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Protec ţia Copilului Timi ş                                              
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Adresa: Strada: P-ţa Regina Maria, nr. 3,  
Judet :Timiş, Localitate: Timişoara,  
Cod postal: 300004 ,    
email:dgaspctm@gmail.com 
web: www.dgaspctm.ro 

Proiectant :  S.C. PRODIR AMIZ S.R.L, TIMISOARA ,  
RO40649574, J35/1017/2019, Cod CAEN : 
7112 <<Activităţi de inginerie si  consultanta 
tehnica legate de acestea >> 
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MEMORIU TEHNIC 

 
 

TEMĂ DE PROIECTARE :  Achizitia SEAP/SICAP  [DA25496776] din 22.04.2020 
CAIET SARCINI ” LUCRĂRI  DE IZOLARE TERMICĂ CENTRU – LA CP LUGOJ ”                                 
 
1. Informa ţii generale 

1.1. Denumirea obiectivului :   

” LUCRĂRI  DE IZOLARE TERMICĂ CENTRU – LA CP LUGOJ ”  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor :   
 Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 
 
1.3. Ordonator de credite (secundar, ter ţiar) : - NU este cazul 

1.4. Beneficiarul investi ţiei :  
Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş – 
Centrul de Plasament Lugoj 
 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare :   
Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 
 
2. Date de identificare a obiectivului :   

Centrul de Plasament  Lugoj  
 

Date de contact:      
Localitatea  Lugoj, Str. Bocșei, Nr.32 
Tel. 0256 351403 
Fax. 0256 351403 
Email: css.lugoj@yahoo.com 
Șef  centru: Văcariu Andrei - Florin 

Principalele atribu ții:   

          În cadrul Centrului de Plasament Lugoj se asigură accesul copiilor 
aflaţi în dificultate, repartizaţi pe bază de Hotărâre emisă de către Comisia 
de protecţie a drepturilor copilului sau în bază unei Sentinţe Judecătoreşti 
emise de Tribunalul Timiş, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 
educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-
profesionale. 
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            Pe perioada rezidenței, Centrul de Plasament Lugoj, asigură copiilor 
protecție și asistență în realizarea deplină și în exercitarea efectivă a 
drepturilor lor. 

• Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
• Deschiderea către comunitate; 
• Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin 

încadrarea în unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către 
comunitate; egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

• Asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
• Respectarea demnităţii copilului; 
• Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont de vârsta şi de gradul său de maturitate; 
• Menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, 

rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături 
de ataşament; 

• Menţinerea împreună a fraţilor; 
• Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului; 
• Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului; 
• Asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea 

sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă; 
• Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 
• Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
• Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.    

Beneficiari:  

• Copii/ tineri fără dizabilități, cu vârste cuprinse între 3 și 18 /20 ani. 

 2.1. Informa ţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau 
al construc ţiei existente, documenta ţie cadastral ă :  

• Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului Timiş a fost 
infinţată prin hotarare a Consiliului Judetean Timiş in conformitate cu 
prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 
/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii 
Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul – cadru de 
organizare si functionare ale Directie Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului. 
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IZOLARE TERMICA IMOBIL la Centrul de Plasament  Lugoj  - 
Localitatea  Lugoj, Str. Boc șei, Nr.32  – Imobil administrat de Direc ţia 
Generală de Asistent ă Social ă si Protec ţia Copilului Timi ş. 

2.2. Particularit ăţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propus e 
pentru realizarea obiectivului de investi ţii, dup ă caz: 

a)descrierea succint ă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse    

Centrul de Plasament  Lugoj  - Localitatea  Lugoj, Str. Bocșei, Nr.32, județul Timiș 
 
Incadrarea in localitate si zona :  

• Suprafețele ocupate, fac parte din patrimoniul Direcţiei Generale de 
Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş  nefiind necesare exproprieri de 
teren. 

• Terenurile pe care se vor executa  lucrările apar in patrimoniul Direcţiei 
Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş  identificat cu  C.F. 

• Amplasamentul pe care urmeaza a se desfăşura lucrarile este liber de 
sarcini. 

b)rela ţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau c ăi de acces posibile; 

Municipiul Lugoj este situat în SV țării, pe malurile râului Timiș. Extremitatea 
sudică a teritoriului administrativ al municipiului Lugoj se află la 4539'04" lat.N, iar 
cea nordică la 4545'36" lat. N, fiind situat la jumătatea distanței 
dintre Ecuator și Polul Nord. În longitudine Lugojul este cuprins între 2149'25" 
long. E în Vest și 222' long. E în Est. 

În raport cu localitățile mai apropiate el se regăsește la 58 km de Reșița, 101 
km de Deva, 45 km de Caransebeș, 59 km de Timișoara și 490 km de București. 

În cadrul județului Timiș, Lugojul este situat în partea central-estică, fiind al 
doilea municipiu din județ ca mărime, dezvoltare economică și populație. 

Municipiul Lugoj are două sate aparținătoare, Măguri și Tapia, împreună cu care 
ocupă o suprafață de 9.956 ha. 

Lugojul este străbătut de două importante rute comerciale: drumul 
național DN 68 către Deva și drumul european E70 către București. Distanțele 
către principalele orașe din apropiere sunt: Timișoara - 60 km; Reșița - 58 
km; Caransebeș - 45 km; Deva - 101 km; București - 480 km. 
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În ceea ce privește transportul feroviar, gara Lugoj se află pe calea ferată 
Timișoara–Caransebeș, inaugurată în 1876. Odată cu darea în folosință a căii 
ferate Lugoj–Ilia, în 17 septembrie 1898, Lugojul a devenit nod de cale ferată.  

La 52 km distanță de Lugoj se află Aeroportul Internațional Timișoara. 
La Arad și Caransebeș sunt aeroporturi naționale. Rețeaua de străzi însumează în 
Lugoj aproximativ 97 km dintre care 65 km sunt străzi modernizate. 
 

c)surse de poluare existente în zon ă; 

• Nu este cazul ; 
 

d)particularit ăţi de relief; 

• Morfologic, teritoriul municipiului Lugoj aparține Câmpiei înalte a Lugojului și 
Dealurilor Lugojului. Situat în zona de contact a acestor unități, orașul s-a 
dezvoltat pe terasa inferioară a Timișului, pe ambele maluri ale acestuia. 
Unitatea de relief în care se află Lugojul este Câmpia Lugojului, ce pătrunde 
adânc în zona dealurilor piemontane. Altitudinea medie a zonei este de 124 
m deasupra nivelului mării. 

• Cea mai mare parte a terenului pe care este așezat localitatea are un relief 
plat, cu câteva ridicături care nu depășesc însă 2-3 m altitudine relativ față 
de suprafața terasei. În NV câmpiei se află Dealurile Lugojului, care fac 
trecerea spre Munții Poiana Ruscă. La sud de albia Timișului, teritoriul 
Lugojului se întinde până la lunca inundabilă a Cernaborei, cel mai apropiat 
afluent local al Timișului. 

 

e)nivel de echipare tehnico-edilitar ă al zonei şi posibilit ăţi de asigurare a 
utilit ăţilor; 

• Nu este cazul ; 
 
f)existen ţa unor eventuale re ţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în m ăsura în care pot fi identificate; 

• Nu este cazul - nu sunt afectate ; 
 
g)posibile obliga ţii de servitute; 

• Nu este cazul ; 
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h)condi ţion ări constructive determinate de starea tehnic ă şi de sistemul 
constructiv al unor construc ţii existente în amplasament, asupra c ărora se 
vor face lucr ări de interven ţii, dup ă caz; 

• Nu este cazul ; 
 

i)reglement ări urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţiilor de 
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan ur banistic zonal şi 
regulamentul local de urbanism aferent; 

• Nu este cazul ; 
 
j)existen ţa de monumente istorice/de arhitectur ă sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinat ă; existen ţa condi ţionărilor 
specifice în cazul existen ţei unor zone protejate sau de protec ţie. 

• Nu este cazul - nu sunt afectate de executia lucrarilor; 
 
2.3. Descrierea succint ă a obiectivului de investi ţii/reparatii/intretinere 
propus din punct de vedere tehnic şi func ţional: 

a) destina ţie şi func ţiuni; 

• Lucrări de izolare termică centru – anvelopare termică cladire si inlocuire 
tamplarie lemn uși și ferestre degradate cu tamplarie nouă din PVC . 

 b) caracteristicii, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

Conditii tehnice : 

 In conformitate cu tema de proiectare si cerintele beneficiarului in prezenta 
documentatie vor fi cuprinse lucrarile necesare pentru anveloparea termică a 
clădirii centrului de plasament de la Lugoj in vederea sporii condițiilor de confort a 
utilizatorilor , respectiv prin investiția ce se va realiza se vor face economii la 
utilități de natură termică, astfel se impune inlocuirea tamplariei din lemn ( uși și 
ferestre degradate ) cu tamplarie nouă din PVC . 

Conditii tehnice : 

1. Inlocuirea usilor si ferstrelor din lemn aflate intr-o stare avansata de 
degradare cu altele noi din profile PVC astfel inca t sa fie asigurate 
conditii obtime de confort utilizatorilor prin cre șterea eficien ței 
energetice a cladirilor existente.  
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CERINȚE BENEFICIAR - UȘI 
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CERINȚE BENEFICIAR – FERESTRE 
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         Inlocuirea usilor si ferestrelor  imobilului, astfel : 

• Uși exterior din profile PVC – 3 buc culoare albă ( inclusiv accesorii de 
montaj – sisteme de prindere, feronerie , toate ușile vor fi prevăzute cu 
inchidere cu yală )  

o NOTA : Executantul are obligatia inainte de comanda tamplariei de a 
verifica dimensiunile golului dupa desfacerea usilor exterioare .Orice 
necorelare dintre tabloul de tamplarie si stadiile fizice din teren vor fi 
aduse la cunostinta proiectantului. 

• Uși interior din profile PVC  – 14 buc culoare albă ( inclusiv accesorii de 
montaj – sisteme de prindere, feronerie , toate ușile vor fi prevăzute cu 
inchidere cu yală ) 

o NOTA : Executantul are obligatia inainte de comanda tamplariei de a 
verifica dimensiunile golului dupa desfacerea usilor interioare .Orice 
necorelare dintre tabloul de tamplarie si stadiile fizice din teren vor fi 
aduse la cunostinta proiectantului. 

o După finalizarea montajului se vor reface șpaleții care vor fi protejați cu 
colțare – se va respecta tehnologia de execuție din antemasurători ; 

Caracteristici uși : 
• dimensiune profil  minim 73 mm; 
• profil PVC cu 7 camere izolatoare, clasa A; 
• geam de 24 mm tip Float+LowE sau securizat ; 
• etanseitate ridicata la umezeala si praf; 
• protectie fonica si termica buna; 
• prag aluminiu. 
 

• Ferestre din profile PVC 50 buc culoare albă , acestea vor fin din clasa A, se 
vor realiza cu 7 camere , adâncime de minim 70mm și un coeficient de 
transfer termic de minim 1,2-1,3 W/m²K. Geamul va fi realizat din Sticla 
Low-e la interior si 4 Anotimpuri ( 4s) la exterior,  fiecare deschidere va fi 
prevazuta cu plasa anti insecte. Având in vedere de stina ția 
ferestrelor, feroneria va fi prev ăzută cu cheie de inchidere.  
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Caracteristici ferestre 

 Profile PVC clasa A cu 5 camere izolatoare , albe  
•  Grosime perete PVC de 3 mm. 
•  Latimea profilelor PVC de 75 mm.  
•  Clasa de combustibilitate a profilelor C2. 
•  Armaturi din otel zincat de 1,5 mm.  
•  Feronerie Roto NT  (Germania). 
•  3 garnituri de etansare  din EPDM. 
• Sticla termo-fonoizolanta 24 mm Low-E cu Argon , indice de izolare 
termica K=1,1 W/mp*K , izolare fonica de 45-55 db  – cu marcaj CE. Exista 
posibilitatea montarii si de sticla termoizolanta Planitherm “4 anotimpuri” cu Argon, 
tripan 32 mm Low-E cu Argon sau alte tipuri de geam termo-fonoizolant. 
•  Coeficient de transfer termic estimat al confectiei K=1,3 W/mp*K. 
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Sticla Low-E  este o sticla cu emisivitate redusa. 
 
Acest lucru inseamna ca este o sticla clara, transparenta pe care se aplica o 
pelicula de grosime microscopica dintr-un oxid de metal. Astfel acest film permite 
trecerea luminii dar blocheaza evacuarea caldurii prin sticla, reducand astfel 
pierderea de caldura. 
 
Privit in sectiune un geam termopan este alcatuit din doua suprafete de sticla una 
de tip float de 4 mm, una de tip low-e 4mm cu pelicula speciala prezenta la interior 
si un spatiu de 16 mm, ca in poza alaturata. 
 
Ca principiu, analizand imaginea de mai jos se poate observa modul in care 
actioneaza stratul de oxizi metalici prezent pe una din suprafetele de sticla ce 
alcatuiesc un geam termopan de tip Low E. 
 

 
 

Privind schematic modul de comportare al unui geam de tip Low-E, observam: 

1. de la exterior  
a. permite patrunderea radiatiei luminoase 
b. respinge patrunderea radiatiilor ultraviolete UV 
c. respinge patrunderea radiatiei calorice 



                                                                                                                                                                                                        Page 21 

 

2. de la interior  
a. respinge patrunderea radiatiei calorice 
In concluzie, prezenta unei sticle de tip Low-E in montajul unui geam termopan, va 
avea ca efect pe timpul verii avantajul respingerii a unei mari cantitati de radiatie 
calorica datorita stratului Low-E si deci o temperatura mai scazuta in casa, iar pe 
timpul iernii cantitatea de caldura ce se va pierde se va reduce foarte mult si deci 
vom avea o temperatura mai ridicata in casa. 
  
         Conform tablou de tamplarie de mai sus usile si ferestrele vor avea 
deschiderile conform cu specificatiile prezentate anterior. 

o După finalizarea montajului se vor reface șpaleții care vor fi protejați cu 
colțare – se va respecta tehnologia de execuție din antemasurători ; 

Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate. 
Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice 
conform standardelor şi normelor admise în România.  

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.  

Executantul   trebuie   să-şi   organizeze   în   aşa   fel   transportul,   depozitarea   
şi   manipularea materialelor  şi  produselor  încât  să  elimine  posibilitatea  
degradării  acestora,  astfel  ca,  în momentul punerii lor în operă, acestea să 
corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin 
normativele în vigoare.  

Atragem  o  atenţie  deosebită  la  condiţiile  de  securitate  împotriva  incendiilor,  
care  trebuie asigurate  spaţiilor  de  depozitare  (în  special  a  materialelor  uşor  
inflamabile,  ca  de  exemplu vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul de 
depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +20 grade C.  

TEHNOLOGIE DE EXECUȚIE GENERALĂ UȘI+FERESTRE PVC 

Conditii tehnice- usi din tamplarie PVC  

Ordinea operațiilor : 

1. pregătirea suprafețelor golului; 
2. montarea pieselor metalice de fixare pe toc; 
3. montarea tâmplăriei pe poziție, verificare și împănare; 
4. umplerea rosturilor dintre toc și perete cu spumă poliuretanică; 
5. montarea (lipirea ) profilelor PVC de acoperire. 
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        Se va pune tocul nou de PVC în golul din perete, fixându-l la început cu 
pene de lemn (sau plastic) introduse între toc și zid. Penele ajută la fixarea tocului 
cât mai drept în plan orizontal și vertical. Uneori zidul nu este drept și nu trebuie 
luat ca punct de reper. Pentru verificare, se folosește nivela cu bulă de aer 
(cumpăna). 
        Apoi se vor efectua găuri în toc și perete, în locurile de prindere. Tocul se va 
prinde în zid cu holzșuruburi  (șuruburi de montaj) pe toate laturile.  

Se pot folosi și șuruburi de dibluri lungi . Apoi, se pot prinde cercevelele 
(ramele) în balamale, însă fără pachetele de sticlă (pentru a nu se îngreuna prea 
mult). 
       
   Spațiul dintre tocul de PVC și zid se va umple cu spum ă poliuretanic ă, atât 
dinspre interior cât și dinspre exterior. Spuma se umflă cam în zece minute, iar 
penele de lemn vor menține tocul drept, pentru a nu-și modifica poziția din cauza 
presiunii pe care o exercită spuma întărita (spuma expandează chiar și după 
câteva ore de la aplicare). 
 

La folosirea spumei, cantitatea folosită trebuie să nu depășească pe cea 
indicată în instrucțiunile furnizorului. 

          Următoarea etapă este montarea geamurilor (a pachetelor de sticlă dupa 
caz ). Se ia fiecare foaie de geam termopan și se fixează în cercevea acolo unde 
fereastra are deschidere, sau direct în toc, acolo unde este o parte fixă. Pentru 
centrare, se pun pene de plastic în colturile unei diagonale. Cu un ciocan special 
cu cap moale de cauciuc se bat baghetele de PVC, care au rolul de fixare a 
pachetelor de sticlă în ramă. De multe ori, sticla vine pe șantier gata montată pe 
ochiurile fixe, calarea ei făcându-se în atelierul de producție a tâmplăriei PVC. 
 

Piesele de fixare provizorie (penele de lemn) vor fi înlăturate după câteva 
ore de la umplerea rosturilor cu spumă. Până la uscarea completă a spumei, 
geamurile trebuie să stea închise, deoarece presiunea exercitată de aceasta 
poate deforma tamplaria de PVC . La final se îndepărtează excesul de spumă 
poliuretanică expandată și se repară glafurile. 
Recomandări privind montarea tamplariei din PVC 

Tamplaria tip PVC va fi depozitată pe șantier în poziție verticală, cu asigurare 
contra răsturnării , în locuri acoperite. 

La montarea tâmplăriilor se vor respecta instrucțiunile furnizorului. 
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Tolerantele la montare a tâmplăriilor se vor încadra în următoarele valori maxime : 

• deviere din plan orizontal 
o până la 1500mm: 2mm 
o peste 1500mm: 3mm 

• deviere din plan vertical 
o până la 1500mm: 2mm 
o peste 1500mm: 3mm 

• orizontalitatea tocului 
o până la 1500mm: 1mm 
o peste 1500mm: 2mm 

Parțile mobile ale tamplariei montate trebuie să funcționeze ușor și să se poată 
manevra cu o singura mână. Acest lucru trebuie controlat înainte de fixarea 
definitivă , pentru a se putea corecta în caz de nevoie . 

ATENTIE ! 
          Pentru tamplaria PVC se solicita certific atul de calitate, care sa ateste 
calitatea materialelor , certificat de garantie a p rodusului, se va solicita 
agrementul tehnic şi declara ţie de comformitate conform legisla ţiei in 
vigoare. 
 
1. Pentru tamplaria PVC  -  usi se solicita certificat de conformitate privind 
atestarea dreptului de marcare CE, respectand standardul EN 14351-1:2006 + 
A1:2010; 
 
 1.1. Buletin de incercare a produsului emis de un laborator acreditat de Comisia 
Europeana pentru fiecare produs in parte (rame,geam termoizolant)cu 
performantele produsului: 
- rezistenta la incarcare din vant EN 12210-Clasa C3 
- etanseitate la apa EN 12208-Clasa9A 
- capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-valoare prag 350N 
- permeabilitatea aerului EN 12207-Clasa 4 
 
2.2. Buletin de incercare a produsului emis de un laborator acreditat de Comisia 
Europeana cu performantele produsului: 
-transmisia termica Ug EN 673-1997-11 +A1:2000-10A2:2000-12 -1,4W/mp K 
-indice de izolatie fonica EN 12758(EN140-1,EN 20140-3,EN ISO 717-1 – 31(-2,-
5)dB 
 
3. Usile sa fie inregistrate in Registrul Unic : Anexa 2 Familia 2.41(pentru tamplaria 
PVC) si  Familia 2.69 (pentru geam termoizolant) al Consiliului Tehnic Permanent 
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pentru Constructii  ( www.ctpc.ro), ale caror conformitate cu specificatiile tehnice 
armonizate a fost atestat , indeplineste conditiile prevazute de HG.nr. 622/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe 
piata a produselor pentru constructii pentru Sistemul 3. 
 

REGLEMENTARI NORMATIVE 

Respectarea normelor în vigoare precum şi a principiilor generale derivate din 
fizica construcţiilor asigură atingerea performanţelor crescute privind izolarea 
termică şi etanşeitatea anvelopei. 

Directiva produselor pentru construcţii – CPD , documentele care o transpun în 
legislaţiile la nivel naţional, dar şi noul Regulament al produselor pentru Construcţii 
cuprind următoarea cerinţă principală: 

“Produsele pentru construcţii pot fi utilizate doar dacă îndeplinesc cerinţele de 
durabilitate şi sunt adecvate intenţiei de utilizare, pentru o perioadă de timp 
rezonabilă din punct de vedere economic.” 

Odată montate, aceste componente ale clădirilor trebuie să satisfacă condiţii 
tehnice şi niveluri de performanţă. Acestea sunt prevazute în reglementări 
normative. 

AGENTI SI ACTIUNI CARE SE MANIFESTA IN ZONA DE MONT AJ A 
FERESTRELOR SI USILOR EXTERIOARE 

Toate cerinţele tehnico-funcţionale şi deformaţiile din construcţia ramelor şi ale 
întregii clădiri trebuie preluate şi compensate în spaţiile de montaj. Pentru a putea 
satisface cerinţele menţionate mai sus o importanţă deosebită trebuie acordată 
alcătuirii corecte a rostului de montaj – respectiv : alcătuire constructivă, geometria 
secţiunii rostului, elemente de fixare/ancorare , izolare şi etanşare. 

Pentru a evita pagubele produse prin deteriorarea rostului de montaj a diverselor 
elemente la corpul clădirii trebuie să avem în vedere încă din faza de proiectare 
problemele integrării ferestrelor şi uşilor exterioare în anvelopa construcţiei.  

Mai mult decât atât, toate sarcinile aplicate în planul ferestrelor şi uşilor exterioare 
trebuie transmise în condiţii de siguranţă, prin zonele perimetrale, către 
elementele structurale din planul faţadei. 
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Reprezentare schematică a acţiunilor asupra zonei de montaj a ferestrelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mecanisme de transport al umidităţii 

Toate componentele peretelui exterior precum şi rosturile de montaj ale acestuia 
reprezintă zone în care poate fi atinsă umiditatea de stres, atât dinspre exterior cât 
şi dinspre spaţiul interior. Elementele componente ale peretelui exterior precum şi 
spaţiul de montaj al acestora trebuie conformate corespunzător preluării acestor 
sarcini, astfel incăt: 

- să fie împiedicat accesul necontrolat al apei în construcţie 
- să fie asigurat un traseu bine definit destinat evacuării umidităţii în afara 

construcţiei 
- să fie redusă la minimum  posibilitatea de umezire a materialelor hidrofobe 

La conceperea componentelor pereţilor exteriori şi a spaţiilor necesare montajului 
acestora trebuie luate în considerare principalele mecanisme de transport al 
umidităţii, şi anume:  

- infiltrarea prin rosturi deschise a picăturilor de apă meteorică sub presiunea ploii 
torenţiale şi a vântului, sau prin capilaritate  

- apa de condens apărută pe suprafeţe cu temperaturi scăzute  
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- difuzia vaporilor de apă de la interior către exterior care poate conduce la 
umezirea materialelor utilizate la montajul ferestrelor.  

Aceste tipuri de fenomene/manifestari pot apare singure sau combinate unele cu 
altele, în funcţie de situaţia concretă a fiecărei construcţii. 

PRINCIPIUL DIFERENTIERII CLARE A ZONELOR DE ETANSAR E  

Principiul a fost elaborat pentru a putea evalua dacă şi în ce măsură o fereastră 
răspunde corect cerinţelor generate de acţiunile agenţilor din mediul înconjurător 
asupra construcţiei. Cerinţele de bază rezultate din principii de fizica construcţiilor 
pot fi asigurate prin configurarea a două zone de etanşare distincte – una către 
interior şi una către exterior – iar pentru spaţiul intermediar dintre aceste planuri 
cerinţele trebuie evaluate şi exprimate în caracteristici tehnice. Aceste zone 
distincte şi spaţiul intermediar dintre acestea trebuie să fie distincte, clar 
evidenţiate, şi să poată fi realizate fizic / executate ca atare. 
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Zona 1 - separarea spaţiului interior de cel exterior 

Separarea trebuie să se producă într-o zonă/suprafaţă a cărei temperatură să fie 
mai mare decât temperatura critică la care se formează mucegaiul în spaţiul 
interior (criteriul de 80% umiditate a aerului). Această zonă trebuie configurată pe 
întreaga suprafaţă a peretelui exterior, fără nici o întrerupere (să fie continuă pe 
toată suprafaţa) 

Considerând spre ex. o temperatură exterioară de -5ºC, o temperatură a spaţiului 
interior de 20ºC şi 50% umiditate relativă, separarea spaţiilor trebuie să se 
producă la o temperatură mai mare de  12,6 ºC. Astfel se poate evita, în condiţiile 
menţionate anterior formarea apei de condens pe suprafeţele care delimitează 
spaţiul interior şi se reduce la minimum posibilitatea de formare a mucegaiului.  

Evaluarea pericolului de formare a condensului şi mucegaiului poate fi făcută pe 
baza detaliilor de execuţie proiectate sau prin calculul traseului/distribuţiei 
izotermelor. 

Zona 2 –  este spaţiul intermediar necesar asigurării cerinţelor funcţionale 

In acest spaţiu se va asigura îndeplinirea cerinţelor de izolare termică şi acustică, 
dar şi de durabilitate a ferestrelor montate, pentru o perioadă rezonabilă de timp. 

In cazul sistemelor închise, ca de ex. vitraje izolante cu mai multe straturi, panouri 
de închidere tip sandwich, trebuie acordată o atenţie deosebită protejării zonei 
perimetrale; în cazul sistemelor deschise – cum sunt ferestrele – întregul sistem 
necesită protecţie împotriva intemperiilor; acest spaţiu poate fi în legatură cu 
climatul exterior, cu condiţia respectării unei reguli generale ca spaţiul funcţional 
intermediar să rămână uscat şi să fie clar separat de climatul exterior. 

Zona 3 - asigură protecţia la intemperii 

Din însăşi denumirea acestei zone reiese specializarea acesteia, fiind configurată 
similar elementelor de bază ale unui acoperiş. Planul care asigură protecţia la 
intemperii împiedică infiltrarea apei de ploaie torenţială dinspre exterior.  

Eventuale infiltraţii care au loc trebuie dirijate controlat direct către exterior. In 
acelaşi timp şi umiditatea din spaţiul funcţional intermediar trebuie să poată fi 
evacuată către exterior. Rezistenţa la intemperii poate fi comparată cu  funcţia 
realizată de învelitoarea unui acoperiş şi este o caracteristică a peretelui exterior 
în ansamblu. 
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Modelul descris este general valabil în condiţiile unei clime temperate 
caracteristice zonei Europei centrale şi pentru un spaţiu interior uzual. In cazul 
spaţiilor răcite şi climatizate sistemul trebuie adaptat potrivit condiţiilor specifice. 

Principiul se ia în considerare la elaborarea evaluării peretelui exterior în 
ansamblu. 

Prin satisfacerea cerinţelor derivate din respectarea principiilor de fizica 
construcţiilor se crează premizele necesare astfel incât: 

- utilizatorul să beneficieze de un climat interior sănătos şi confortabil 
- construcţia să fie protejată împotriva deteriorărilor produse de acţiuni din 

mediul exterior 
- să poată fi redus consumul de energie 

 

CONCLUZII 

Pentru satisfacerea cerinţelor de durabilitate a ferestrei este necesar ca în zona de 
montaj/ inserţie:  

- să existe o separare clară a zonelor cu funcţiuni diferite şi a spaţiului 
funcţional după principiul: “mai etan ş către interior decât c ătre exterior ”; 
trebuie exclusă orice posibilitate de circulaţie a aerului de la interior către 
exterior prin zonele de inserţie/montaj. 

- să fie protejată zona de inserţie de sarcini suplimentare din interior sau 
exterior 

- separarea staţiului interior de climatul exterior trebuie să  fie mai etanşă la 
vapori, faţă de zona 3 de protecţie la intemperii. Pentru a evita deteriorările 
cauzate de umiditatea din zona de inserţie trebuie ca fereastra-rostul-
peretele să fie privite ca un sistem unitar. Acest sistem în ansamblu trebuie 
configurat după principiul  “etanşare mai bună la interior, faţă de cea către 
exterior” 

- protecţia la intemperii asigurată de planul 3 de etanşare trebuie să asigure 
dirijarea controlată a umidităţii infiltrate ocazional prin evacuare directă către 
exterior 

- anvelopa construcţiei să fie etanşă la aer de jur împrejur (zona 1 de 
etanşare).  

- montajul să fie făcut de personal calificat printr-un curs de specializare 
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FAZELE MONTAJULUI DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA 

       Recep ţia şi depozitarea tâmpl ăriei pe şantier 

La sosirea pe şantier a transportului de tâmplărie de la producător, persoana şi 
echipa desemnată să facă recepţia furniturii trebuie să verifice îndeplinirea 
următoarelor condiţii: 

� să corespundă cantitativ cu numarul de piese înscrise în avizul de insoţire 
a mărfii şi planul de montaj programat de constructor ; 

� să corespundă ca formă şi dimensiuni cu tabelul de tâmplărie sau releveul, 
în vederea distribuirii acesteia pe  clădire, funcţie de dimensiunile golurilor; 

� să nu prezinte zgârieturi sau urme de manipulare şi transport 
necorespunzătoare (lovituri, deformări, colţuri sau muchii strivite sau rupte 
etc.); 

� să le depoziteze corespunzător în locuri protejate de praf şi de degradare 
prin contact cu alte materiale de construcţii; 

� să identifice numarul de vitraje corespunzător tâmplăriei recepţionate şi să 
le depoziteze în consecinţă, asigurând protecţia necesară; 

� să solicite şi să primească de la transportator, pe lângă avizul de însoţire al 
mărfii, declaraţia de conformitate (marcajul CE), documente care vor fi 
pastrate în vederea predării la  recepţia finală a tâmplăriei montată pe 
clădire. 

 

Pregătirea şi realizarea montajului 

Valoarea calităţii unei ferestre creşte sau scade în funcţie de modul de realizare a 
montajului acesteia în clădire (veche sau nouă). Un montaj corect trebuie să 
asigure preluarea corespunzătoare a tuturor solicitărilor care apar suplimentar 
celor produse de vânt, greutate proprie, trafic, cum sunt: 

• diferenţa de temperatură între exterior şi interior: zi/noapte, vara/iarna; 
• rigiditatea la incovoiere a profilelor de toc, deasemeni să asigure o 

etanşeitate corespunzătoare cerinţelor de proiectare. 
                

Pregătirea golului 

� se verifică rectangularitatea golului, dimensiunile minime pe cele două 
direcţii (lătime şi înălţime) ; 

� se curăţă lateralele golului şi se îndepărtează reziduurile materiale pentru 
asigurarea condiţiilor de aplicare a materialelor de etanşare, prin 
îndepărtarea reziduurilor materiale de pe şpaleţi şi se marchează în planul 
vertical al tâmplăriei poziţia de montaj în conformitate cu datele din proiect; 
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� se compară dimensiunile golului cu cele ale tâmplăriei şi se verifică dacă 
toleranţele rezultate sunt cele prevăzute în proiect, min.15-20 mm diferenţă 
între dimensiunile tâmplăriei şi dimensiunile golului, pentru a se asigura un 
montaj corect. In caz contrar se notifică constructorul pentru a face 
corecţiile necesare. 

 

Pregătirea tâmpl ăriei pentru montaj 

� se dezechipează tâmplăria de părţile mobile (cercevele şi foi de uşă) şi de 
vitrajele fixe, pentru pregătirea ramei în vederea montajului; 

� se examinează perimetral, integritatea ramei, existenţa găurilor de montaj, 
ca număr, diametru  şi amplasare, realizate, conform prescripţiilor, din 
fabricaţie, vezi fig 1; 

� Fixarea şi alinierea tâmplăriei trebuie să înceapă de la colţul de sus cu 
balama, cu primele puncte de fixare distanţate egal la 150mm pe fiecare 
parte a acestui colţ  

� se pregăteşte rama şi se crează condiţiile de aplicare a materialelor de 
etanşare; 

� se aplică pe conturul exterior al ramei (tocului) o bandă precomprimată de 
etanşare, (multifuncţională – un singur produs pentru cele trei zone de 
etanşare: exterioară, mediană, interioară) la construcţie nouă, sau nu, în 
cazul izolării cu spumă poliuretanică, la clădire reabilitată, funcţie de 
prevederile din proiect (cu folii speciale de etanşare pentru zonele, 
interioară şi exterioară ) 

 
           
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

             

FIGURA 1 

 

  



                                                                                                                                                                                                        Page 31 

 

Montajul  

� se poziţioneaza rama în golul prevăzut şi pregătit în acest scop, se fixează 
cu ajutorul calelor de montaj, respectându-se cotele din proiect pe cele trei 
direcţii; 

� se verifică verticalitatea în cele două planuri, perpendicular pe fereastră şi 
în planul ei, apoi orizontalitatea bazei ferestrei, făcându-se corecţiile 
necesare; 

� se trece la fixarea finală cu respectarea următoarelor cerinţe: 
- poziţionarea şi calarea corespunzătoare a ramei ferestrei în golul 
pregătit pentru montaj vezi fig. 2 trebuie să nu afecteze în nici un fel 
operaţiunile ulterioare; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                        Page 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- executarea corectă a găurilor de fixare (folosind percuţia continuă doar la 
zidul din beton) cu respectarea adâncimii prevăzute în detaliul de execuţie; 
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- utilizarea elementelor de fixare (şuruburi autofiletante, cu dibluri din 
plastic sau conexpanduri, ancore de fixare ) trebuie să asigure o capacitate 
portantă necesară, care să transfere peretelui sarcinile pe care le preia de 
la vânt, greutate proprie, trafic, prevăzute de proiectant, vezi fig 3. 

-  elementele de fixare sau asigurare ale ferestrei in golul de zidarie, 
trebuie sa fie protejate împotriva procesului de oxidare (prin cadmiere, 
zincare, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3   MODALITATI DE FIXARE LA CLADIRE 

 

� să se execute strângerea uniformă a şuruburilor fără a deforma elementele 
fixate, asigurându-le stabilitatea geometrică iniţială, folosindu-se scule cu 
cuplu reglabil; 
 

� la găurirea / însurubarea în latura orizontală de jos a ramei, axul găurii/ 
şurubului să fie cât mai la interior iar sub cap se va prevede înainte de 
strângerea finală un cordon circular de silicon pentru etanşare; 

 
� pe parcursul operaţiei de fixare trebuie permanent verificată poziţia ramei şi 

conformitatea cu prevederile din proiect. In final se face ultima verificare de 
poziţionare şi verticalitate cu corecţiile necesare, daca este cazul. 
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Montajul vitrajelor în rame şi cercevele 

 Pentru un montaj corect al vitrajelor în tâmplărie sunt necesare următoarele 
măsuri: 

o curăţirea cu pensula sau cu aspiratorul a falţurilor şi poziţionarea prin 
clipsare a suporţilor de cale după cum sunt prevăzute deschiderile 
cercevelelor sau dimensiunile părţilor fixe; 

o curăţirea perimetrală a vitrajului, aşezarea  în ramă sau cercevea şi 
calarea cu plăcuţe portante sau distanţiere, funcţie de o poziţionare 
corectă a acestuia în elementul de tâmplărie, vezi fig 4; 
 

Geamurile si instalarea lor corecta reprezinta o parte extrem de importanta in 
procesul de montare al ferestrelor. Indiferent de tipul ferestrei sticla nu trebuie sa fie 
in contact cu cadrul din aluminiu, altfel spargerea prin soc termic va fi inevitabila. 
Dimensiunile geamurilor trebuie să fie mai mici decât spaţiul interior al ramei cu cel 
puţin 5 mm pe fiecare parte. 

Sticla este aliniată şi sprijinită prin intermediul calelor de geam(cale de 
aşezare). Instalarea corecta a calelor de geam presupune aşezarea lor astfel incât 
să nu blocheze drenarea corespunzătoare a apei. 

Calele utilizate pot fi clasificate in doua grupe principale: 

A. cale de susţinere, care sunt folosite ca mijloace prin care greutatea sticlei 
este transferata la rama 

B. cale de pozitionare, care se introduc, fara a prelua încărcări semnificative 
şi care sunt responsabile pentru menţinerea geamurilor pe poziţie, în timp ce 
asigură evitarea contactului cu rama (evită şocul termic) 

Cale pentru geam pentru sistemele glisante 

La sistemele glisante toată greutatea canatelor trebuie să se descarce pe 
role. Din acest motiv la partea inferioară a cercevelei, deasupra rolelor se fixează 
calele care vor prelua greutatea sticlei. Pentru a asigura sticla ţmpotriva utilizărilor 
violentr, pe perimetrul cercevelei se montează cale de fixare.pentru a preveni 
curbarea profilului la blocarea canatelor se recomandă montarea unei cale de fixare 
si in zona punctului de închidere. 
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Fig.4 
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o se execută montajul vitrajelor fixe aplicând baghetele prin clipsare, începând 
cu laturile mici şi terminând cu cele mari, prin lovire cu ciocan de cauciuc, de 
la mijloc câtre colţuri. Se anulează eventualele deformări care apar la laturi 
sau montanţi de lungimi mari în urma clipsării baghetelor; 

o se montează în balamale cercevelele şi în ele se montează vitrajele 
corespunzătoare  (în condiţii similare celor prezentate la cele fixe) şi se fac 
reglajele necesare unei bune funcţionări; 

o se reverifică poziţionarea tâmplăriei în toate planurile, cote de montaj, 
verticalitate şi se fixează pe poziţia închis toate părţile mobile 
 

Etanşarea rostului dintre tâmpl ărie şi cl ădire  

Aceasta este următoarea operaţie importantă care trebuie să asigure 
funcţionarea corectă a ferestrei / uşii exterioare. Prin etanşare se urmăreşte 
împiedicarea pătrunderii umezelii (apei lichide) în rosturile rezultate din 
montaj, ca urmare a ploii torenţiale (apă lichidă) sau a umidităţii aerului din 
încăpere la exterior şi umiditatea aerului din încăpere (vapori de apă) 

Materialul de etanşare trebuie să îndeplinească şi următoarele cerinţe: 

• izolare termică şi fonică; 
• să fie elastic pentru a prelua variaţiile dimensionale, urmare a dilatărilor; 
• să fie rezistent la îmbătrânire şi la razele UV 
• să fie aplicabilă pe configuraţia rosturilor şi structura zidurilor clădirii atât la 

interior cât şi la exterior. 
• să asigure difuzia cât mai eficientă a vaporilor de apă din zona mediană a 

rostului sau din peretele umed, către exteriorul clădirii, 
  

Această operaţiune trebuie să asigure valabilitatea principiului: la interior mai 
etanş decât la  exterior. Se va ţine cont că cele trei secţiuni să asigure: 

1.etanşarea interioară, cea care delimitează climatul interior de cel 
exterior,(bariera împotriva vaporilor de apă şi etanşarea perfectă la aer din 
interior) 

2. fixarea de corpul clădirii şi izolarea termică şi fonică care să asigure 
închiderea întregului perimetru, inclusiv difuzia vaporilor de apă către exterior                                                 

3.etanşarea exterioară  trebuie să fie impermeabilă la ploi, cu o aderenţă 
corespunzătoare atât la clădire cât şi la tâmplărie şi să asigure difuzia către 
exterior a vaporilor de apă  
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 Aceste secţiuni sunt, de principiu, exemplificate în fig.5 si 6.  

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 

 

 

 

FIGURA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 



                                                                                                                                                                                                        Page 38 

 

Acestea pot fi soluţionate de proiectant în diverse moduri. Inainte de a se 
trece la aplicarea materialelor de hidro-termo-fono izolaţie în rostul dintre tâmplărie 
şi clădire, trebuie efectuate următoarele verificări: 

o dacă dimensiunile rostului sunt corecte: lăţime, adâncime, flancuri; 
o dacă suprafeţele de aderenţă sunt curate sau necesită lucrări 

pregătitoare; 
o dacă sistemul de etanşare este compatibil şi materialele hidro-termo-

fono izolante puse la dispoziţie sunt adecvate; 
o dacă există suprafeţe de aderenţă critice (pietre naturale, zidărie 

aparentă, etc.) şi soluţii pentru aceste cazuri. 
 

Materialele de etanşare ce se vor utiliza pentru construcţii noi sau clădiri 
vechi, vor fi prevăzute de proiectant. Trebuie respectate cu exactitate indicaţiile de 
utilizare a acestora, prevăzute de furnizor, pentru a obţine rezultatele dorite. In 
acest scop proiectantul va indica, prin detalii de execuţie, ce tipuri de materiale şi 
cum trebuiesc ele  utilizate, pentru a se obţine performanţele dorite. 

Dupa montaj se verifica: 

• Verticalitatea tamplariei 
• Functionalitatea mecanismelor de deschidere 
• Aspectul tamplariei 

 

Montarea glafurilor exterioare la ferestre 
 

Datorită ploilor torenţiale, a proceselor de îngheţ-dezgheţ al calotelor de 
zăpadă care se formează iarna pe glafurile orizontale ale ferestrelor, precum şi 
protejarea faţadelor de scurgerilede apă cu impurităţi pe acestea creând un aspect 
exterior neplăcut, s-a găsit soluţia ca aceste zone ale ferestrelor să fie protejate cu 
glafuri din diferite materiale: tablă zincată, laminate din aluminiu, gresie de exterior, 
plăci din marmură sau granit, etc. proiectate şi prelucrate corespunzător 
dimensiunilor ferestrelor la care se montează. 

Montarea ferestrelor prevăzute cu glafuri exterioare şi interioare trebuie să 
se realizeze cu respectarea tuturor condiţiilor de etanşare prevăzute în capitolele 
anterioare şi conform  cu detaliile de execuţie prevăzute de proiectant, vezi fig.5 

Operaţiunea de montare a glafurilor este separată de montarea ferestrei şi 
se poate realiza pentru întreg obiectivul (apartament, casă, bloc) fie de echipa de 
montaj tâmplărie sau de o echipă specializată, având scule şi materiale adecvate 
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acestei operaţiuni (dispozitiv de tăiere, foarfece de metal, elemente de limitare a 
deformărilor produse de încălzire pe lungimi mari, silicoane, garnituri expandabile, 
etc.) 

Montajul: 

o se pregăteşte suprafaţa pe care se va monta glaful, în scopul eliminării 
denivelărilor din construcţie, pentru a asigura orizontalitatea glafului şi pante în 
secţiune transversală pentru scurgerea apei 

o se ajustează glaful la cotele de montaj în mod frecvent pe lungime, lăţimea fiind 
stabilită iniţial 

o se fixează pe poziţie având capetele asigurate cu capacele necesare la cele din 
aluminiu sau PVC, prin modelarea pe laterale a celor din tablă zincată, astfel 
incât termosistemul aplicat să acopere limitele celor din marmură, gresie, granit 
sau alte materiale. 

o odată asigurate aceste condiţii se procedează la fixarea finală prin şuruburi la 
partea inferioară a ferestrei care este prevăzută cu un profil adecvat acestui 
montaj. Fixarea cu şuruburi este valabilă la glafurile din aluminiu, tablă zincată şi 
PVC.  

o pentru cele rigide confecţionate din materiale ca gresie, marmură, granit, etc. se 
aplică pe suprafaţa de montaj un strat de material adeziv corespunzător 
condiţiilor de exterior pe care se montează plăcile de glaf, cu respectarea 
detaliilor de execuţie. In continuare, în funcţie de situaţia respectivă, se iau 
măsurile de  asigurare a etanşeităţii montajului şi stabilitatea glafului, în aşa fel 
încât să se asigure în totalitate cerinţele din proiectul respectiv:  

     -    o fixare sigură şi corectă la tâmplărie şi clădire 

o etanşeitate hidro şi termică la capetele glafului 
o stabilitate în lungime prin montarea unor elemente de fixare la clădire 

sub glaf 
o orizontalitate în planul ferestrei şi pantă negativă către exterior în plan 

perpendicular pe fereastră 
 

   Odată finalizate toate aceste operaţii de etanşare şi a proceselor de 
stabilizare a materialelor utilizate ( spume, silicoane ) se trece la verificarea 
funcţionării deschiderilor /închiderii părţilor mobile, făcându-se reglajele finale . 

               Ultima operaţie a montajului este dezlipirea foliei de protecţie de pe 
suprafaţa profilelor pentru a impiedica foto-vulcanizarea acesteia prin expunerea 
timp îndelungat la razele solare 
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4. MASURATORI SI DECONTARI 

Măsuratorile şi decontările se vor face cu verificarea pe teren a stadiilor fizice, 
folosindu-se lista de cantităţi de lucrări (asimilare pentru lucrări ce nu au 
corespondenţă) 

Documente şi acte necesare 

Documente obligatorii: 

o pentru producători, fişa de măsurători care va cuprinde datele de identificare 
ale clientului, caracteristicile tehnice ale comenzii, schiţele acceptate de 
client, datele speciale pentru montaj, oferta valorică şi tehnică, doasrul tehnic 
de execuţie a comenzii. Totodată, contractul va cuprinde: marca profilului, 
culoarea, alcătuirea geamului termoizolant, coeficientul de transmisie 
termică, tipul de feronerie, termene de execuţie, valoarea lucrării, modul de 
plată, poziţia de montaj a ferestrelor, anexa cu schiţele aprobate de 
beneficiar, secţiuni şi detalii caracteristice, etc. 
 

o pentru beneficiar : contract şi factura, proces verbal de recepţie, declaraţie 
de conformitate, certificat de garanţie, instrucţiuni de utilizare şi întreţinere, 
eventual, informaţii referitoare la apariţia condensului. 

 

Garanţia lucrării va fi de minim 24 luni. In perioada de garanţie documentele 
lucrării vor fi păstrate de producător şi montator. 

Măsurătorile se vor întocmi pe baza articolelor de lucrări cuprinse în specificaţiile 
din contract, luînd în considerare toate planurile şi detaliile de execuţie. 

Tâmplăria se măsoară la metru pătrat de tâmplărie executată. 

Preţul unitar va include următoarele : 

o livrarea şi instalarea tâmplăriei (ambele tipuri: mobilă şi fixă) ; 
 

o costurile studiilor şi desenelor; 
 

o livrarea şi montarea geamurilor ; 
 

o toate accesoriile pentru fixarea de structura de bază ; 
 

o toate elementele de susţinere, închidere şi siguranţă ; 
 

o rostuirea între tâmplărie şi structura de bază ; 
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o protecţia tâmplăriei, necesară asigurării diverselor componente cu o 
rezistenţă de lungă durată împotriva degradărilor datorate uscăciunii, 
umezelii şi coroziunii electrolitice ; 
 

o finisare şi acoperire; 
 

o curăţirea tâmplăriei; 
 

o certificatele şi aprobările necesare; 
 

 
Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor documente: 

- situaţie de lucrări la sfârşitul lunii sau la sfârşitul lucrării, semnata de 
beneficiar  si verificata de reprezentantul beneficiarului ( diriginte de santier ) sau 
comisie din partea beneficiarului; 

- proces - verbal de recepţie la terminarea lucrarilor; 

Se va respecta tehnologia data in antemasuratori. 

Siguran ţa opera ţiunilor: 

ATENTIE : Orice categorie de lucrari care se executa in timpul executiei  acestei 
lucrari va fi presemnalizata si semnalizata corespunzator respectand legislatia in 
vigoare. Orice accident rezultat din nesemnalizarea lucraril or in mod 
corespunzator atrage dupa sine culpa executantului .  

2. Anvelopare cl ădire – izolare termic ă  

Categoria de importanta a obiectivului 
 
Municipiul Lugoj se afla in zona seismica ) ” D” 
- coeficient de seismicitate Ks = 0,16 
- perioada de colt Tc = 1,0 s 
- grad seismic echivalent 7,5 
 
           In conformitate cu P 100 – 1 – 2004 ”Normativul de proiectare antiseismica 
a constructiilor de locuinte, social – culturale, agrozootehnice si industriale” 
cladirea se inscrie in clasa III – constructii de importanta normala. 
 
            In ceea ce priveste stabilirea categoriei de importanta, in conformitate cu 
„Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor – 
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Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” elaborat de 
INCERC Bucuresti, cladirea se situeaza in categoria de importanta „C” Solutii 
tehnice recomandate pentru modernizarea energetica a cladirii. 
 
Structura de rezistenta nu va fi modificata. 
 
Analiza cladirii 

Din punct de vedere al structurii de rezistenta, constructia s-a comportat bine 
in timp. Pana in prezent, nu se observa fisuri datorate tasarii inegale sau efectelor 
seismelor. 

Datorita exploatarii de lungă durată si a factorilor externi (conditii 
atmosferice), a materialelor folosite in constructie si proceselor de modificare a 
proprietatilor fizico-chimice ale materialelor componente, s-au produs degradari 
ale straturilor de finisaj exterior, a starii de confort termic  si aspectului cladirii. 
 
Aceste fenomene se manifesta astfel: 
          S-a produs desprinderea locala a tencuielilor de la fatada cladirii care 
protejau structura cladirii si termoizolatia structurii de rezistenta. Aspectul estetic al 
cladirii este afectat negativ (deteriorat) datorita neintretinerii. 
         La interiorul spatiilor, la toate nivelele, se pot observa pete inchise mai ales 
la colturi dar si in camp, datorate dezvoltarii microorganismelor pe medii umede 
rezultate din ineficienta izolatiei termice exterioare. 
       Fundatia nu prezinta fisuri sau avarii structurale la suprafata vizibila. 
       Nu se sesizeaza infiltratii majore ale apelor meteorice prin elevatie. 
       Trotuarul se prezinta cu tasari de 2-3 cm fata de nivelul terenului sistematizat 
       Factorii mai sus mentionati duc la concluzia necesitatii reabilitarii termice a 
cladirii in ansamblul ei fatada+soclu. 
 
Solutii tehnice recomandate pentru modernizarea ene rgetica a cladirii. 
 
FATADE 

o Se pregatesc suprafetele fatadelor pentru interventie, prin indepartarea 
temporara a cablurilor, antenelor, aparatelor de aer conditionat, a 
copertinelor improvizate, grilajelor si altor elemente nestructurale. Se 
desfac (decoperteaza) placajele, profilaturile, caramizile aparente, etc care 
prezinta nesiguranta in exploatare sau pe intreg demersul executiei si se va 
pregati si curata suprafata pentru straturile de termosistem; 

 
o Se monteaza profilul de soclu din tabla de aluminiu, fixat cu dibluri ; 
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o Pentru izolarea peretilor exteriori se va adopta te rmoizolarea cu placi 
de polistiren expandat cu grosime de 10 cm, lipite cu mortar adeziv in 
sistem de cel putin 5 puncte pe placa si fixate cu dibluri specifice 
termosistemului. 

 
o Peste termoizolatie se aplica o tencuiala de spaclu  – din mortar adeziv 

– armata cu fibra de sticla. 
 
o Pentru colturi si rosturile de dilatatie se vor uti liza coltari cu aripioare 

de minim10 cm din plasa de fibra, sau profile speci al fabricate pentru 
rosturile de dilatatie. 

 
o Se aplica pentru o finisare corespunzatoare o tencu iala de tinci adeziv. 
 
o Se aplica un grund universal tip amorsa, de aceeasi  culoare ca si 

tencuiala decorativa. 
 
Nota : 
Necesita o perioada de uscare de minim 24 ore 
Se aplica tencuiala decorativa preelaborata cu o granulatie de 1,2 – 1,8 mm.                
 
SOCLU 

o Se curata si se pregateste suprafata în vederea apl icarii termosistemului. 
 
o Se aplic ă polistiren extrudat in grosime de 10 cm, lipit în minim 5 puncte cu 

mortar adeziv si fixat în dibluri (6-9 dibluri/mp).  
 
o Peste termoizolatie se aplica o tencuiala de spaclu  – din mortar adeziv 
    armata cu fibra de sticla. 
 
o Pentru colturi si rosturile de dilatatie se vor uti liza coltari cu aripioare de 10  
    cm din plasa de fibra, sau profile special fabr icate pentru rosturile de 
    dilatatie. 
 
o Se aplica pentru o finisare corespunzatoare o tencu iala de tinci adeziv. 
 
o Se aplica un grund universal tip amorsa, de aceeasi  culoare ca si tencuiala 

decorativa. 
 
o Tencuiala decorativa rustica cu granulatie de 1,8 –  2,5 mm. 
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C2-P10. Izolaţie termică pereţi exteriori cu polistiren expandat de 10 cm şi                
decorare faţade 
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Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate. 
Materialele utilizate la executarea reparatii şi renovare vor avea caracteristicile 
tehnice conform standardelor şi normelor admise în România.  

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.  

Executantul   trebuie   să-şi   organizeze   în   aşa   fel   transportul,   depozitarea   
şi   manipularea materialelor  şi  produselor  încât  să  elimine  posibilitatea  
degradării  acestora,  astfel  ca,  în momentul punerii lor în operă, acestea să 
corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin 
normativele în vigoare.  

Atragem  o  atenţie  deosebită  la  condiţiile  de  securitate  împotriva  incendiilor,  
care  trebuie asigurate  spaţiilor  de  depozitare  (în  special  a  materialelor  uşor  
inflamabile ). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă 
între +7 şi +20 grade C.  

Siguran ţa opera ţiunilor: 

ATENTIE : Orice categorie de lucrari care se executa in timpul executiei  acestei 
lucrari va fi presemnalizata si semnalizata corespunzator respectand legislatia in 
vigoare. Orice accident rezultat din nesemnalizarea lucraril or in mod 
corespunzator atrage dupa sine culpa executantului .  

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigen ţe tehnice ale 
construc ţiei în conformitate cu cerin ţele func ţionale stabilite prin 
reglement ări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 

Prezentul caiet de sarcini se aplică la execuţia lucrărilor de reparaţii. 

Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice 
corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de 
sarcini. 

Lucrările preconizate nu deranjează echilibrul ecologic în zonă şi nu creează 
surse de poluare a mediului. 

d) num ăr estimat de utilizatori;  

• -           ; 
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e) durata minim ă de func ţionare, apreciat ă corespunz ător 
destina ţiei/func ţiunilor propuse; 

• 24 luni ; 
 

f) nevoi/solicit ări func ţionale specifice; 

• Nu este cazul ; 
 

g) corelarea solu ţiilor tehnice cu condi ţion ările urbanistice, de protec ţie a 
mediului şi a patrimoniului; 

• nu vor fi afectate condiţile urbanistice, de protecţie a mediului şi a  
patrimoniului ; 

 

h) stabilirea unor criterii clare în vederea solu ţion ării nevoii beneficiarului. 

o LUCRĂRI DE IZOLARE TERMICA – LA CP LUGOJ : 
� Inlocuire tamplarie degradata din lemn cu tamplarie PVC – usi si 

ferestre ; 
� Anvelopare termica cladire ; 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezult ă din aplicarea acestuia 

1.  LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - 
Republicata si Actualizată in anul 2020 ; 
 
Actualizata in anul 2020 prin: 
 
- Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-
ian-2020) 
 
- Legea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii ; 
 
- Legea 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii;  
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Articolul 11  
(1) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari 
care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al 
constructiilor, cu exceptia cazurilor in care acestea se executa la categoriile de 
constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) : 
a) reparatii la imprejmuiri, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele 
din care sunt executate; 
b) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma 
acestora; 
c) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara; 
d) reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara, daca se pastreaza forma, 
dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba 
materialele din care sunt realizate respectivele lucrari; 
e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente; 
f) tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje interioare, precum si 
pardoseli interioare; 
g) reparatii la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje exterioare, daca 
nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor; 
h) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare, precum si reparatii la 
bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in 
limitele proprietatii; 
i) montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere, 
precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a 
consumurilor de utilitati; 
j) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari, fara modificarea calitatii si formei 
arhitecturale a elementelor de fatada, astfel: 
1. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, terase exterioare; 
2. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului - daca nu se 
schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta - la cladiri de 
locuit individuale cu cel mult 3 niveluri; 
k)lucrari de intretinere periodica si reparatii curente la infrastructura de transport si 
la instalatiile aferente; 
l) [textul din Art. 11, alin. (1) , litera L. din capitolul I a fost abrogat la 11-ian-2020 
de Art. II, punctul 8. din Legea 7/2020] 
m) [textul din Art. 11, alin. (1) , litera M. din capitolul I a fost abrogat la 11-ian-2020 
de Art. II, punctul 8. din Legea 7/2020] 
n) modificari de compartimentare nestructurala, demontabila, realizata din 
materiale usoare; 
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o) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu 
sunt necesare lucrari de construire/ desfiintare pentru care legea prevede 
emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile 
documentatiilor de urbanism aprobate; 
p) introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in 
infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceasta destinatie, precum 
si introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in 
infrastructurile fizice interioare existente; 
q) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform 
legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea 
instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii 
autorizatiei de securitate la incendiu; 
r) lucrari de plantare a perdelelor forestiere de protectie si impaduriri pe terenuri 
degradate; 
s) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei 
cimitirului; 
s) lucrari pentru amplasarea de structuri usoare demontabile pentru acoperirea 
terenurilor de sport existente sau destinate desfasurarii evenimentelor culturale 
care vor fi realizate in baza unui aviz de amplasare. 
(2) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari 
care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor 
amplasate in zone de protectie a monumentelor sau in zone construite protejate, 
care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, ori daca acestea 
nu reprezinta constructii cu valoare arhitecturala sau istorica, stabilite prin 
documentatii de urbanism aprobate: 
a) lucrari de reparatii si/sau intretinere la constructii existente, care nu afecteaza 
volumul, forma cladirii si decoratia fatadelor si care nu reprezinta extinderi, 
demolari sau modificari structurale: 
(i) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a 
componentelor artistice ale constructiilor, cu avizul autoritatii administratiei publice 
centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al serviciilor 
deconcentrate ale acesteia, dupa caz; 
(ii) lucrari de reparatii minore la finisaje exterioare cu conditia sa se pastreze 
materialul, culoarea si textura finisajului; 
(iii) lucrari de uniformizare a culorii si texturii finisajelor exterioare, in cazul in care 
aspectul a fost deteriorat prin mai multe interventii de reparatii; 
(iv) reparatii/inlocuiri de tamplarie exterioara, cu conditia sa se pastreze materialul, 
forma, dimensiunile golurilor si tamplariei; 
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b) lucrari de reparatii interioare la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje, precum si 
inlocuiri de tamplarie interioara, cu pastrarea dimensiunii golurilor; 
c) lucrari de reparatii si inlocuiri la pardoseli; 
d) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare; 
e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente, 
pastrandu-se forma, dimensiunile si materialele acestora; 
f) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin 
ori scari de acces, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din 
care sunt executate; 
g) modificari de compartimentari nestructurale, demontabile, realizate din 
materiale usoare si care nu modifica conceptia spatiala interioara; 
h) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu 
sunt necesare lucrari de construire/desfiintare pentru care legea prevede emiterea 
autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor 
de urbanism aprobate; 
i) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform 
legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea 
instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii 
autorizatiei de securitate la incendiu. 
(3) La constructiile cu caracter special avand destinatia de unitati sanitare care 
sunt monumente istorice, amplasate in zone de protectie a monumentelor si in 
zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fara autorizatiede 
construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul 
arhitectural al constructiilor de finisaje interioare si exterioare, reparatii si inlocuiri 
de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile 
golurilor si tamplariei, reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu 
se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate, reparatii si 
inlocuiri la pardoseli si la instalatiile interioare. 
(4) In cazul constructiilor monument istoric si al constructiilor cu valoare 
arhitecturala sau istorica stabilita prin documentatii de urbanism aprobate, lucrarile 
prevazute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabila a autoritatii 
administratiei publice locale si a serviciului deconcentrat al autoritatii centrale 
competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural si in baza acordului scris al 
acestui serviciu deconcentrat care contine conditiile si termenele de executare ale 
lucrarilor sau, dupa caz, necesitatea urmarii procedurii de autorizare a 
respectivelor lucrari. 
(5) Acordul scris prevazut la alin. (4) se emite in cel mult 30 de zile de la data 
inregistrarii notificarii, iar la depasirea termenului prevazut se considera ca 
lucrarile notificate beneficiaza de acord tacit. 
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(6) Procedura si formatele notificarii si, respectiv, emiterii acordului scris prevazute 
la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului competent in domeniul protejarii 
patrimoniului cultural. 
(7) Se pot executa fara autorizatie de construire: 
a) lucrari pentru amplasarea de tonete si pupitre acoperite sau inchise, destinate 
difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe 
sol, fara fundatii si platforme, in suprafata de maximum 12 mp, in baza avizului de 
amplasare si care nu determina congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe 
trotuar, fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei 
electrice; 
b) lucrari de reparatii/reabilitari/retehnologizari, inclusiv modificarea, inlocuirea sau 
adaugarea de echipamente retelelor de comunicatii electronice, in cazul in care 
pentru acestea nu sunt necesare si lucrari asupra infrastructurilor fizice de 
sustinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generala din domeniul 
comunicatiilor electronice si/sau de operatorii de retea; 
c) lucrarile geofizice de cercetare si prospectiune a potentialului petroligen, cu 
respectarea legislatiei privind protectia mediului: prospectiuni seismice, vibrare 
controlata, prospectiuni gravimetrice, prospectiuni magnetometrice, prospectiuni 
geoelectrice, prospectiuni radiometrice, teledetectie, in conditiile in care acestea 
nu presupun foraje sau lucrari de natura lucrarilor de constructii. 
(Din 02-nov-2019 Art. 11 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 26. din Legea 
193/2019) 
d) lucrari de bransamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin 
regulamentul local de urbanism; 
e) lucrari de bransamente si racorduri executate pe 
domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cu acordul / 
autorizatia administratorului drumului; 
f) montarea pe cladiri, anexe gospodaresti si pe sol a sistemelor fotovoltaice 
pentru producerea energiei electrice de catre prosumatori asa cum sunt ei definiti 
la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, si/sau a panourilor solare pentru incalzirea sau 
prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu instiintarea prealabila a 
autoritatilor administratiei publice locale si cu respectarea legislatiei in vigoare. 
Sistemele fotovoltaice si/sau panourile solare vor fi sustinute de o structura 
formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea intregului 
ansamblu si sa preia incarcarile rezultate din greutatea proprie a acesteia si a 
panourilor, precum si cele rezultate din actiunea vantului si a depunerilor de 
zapada. 
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(Din 11-ian-2020 Art. 11, alin. (7) , litera C. din capitolul I completat de Art. II, 
punctul 9. din Legea 7/2020) 
 
Se emit autorizatii de construire/desfiintare fara elaborarea, avizarea si aprobarea, 
in prealabil, a unei documentatii de amenajare a teritoriului si/sau a unei 
documentatii de urbanism pentru: 
a) lucrari de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, 
restaurare si/sau de conservare a cladirilor de orice fel, inclusiv la imprejmuiri, 
precum si a instalatiilor aferente acestora, cu conditia mentinerii suprafetei 
construite la sol, inclusiv in cazul schimbarii folosintei daca 
noua folosinta corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism in 
vigoare; 
b) lucrari de amenajare pentru functionalizarea podurilor existente, chiar daca 
aceasta conduce la depasirea coeficientului de utilizare a terenului - C. U. T. 
reglementat in zona; 
c) lucrari de extindere in cazul in care extinderea propusa se incadreaza in 
prevederile regulamentului local de urbanism in vigoare; 
d) lucrari de supraetajare a cladirilor existente cu inca un nivel, o singura data, cu 
conditia situarii acestora in afara zonelor construite protejate sau a zonelor de 
protectie a monumentelor stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, dupa 
caz, si care nu au beneficiat de derogari pentru C. U. T. si/sau regim de inaltime 
prin reglementarile urbanistice stabilite in documentatia de urbanism aprobata in 
baza careia a fost emisa autorizatia initiala; 
e) lucrari de extindere a cladirilor existente sociale, de invatamant, de sanatate, de 
cultura si administrative apartinand domeniului public si privat al statului si 
unitatilor administrativ-teritoriale, daca extinderea este obligatorie pentru 
functionarea acestora in conditiile legii; 
f) lucrari de cercetare, de prospectare si exploatare de cariere, balastiere si 
agregate minerale, forarea si echiparea sondelor de gaze si titei, situate 
in extravilan. 
(Din 02-nov-2019 Art. 11 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 27. din Legea 
193/2019 ; 
 

� Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ții cu modificarile 
completarile ulterioare;  

� Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi con ţinutul-cadru 
al documenta ţiilor tehnico-economice  aferente obiectivelor/proi ectelor 
de investi ţii finan ţate din fonduri publice , in vigoare din 27.02.2017  
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 di n 29.12.2016. 
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� În M. Of. nr. 8 din 8 ianuarie 2020 s-a publicat Le gea nr. 7/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea î n 
construc ții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea execut ării lucr ărilor de construc ții. 

   

     Prezentul caiet de sarcini este întocmit potrivit conţinutului 
cadru cuprins in: 
 
Legislatie nationala privind Achizitiile publice 
 

• Directiva 2014/23/UE  a Parlamentului European si a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, 

• Directiva 2014/24/UE  a Parlamentului European si a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 
2004/18/CE,  

• Directiva 2014/25/UE  a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și 
de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ. 

          Actuala legislatie din Romania in domeniul achizitiilor publice a intrat in 
vigoare in luna iunie 2016 si a avut ca obiectiv principal transpunerea noilor 
Directive UE in materie, asigurandu-se astfel armonizarea deplina cu acquis-ul 
comunitar. 

 

Legislatie Primara 
 

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice) 
 

• Hotararea 395/2016 Norme metodologice  aplicare lege achizitii publice 
clasice 

• Legea nr. 99/2016  privind achizitiile sectoriale 
 

• Legea nr. 100/2016  privind concesiunile de lucrari si servicii 
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• Legea nr. 100/2016  privind remediile si caile de atac in materie de atribuire 
a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru 
organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor. 

 
Legislatie Secundara: 
 

• Hotararea Guvernului nr. 867/2016  pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări si concesiunile de lucari si servicii. 
 

• Hotararea Guvernului nr. 866/2016  pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 si prin HG 
nr. 395/2016. 

 
• Hotararea Guvernului nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice. 

 
• Hotararea Guvernului nr. 394/2016  pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 

 
• Hotararea Guvernului nr. 901 / 2015  privind aprobarea Strategiei nationale 

in domeniul achizitiilor publice. 
 
Legislatie Tertiara 
 

� Instructiunea nr. 3/2017  privind modificarile contractului de achizitie 
publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru si incadrarea 
acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale. 
 

� Instructiunea nr. 2/2017   emisa in aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 
lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile 
ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea 
nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 
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� Ordinul nr. 55/2017   privind modificarea Ordinului prededintelui Agentiei 
Naţionale pentru Achizitii Publice nr. 264/2016 

 
� Instruc țiunea nr.1 a pre ședintelui Agentiei Nationale pentru Achizi ții 

Publice  emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. 
a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) 
si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 

 
� Ordinul nr. 842/175  al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii 

Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza privind aprobarea 
metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea 
contractelor de achizitie publica. 

 
� Ordinul comun cu nr. 1082/731  al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui 

ANAP pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard 
privind achizitia de produse biocide. 

 
� Ordin nr. 281/2016  privind stabilirea formularelor standard ale Programului 

anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale. 
 

� Ordinul nr. 264/2016  privind stabilirea metodologiei de selectie pentru 
evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente 
contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica 

 
� Instructiunea nr. 1 / 2016  privind modificarea contractului de achizitie 

publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea acestor 
modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale 

 
� Vocabularul comun al achizitiilor publice – CPV – adoptat 

prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE  al Parlamentului European si al 
Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, 
modificat din 15 septembrie. 

Acte normative complementare: 
� Legea nr. 500/2002  privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 

� Legea nr. 346/2004  privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor 
mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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� Legea   nr.   21/1996    legea   concurentei,   cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

� Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale; 
 

� Legea nr. 188/1999  privind Statutul functionarilor publici, republicata; 
 

� Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
� Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în 

exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, 
prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
� Codul de procedur ă civila ; 
� In functie de specificul achizitiei, la elaborarea documentatiei de atribuire 

autoritatile contractante trebuie sa respecte si alte acte normative cu 
incidenta in procedurile de atribuire pe care le initiază. 

Legislatie in domeniul asigurarilor sociale 

• Legea 346 din 2002 - Legea privind asigurarea pentru accidente de munca 
si boli profesionale republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 
722 din 12 noiembrie 2009 ; 

• Legea 100 din 1998 - Legea privind asistenta de sanatate publica; 
• Legea 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

107/2003 pentru modificarea si completarea Legii 346/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale; 

• Legea 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul 
public de pensii si al drepturi de asigurari sociale ; 

• Legea 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
41/2000 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul 
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ; 

• Legea 19/2000 - Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale; 

• Legea 145/1997 - Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si 
inlocuita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 150 din 31/10/2002; 
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Legislatie in domeniul materialelor si substantelor  periculoase 

• Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 15 septembrie 2011; 

• Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
78/2000 privind regimul deseurilor ; 

• Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice 
periculoase  

• Legea 451/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si 
preparatelor chimice periculoase ; 

• Legea 99/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de 
ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor ; 

Legislatie in domeniul evaluarii conformitatii 

• Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor; 
• Legea 245/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 38/1998 privind 

acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii; 

Hotarari de Guvern 

• Hotararea de Guvern 1146 din 2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de 
munca; 

• Hotararea de Guvern 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

• Hotararea de Guvern 971 din 2006 privind cerintele minime pentru 
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; 

• Hotararea de Guvern 1091 din 2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru locul de munca; 

• Hotararea de Guvern 1048 din 2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de 
protectie la locul de munca; 

• Hotararea de Guvern 1028 din 2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de 
vizualizare; 

• Hotararea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii 319/2006; 
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• Hotararea de Guvern 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006; 

• Hotararea de Guvern 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de 
securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru 
introducerea lor pe piata; 

• Hotararea de Guvern 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru 
introducerea pe piata a masinilor industriale; 

• Hotararea de Guvern 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot 
in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor 

• Hotararea de Guvern 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii 
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest; 

• Hotararea de Guvern 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii 

• Hotararea de Guvern 493/2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot; 

- Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

 
Legislatie in domeniul prevenirii si stingerii ince ndiilor (P.S.I.) si a 

protectiei civile 

• Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006; 
 

•  ORDIN nr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale 
de apãrare impotriva incendiilor;   
 

• ORDIN Nr.1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi 
protecţia civilă; 

 
• ORDIN Nr. 535 din 7 iulie 2008 privind modificarea şi completarea 

anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare 
privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; 

 
• ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a scenariilor de securitate la incendiu; 
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• ORDIN Nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin 
şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, 
efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, 
întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice 
destinate apărării împotriva incendiilor; 
 

• H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de 
constructii si amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii privind 
securitatea la incendiu; 

 

Prezenta documentatie tehnica ( caiet de sarcini) are rolul de a oferi 
executantului informatii specifice despre cerintele de alcătuire si de calitate 
pentru diferitele categorii de lucrari .  

 
Nota :  Este interzisă copierea, multiplicarea şi împrumutarea documentaţiei fără 

aprobarea scrisă a proiectantului. Prezenta documentație poate fi folosită numai in scopul pentru 
care a fost elaborată. Drepturile de autor revin in exclusivitate societatii SC PRODIR AMIZ SRL. 
Copierea sau comercializarea prezentei documentații sau a unei parți din aceasta , fară acordul 
scris al  SC PRODIR AMIZ SRL  se poate pedepsii conform legilor in vigoare. Orice modificare 
sau completare a prezentei documentatii se poate face numai cu acordul scris a proiectantului. 

 
 
 

Intocmit 
SC PRODIR AMIZ SRL 

Dipl.ing.Zima Andrei Olimpiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                        Page 86 

 

CAIET SARCINI 
pentru 

” LUCR ĂRI  DE IZOLARE TERMICĂ CENTRU – LA CP LUGOJ ”  
 

 

COD CPV :                           71324000 - 5 -  Servicii de estimare (Rev.2) 
 

Amplasament :                    LOCALITATEA LUGOJ ,  JUDEŢUL TIMIŞ  
Lugoj, Localitatea  Lugoj, Str. Bocșei, Nr.32, 
județul Timiş 

    

Beneficiar :                            Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia  
      Copilului Timiş – Centrul de Plasament Lugoj 
 
 
Proiectant :                            S.C. PRODIR AMIZ SRL 
                                                RO40649571, J35/1017/2019 
                                                Cod CAEN : 7112 <<Activităţi de inginerie si  
                                                consultanta tehnica legate de acestea >> 

 
2. DESCRIEREA GENERALĂ A SERVICIILOR/LUCRĂRILOR 

2.1. Descrierea lucr ărilor 

          Prezenta documentaţie tehnica în faza DT/CS ( caiet de sarcini) tratează                  
” LUCR ĂRI  DE IZOLARE TERMICĂ CENTRU – LA CP LUGOJ ”   
 

La baza elabor ării documenta ţiei, au stat urm ătoarele: 

• Achizitia SEAP/SICAP  [DA25496776] din 22.04.2020 CAIET SARCINI                 
” LUCRĂRI  DE IZOLARE TERMICĂ CENTRU – LA CP LUGOJ ” 
  

• Precizările cuprinse în Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ; ACT EMIS 
DE: Guvernul Romaniei ; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 
1061 din 29 decembrie 2016 ; 
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2.2        Obiectul caietului de sarcini - Informat ii Generale 
 
             Caietul de sarcini este documentul care reglementeaza nivelul de 
performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, 
conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi încorporate în lucrare, 
testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, nivelurile de tolerante si altele de 
aceeasi natura, care sa garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si 
performanta solicitate. 

            Caietul de sarcini se elaboreaza de catre un proiectant pe specialitae, prin 
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planse sau masuratori efective in 
teren in functie de natura lucrarilor  si nu trebuie sa fie restrictive.       

2.3     Rolul si scopul caietelului de sarcini: 

a) face parte integranta din documentatia de atribuire; 

b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate în planse sau 
masuratori ale stadilor fizice efective din teren si prezinta informatii, precizari si 
prescriptii complementare conform normativelor , dupa caz; 

c) Prezinta note explicative cu situatia din teren si cu caracter general, vizând în 
special cazul concret din teren; 

d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, 
testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de 
realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de 
montaj si aspectul final; 

e) în baza masuratorilor efective din teren sau a planselor dupa caz, sa se poata 
determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si 
dotarea necesara executiei lucrarilor; 

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti specialisti pentru 
fiecare categorie de lucrare; 

g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si 
responsabilitatile pentru teste, verificari, probe; 

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata; 

i) prevad modul de urmarire a comportarii în timp a investitiei; 
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j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în 
mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea). 

   2.4     Continutul cadru al caietelui de sarcini  : 

a) breviarele de calcul sau antemasuratori  intocmite de proiectant in baza 
masuratorilor efective din teren sau pe baza planselor in functie de natura , 
precum si tipurile de programe utilizate; 

b) nominalizarea categoriilor de lucrari care guverneaza lucrarea; 

c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si 
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea 
standardelor; 

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii; 

e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii; 

f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, 
utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari; 

g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea. 

2.5     CERINTE MINIME SOLICITATE PRIN CAIETUL DE S ARCINI : 

1. Conditii de eligibilitate 

Cerin ța nr. 1 
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, 
susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/ 
organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care 
are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află 
în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, 
privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale. 
 
Cerin ța nr. 2 
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, 
susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 
165, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere 
referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale. 
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Cerin ța nr. 3 
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, 
susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 
167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la 
procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale. 
 

Cerin ța nr. 4 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 
înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasam ca operatorul 
economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a 
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile 
care fac obiectul contractului  - Copie dupa Cod Unic de Înregistrare ( CUI ) ; 
 
Cerin ța nr. 5 
Certificat constatator emis de ONRC – nu mai vechi de 30 zile 
 

2. Modul de prezentare al propunerii financiare 
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta ce reprezinta elementul principal 
al propunerii financiare si Anexa la formularul de oferta. 
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat în lei (RON) fara TVA. 
 
Formularul de oferta va fi insotit de urmatoarele : 

• centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1),  
• centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2), 
• listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3),  

o Lista consumurilor de resurse materiale - formular C6 ; 
o Lista consumurilor cu mana de lucru - formular C7; 
o Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii - 

formular C8; 
o Lista consumurilor privind transporturile- formular C9; 

 
Formularele F1- F5, respectiv C6 - C9 sunt cele stabilite prin H.G. nr.907/2016. 
 

2. Listele cu cantitatile de lucrari solicitate la ofertare : 

         Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a 
lucrarilor si contine: 

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 

c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3); 
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NOTA : Pentru fundamentarea ofertei economice se solicita suplimentar 
formularele: 

o  Lista consumurilor de resurse materiale - formular C6 ; 
o Lista consumurilor cu mana de lucru - formular C7; 
o Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii - 

formular C8; 
o Lista consumurilor privind transporturile- formular C9; 

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari 
(formularul F4) daca este cazul; 

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5) daca 
este cazul; 

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de 
santier) (Se poate utiliza formularul F3.). daca este cazul; 

g). Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) 

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a 
lucrărilor de investiţii/intervenţii. 

NOTA: 

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru 
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru întocmirea situatiilor de lucrari executate, în 
vederea decontarii. 

 
 2.6.  Defini ţii  
 

SEAP - Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP - 
desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o 
adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor 
de atribuire și în scopul publicării anunțurilor la nivel național; 

CPV - nomenclatorul de referință în domenul achizițiilor publice, adoptat prin 
Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 
noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV); 

Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin 
intermediul unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități 
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contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, indiferent dacă 
lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public; 

Standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard 
european sau standard național de către un organism de standardizare 
recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie; 

Standard european - un standard adoptat de o organizație de standardizare 
europeană, care este pus la dispoziția publicului; 

Standard național - un standard adoptat de un organism de standardizare național, 
care este pus la dispoziția publicului; 

Contractant- orice operator economic care este parte la un contract de achiziție 
publică; 
Ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se 
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta 
cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente 
stabilite prin documentația de atribuire;  

Ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri 
de atribuire;  
Operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept 
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață 
executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea 
de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe 
dintre aceste entități; 
 
Subcontractant (subcontractor) - persoana fizicã sau persoanã juridicã (entitate 
legal constituită), care furnizeazã servicii, lucrări sau produse contractantului.  
 
Zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt 
zile lucrătoare. 
 
3. EXECUTIA LUCRARILOR   
 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare 
ofertant oferta tehnico-financiară.  
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune 
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asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de 
sarcini atrage descalificarea ofertantului. 
 

Lucrarea trebuie executata in conformitate cu preve derile din 
caietul de sarcini – LISTELE PENTRU OFERTARE sunt p rezentate 
anexat sub forma de ANTEMASURATOARE / DEVIZ FARA VA LORI, liste 
care se vor oferta de toti operatorii economici par ticipanti. 

Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice 
corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de 
sarcini. 

        Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor documente: 

- situaţie de lucrări la sfârşitul lunii sau la sfârşitul lucrării, semnata de beneficiar- si 
verificata de reprezentantul beneficiarului sau comisie din partea beneficiarului; 

- proces - verbal de recepţie la terminarea lucrarilor; 

Se va respecta tehnologia data in antemasuratori. 

4.MASURI DE PROTECTIE A MUNCII , PSI , SECURITATE  SI  SANATATE 

 La intocmirea documentatiei a fost respectat “Regulamentul privind protectia 
si igiena muncii in constructii” conform Ordinului MLPAT nr. 9 /N/ 15 martie 1993, 
H.G 300/2006 ‘’Privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santiere 
mobile ‘’ H.G 493/2006 ‘’Privind cerintele minime de securitate si sanatate 
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generale de zgomot’’,“Legea 
protectiei muncii nr. 319 / 2006” elaborata de Ministerului Muncii si Solidaritatii 
Sociale,H.G nr.1146 /2006 ‘’Privind cerintele minime de sanatate si securitate 
pt.utilizarea in munca a echipamentelor de munca Cap.II Art.5 Verificarea 
echipamentelor de munca’’,Legea 436 /2001 ‘’Privind masurile ce pot fi aplicate in 
perioadele cu temperaturi extreme ‘’. 

 In timpul executiei lucrarilor antreprenorul va lua masurile de protectia muncii 
pentru evitarea accidentelor (arsuri, electrocutare, loviri prin impact cu utilaje de 
transport sau manevra etc.), urmarind in principal respectarea normelor ce 
reglementeaza activitatea de protectie a muncii. 
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De asemenea, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 775/1998 privind  
Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor , C 300/1994, referitoare la 
prevenirea si stingerea incendiilor pe durata de executie a lucrarilor,Legea 
307/2006 Aparare impotriva incendiilor Cap.II ,sectiunea 7 art.24. 

 Cerinte pentru securitate si sanatate in munca con form Legii nr. 
319/2006 si a hotarârilor de guvern in domeniu. 

A. Reglementari in domeniul SSM 

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 

HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006 

HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele 
temporare sau mobile HGR nr. 1048 / 2006 – Cerinte minime de securitate si 
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de 
protectie la locul de munca HGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr. 
1425 / 2006 ; 

HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in 
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca HGR nr. 1051 / 2006 – 
Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor 
care prezinta riscuri pentru lucratori; 

HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de 
munca  ; 

HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de 
sanatate la locul de munca ; 

HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 
37 / 2008 HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare 
la expunerea la riscurile generate de zgomot ; 

HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia 
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor 
explozive; 

Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi 
aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate 
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in munca HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din 
domeniul securitatii si sanatatii in munca; 

Legea nr. 307 / 12.07.2006 – Apararea impotriva incendiilor  C 300 / 1994 
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora ; 

B. Evaluarea riscurilor privind 

B1. Executantul 

Pregatire profesionala 

Aviz medical pentru locul specific de munca 

Masuri de acordare a primului ajutor 

Instruire la locul de munca, prelucrarea riscurilor de accidentare, fisa de instruire  

Echipament de protectie in functie de riscurile specifice. 

B2. Sarcina de munca 

Lucrarile se vor desfasura conform prevederilor proiectului 

Utilizarea echipamentelor de munca in stare de functionare corespunzator 
cerintelor si specificului lucrarii. 

B3. Echipamente de munca utilizate 

Scule, unelte, dispozitive si utilaje care trebuie sa indeplineasca cerintele HGR nr. 
1146 /2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in munca a echipamentelor 
de munca. 

B4. Conditii de munca (risc de mediu) 

Activitati in sezonul rece, in spatii inchise sau in aer liber. 

Programul de lucru. 

Echipamentele de lucru pentru sezonul rece si a activitatilor ce necesita 
echipamente de protectie specifice. 

Asigurarea conditiilor de higiena muncii pentru lucratori : grupuri sanitare, vestiare, 
apa potabila etc. 
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Conditii de lucru la inaltime, in spatii inchise, in spatii care pot acumula gaze, etc. 

Asigurarea incalzirii in sezonul rece. 

B5. Evaluarea riscurilor in executie 

Riscurile ce pot sa apara in cursul procesului de executie sunt urmatoarele : 

- lovirea lucratorilor de bucati de materiale ale unor elemente structurale si/sau 
nestructurale care cad datorita echilibrului precar in care se afla, sau in care au 
fost aduse datorita procedurii folosite; 

- lovirea lucratorilor de utilaje in miscare pe raza lor de actiune; 

- lovirea lucratorilor in timpul deplasarii cu sau fara materiale si/sau scule 
transportate in conditiile in care nu este asigurat un iluminat corespunzator si nu 
au fost curatate caile de evacuare; 

- absenta semnalizarii corespunzatoare a locurilor cu potential pericol; 

- agatarea in timpul deplasarii, a incaltamintei si / sau imbracamintei  
corespunzatoare, de diversele obstacole intalnite, ce poate conduce la pierderea 
echilibrului si cadere; 

- inteparea in timpul manipularii si transportului pieselor cu aschii si/sau cuie; 

- utilizarea incorecta a uneltelor, a sculelor periculoase, a utilajelor si masinilor; 

- lucratorii trebuie sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, 
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii; 

- electrocutarea de la cordoanele aparatelor de taiat, sudat etc. la care s-a 
deteriorat izolarea lucrarii in apropierea unor linii electrice; 

- prezenta deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor, precum si a scurgerilor 
necontrolate de fluide combustibile poate favoriza, in anumite conditii, propagarea 
focului pe suprafete exterioare intinse, precum si in/din interiorul cladirii; 

- rasinile, diluantii, lacurile si vopselele sub forma de depuneri in cabinele de 
vopsire si tubulaturile de ventilatie prezinta in timp tendinta de autoaprindere la 
contactul cu aerul; 

- lucrari la care expunerea la substante chimice sau biologice prezinta risc 
particular pentru securitatea si sanatatea lucratorilor; 
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- lucrari la care accesul pe orice suprafata de material care nu prezinta suficienta 
siguranta nu este permis decat cu conditia folosirii echipamentelor si mijloacelor 
corespunzatoare; 

- lipsa din partea lucratorilor a comunicarii catre sefii lor directi a situatiile de 
munca despre care au motive intemeiate sa le considere pericol pentru securitatea 
si sanatatea lucratorilor; 

- instalatiile electrice proiectate, dar si cele realizate - utilizate in cadrul organizarii 
de santier trebuie sa nu prezinte pericol de electrocutare la atingere directa si / sau 
indirecta; 

- caile de evacuare si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere pentru 
a nu se produce accidente de impedicare sI cadere in timpul evacuarii; 

- absenta semnalizarii in conformitate cu legislatia in vigoare a caile de evacuare si 
iesirile de urgenta creaza riscul de accidentare la evacuare; 

- absenta echipamentelor si dispozitivelor autorizate de stingere a incendiilor pe 
perioada desfasurarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente dimensionate si 
amplasate; 

- absenta iluminatului natural si acolo unde este necesar si a celui artificial a 
incaperilor unde se desfasoara activitati dar si a cailor de circulatie creaza riscul 
de accidente; 

-acolo unde prin natura lor lucrarile se desfasoara in apropierea cailor de circulatie 
pietonale, absenta podinilor de protectie dimensionate corespunzator si absenta 
semnalizarii corespunzatoare creaza riscul de accidente atat pentru personalul 
lucrator cat si pentru pietonii care tranziteaza zona; 

- intrarea de acces in santier si perimetrul acestuia trebuiesc clar marcate si 
delimitate, pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate in interiorul 
santierului astfel evitanduse riscul de accidente al persoanelor straine. 

C. Instructiuni generale de securitate si sanatate in munca 

C1. Asigurarea stabilitatii 

Materialele, echipamentele si orice element care la o oarecare deplasare poate 
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate. 
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C2. Instalatii de distributie a energiei electrice 

Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol 
de incendiu, electrocutare, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra 
riscurilor de electrocutare directa sau indirecta. 

Instalatiile electrice trebuiesc executate de personal calificat. 

Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe 
raza santierului acolo unde lumina naturala nu este suficienta si / sau acolo unde 
programul de lucru se suprapune cu orarul de iluminare naturala scazuta. 

Instalatiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc 
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori. 

C3. Cai si iesiri de urgenta 

Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere de orice obstacol, sa nu fie 
depozitate pe traseul lor, nici macar provizoriu, materiale si / sau scule. 

Caile de evacuare trebuie semnalizate si iluminate natural si artificial in mod 
corespunzator, iar usile de acces la caile de evacuare sa nu fie blocate de nici un 
obstacol. 

C4. Cai de circulatie 

Caile de circulatie, inclusiv scarile, rampele, trebuie calculate, plasate si 
amenajate astfel incat sa poata fi usor accesate, in deplina securitate si in 
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor elemente sa 
nu fie expusi nici unui risc. 

Caile de circulatie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o 
distanta suficienta fata de usi, porti, scari, treceri de pietoni. 

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. 

C5. Detectarea si stingerea incendiilor 

In functie de caracteristicile santierului (echipamente, caracteristici fizice si chimice 
ale substantelor si materialelor vehiculate in santier etc) si de numarul personalului 
lucrator prezent la lucru, este necesara dotarea santierului cu numarul suficient de 
dispozitive corespunzatoare de stingere a incendiilor. 

Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie intretinute si verificate periodic. 
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C6. Prim ajutor 

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in 
orice moment, cu personal pregatit in acest scop. 

Conducerea santierului va lua masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri 
medicale, a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. 

Conducerea santierului va asigura materialele de prim ajutor in toate locurile in 
care conditiile o cer. Aceste locuri vor fi accesibile si semnalizate corespunzator. 

Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa si numarul 
de telefon ale serviciului de urgenta. 

C7. Instalatii sanitare 

Conducerea santierului va asigura spatiile necesare pentru vestiare si dulapuri 
pentru imbracaminte.  

Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor imbracamintea de lucru 

corespunzatoare. 

Vestiarele trebuie dimensionate corespunzator numarului de lucratori din santier, 
sa permita uscarea imbracamintei de lucru, ventilarea naturala cat si incuierea 
efectelor personale. 

Trebuie asigurat in cadrul organizarii de santier accesul lucratorilor la apa, in 
apropierea vestiarelor. 

Trebuie asigurat, in cadrul organizarii de santier, numarul suficient de WC- uri 
ecologice. 

C8. Posturi de lucru 

Se va asigura iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, precum si 
ventilarea corespunzatoare a acestora. 

Ferestrele, luminatoarele, dispozitivele de ventilare trebuie sa poata fi deschise, 
inchise, reglate si fixate in siguranta de catre lucratori, pentru lucratori si pentru 
circulatia pietonala accidentala. 

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate si / sau depozitate astfel 
incat sa se evite rasturnarea ori caderea lor. 
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Instalatiile de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba rezistenta suficienta 
pentru utilizarea conform destinatiei, sa fie corect instalate si utilizate, sa fie 
verificate si controlate conform dispozitiilor legale in vigoare. 

Instalatiile de ridicat trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii 
maxime si sa fie manevrate numai de personal calificat. 

Pentru operatii de decopertari lucratorii vor fi inzestrati cu echipament de protectie 

corespunzator (imbracaminte, ochelari de protectie si masti antipraf), iar spatiul 
respectiv va fi protejat impotriva propagarii prafului. 

Se va interzice de catre conducerea santierului, aruncarea de la inaltime a 
molozului, a deseurilor si / sau a altor resturi de materiale. 

Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care 
necesita alimentare cu curent electric. Se vor folosi numai circuite electrice dotate 
cu impamantare, care sa suporte amperajul necesar utilizarii sculei respective, iar 
conectarile sa fie ferme si sa nu se incinga. 

C9. Prevenirea stresului la locul de munca 

Stressul in munca poate fi provocat de solicitari profesionale deosebite, posibilitati 
de control reduse asupra propriei activitati, comunicarile agresive si / sau 
licentioase, violenta si / sau hartuirea la locul de munca. 

Alte cauze ale stressului la locul de munca pot fi zgomotul, praful, temperatura de 
la locul de desfasurarea a activitatii. 

Stressul legat de activitatea profesionala apare atunci cand solicitarile mediului de 
munca depasesc capacitatea lucratorilor de a le face fata sau de a le mentine sub 
control. 

Stressul in munca necombatut prin masuri adecvate poate conduce la calitate 
necorespunzatoare a muncii si la pericole de accidente. 

Aceste instructiuni generale de securitate si sanatate in munca sunt enuntiative si 
nu limitative, ele vor trebui completate de constructorul executant al lucrarilor, cu 
elemente specifice, considerate ca necesare, in functie de dotarea santierului si de 
numarul maxim estimat al lucratorilor, in scopul protectiei si sigurantei in munca 
precum si protejarii sanatatii in munca a lucratorilor. 
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Lucrarile se vor executa numai de catre lucratori c alificati, cu 
experienta, cunoscatori ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele clasice 
cat si cele moderne, aparute pe piata in ultimii ani. 

Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi exe cutantului 
informatii specifice despre cerintele de alcatuire si de calitate pentru 
diferitele categorii de lucrari necesare executiei lucr ării .   

Cade in sarcina tutror factorilor care contribuie la realizarea lucrarilor, in 
masura posibilului si in interesal lucrarii, alinierea la noile norme cu toate 
consecintele care decurg din acestea. 

Cu caracter si valabilitate pentru toate categoriile de lucrari se mentioneaza 
ca vor putea fi folosite numai materiale ale caror conditii tehnice de calitate sunt 
stabilite prin standarde sau norme in valabilitate. 

Sunt facute precizari privind conditii de receptie si masurare a lucrarilor 
inclusiv corelari cu cele cuprinse in devizul lucrarii in vederea asigurarii unor 
corecte decontari. 

Sunt mentionate cazurile in care, in opinia proiectantului, chiar daca 
prescriptile in vigoare nu o prevad, se recomanda intocmirea proceselor verbale 
pentru lucrari ascunse. 

In cazul in care caietul de sarcini specifica conditii mai severe decat 
cele din standardele in vigoare  se vor respecta cele din caietul de sarcini, in 
masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare. 

Executantul va asigura fara conditii accesul la lucrarile inspectate. 

Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de 
materiale si echipamente prezenta unui reprezentant calificat sa 
supravegheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in functiune si 
reglarea utilajelor precum si instruirea personalului de exploatare. 

Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente, 
beneficiarul si proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere. 
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 5. CALCULUL CANTITATILOR DE LUCRARI 

Calculul cantitatilor de lucrari s-a realizat pe baza masuratorilor realizate in 
teren, intocmindu-se listele de cantitati de lucrari pe baza indicatoarelor cu norme 
de deviz seria 1981-1982 cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost 
rulate intr-un soft specializat pentru  devize , stabilindu-se in acest fel valoarea 
estimata a lucrarilor. 

 

Legislatia si cotele de recapitulatie urmate 

Legislatia in vigoare 
 

 La intocmirea devizului estimat sunt respectate actele normative si legislatia 
in vigoare, respectiv: 

• Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice ; ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei 
; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie 
2016 ; 

• Hotărârea nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea art. 15 din 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice ; 
 
 
Cote recapitulatie taxe angajator cuprinse in cadru l devizului  
 
La stabilirea costului s-au luat in calcul: 

• Pentru materiale, utilaje, transport : preturi la nivelul lunii Martie anul 
2020; 

• Pentru manopera : salariul mediu brut pe ramura de constructii publicat 
de Institutul National de Statistica la nivelul ultimelor trei luni ; 

• La recapitulatia devizelor s-a tinut cont de legislatia in vigoare la nivel 
national la data intocmirii devizului estimativ pentru : 
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• Cota de  (2,25 % ) cf.OUG 114/2018 - Contributie as iguratorie 
pentru munca – cota angajator  

 

Salariul minim brut a crescut cu 7,2% de la 1 ianua rie 2020, comparativ 
cu nivelul din anul 2019.   

        Potrivit HG 935 din 13 Decembrie 2019,  salariul minim brut pe economie 
crește de la 2080 de lei la 2230 de lei, de la 1 ianuar ie 2020. 

La un salariu brut de 2230 de lei, angajatul va primi „în mână” un salariu net de 
1346 lei, iar firma va suporta în total un salariu întreg de 2280 de lei. 

Salariul diferen țiat pentru lucr ătorii cu facultate care au cel puțin un an 
vechime în muncă în domeniul studiilor superioare rămâne nemodificat: 2350 lei 
brut pe lună. La acest nivel salarial,  remunerația netă (în mână) primită de angajat 
este de 1413 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2403 lei. 

De menționat că salariul net crește și prin aplicarea deducerilor personale , în 
funcție de numărul de persoane pe care angajatul le are în întreținere, conform art. 
77 din Codul Fiscal. 

Conform HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, 
angajatorii au obligația să transmită informațiile privind noile salarii pentru angajați 
în REVISAL, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, 
adică de la data de 1 ianuarie 2020. 

Datele în registru se completează şi se transmit on-line pe portalul Inspecţiei 
Muncii. 

La încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze 
acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata 
activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din 
registru. 

 SALARIUL MINIM 2020 ÎN FIRMELE DE CONSTRUC ȚII 

Separat, în firmele care activeaz ă în domeniul construc țiilor, salariul minim 
este de 3000 de lei brut. „În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028, 
pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 
va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte 
adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună” - 
prevede Ordonanța de urgență 114/2017, modificată prin OUG 43/2019. 

Mai exact, firmele obligate să le asigure lucrătorilor lor salariul minim brut de 3.000 
de lei sunt ele din următoarele domenii (CAEN): 
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- activitatea de construc ții definit ă la codul CAEN 41.42.43 - sec țiunea F - 
Construc ții;  

- domeniile de producere a materialelor de construc ții, definite de 
urm ătoarele coduri CAEN:  

• 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate; 

• 2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică; 

• 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din 
argilă arsă; 

• 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 

• 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 

• 2363 - Fabricarea betonului; 

• 2364 - Fabricarea mortarului; 

• 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 

• 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 

• 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții; 

• 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții; 

• 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal; 

• 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor 
metalice; 

• 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția 
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei; 

• 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; 

• 2351 - Fabricarea cimentului; 

• 2352 - Fabricarea varului și ipsosului;2399 - Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice n.c.a. 

- 711 - Activit ăți de arhitectur ă, inginerie și servicii de consultan ță tehnic ă; 

În cazul firmelor din aceste domenii, obligația de a asigura un salariu minim brut 
de 3.000 de lei pe lună . 
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CAM - contribu ţia asiguratorie pentru munc ă este de 2,25%  pentru 
SOCIETATILE COMERCIALE CARE  AU activitatea de construcții definită la 
codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F – Construcții , care au obligatia 
respectarii salariului minim pe economie cu tariful  orar aferent  

         Cheltuieli indirecte: procent intre …..max 10%, in functie de 
particularitatile obiectivului ; 

• Profit: procent intre …max  5%, in functie de particularitatile 
obiectivului  

• Organizare de santier: procent intre 0,5% si max 2%, in functie de 
particularitatile obiectivului ; 

7. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

 Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului cu respectarile 
legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc, specificate in 
Caietele de sarcini care insotesc prezenta documentatie.        

 

8. Condi ţii pentru recep ţia lucr ărilor, verific ări, masur ători  

RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCR ĂRILOR 

 Se va respecta HG273/1994 cu modificarile si compl etarile ulterioare, 
respectiv HG 343/2017 REGULAMENT privind receptia c onstructiilor cu 
intrare in vigoare din data 29 iulie 2017. 
   

 Art. 3. - (1) Receptia constructiilor de orice categorie si clasa de importanta se 
efectueaza de catre investitor/proprietar atat pentru constructii noi, cat si in cazul 
interventiilor la constructii existente, pentru care se emit, in conditiile legii, 
autorizatii de construire/desfiintare, si se realizeaza in doua etape: 

   a)receptia la terminarea lucrarilor; 
   b)receptia finala, la expirarea perioadei de garantie. 
 Art. 4. - Receptia la terminarea lucrarilor si, respectiv, receptia finala pot fi 
realizate si pentru parti/obiecte/sectoare din/de constructie, in conditiile legii si ale 
prezentului regulament, daca acestea sunt distincte/independente din punct de 
vedere fizic si functional. 
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Art. 9. - Executantul trebuie sa comunice investitorului, in perioada de valabilitate a 
autorizatiei de construire/desfiintare, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in 
contract, respectiv a lucrarilor aferente partilor/obiectelor/sectoarelor din/de 
constructie in conditiile prevazute la art. 4, si solicita acestuia, prin document scris 
cu confirmare de primire, efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv 
stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor. 

   Art. 10. - (1) In termen de 5 zile de la primirea comunicarii prev azute la art. 9 
investitorul: 

   a)solicita factorilor prevazuti la art. 11 desemnarea de catre acestia a 
reprezentantilor in comisia de receptie la terminarea lucrarilor; 

   b)stabileste data, ora si locul la care se intruneste si isi incepe activitatea 
comisia de receptie la terminarea lucrarilor; 

   c)transmite Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. comunicarea 
executantului catre investitor prevazuta la art. 9, referatele pe specialitati intocmite 
de proiectant si de dirigintele/dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost 
executata lucrarea si valoarea, fara TVA, a lucrarilor executate supuse receptiei in 
vederea eliberarii adeverintei prin care se confirma platile efectuate catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. 

   (2) Factorii implicati in etapa de receptie la terminarea lucrarilor comunica 
investitorului, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii prevazute la alin. (1) lit. 
a), reprezentantul desemnat sa participe in comisia de receptie. 

   (3) Investitorul numeste comisia de receptie in maximum 3 zile de la primirea 
tuturor comunicarilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicati in etapa de receptie la 
terminarea lucrarilor si transmite membrilor comisiei de receptie, executantului si 
proiectantului data, ora si locul la care se intruneste si isi incepe activitatea 
comisia. 
 
Art. 11. - (1) Din componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor fac parte, 
in mod obligatoriu: 

   a)un reprezentant desemnat de catre investitor, care este si presedintele 
comisiei; 
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b) un reprezentant desemnat de catre autoritatea administratiei publice 
competente care a emis autorizatia de construire/ desfiintare; 
  

c)1-3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, in functie de 
categoria si clasa de importanta a constructiilor, desemnati de investitor, altii decat 
cei implicati in proiectarea/executia obiectivului de investitii; acestia isi desfasoara 
activitatea ca angajati ai investitorului, cu contract de munca sau pe baza de 
contract de prestari servicii, ca persoana fizica autorizata, dupa caz, potrivit legii. 
 

(3) Secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor este asigurat de un 
diriginte de santier autorizat implicat in verificarea calitatii lucrarilor executate 
pentru realizarea constructiei si a interventiilor la constructia existenta, care 
intocmeste, in numele investitorului, documentele de receptie la terminarea 
lucrarilor si constituie carte tehnica a constructiei. 
 

(4) Dirigintele de santier autorizat prevazut la alin. (3) nu face parte din 
componenta comisiei de receptie.  

(5) Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod obligatoriu, in 
calitate de invitati, la receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 10/1995, republicata. 

Art. 19. - In conformitate cu decizia comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, 
investitorul aproba, in termen de 3 zile de la luarea deciziei de catre comisie, 
admiterea sau respingerea receptiei si semneaza procesul-verbal la terminarea 
lucrarilor. 
 
Art. 23. - Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor se comunica, in 
termen de 5 zile de la data finalizarii receptiei, prevazuta la art. 20 alin. (1), de  
catre investitor: 
   a) proprietarului; 
    
   b) executantului; 
 
   c) proiectantului; 
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   d) autoritatii administratiei publice competente, emitente a autorizatiei de 
construire/desfiintare; 
 
   e) Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. 
 
   f)  tuturor factorilor implicati in etapa de receptie la terminarea lucrarilor, care au 
semnat procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
  
         Recepţia calitativă a lucrărilor se va face pe baza îndeplinirii condiţiilor din 
prezentul Caiet de sarcini. Toate lucrarile vor fi verificate şi măsurate în vederea 
decontării de către reprezentantantul  beneficiarului (diriginte de santier) sau 
comisie beneficiar, conform cantităţiilor real executate in teren . 

 
Nota :  Este interzisă copierea, multiplicarea şi împrumutarea documentaţiei fără aprobarea 
scrisă a proiectantului. Prezenta documentație poate fi folosită numai in scopul pentru care a 
fost elaborată. Drepturile de autor revin in exclusivitate societatii SC PRODIR AMIZ SRL. 
Copierea sau comercializarea prezentei documentații sau a unei parți din aceasta , fară acordul 
scris al  SC PRODIR AMIZ SRL  se poate pedepsii conform legilor in vigoare. Orice modificare 
sau completare a prezentei documentatii se poate face numai cu acordul scris a proiectantului. 
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