730406     -INCALZITOR INSTANTANEU DE APA   8,7 KW; Q=  5 L/MIN

Cheltuieli directe                                                                                                  

Alte cheltuieli directe                                                                                             

  Contrib.asigurat.munca                  %     

TOTAL CHELT. DIRECTE                                                                                                

Cheltuieli indirecte         Io =        % x To                                                                     

Profit                       Po =        % x (To+Io)                                                                

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po                                                                          

                                                                                                                    

OFERTANT
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Formular F2
OBIECTIV: L07 INTERVENTII SCOALA NR 1 SULITA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01. LUCRARI CONSTRUCTII

Nr.cap./

deviz
subcap

  
Cheltuieli pe categoria de lucrari

     (exclusiv TVA)
Valoarea

general
1 2

4.1. Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1 001.   DESFACERI
4.1.2 002.   INTERVENTII INTERIOARE

TOTAL I
TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT
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Formular F3
OBIECTIV: L07 INTERVENTII SCOALA NR 1 SULITA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01. LUCRARI CONSTRUCTII
Categoria de lucrari: 001. DESFACERI
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate001.                                                               

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale

Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5

1 RPCT19B1    82 MP             47,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

DESFACEREA PARDOSELII  DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *      
                                                  2 RPCT20A1    82 MP             47,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC 
SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *                     
                                                  3 RPCT35H1    82 M              27,40000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA PLINTELOR DIN LEMN                     
                                                  
                                                  
4 RPCT11B1    82 MP             47,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE BETON CU MORT
AR DE VAR SI ADAOS DE IPSOS *                     
                                                  5 RPCT10A1    82 MP             83,15000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE 
OBISNUITE LA PERETI *                             
                                                  6 RPCT33A1    82 MP              4,20000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *       
                                                  
                                                  
7 RPCT03C1    82 M CUB           0,60000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR CIMENT 
VOLUM  SUB  0,500 MC*                             
                                                  8 YB01ORE     82 ORE            20,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CHELTUIELI PENTRU MANOPERA                        
                                    $             
DESFACERE INSTALATII TERMICE                      

9 YB01ORE     82 ORE            20,00000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CHELTUIELI PENTRU MANOPERA                        
                                    $             
DESFACERE INSTALATII ELECTRICE                    

10 TRB05A25    82 TONE            6,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M              $
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Formular F3
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate001.                                                               

0 1 2 3 4 5
11 TRB01C14    82 TONE            7,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M      $
                                                  12 TRI1AA01C2  82 TONE           14,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2        $
                                                  13 TRA01A05P   82 TONE           14,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                       $
                                                  Cheltuieli directe                                                                                                  

Alte cheltuieli directe                                                                                             

  Contrib.asigurat.munca                  %     

TOTAL CHELT. DIRECTE                                                                                                

Cheltuieli indirecte         Io =        % x To                                                                     

Profit                       Po =        % x (To+Io)                                                                

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po                                                                          

                                                                                                                    

OFERTANT

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii 17.08.2020 Pag. 2



Formular F3
OBIECTIV: L07 INTERVENTII SCOALA NR 1 SULITA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01. LUCRARI CONSTRUCTII
Categoria de lucrari: 002. INTERVENTII INTERIOARE
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate002.                                                               

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale

Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5

1 CC02G1      82 KG            160,00000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CU
G=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI 
                                                  L:10175  -M   :2000913     -PLASE SUDATE TIP 111 GQ 196(45,7  KG/BUC)     OL 37-1N

2 CG23F       99 MP             45,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PARDOSELI  BET.ON B150, DRISC  ,ROST BITUM,INCAPER
I S>16MP -                SUPRAFATA NESCLIVISITA  
                                                  3 CZ0105E1    82 M CUB           2,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA
<31MM, CIMENT M30 MANUAL                          
                                                  4 CG01D1      82 MP             45,50000

Sp.mat 3,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE 
CIMENT M100-T 3CM GROSIME                         
                                                  L:10174  -0065:CZ0209I1    -PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR HIDRATAT             
$

5 CG01G1      82 MP             45,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

SAPA SUPORT AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI         
                                                  
                                                  
6 CG11A1[1]   82 MP             45,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU
 DREPTUNGHIULARE MONTATA CU ADEZIV SPECIAL        
                                                  L:10139  -M   :7650619     -GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA

7 CG12A1      82 M              52,15000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

SCAFE DIN GRESIE CERAMICA                         
                                                  
                                                  
L:10150  -M   :2421964     -PLINTE DIN  GRESIE

8 CD04F1      82 M CUB           1,30000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM IN ZIDUR
I ARMATE, 12,5CM GROSIME,CAL.1                    
                                                  L:10174  -0020:CZ0203F1    -PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M50-Z CU CIM.F25 MANUAL CU VAR HIDRATAT          
$

9 CF01B1      82 MP            202,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI,EXECUT.MANUAL,DE 2
 CM GROSIME,PE ZIDARIE.EXCLUSIV SCHELA;           
                                                  L:10174  -0065:CZ0209I1    -PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR HIDRATAT             
$
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Formular F3
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate002.                                                               

0 1 2 3 4 5
10 RPCJ36A1    82 MP            263,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE
CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.         
                                                  11 IZF12C1[1]  82 MP            263,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ARMARE TENCUIELI CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA     
                                                  
                                                  
12 CN02A1      82 MP            263,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ZUGRAVELI INTERIOARE IN CULORI DE APA             
                                                  ASIMILAT : AMORSA                                 

L:10189  -M   :7800857     -AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA

13 CN04D1      82 MP            263,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT  MANUAL 
CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR    
ASIMILAT: ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA            

L:10162  -M   :7800071     -VOPSEA LAVABILA "DEKO" PT. INTERIOR

14 CF22E       02 M              69,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PROFILE PROTECTIE MUCHII LA PERETI SI STALPI INTER
IORI                                              
                                                  15 CD21A       02 MP             47,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE RIGLE DE LEMN 
PENTRU FINISAREA MANSARDELOR                      
PLACI RIGIPS - 2 STRATURI                         

L:LC27B  -M   :8627010     -PLACA GIPS-CARTON NORMALA RB 9.5 MM-L=200 CM

16 CF10C1      82 MP             47,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

GLET DE IPSOS APLICAT PE TAVANE DE GIPSCARTON     
                                                  
                                                  
17 CN02A1      82 MP             47,50000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ZUGRAVELI INTERIOARE IN CULORI DE APA             
                                                  ASIMILAT : AMORSA                                 

L:10189  -M   :7800857     -AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA

18 CN04D1      82 MP             47,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT  MANUAL 
CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR    
ASIMILAT: ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA  LA TAVANE 

L:10162  -M   :7800071     -VOPSEA LAVABILA "DEKO" PT. INTERIOR

19 NLPD08F     99 MP             65,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON…1),3+3 STRAT\1
2.5MM\ MONT.CW 50\D=30CM\ GR.P=150MM\ H.MAX=2.75M 
                                                  L:QN01C1 -0004:8527033     -PLACI GIPS-CARTON REZIST. LA FOC GKF 12.5MM 1200/2750MM
L:QN07B  -M   :2612601     -VATA MINERALA

20 NLC0096     02 MP             59,00000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PANOURI COMPARTIMENTARE DIN PVC                   
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Formular F3
 ExecutantE014       ObiectivL07           Obi01.        Cate002.                                                               

0 1 2 3 4 5
21 CK15C1      82 MP             25,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
MONTARE TAMPLARIE DIN PVC                         
                                                  USI DE INTERIOR                                   

L:10158  -M   :6720312     -USI DIN PROFILE PVC PENTRU INTERIOR

22 CK26A       02 M               4,50000
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE     
                                                  
                                                  
23 IA15A       99 BUCATA          1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INCALZITOR (PREPARATOR) INSTANTANEU DE APA CALDA M
ENAJERA PT.FUNCT.CU GAZ METAN SAU CU GAZ LICHEFIAT
                                                  L:IL01F  -M   :7730406     -INCALZITOR INSTANTANEU DE APA   8,7 KW; Q=  5 L/MIN

Cheltuieli directe                                                                                                  

Alte cheltuieli directe                                                                                             

  Contrib.asigurat.munca                  %     

TOTAL CHELT. DIRECTE                                                                                                

Cheltuieli indirecte         Io =        % x To                                                                     

Profit                       Po =        % x (To+Io)                                                                

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po                                                                          

                                                                                                                    

OFERTANT
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de

avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul

de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la

fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Obiect AMENAJARE GRUPURI

SANITARE,CENTRALA TERMICA
4.1.2 Obiect ALIMENTARE CU APA
4.1.3 Obiect CANALIZARE
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
4.2.1 Obiect AMENAJARE GRUPURI

SANITARE,CENTRALA TERMICA
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care necesita montaj
4.3.1 Obiect AMENAJARE GRUPURI

SANITARE,CENTRALA TERMICA
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente

creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii

lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului

in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si

autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

TOTAL Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita,
com. Sulita, jud. Botosani sat Sulita, com. Sulita,
jud. Botosani
TOTAL Constructii+Montaj

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.
Nr. cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei

0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia

utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare

a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea

obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului

tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii

Obiect AMENAJARE GRUPURI
SANITARE,CENTRALA TERMICA
Obiect ALIMENTARE CU APA
Obiect CANALIZARE

6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

Obiect AMENAJARE GRUPURI
SANITARE,CENTRALA TERMICA

6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

Obiect AMENAJARE GRUPURI
SANITARE,CENTRALA TERMICA

6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
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null

Nr.
Nr. cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei

0 1 2 3 4
9 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

Formular F4
Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. Denumirea U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

Nr.
fisa

tehnica

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6

Obiect
AMENAJARE GRUPURI SANITARE,CENTRALA TERMICA

1     Boiler vertical, electric 100 l buc 1.00 1
2    Vas expansiune inchis, 10l buc 1.00 2
TOTAL Obiect

TOTAL Echipamente in Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita,
com. Sulita, jud. Botosani sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani
Obiectul: Obiect ALIMENTARE CU APA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4 4.1.3 Arhitectura
5 4.1.4 Instalatii

Dev.1. Retele exterioare apa potabila
7 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

TOTAL Obiect ALIMENTARE CU APA (fara TVA)
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null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani
Obiectul: Obiect AMENAJARE GRUPURI SANITARE,CENTRALA TERMICA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4 4.1.3 Arhitectura
5 4.1.4 Instalatii

Dev.1 Istalatii electrice interioare
Dev.2 Instalatii sanitare interioare
Dev.3 Instalatii termice interioare

9 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Dev.4 Montaj utilaje

TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare

14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
17 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
18 4.5 Dotari
19 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe

21 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

TOTAL Obiect AMENAJARE GRUPURI SANITARE,CENTRALA TERMICA (fara TVA)
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null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani
Obiectul: Obiect CANALIZARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4 4.1.3 Arhitectura
5 4.1.4 Instalatii

Dev.1. Retea exterioara de canalizare
7 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

TOTAL Obiect CANALIZARE (fara TVA)
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null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani
Obiectul: Obiect AMENAJARE GRUPURI SANITARE,CENTRALA TERMICA
Stadiul fizic: Dev.1 Istalatii electrice interioare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 EE10I1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru

iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea,
complet cu accesorii si becuri, cu baterie semiuscata,
montat pe dibluri (bolturi) metalice - EXIT

buc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1 51060431 - Corp iluminat siguranta luminobloc evacuare,

acumulator inclus, aut.3h, 12W
buc 4.01

2 EE12F1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente
tubulare etans, montat pe dibluri de lemn - cu kit 1 H

buc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 51025281 - Corp iluminat 2 tuburi LED, 1200mm, 2x18 W,

230V, 50Hz
buc 4.01

3 EE12F1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente
tubulare etans, montat pe dibluri de lemn -  cu tuburi led si
senzor prezenta

buc 19.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 5102451 - Corp iluminat 2 tuburi LED, 600mm, 2x8 W,

230V, 50Hz, etans
buc 19.06

4 ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie
normala sau impermeabila (flans), montat ingropat

buc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 5500720 - Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V

10a
buc 4.04

4 12 - Senzor prezenta buc 11.00
5 ED02A# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a

montat aparent cu dibluri din material plastic
buc 11.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

5 20019149 - Intrerupator cu detector de prezenta buc 11.11
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie

normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara
contact de protectie (nul), montata ingropat

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6 5536171 - Priza bipol.capac aminopl      250 V  10a montaj

ingrop.
buc 1.01

7 EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne
(aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avind
sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)

buc 110.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8 EA18C1 - Doza centralizatoare, din tabla, pentru

conductori, montati in tuburile coloanelor individuale sau
colective, avind dimensiunile de 200x200x200 mm

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9 EB12B# - Etichete  pentru bransamente, coloane

electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice
buc 110.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

9 6718482 - Eticheta pantografiata din alama 2 mm 10 cmp buc 110.00
10 EA01C2 - Tub izolant IP, din policlorura de vinil

neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, avind
diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de
lemn

m 500.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11 EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta avind
sectiunea pina la 4 mmp

m 850.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11 4826880 - Conductor  fy             1x  1,5      s 6865 m 875.50
12 EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta avind
sectiunea pina la 4 mmp

m 150.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
12 4826892 - Conductor  fy             1x  2,5      s 6865 m 154.50
12 13 - Pate de cablu montat aparent la tavan m 100.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani
Obiectul: Obiect CANALIZARE
Stadiul fizic: Dev.1. Retea exterioara de canalizare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

TERASAMENTE

1 TSA04F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 1,5-3 m teren tare.

mc 54.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 TSF05B1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati

orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand
latimea de pana la 1.50 m intre maluri  adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.21-0.60 m

mp 112.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 ACE06B1 - Sustineri din lemn pentru cabluri si conducte

intilnite in sapatura : usoare
m 5.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

4 GD11A1# - Strat de nisip pentru protejare conducte PE mc 14.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 14.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6 TSD04B1 - 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 : 10 cm
grosime pamant coeziv

mc 14.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi

20-30 cm. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare
tuburi tevi instal

mc 40.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8 TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2
tona 44.60

material:
manopera:

utilaj:
transport:

9 TRA01A35 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
35 km. $

tona 20.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10 TRB01B11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 10m
tona 44.64

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL TERASAMENTE

RETEA CANALIZARE EXTERIOARA

11 ACA11D1 - Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in
exteriorulcladirilor,avand dn 110

m 20.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11 3270476 - TEAVA PVC SN4 110x3.0x1000 m 20.00
12 ACA11E3 - Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in

exteriorulcladirilor,avand dn 160
m 30.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

12 3270761 - TEAVA PVC SN4 160x4.0x1000 m 30.00
13 GC01C1 - Proba prelimin pentru controlul etanseit

imbinarilor execut. cu aer la pn 5 cond avand dn=100 mm
hm 0.50

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
14 ACD04H1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru

hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800
buc 3.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

14 2100969 - Beton de ciment    B 250   stas  3622 mc 9.63
14 2101140 - Mortar amorsa pentru hidroizolatii kg 0.26
15 ACD01J1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu

piesa suport carosabil tip iii a
buc 3.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL RETEA CANALIZARE EXTERIOARA

16 TRA01A35 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
35 km. $

tona 3.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani
Obiectul: Obiect ALIMENTARE CU APA
Stadiul fizic: Dev.1. Retele exterioare apa potabila

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSA04F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 1,5-3 m teren tare.

mc 11.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si

canalizare cu: nisip
mc 4.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

3 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 TSD04B1 - 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 : 10 cm
grosime pamant coeziv

mc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi

20-30 cm. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare
tuburi tevi instal

mc 7.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m
tona 2.47

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 2 km
tona 2.97

material:
manopera:

utilaj:
transport:

8 ACA20A1 - Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau
poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 75-90

buc 2.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9 GC01A1 - Proba prelimin pentru controlul etanseit

imbinarilor execut. cu aer la pn 5 cond avand dn= 50 mm
hm 0.20

material:
manopera:

utilaj:
transport:

10 GC05A1 - Proba de rezistenta  si regim pentru control
etans. imbinari si armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=
50 mm

hm 0.20
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11 20019536 - Banda avertizare m 20.00
12 ACE12C1 - Montare contor de apa cu palete avand D 30

MM
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

12 *4625563 - Apometru cu cadran umed si role protejate
pentru apa rece D = 1 1/4"

buc 1.00

13 ACD09A1[1] - Camin vane, camin apometru sau camin de
canalizare din polietilena / poliproplena

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13 *600003198 - Camin apometru din polietilena cu capac

D.800 H.1200
buc 1.00

14 TRA01A35 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
35 km. $

tona 8.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani
Obiectul: Obiect AMENAJARE GRUPURI SANITARE,CENTRALA TERMICA
Stadiul fizic: Dev.2 Instalatii sanitare interioare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 SA15B# - Teava  pp,pe,pp-r imb sud prin polifuz,in cond

leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,d=20-25mm
m 100.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

1 6717058 - Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext
20mm

m 102.00

1 6719606 - Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 20mm buc 70.00
1 6719449 - Teu  pehd  pentru electrofuz diam ext 20 mm buc 45.00
1 7913 - Aparat de sudura sr ora 4.19
2 SA17A# - Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond

distrib la clad loc si soc-cult,d=25 mm
m 60.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

2 6717059 - Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext
25mm

m 61.20

2 6719607 - Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25
mm

buc 15.00

2 6719450 - Teu  pehd  pentru electrofuz diam ext 25 mm buc 15.00
2 6719458 - Reductie  pehd pentru electrofuz  diam ext

25/20 mm
buc 30.00

2 6719421 - Mufa  pehd pentru electrofuz  diam ext 25 mm buc 30.00
2 7913 - Aparat de sudura sr ora 2.52
3 SA17B# - Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond

distrib la clad loc si soc-cult,d=32 mm
m 37.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

3 6701147 - Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN
32x2.9 cod 64000110

m 37.74

3 6719429 - Cot  pehd pentru electrofuz  diam ext 32 mm buc 2.22
3 6719451 - Teu  pehd  pentru electrofuz diam ext 32 mm buc 5.55
3 6719460 - Reductie  pehd pentru electrofuz  diam ext

32/25 mm
buc 1.85

3 6719422 - Mufa  pehd pentru electrofuz  diam ext 32 mm buc 3.33
3 7913 - Aparat de sudura sr ora 1.55
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
4 SA17C# - Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond

distrib la clad loc si soc-cult,d=40 mm
m 21.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

4 6701124 - Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn6 DN
40x2.3 cod 64000087

m 21.42

4 6719430 - Cot  pehd  pentru electrofuz  diam  ext 40 mm buc 1.26
4 6719452 - Teu  pehd  pentru electrofuz diam ext 40 mm buc 3.15
4 6719463 - Reductie  pehd pentru electrofuz  diam ext

40/32 mm
buc 1.05

4 6719423 - Mufa  pehd pentru electrofuz  diam ext 40 mm buc 1.89
4 7913 - Aparat de sudura sr ora 0.88
5 SA17D# - Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond

distrib la clad loc si soc-cult,d=50 mm
m 9.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

5 6701101 - Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN
50x2.0 cod 64000064

m 9.18

5 6719431 - Cot  pehd  pentru electrofuz  diam  ext 50 mm buc 0.54
5 6719453 - Teu  pehd  pentru electrofuz diam ext 50 mm buc 0.09
5 6719466 - Reductie  pehd pentru electrofuz  diam ext

50/40 mm
buc 0.45

5 6719424 - Mufa  pehd pentru electrofuz  diam ext 50 mm buc 0.81
5 7913 - Aparat de sudura sr ora 0.38
6 SB08B# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn

cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=40 mm
m 60.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

6 6720191 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 40 mm si L
= 1000 mm

buc 62.10

7 SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn
cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm

m 30.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
7 6720197 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 mm si L

= 1000 mm
buc 30.90

8 SB08E# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn
cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=110 mm

m 85.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8 6700307 - Teava PVC-u mufa+gar cauc dn110x3.0 L = 1m

cod kgem110/1m
m 87.55
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
9 SB09B# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa

dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm
buc 48.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

9 6721031 - Fiting ,polipropilena ignifuga, diametrul D = 40
mm

buc 48.00

10 SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa
dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm

buc 24.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10 6721032 - Fiting ,polipropilena ignifuga, diametrul D = 75

mm
buc 24.00

11 SB09D# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa
dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm

buc 9.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11 6721032 - Fiting ,polipropilena ignifuga, diametrul D = 75

mm
buc 9.00

12 SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa
dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm

buc 40.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
12 6704186 - Fiting PVC canal,imbin garn cauc D= 110 mm buc 40.00
13 SA34A# - Confectionat, montare,ciment tevi prot(din

teava ol,neagra) la trecerea conductelor prin ziduri,d=1
buc 20.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

13 3107902 - Teava pentru constructii fara sudura LC  48  x 6
/ OLT 35     s 404/2

m 3.00

14 SA43D1 - Bratara  pentru fixarea cond. otelfpvc de
alimccu apafgaze,Montare  prin incastrare,cond. avand d=
3/4 toli

buc 85.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
15 SA43E1 - Bratara  pentru fixarea cond. otel+pvc de alim.

cu apa+gaze,Montare  prin incastrare,cond. avand d=1
toli

buc 25.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
16 SA43F1 - Bratara  pentru fixarea cond. otel+pvc de alim.

cu apa+gaze,Montare  prin incastrare,cond. avand d=1 1/4
toli

buc 19.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
17 SA43G1 - Bratara  pentru fixarea cond. otel+pvc de alim.

cu apa+gaze,Montare  prin incastrare,cond. avand d=1 1/2
toli

buc 15.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
18 SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand

diametrul iesirii de 50 mm
buc 4.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

18 6721100 - Sifon pard 1ies d50, 4int d40,etans grn con,tub
pp-pehd

buc 4.00

19 SC04C# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru
hand,tevi sc pvc,Montare pe piedestal

buc 7.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19 2439607 - Lavoar portelan cu spatar  ls1-600mm alb     c.

2 s1540
buc 7.07

19 2453823 - Piedestal lavoar  p1 portelan       alb     c. 1 ni
806

buc 7.07

19 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4   cu racord
s9610

buc 7.00

19 6700250 - Teava din p.v.c.rigid tip U  40x1,8    stas
6675/2

m 2.10

19 6721122 - Sifon pentru lavoar din pp  cu dop de curatire buc 7.00
20 SD04A# - Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru

lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2
buc 7.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

20 4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata par
sal cod 11001

buc 7.00

21 SC07A# - Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru
hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif s

buc 12.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
21 2442743 - Vas closet iesire laterala clasic alb cod

79se9702
buc 12.12

21 2452958 - Rezervor wc   r 2    semiinaltime   alb     c.1 s
9441

buc 12.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
21 6719574 - Capac wc din bachelita buc 12.00
22 SC22A1 - Pisoar din portelan sanitar tip u1 montat cu

dibluri de lemn pe zid de caramida
buc 5.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

23 SC24A3 - Portprosop din am nichel. Montare  pe pereti tip
u,cu 2 brat, deschid. 450mm

buc 7.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
24 SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip buc 7.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

24 2451631 - Etajera portelan tip e2.50          alb      c.2 ni
716

buc 7.07

25 SC28B2 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa1-
15,aparenta,simpla

buc 7.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
26 SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens

.400x500mm
buc 7.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

27 SC30A1 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din
portelan sanitar,ha1 ni 545/63

buc 12.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
28 SD05A# - Robinet reglaj, drepentru sau coltar,Montare

inaintea armaturilor de la obiecte sanit,d=3/8 -1/2
buc 12.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

28 4202165 - Robinet coltar DN 1/2 buc 12.00
29 SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara

descarcare, pentru tevi otel,d=3/4
buc 6.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
29 4201793 - Robinet sertar pana    3/4           pn10 mufa

ni524
buc 6.00

30 SD07D# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara
descarcare, pentru tevi otel,d=1 1/4

buc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
30 4201810 - Robinet sertar pana  1 1/4           pn10 mufa

ni524
buc 4.00

31 SD07E# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara
descarcare, pentru tevi otel,d=1 1/2

buc 2.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
31 4201822 - Robinet sertar pana  1 1/2           pn10 mufa

ni524
buc 2.00

32 SB27A# - Caciula ventil,tabla,Montare pe coloane aeris
din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,d=50-150mm

buc 3.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
32 4203905 - Aerator pp cu membrana dn50/75/110 buc 3.00
33 SF01C# - Efectuare  proba etans pres instal apa

calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm
m 200.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

34 SF02C# - Efectuare proba funct instal apa rece,din teava
pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm

10 m 20.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
35 SF04A# - Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din

tub fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct .d<=100mm
10 m 20.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

36 SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din
tevi pvc (g), pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm

m 200.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
37 TRI1AA01F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate
tona 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

38 TRI1AA01F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

tona 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
39 TRA02B10 - Transportul rutier al materialelor usoare cu

autocamionul pe dist.= 10km
tona 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani
Obiectul: Obiect AMENAJARE GRUPURI SANITARE,CENTRALA TERMICA
Stadiul fizic: Dev.3 Instalatii termice interioare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 IB20B1# - Elemente de sustinere pentru corpuri de

incalzire montate pe zid de beton
buc 8.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

2 IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea
de pana la 1000 MM inclusiv

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 5709072 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L =

400
buc 1.00

3 IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea
de pana la 1000 MM inclusiv

buc 2.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 5709076 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L =

800
buc 2.00

4 IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea
de pana la 1000 MM inclusiv

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 5709082 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L =

1400
buc 1.00

5 IC35B1# - Teava din polietilena armata de inalta densitate
su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu
diametrul ext. de 20 mm

m 60.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 6716501 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al)

DN = 20 mm
m 61.80
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 IC35C1# - Teava din polietilena armata de inalta densitate

su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu
diametrul ext. de 25 mm

m 50.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6 6716502 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al)

DN = 25 mm
m 51.50

7 RPSA40A% - Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot,
mufa, reductie) pe conducta existenta din teava ppr,
pentru instalatii termice, avand diametrul de: 20mm

buc 16.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
7 411789711 - Fiting din polipropilena cu folie aluminiu (pp-

al) DN = 20 mm
buc 16.00

8 RPSA40B% - Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot,
mufa, reductie) pe conducta existenta din teava ppr,
pentru instalatii termice, avand diametrul de: 25mm

buc 16.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8 41138451 - Fiting din polipropilena cu folie aluminiu (pp-

al) DN = 25 mm
buc 16.00

9 ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru
Instalatie  incalzire centrala cu d: 1/2

buc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9 4500011 - Cap termostatic pentru radiatoare cod

4o250400
buc 4.00

10 ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru
Instalatie  incalzire centrala cu d: 1/2

buc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10 4507209 - Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod

4o120408
buc 4.00

11 ID15A1 - Robinet de aerisire cu cheie mobila, pentru
instalatii de incalz. centrala,cu d 1/4

buc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11 4500017 - Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod

4o232419
buc 4.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
12 SA44C1 - Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de

alim. cu apa+gaze,Montare  prin impuscare,cond. avand
d= 1/2 toli

buc 20.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13 SA44D1 - Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de

alim. cu apa+gaze,Montare  prin impuscare,cond. avand
d= 3/4 toli

buc 20.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
14 IE02A1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a

Instalatie  incalz centr,supr. totala. incalz. este: pina la
100mp

mp 10.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
15 IE01A1 - Efectuare proba etans. la pres. Instalatie  incalz.

centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:pina la 100 mp
mp 10.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

16 IZH03XA - Izol.cond.cu saltele vata sticla-min.tip i/p
cart.ond.gr.20,20,40 si 50mm circ.cond.peste izol.<35cm

mp 10.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
16 2606033 - Saltea pasla minerala 40 kg/mc 100mm cu folie

aluminiu
mp 10.52

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
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TOTAL GENERAL (fara TVA)

Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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Beneficiar: COMUNA SULITA
Executant:
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani
Obiectul: Obiect AMENAJARE GRUPURI SANITARE,CENTRALA TERMICA
Stadiul fizic: Dev.4 Montaj utilaje

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 IA22C1(ASimilat) - Boiler orizontal cu

serpentina,capacitate de: 100 litri
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

2 IA35A1(asimilat) - Vas de expansiune montat pe
postament cilindric,paralelipipedic cu capacit. :  10 litri

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Deviz "Dev.4" - Formular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Beneficiar, Proiectant, Ofertant,
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TITLU PROIECT: REABILITARE  SCOALA GIMNAZIALA  NR.1 SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI 
BENEFICIAR: Comuna SULIȚA – prin primar CIUBOTARIU COSTINEL 
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1:

VERIFICATOR /
EXPERT NUME SEMNATURA

PLANSA:

PROIECT NR.BENEFICIAR:

FAZA:

DESENAT

REFERAT/EXPERTIZA  NR. ........../ DATA ..........

SCARA:

SEF PROIECT

TITLU PLANSA:

TITLU PROIECT:SPECIFICATIE

CERINTA

NUME SEMNATURA

PROIECTANT

DTAC

COMUNA SULITA
prin Primar Ciubotariu Costinel

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1
SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI

VERIFICAT

100/2020

DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

TERENUL STUDIAT

SPRE CHELIS

SPRE CHERCHEJENI

NOTA: IN SITUATIE PROPUSA NU SUNT MODIFICARI FATA DE SITUATIA EXISTENTA

N

5000

A.00
SITUATIE EXISTENTA - PLAN DE INCADRARE IN
TERITORIU

P.TH. +D.E.
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VERIFICATOR /
EXPERT NUME SEMNATURA

PLANSA:

PROIECT NR.BENEFICIAR:

FAZA:

DESENAT

REFERAT/EXPERTIZA  NR. ........../ DATA ..........

SCARA:

SEF PROIECT

TITLU PLANSA:

TITLU PROIECT:SPECIFICATIE

CERINTA

NUME SEMNATURA

PROIECTANT

DTAC

COMUNA SULITA
prin Primar Ciubotariu Costinel

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1
SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI

VERIFICAT

100/2020

DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.
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NR.1
S=500,00 MP

P+1E

INDICATORI TEHNICO-
ECONOMICI SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1 SULITA

CONSTRUCTIA STUDIATA
ALTE CONSTRUCTII DE PE
PROPRIETATE
DRUMURI PUBLICE

CIRCULATIE PIETONALA

LEGENDA

NR.CAD.52010

C2

STALP BETON

STALP DE LEMN

POM

INDICATOR

F FANTANA

ACCES PIETONAL

CONSTRUCTIA STUDIATA
ALTE CONSTRUCTII DE PE
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CIRCULATIE PIETONALA
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INDICATORI TEHNICO-
ECONOMICI SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1 SULITA
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S construita Parter (relevata)   500,00 mp
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POT    10,84%
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INDICATORI URBANISTICI

N

NOTA: IN SITUATIE PROPUSA NU SUNT
 MODIFICARI FATA DE SITUATIA EXISTENTA

ACCESUL AUTOSPECIALELE DE INTERVENTII POMPIERI
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VERIFICATOR /
EXPERT NUME SEMNATURA

PLANSA:

PROIECT NR.BENEFICIAR:

FAZA:

DESENAT

REFERAT/EXPERTIZA  NR. ........../ DATA ..........

SCARA:

SEF PROIECT

TITLU PLANSA:

TITLU PROIECT:SPECIFICATIE

CERINTA

NUME SEMNATURA

PROIECTANT
DTAC

COMUNA SULITA
prin Primar Ciubotariu Costinel

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1
SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI

VERIFICAT

100/2020

DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.
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VERIFICATOR /
EXPERT NUME SEMNATURA

PLANSA:

PROIECT NR.BENEFICIAR:

FAZA:

DESENAT

REFERAT/EXPERTIZA  NR. ........../ DATA ..........

SCARA:

SEF PROIECT

TITLU PLANSA:

TITLU PROIECT:SPECIFICATIE

CERINTA

NUME SEMNATURA

PROIECTANT

DTAC

COMUNA SULITA
prin Primar Ciubotariu Costinel

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1
SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI

VERIFICAT

100/2020

DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.
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M

13 TR
30x16.5 CM

-0.35 ±0.00

-0.35
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-0.35

S CONSTRUITA PARTER - 500,00 MP

WINDFANG  3,00
HOL ACCES  14,25
CS   16,75
CABINET DIRECTOR 16,25 
SECRETARIAT  16,00
CANCELARIE  33,25
G.S.   12,00
HOL   83,50
LABORATOR  47,00
SALA CLASA 1  47,00
SALA CLASA 2  46,75
HOL   10,25
G.S.   11,50
G.S.   20,00   
G.S.   3,75
CS   19,00
C.T.   19,00

S UTILA   419,25

210

PERETE ZIDARIE (EXISTENT)

PERETE DE EXTERIOR ZIDARIE+TERMOIZOLATIE (EXISTENT)

PERETE  ZIDARIE (EXISTENT)

ZIDARIE (PROPUS)

PERETE RIGIPS REZISTENT LA FOC 2,5 H (PROPOUS) 15 CM

PANOURI PVC (PROPUS)  5 CM

G.S.
A: 3.75 m2

-gresie-
H: 3.10 m

HOL
A: 10.25 m2

-gresie-
H: 3.10 m

G.S.
A: 20.00 m2

-gresie-
H: 3.10 m

G.S.
A: 11.50 m2

-gresie-
H: 3.10 m

HOL
A: 83.50 m2

- covor PVC -
H: 3.30 m

HOL ACCES
A: 14.25 m2

- covor PVC -
H: 3.30 m

WINDFANG
A: 3.00 m2

- covor PVC -
H: 3.30 m

CABINET DIRECTOR
A: 16.25 m2

- parchet -
H: 3.30 m

SECRETARIAT
A: 16.00 m2

- parchet -
H: 3.30 m

C.T.
A: 19.00 m2

- ciment -
H: 2.60 m

CS
A: 16.75 m2

- covor PVC -
H: 2.28 m

C.S.
A: 19.00 m2

- covor PVC -
H: 2.28 m
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PANOU PVC

G.S.
CADRE DIDACTICE

A: 12.00 m2

- gresie -
H: 3.30 mCANCELARIE

A: 33.25 m2

- parchet -
H: 3.30 m

LABORATOR
A: 47.00 m2

- parchet -
H: 3.30 m

SALA CLASA 1
A: 47.00 m2

- parchet -
H: 3.30 m

SALA CLASA 2
A: 46.75 m2

- parchet -
H: 3.30 m

A.02SITUATIE PROPUSA - PLAN PARTER

P.TH. + D.E.
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COMUNA SULITA
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REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1
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VERIFICAT
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DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI
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IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

U
 6

S
 2

15 157 487
+3.47

+2.15
8 TR 40x16.5 CM

13 TR
30x16.5 CM

SALA CLASA 3
A: 47.50 m2

- parchet -
H: 3.45 m

CS
A: 3.75 m2

- covor PVC  -
H: 3.45 m
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DATA:
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construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.
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+4.26
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15o

26.79%
S CONSTRUITA ETAJ - 474,00 MP

SALA CLASA 3  47,50
SALA CLASA 4  46,75
SALA CLASA 5  47,00
SALA CLASA 6  47,00
HOL ACCES  8,50
HOL   72,75
CS   3,75
BIBLIOTECA  68,50
DEPOZITARE 1  16,50
DEPOZITARE 2  16,00
S UTILA   374,25

PERETE ZIDARIE (EXISTENT)

PERETE DE EXTERIOR ZIDARIE+TERMOIZOLATIE (EXISTENT)

PERETE  ZIDARIE (EXISTENT)

ZIDARIE (PROPUS)

PERETE RIGIPS REZISTENT LA FOC 2,5 H (PROPOUS) 15 CM

PANOURI PVC (PROPUS)  5 CM

SALA CLASA 6
A: 47.00 m2

- parchet -
H: 3.45 m

SALA CLASA 5
A: 47.00 m2

- parchet -
H: 3.45 m

SALA CLASA 4
A: 46.75 m2

- parchet -
H: 3.45 m

SALA CLASA 3
A: 47.50 m2

- parchet -
H: 3.45 m

BIBLIOTECA
A: 68.50 m2

- parchet -
H: 3.45 m

DEPOZITARE 1
A: 16.50 m2

- covor PVC  -
H: 3.45 m

DEPOZITARE 2
A: 16.00 m2

- covor PVC  -
H: 3.45 m

HOL ACCES
A: 8.50 m2

- covor PVC  -
H: 3.45 m

HOL
A: 72.75 m2

- covor PVC  -
H: 3.45 m
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A: 3.75 m2

- covor PVC  -
H: 3.45 m
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DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.
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S CONSTRUITA PARTER - 500,00 MP
S CONSTRUITA ETAJ - 474,00 MP
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NOTA: SITUATIE PROPUSA - NU SUNT MODIFICARI FATA DE SITUATIA EXISTENTA

A.04SITUATIE EXISTENTA - PLAN INVELITOARE
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 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

A B C D E

A B C D E

608 613 280 575

2,115

20 608 613 280 575 20

60 2,115 60

-0.45

+1.74

+6.75

+6.98

-0.35

+10.04

±0.00

+6.75

+0.90

+3.00

-0.35

±0.00

+6.98

+10.04

+3.47

CORDON DE
BITUM

INVELITOARE TABLA
ASTEREALA

CAPRIOR

- PARDOSEALA PARCHET+STRAT SUPORT
- PLANSEU BETON ARMAT
- STRAT FILTRANT PIETRIS SI NISIP
- PAMANT DE UMPLUTURA

- TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR
- TERMOSISTEM 10 CM
- ZIDARIE CARAMIDA
- TENCUIALA DECORATIVA DE INTERIOR
- VAR LAVABIL

S CONSTRUITA PARTER - 500,00 MP
S CONSTRUITA ETAJ - 474,00 MP
S CONSTRUITA DESFASURATA - 974,00 MP

HOL ACCESCABINET DIRECTOR
A: 16.25 m2

SECRETARIAT
A: 16.00 m2

CANCELARIE
A: 33.25 m2

BIBLIOTECA
A: 68.50 m2

HOL ACCES
A: 8.50 m2

PANA DE COAMA

CAPRIOR

JGHEAB TB Ø=14

ARUNCATOR
TB Ø=10

PANA

CLESTI
POP

CAPRIOR

A.05SITUATIE PROPUSA - SECTIUNE S1-S1

50
P.TH. + D.E.
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COMUNA SULITA
prin Primar Ciubotariu Costinel

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1
SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI

VERIFICAT

100/2020

DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

A B E

A B E

+0.90

+3.00

+4.35

+6.45
+6.75

+10.04

539 646 80 970

980 1,175 80

2,235

-0.35-0.35

±0.00

+10.04

21
0

10
90

22
0

90

31
0

33
0

245 30 160 15 365

10 100 135 30 80 80 15
20
5 80 5 80 5 80 5 85

21
0

245 30 540

280 575

895

6

S CONSTRUITA PARTER - 500,00 MP
S CONSTRUITA ETAJ - 474,00 MP
S CONSTRUITA DESFASURATA - 974,00 MP

- TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR
- TERMOSISTEM 10 CM
- ZIDARIE CARAMIDA
- TENCUIALA DECORATIVA DE INTERIOR
- VAR LAVABIL

- PARDOSEALA GRESIE+STRAT SUPORT
- SAPA
- PLANSEU BETON ARMAT
- STRAT FILTRANT PIETRIS SI NISIP
- PAMANT DE UMPLUTURA

PANOURI PVC

TAVAN RIGIPS

GRUPURI SANITARE

SALA DE CLASA

CS

CS

EC D

C D

+0.90

+3.00

+4.35

+6.45
+6.75

+10.04

-0.35

+6.98

JGHEAB TB Ø=14

A.06SITUATIE PROPUSA - SECTIUNE S2-S2

50
P.TH. + D.E.
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DTAC

COMUNA SULITA
prin Primar Ciubotariu Costinel

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1
SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI

VERIFICAT

100/2020

DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

A

+4.35

+6.45
+6.75

+10.04

539 646 80 970

688 293 320 280 575 80

2,235

-0.35

1

3

4

5

6

9

B C D E

+0.90

+3.00

+4.35

+6.45
+6.75

+10.04

-0.35

+6.98 +6.98

2

7

8

10

E D C B A

1,706 530

2,235

80 575 280 613 688

+0.90

+3.00

+4.35

+6.45
+6.75

+10.04

-0.50

±0.00

+3.00

+4.35

+6.45

+10.04

+4.26

-0.35

+6.98 +6.98

1
3

4

5

6

7

8

9

+3.35

2

10

S CONSTRUITA PARTER - 500,00 MP
S CONSTRUITA ETAJ - 474,00 MP
S CONSTRUITA DESFASURATA - 974,00 MP

NOTA: SITUATIE PROPUSA - NU SUNT MODIFICARI FATA DE SITUATIA EXISTENTA

100

A.07SITUATIE EXISTENTA -
FATADA PRINCIPALA SI FATADA POSTERIOARA

P.TH. + D.E.
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TITLU PROIECT:SPECIFICATIE
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PROIECTANT

DTAC

COMUNA SULITA
prin Primar Ciubotariu Costinel

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1
SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI

VERIFICAT

100/2020

DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

1 2 3 4 5

544 180 50 398 50 850 50 1,473 507

693 313 3,015 80

4,101

-0.50

+4.35

+6.45

+9.91

±0.00

+2.40

+3.00

+9.91

-0.25 -0.35

+4.26

-0.35
±0.00

+0.80

+2.10

+2.66

+3.95

+6.90

+10.35

+6.98+6.98
+6.75

1 TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR, CULOARE BEJ

2 TENCUIALA SOCLU, CULOARE GRI

3 TAMPLARIE FERESTRE PVC, CULOARE ALB

4 TAMPLARIE USI PVC, CULOARE ALB

5 TROTUAR PERIMETRAL, BETON

6 INVELITOARE TABLA, CULOARE GRI

7 PAZIE PVC, CULOARE ALB

8 JGHEAB TABLA, CULOARE GRI

9 ARUNCATOR TABLA, CULOARE GRI

LEGENDA:

10 TENCUIALA COS DE FUM, CULOARE GRI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2' 2'' 6

10

6 2'' 2'

507 3,050 544

3,095 313 693

4,101

±0.00

+4.26

+6.75

+9.84

+0.90

+3.00

+4.35

+6.75

+9.84

-0.35-0.35

+3.45

+10.35

+6.98+6.98

1

2

3

5

6

7 8

10

1

6

1 TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR, CULOARE BEJ

2 TENCUIALA SOCLU, CULOARE GRI

3 TAMPLARIE FERESTRE PVC, CULOARE ALB

4 TAMPLARIE USI PVC, CULOARE ALB

5 TROTUAR PERIMETRAL, BETON

6 INVELITOARE TABLA, CULOARE GRI

7 PAZIE PVC, CULOARE ALB

8 JGHEAB TABLA, CULOARE GRI

9 ARUNCATOR TABLA, CULOARE GRI

LEGENDA:

10 TENCUIALA COS DE FUM, CULOARE GRI

9

S CONSTRUITA PARTER - 500,00 MP
S CONSTRUITA ETAJ - 474,00 MP
S CONSTRUITA DESFASURATA - 974,00 MP

NOTA: SITUATIE PROPUSA - NU SUNT MODIFICARI FATA DE SITUATIA EXISTENTA

A.08
SITUATIE EXISTENTA
FATADE LATERAL DREAPTA SI STANGA

P.TH. + D.E.
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COMUNA SULITA
prin Primar Ciubotariu Costinel

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1
SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI

VERIFICAT

100/2020

DATA:
08/2020

sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 str. Principala, nr. 57, sat. Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C CLASĂ DE IMPORTANȚĂ: III GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
Conform regulamentului privind calitatea în

construcții HG nr.766/1997 Conform codului de proiectare seismică P-100-1/2013 Conform normativului de siguranță la foc P-118/1999

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

ARH. SERGHEI MUSULBAS POPOVICI

IAȘI, STR. PIAȚA UNIRII NR. 9
TEL.: 0742 395 972 , EMAIL: high_light@yahoo.com
C.U.I. RO24961422, J22/72/2009

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6

47 3 1 1 1

60X210 60X210 80X210 90X210 100X210 100X210

STANGA STANGADREAPTA DREAPTA DREAPTA DREAPTA

1.26 MP 1.26 MP 1.68 MP 1.89 MP 2.10 MP 2.10 MP

TOC PROFIL
PVC,
TABLIE PVC,
VITRAJ - NU
EXISTA

TOC PROFIL
PVC,
TABLIE PVC,
VITRAJ - NU
EXISTA

TOC PROFIL
PVC,
TABLIE PVC,
VITRAJ - NU
EXISTA

TOC PROFIL
PVC,
TABLIE PVC,
VITRAJ - NU
EXISTA

TOC PROFIL
PVC,
TABLIE PVC,
VITRAJ - NU
EXISTA

TOC PROFIL
PVC,
TABLIE PVC,
VITRAJ - NU
EXISTA

prag semi-
ingropat,
balamale si
incuietoare tip
yala, de inalta
fiabilitate

prag semi-
ingropat,
balamale si
incuietoare tip
yala, de inalta
fiabilitate

prag semi-
ingropat,
balamale si
incuietoare tip
yala, de inalta
fiabilitate

prag semi-
ingropat,
balamale si
incuietoare tip
yala, de inalta
fiabilitate

prag semi-
ingropat,
balamale si
incuietoare tip
yala, de inalta
fiabilitate

prag semi-
ingropat,
balamale si
incuietoare tip
yala, de inalta
fiabilitate

60 60 80
100 100

60

21
0

60

21
0

80

21
0

90

21
0

100

21
0

100

21
0

TOC PROFIL PVC, TABLIE MDF, VITRAJ - NU EXISTA

TABLOU TAMPLARIE USI

MARCA

CANTITATE

VEDERE IN PLAN

VEDERE FRONTALA

DIMENSIUNI

DIRECTIE

S GOL

MATERIALE

DESCRIERE

90

NOTA: TAMPLARIA SE VA DA IN COMANDA DUPA CE SE VOR LUA MASURI LA FATA LOCULUI DE CATRE O FIRMA SPECIALIZATA

A.09TABLOU TAMPLARIE USI

P.TH. + D.E.50
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