
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. 
Din e.12.2016 

Privind: Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul Il Reabilitarea unitatii de invatamant Cole2iul National Spiru 
Haret Tecuci • 

Iniţiator: C ătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Muncipiu1ui Tecuci, jud. Gala ţ i; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului 	lPJ/ 	20 16 	 - 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  

—n data deL12.2O16; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr.20975/PJ/14.12.2016; 
- raportul de specialitate întocmit Serviciul Fonduri Europene 	înregistrat sub nr. 

20974/PJ/14;12.2016; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /cornisiilor de specialitate nr. 

In baza prevederilor: 
- art. 44 alin 1 i art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind fînan ţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 

republicată  în 2007 cu rnodifîc ările si completările ulterioare; 

În baza ait.45, alirï 1 ş i art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind adrninistra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprob ă  docurnentaţia tehnic ă  pentru obiectivul de investi ţii ,, Reabilitarea 

unitatii de invatamant Colegiul National Spiru Haret Tecuci, conforrn Anexei nr.1 
ce face paite integranta din prezenta hot ărâre. 

Art.2. Se aprob ă  indicatorii tehnico - econornici pentru obiectivul ,,Reabilitarea unitatii dc 
invatamant Colegiul National Spiru Haret Tecuci, conforrn Anexei nr. 2 ce face parie 
integranta din prezenta hot ărâre. 

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A. .T 

Municipiu1 
- 

PREŞEfNE $EDINŢĂ , 	 SECRETAR. 
PINTTIE 



ROMÂNIA 
: 	JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 2 (/PJ//12.2O16 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul Reabilitarea unitatii de invatamant CoIeii 
National Spiru Haret Tecuci 

Obiectivul general al proiectului propus se inscrie in contextul general al dezvoltarii 
infrastructurii scolare in mediul urban, intrucat proiectul contribuie la valorificarea durabila a 
potentialului uman in vederea: 
-cresterii atractivitatii zonei si. implicit a Regiunii Sud Est; 
-dezvoltarii economiei la nivel de localitate. 

Constructia este amplasata pe un teren proprietatea UAT Municipiul Tecuci, judetul Galati. 
Accesul se face pe latura de vest a terenului din B-dul Victoriei. Terenul este destinat unei scoli 
de invatamant liceal. Incinta scolii este in suprafata totala de 14251 rnp, teren intravilan. 
Suprafata de teren este structirata in patru zone: 
-zona ocupata de constructii; 
-zona curti recreatie; 
-zona terenului de sport; 
-zona verde. 

In prezent cladirea Colegiului National SpiruHaret Tecuci este compusa dintru-un corp de 
cladire avand anul de constructie 1969. Constructia are regim de inaltirne parter si 2 etaje si are 
structura cadre beton armat cu zidarie de caramida. Fundatiile din beton sunt continui sub ziduri 

- si nu sunt evazate. Planseele peste parter si etaj sunt din beton. 
Constructia are instalatie de incalzire interioara care este bransata la o centrala termica 

situata in alt corp de cladire. 
Cladirea nu este intr-o stare grava de degradare care sa necesite consolidare, dar este necesara 

o reabilitare si modernizare pentru a respecta normele de securitate la incendiu si de sanatate in 
vigoare.Pentru aceasta sunt prevazute instalatii de hidranti pentru stingerea incendiilor cu apa. 

Scoala ofera o educatie de calitate recunoscuta pe plan national, concretizata in rezultatele 
obtinute in procesul instructiv-educativ, cat si in rezultatele obtinute la olirnpiade si concursuri 
scolare si extrascolare. Insit ţitie cu traditie in invatamantul tecucean, Colegiul National Spiru 
Haret• a cunoscut o evolutie constant ascendenta, irnpunandu-se treptat in constiinta cornunitatii 
prin rezultatele sale rernarcabile, obtinute pe toate planurile - exarnene, concursuri, oliinpiade. 

Competentele profesionale de exceptie ale colectivului didactic conjugate cu dorinta de 
afirmare si disponibilitatile elevilor, au stat la baza transformarii liceului intr-un adevarat etalon 
al inaltei perforrnante. 



Valoarea totala a proiectului de Reabilitare unitate de invatamant Colegiul National  
Spiru Haret Tecuci este de 1.606.420 lei (fara TVA)/ 356.980 euro (faa TVA) 

constructii+montaj (C+M) 1.178.740 lei (fara TVA)/ 261.940 euro (fara TVA). 
Din valoareatotala necesara realizarii obiectivului, cofinantarea asigurata de catre Ui 

Tecuci este in suma de 352.340 lei (fara TVA)/78.300 euro (fara TVA). 

Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara prornovarea proiectului dc 
htarare pr.ivind aprobarea. docurnentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-econornici pentru 
obectivul de investitie Reabilitarea unitatii de invatamant Colegiul Natioiial Spiru Haiu 
Tecuci. 

Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ărâre în 
forma propusă. • • 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL FONDURI EUROPENE 

Nr.209741PJ /14.12.2016 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul Reabilitarea unitatii de invatamant Co1eiu1 National Spiru 
Haret Tecuci 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Reabilitarea Colegiului National Spiru Haret Tecuci trebuie privita ca un 
beneficiu pentru comunitatea locala. Solutia propusa este cea mai oportuna si cea 
mai viabila din punct de vedere tehnico-economic deoarece cheltuielile pentru 
realizarea unei constructii noi nu sunt comparabile cu interventiile ce trebuiesc 
realizate pentru aducerea scolii la normele si normativele rornanesti si CE iri 
vigoare, fapt ce va fi concretizat la finalul proiectului prin cresterea calitatii si 
asigurarea cadrului corespunzator desfasurarii actului educational. 
Lucrarile principale propuse in proiect sunt: 
1-realizarea unei sarpante noi, deoarece cea existenta are panta de scurgere foarte 
mica. Se propune un acoperis nou tip sarpanta din lemn cu invelitoare tabla otel 
vopsita gri cu dublu falt tip TEGOLA; 
2-reabilitarea corpului de scoala existent, prin inlocuirea rnaterialelor de fnisaje 
conform normelor europene; 
3-reconfigurarea cailor de evacuare in caz de incendiu; 
4-refacerea in totalitate a pardoselilor din culoarele de la parter, etajul 1 si 2 cu 
pardoseli epoxidice, pardoseala din casa scarilor se va reface cu PVC; 
5-instalatie de alarmare in caz de incendiu; 
6-instalatie de paza si antiefractie; 
7-recompartimentarea grupurilor sanitare pentru a corespunde normelor sanitare in 
vigoare, sunt prevazute grupuri sanitare pe fiecare nivel; 
8-instalatie iluminat de siguranta; 
9-modernizarea instalatiei de incalzire prin inlocuirea centralei terrnice existente cu 
centrale termice murale pentru fiecare etaj, acestea amplasandu-se la subsolul 
cladirii; 
10- se va reface instalatia de incalzire, instalatia sanitara si electrica dupa noua 
configurare a grupurilor sanitare; 
1 1 - hidranti exteriori si instalatii pentru stingerea incendiilor cu apa; 
1 2-refacere alei pietonale exterioare; 
13-rigole de preluare ape pluviale si canalizarea lor. 



• 	 Valoarea totala a proiectului de Reabilitare unitate de invatamant 
Colegiul NătiorialSpiru Haret Tecuci este de 1.606.420 lei (fara TVA)/ 
356.980 euro (fara TVA) din care constructii + montaj (C+M) 1.178.740  !ci 
(fara TVA)!261.940 euro (fara TVA). 

Din valoarea totala necesara realizarii obiectivului, cofinantarea asigurata 
de catre UAT Tecuci este in suma de 352.340 lei (fara TVA)/78.300 euro (fara 
TVA). 

Avand in vcdere aceste prevederi legale, considerarn ca proiectul de hoti 
privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-econoiiiici pi.iviii 
obiectivul Reabilitarea unitatii de invatamant Colegiul National Spiru Haret 
Tecuci indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care il 
supunem spre dezbatere si aprobare consiliului local. 

SERVICIUL FONDURI EUROPENE 

Rodica Constantin 

,  Mi 



ANEXA NR.1 la 
H.C.L. NR.DIN/12.2016 



l-lr - l -- 1L.eEiri 

SCRHtDESIGsSL-   --. 	____________ ________ 	 • REARILITARE UNITATE DEINVATAMANT 

nfiri ţ 	UATTECUCI 

niectă nt: 	sC ARHIDEIGN gs SRL 	 , 

(3biectivu1; 	REAEILITARE UNI7AT DE 1NVA7AA•NT COLEGIUL NATIONAL SPIRU 
HARET TECUCI 

DEVIZGENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii 

l-i 	-ii i1i!r1.liP,m In ciiriii 	t 	ftir 	i(r 	.. 	O/1112016 

- 	. 	, 	- 
Denunirea 	 de 

Valot- e (fara TVA TVA Valoare (cu TVA) 
i 	. 	 cpitolelor si slJbcapltoleIor 

cheltuieil 
MIi 

- 	

- 

 

eura MII leI Mii IeI MiI euro 

____ 	-• 	2 - ____.._.l 4  

CAPITO[. 1 	 - - 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 

Obtinerea terenului 	- 	 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

:Âmeriajarea_terenului- 22.49 . 	5,00 ...-. .....,50 -26.-99- -- 	--- 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si • 	 0.00 0.00 0.00 • 	0.00 0.00 

[ aducerea Ia starea lniti ă la ______________- _______ • 

TOTAL CAPITOL 1 	- 22.49 5.00 4,501 26.99 6.00 

CAPITOt.. 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

TQTALCAPITOL 2 	- 	 - 	 42.7 	9.5 

- 	CÂPITOL3 
Cheltuieli ljentru proiectare Si ăsistent 	tehnica . 	 -- 

- 
- 

3.1. 	Studii deteren - 	 0.00. 0,00 0.00 0.00 0.00 

: 	Taxe pentru obtinerea de avi7C, acordjri 
;3 - 	 utorizatii 

si 	- 	 0.00 
. 	 - 	- 

0.00 - 	0.00 0.00 0.00 

oiectare si_inginerie • 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

procedurilor de ahizitie . 	1.0 0.22 -. 0,20 1.20 0.27 

: 	Honsultanta   2.701 0.60 0.54 • 	3.24 - 	0.72 

.J. 	Dirigirite santier_1,5  2.70j 0.60 - 	. 	034 3.24 0.72 

•3.6 	jAsistcnta thnica 1.00 0.22 - 	- 	0.20  1.20 0.27 

T0TALCAP1TOL3  4. - -_ 1.041 0.94 5.64 1.25 

CAPITOL4 	 • 	 • 	-• 	- 	 - 
- 	Cheltuieli pentru investitia oe baza 	 - 	 • 	 - 	- 	 • 

41 - Constructh si instalatii 	- 	 108.44 

Montajutilajetehnologice 	 0.00 

24.10- 	21,69 

000l 	000 

- 	130.13 

0.00 

28.92 

0.00 14. 2 

Utilaje, echipmente tehnologice si 	 - 	155.85 34.83 31.17 - 	187.02 41.56 

- functionale cu montaj 	 ________________ - , 	• • 	-- 	• 	- ____________ 

utilajefă ra montaj si echipamente de 	 0.00 0.00 • 	- 	0.00 0.00 0.00 
transport 

 
Dotari 	- 	 - 	 0.00 4.5 0.00 - 0.00 0.00 0,00 

1,'\ctive necorporale 	
l 

JOTA[. CAPITOL 4 	 - 	26429 	58.73[ -• 52.86 

• 	AF!TOL 5 
i;\Jre cheltuili 	 - 

[Organzare desantier 	 00 	 1 40 	 187 

ii-3vefltItle - DEVIZ GENERAL 	 • 	 - lalnă  1 din 2 



- 	- 	 - 	!i_. 	- 

REASILITAREUNITATE lE INVATAMANT 

r!u (ciimii (JrO la ,Cursui 4,5 lei/eurc dir,  (1 	!jC 09112016 

Nr. Deziumire 	capltle1or si subcaptolelor dc Valoare (fara TVA) 	! TVA 	. Valoare (cu TVA) 
chejtuIj 

 mii MH euro 

Lucrn de Construct! ?oo 1.56J 1.40 8.40 

000 
S. iComisiocne, cote,e,cOSCuju

- cota ISCO,5% 

1.89 OA2 1 028 2.27 

1.05 0.24 
5. 2.2 	1 coCa AC O% 0.001 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 

iZ cotaC5CO,5   0.901 0.201 08 1.08 0.24 

È3  

Caxa timbruerhitectura 0,05% 0.09 0.02 0.02 0.1 0.02 

diversesineprevezute 9.00 2.0O 1.80 10.80 2.40 

TOTAL CAPITOL5   3 38 21.47 4,77 

APTO6 / 

-Clr.ujelj 	ertw probe l,eo1ogtce 	teste s predare Ia b.enefîcrar 

CI. 
	Preg atirea 	eloatare 0.001 0.00. 0.00 -  0,00j 0.00 

. 	 Probe telnologice si Ceste 	 ‚ 0.00 0.00 0.00 - 	 0.00 0.00 

TALcAproL6    0.00 .  0.00 0.00 0.00 

TOTAL Contructi+ Mcfltă j  18O.9[ , 4O.2O 36.1 

JABtL1TARE UNITATEE ţNVAtAT 	
! 

i(JI 	1Ai (O1JAL.. 	SPIRU RAR,ET TEUCI 
34 ţ  70 47 	ţ22 81 ţ  9 9 

itocrnit, 	 5f proect 	 Ofertant 

a rFtt Grttela7rl 	 a .  . 

ţ nvestrtre DEVLZ GENEL 	 . 	
Pagrna 2 dtn 2 



	

60.31 	1340 	12.06 	72.37j 	16.0 

	

37.82 	8.40 	7,56 	4538 	10.0 

	

26.99 	6.0 

	

122.28 	27.171 	24.46 	146.7 4 	32.61 

	

23.86_ 5.30 ţ 4.77 	28.63 	6.36 

	

6.671 	_ 6.00 	36.00 	8.00 

1.93 1.741 10,431 2.32 

1.35 1.22 7.30 1.62 

237 . 	 2.13 12.81 2725 

2.35 2.11 12.69 2.82 

7,20 

O.00 ţ  

6.48 

0.00 

38.88 

0.00 

6.64 

Q •QIJ 

0.001 0.00 0.00 0.00 

000 o.00 

o 
0,00 

0.00 

.o,od.. 
0.00 

0.00 

- 	 .IJO lJ 

0.00 

- 0.00j 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 O.00 

40.S8j 219.11 , 48.69 

8.59 

6.09 

.1. 0 . 67 1 

10.57 

32,40 

o.00 ţ  

0.00 

0. 00 

0.00 

0.00
! 

 

o.00 

182,59 

ARHIDESIGN SRL 	 REA1L1TARE UNITATE DE INVATAMANT 

	

neficiar: 	COLEGIUL NATIONAL SPLRU HÂREŢ  ECUCI-lNANTARE U,A,T. 

cutant: 

	

rectant; 	S,C, ARHLDESLGN GS S.R.L. 

	

Uuicctivul: 	REABLLITARE UNITATE DE INATAMÂNT COLEGIUL NATIONAL SPIRLJ 
HARETTECUCI 

OUiectul: 	OBJ FINANTARE U.AÎ.TECUCLre. O 

DEVIZ OBIECT 
privirid cheltuielile necesare realizarii 

	

n ryili ,i/mii 	euro lâ curul 4.5 li/jro er 	1t0/201 

Valre(far 
Denumirea 	 i 

Valoare (cu 	A) 
Nr. capitole!or 	5ubcapitoleIor 

cheltuieli  
T.II! lei 	Mi! euro Mii lel Mii li M11 eurô  

L -CAPITOL 1 
Lucrari de constructii 

i 	Terasarnentc 

i.i 	Dev TERASAMENTE INSTALATI, DE ST!NS 
INCENDIU CU APA 

.L2 	Dev TERASAMENTE RETELE Si RACORDURI 
EXTERIOARE EOIL?TARE DE APA Si. 
CANALLZARE 

Constructii 

T .l 	Dev INSTALATI? DE STINS .NC.END.0 CU 
APA 

3. 	 L)ev CONSTRU?I AF E.TE RACORDURÎ 
EDIL/TARE DE APA 51 CANÂL?ZARE 
1NSTALAT/l DE STINS /NCEND!U CU APA 

i31 	Dev INSTALATII TERMC)MECA!J/CE 

24 	Dev INSTALAr?l ELECTR?CE EXTEP.iOARE 

Dev ?NSTALATII ELECTRICE ?fi CEff.ALA 
TERM/CA  

2.5 • 	Dcv MONTAJ CONDUCTERET.ELES, 
RACORDLIRI EXTERIOARE EDILi7.RE DE 
APAS/CANALIZARE 

.2. 7 	Dev CC)NSTRuCriI AFEREfJTE RACORDUR/ 
ED/L?TARE DE APA Si cANA.L?ZAR.E 

.3 	Izoltii 

l 	lnstalatii electrice 

Ş 	lnstaltii sanitare 

6 	lnstalatii de incai2ire 

7 	lnstalatii de alirnentare cu gaze naturale 

InstalaLJide telecornunatii ,  

9 	Alte categorii deconstructii 	 . 

TOTAL CAPITO1.. l 

CAPITOL. 11 

1 Montaj utilBjc si echipairnente tehnologice 146.821 32.53 236 176.18 • 	 39.15 

1.1 
- 

Dev UT?L4JE /N5TAL4TI/ DE5TINS 
!NCENDIU CU APA  

64,681 14.37 12.94 • 	 7.2 17,25 

2.2 	Dev Cntra/e rermfceuriia,Je 

rOTA_CP Ţ OL 11 

82.141 	• 

146 
82T32 

18.25 16.43 98.56 21.90 

29.36 16 18 

Oblct 0B) DEVI.Z OBIECT 	 . 	 . 	 iagina .i. air 



rirnli lelfrriii Curo  la cu rsul 4.5 I/eur tirr,  dz zie 1!06j2O16 

r. Denurirea c 	tolelor 	i subcapito1e1r 
VaIore 	TVA) TVA ViIoar 	(Cu 	VA) 

MerojMjt!i MlHe lleuro 

APITOL 111 
Procurare 

-rOTAIL 	W O.00 • 0.00 0.00 00 

s 

SEF PROIECT 	 INTOCMIT 	 OFERTANT 

ARH.PAULSTAN 	 ARHTGRATI 	STAN 



• 	 . 	 _______ REABILITARE UNITATEDE INVATAMANT 

r2iciar: 	UAT TECUCI 
Ecutant.: 

ProiectnI: 	sC ARHIDESJGN gs SRL 
C)hiectivui: 	REABILITARE UNITATE DE kVATAMANT COLEGIUL NATIONAL SPIRU 	• 

HARET TECUCI 

CENTRALIZATORUL 
cheltuieljlor pe obectiv 

r rilj (,jrrj eurn ja cur,jI 4. 	lp!l..iiri iiri 	c 	OQI1 I /)i -T 

r Dhumirea capitoteior si subcâpitolelor 	] 
Vore(faraA) Oin care CM 

Mii lej Mii euro Mjj lei M!j euro enera1 cheie!l 	 l 

.1. 
	

1. 
4 5 6 

jAmenajarea terenutui 22.49 5,00 .22.49 5.00 

1.3 	lAmenajari pentru protectia nediu1uisi f 	000 0.00 0.00 - 	 0.00 
aducerea ta starea Initiala 

2 ChettuieH pentru asigurarea utilitatilcr 42.97 	9.55 42.97 - 	 9.55 
hece5re obiectivului 

3.1 Studif de terer  o.00 	0.00 • 0.00 0.00 

5 .3 Proiectare si înginerie 0.00 	0.00 0.00 0.00 

4 Chettujeti pentru irivestitia de bza 	- T 2r.4.29 1 	S8.73 108.44 • 	 24.10 

6.1 4.1 Constructii si instafatii 108.44 	24.10 10844 24.18 

1 (5.2 4.2 Montajutilâje tehnolaice 0.00 	0.00 0.00 0.00 

G.3 4.3 Utilaje, echipanente teinoJogice si functionâle 55,85i ... 	34,63 , 	 0.0.0 0.00 
cumontaj  

4.4 Ulilaje faa rnortaj si echiparnente de transpo 8.00 . 	 0.00 0.00 0,00 

h.G .5 Dotari 	 - 0.001 0.00 0.00 0.00 

6 -  Active necorporale 0 000 0 00 0.00 

7 5.1 Organizare de santier 	 7.00 1.56 7.00 1.36 

7.1 15.1.1 Lucrari de constructii 	 7.00 1.56 • 	 7.00 1,56 

7 2 5 1 2 Cheltuieli conexe crganizari 	santeruIui 	 000 000 0.00 0.00 

5.3 ltuieli diverse 51 neprevazute 	 9.00 2.00 0.00 0.00 

-TAL(fra TVA) 	 345,75 76.& 180 .90 4o 20 

.-- FVA(O.O0%) 	 69.151 • 15.37 36.i.8 • 	 8.04 

TOTAL (cu TVA) 	 414.90 1 
. 	92 , 20[ 217.08 48.24 

/ 

itocrriit, 	 . 	 Sef proiect.- 	 Ofertant 

arht Gratieta Stan 

Vcttiu- CNTRALIZATORUL 	 P9Ifl L d-ifl L 

n,_. 



0.00 

5.00 4.50 

0.00, 0,00 

5.001 -  4.5 .  

0.00f 0.00 

25.99Ţ  6.09 

0.00 

6.00 

fil.561 	11.46 

- 	

IIEINVATAtS4ANT 

	

rl(iar: 	F!NAN ŢARE UATTECUCI--4 

	

Lxecutant: 	 ,? 

	

Proiectnt: 	SC ARHIDESICN gs SRL 

	

Obiecvul: 	REABILITARE UNITA ŢE DE INVATAANTCOLE(IUL NATIONAL SPIRU 
HARET TECUCI UÂTTECUC1--MECS 

DEVIZ GENERAL 
privnd cheltuielile necesare ralizarii 

r mi Ci/mj iUro )a CIrSU) 4.5 IeI/uro dir. ata .e 09/11120t6 

Nr. l Oentjn-iire capitallor sl 	bcapitolelar de 	
Vatoare (ft-a TVA) 	 TVA 	 Va ţ oar (cu TVA) 

ehtufl 	 __  

eure  

CAPITOL t 

;leliuieli pentru ohtinerea si amenajarea terenului 

ijnerea trenuIui 	 000 

12 	Amenrrjarea terenului 	 22.49, 

. 	Amenrr;ari pentru protectia mediului si 	 000 

l aducerea la strrreainitiala 

TOTRLCAtTOL1 	 22.49 

CAPITOL. 2 
CIieltulelj peritru asigurarea utilitatilor necesare ooiectivului 

TOTAL.CAP!TOL2 	 , 	 4297 

CAPtTOL3 
Chltuieli pcntru pro;ectare si asistenta tehnicrr . 

Studii de teren  O 00 000 0 00 

Trrxe pentru obtinerea de avize. acorduri 5! 

aJtorizatii  

0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 

Proiectaresnginerie 85.001, 18.891 17.00 102.00 22.67 

3.4 Organizarea procedurlor de aci2itie 	 . 300 0.67 0.60 360 0.80 

......i ic0i11anta 	 . 17.31 3.85 3.46 20.77 4.62 

diriginte santier 1,5% 17.31 3.85 3.46• 20.77 4.62 

Ai5tenta tetnica 24.73: 5.50 4.95 29,68 6.59 

TcTAI. CAPITOL 3 •  t30.O4 28.90 26.01 16.05 34.68j 

CAP!TOL4 
r.prîirii 	,,crit 	rl 	h7a 

41 Constructii si instalatii 
9•5 91..0 

4.2 Montaj utilaje tehnologice 	
O00) 	• .. .0.Q0 

34 05 20432 45.41 

4.4 Utilaje fara rrrontaj si echipamerite de 	 ! 	 0.0oi. 	0.00i 0.00 -  0.00 . 	 0.00 

transpoft 

Dotari 	 8.85 1.97L_ 
2.36 

1.1.6 	Active_necorporâle 0.00 	0.00 • 	 0 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 • 1,27O.39 	282.31 . 	 254.08 1,524.47 338.77 

CAP1TOL 
Alte cheltuieli 

: 0 raniza 

- 	-_--__------..,.------_--------_--__-----_--__-_-.-.•-.-.---- 	 Pg na 
- DEVZ GE)JERAL 
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cheItuil Ş 	 ‚ 	 . 

Mil 	Mll euro . 	 MiI Iei 	Mli lei 	Mjj euro 
__ ------------------- 	 _—i_-- 

Lucrari de constructii 	 • 	 22.01 	489 	• 	 4.40 	26.41 	5.87 

Comisioanp-, côte, taxe, costui 	 12: 11 !, 	9F 	~2 . 4 -12' 	14.53 	323 
taCO5°_  

5.2.2 	cota AC 0% 	 0,00 	O.00 	0.00 	0.00 	0.00 

.2 3 	cota CSC 0,5% 	 5.77 	1.28 	1.15 	6.92 	1.54 

54 	taxabwarhectur0,0% 	 0,5 0.13 	0,11 	08 	05 

5, , heltuieli diverse 5i neprevazute 	 ; 	106.41 	23.5 	21.28 	127.69 	28.38 

11-OTAL CAPITOL 5 	 140.531 	3123 	2811 1 	168.64 	37A7 
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t1I 
BORDERO U 	j17;15292015 

A. PIESE SCRISE 
1. FOIE DE GARDA pag.1 
2. BORDEROU pag.2 
3. MEMORIU TEHNIC pag.3 
Generalitati 
Descrierea tucrarii 
Masuri de protectia muncii 
Masuri de protectia mediului 
Staclii fizice si faze determinante 
tnstructiuni de exptoatare 
5. CAIET DE SARCINI RETELE EDILITARE pag.8 
Breviar de calcul 
Ptanse care guverneaza lucrarea 

) 	Prescriptii de executie montaj si probare 
Materiale utilizate 
Calitatea in constructii 
Program pentru controlul calitatii lucrariJor 
Program cle urmarire în timp a constructiilor 
Lista prescriptii tehnice, standarde si normative aplicabite 
6. CAIET DE SARCINI CONSTRUCTII AFERENTE RETELE EDILITARE 	pag.27 
7. ANTEMASURATOARE pag.32 
RETELE EDILITARE EXTERIOARE DE APA Si CANALIZARE 

B. PIESE DESENATE 
1.PLAN DE SITUATIE. RETELE APA-CANAL 	 AC01 
2.PLAN AMPLASARE. RETELE APA-CANAL 	 ACO2 
3.PROFIL LONGITUDINAL Sl SECTIUNI CARACTERISTICE 	 ACO3 
4.CANIVOU EXTERIOR 40X40. COFRAJ 81 ARMARE 	 AC04 
5.PLACA PREFABRICATA. COFRAJ 81 ARMARE 	 ACO5 
6.CAMINE DE BETON ARMAT. COFRAJ Sl ARMARE 	 AC06 
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Gl 
27i5 ] 

MEMORIU TEHNIC 

1.GENERALITATI 
1.1Obiectulproiectului 

) 	 Prezenta documentatie trateaz ă  instalaţ iile sanitare si racordurile edilitare de 
alimentare cu apa si canalizare la retelele exterioare orasenesti existente in zona 
amplasamentului, aferente investi ţiei Reabilitare unitatii scolare - Colegiul National Spiru 
Haret Tecuci, jud Galati, amplasată  în Loc. Tecuci, Buievadul Victoriei, nr 12, Jud. Galati. 

lmobilul avand un regim de inaltime S+P+2E, in conformitate cu tema de proiectare 
privind reabilitarea acestuia va f prevazut cu urmatoarea instalatiei sanitara: 

ETAJ 2 	- grup sanitar baieti: 2 lavoare, 3 pisoare si 2 vase WC; 
- grup sanitar fete: 	2 lavoare si 5 vase WC; 
- sas: 	 2 fantani de baut apa. 

ETAJ 1 	- grup sanitar baieti: 2 lavoare, 2 pisoare si 1 vas WC; 
- grup sanitar fete: 	1 lavoar si 3 vase WC; 
- sas: 	 2 fantani de baut apa. 
- gr. sanit. prof. barbati: 	1 lavoar, 2 pisoare si 1 vas WC; 
- gr. sanit. prof. femei: 	1 lavoar si 3 vase wC. 

PARTER 	- grup sanitar baieti: 2 Iavoare, 3 pisoare si 2 vase WC; 
- grup sanitar fete: 	1 lavoare si 5 vase WC; 
- sas: 	 2 fantani de baut apa. 
- grup sanitar 
persoane cu handicap: 	1 lavoar si 1 vas WC; 

Pentru preluarea apelor accidentale de pe pardoseala grupurilor sanitare s-au 
prevazut a se monta sifoane de pardoseala. 

ln conformitate cu tema de proiectare obiectele sanitare se vor alimenta numai cu apa 
rece. 

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile Normativ pentru proiectarea si 
executarea instalatiilor sanitare indicativ 19, precum si a Normelor de igiena si recomanda(i 
privind mediul de viata al populatiei aprobat cu Ordinul 536/1997. 

1.2 Avize 
Se vor respecta avizele si acordurile obtinute la faza DTAC sj CU. 
1.3 Consumuri si consumatori 
Conforrn breviar de caicul anexat necesarul de apa rece si apa calda este: 
Q total apă  rece = 17.94 mc/zi 
1.4 Norme generale de aparare impotriva incendiilor (masuri PSI) 
La proiectarea lucrarilor s-au avut în vedere: 
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- Legea nr.30712006 
-Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu ordin nr. 163107; 
-Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P1 18; 
-Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 

constructii si instă latii aferente aprobat cu ordinul MLPAT nr.20/N/11.07.1994, indicativ C 
300-94; 

-NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA Sl EXPLOATAREA 
INSTALATIILOR DE STINGEREA INCENDJILOR, indicativ P118 (NP 086-05). 

Prevederile acestor normative se vor respecta atat pe durata executarii lucrarilor cat si 
la exploatarea instalatiilor. 

2. DESCRIEREA LUCRARILOR 
2. 1 INSTALATII PENTRU ALIMENTAREA CU AP Ă  
Conductele de alimentare cu apa aferente instalatiei sanitare interioare se vor executa 

din teava PP-R SDRII (PnlO/20gradec, Pn6/60gradec) precum si din teava de OL Zn. 
Jnstalatia sanitara interioara se racordeaza la reteaua existenta in zona prin intermediul unui 
racord avand 1 .1l2, montat in canivou de protectie din beton armat, pana la caminul nou 
proiectat CA2 (camin amplasat pe reteaua existenta DN80). ln caminul CA2 se va monta 
robinet de izolare si unul de golire a instalatiei interioare. Consumul de apa este masurat cu 
ajutorul contorului de apa existent montat in caminul CAI EXISTENT. 

2.2 CANALIZRE MENAJER Ă  
Evacuarea apelor menajere colectate de la instalatia sanitara interioara, se va face la 

caminul de canalizare nou proiectat CM3, de unde impreuna cu celelate ape uzate colectate 
din incinta propietatii, prin intermediul racordului nou proiectat ce se va executa din tuburi 
PVCmultistrat (KG) pentru retele exterioare avand DN300 si a caminului CMI (camin de 
racord amplasat la limita de propietate), se vor dirija la colectorul stradal de canalizare. 

3. INSTRUCŢIUNI ş l MĂSURI DE SECURITATE Şl SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ  - SSM 

1. Prezentele instrucţiuni sunt aplicabile pe perioada de executare a tuturor 
, 	categoriilor de lucrări prevăzute în documentaţie dar şi în exploatare ş i mentenanţă . 

2. ln conformitate cu prevederile art. 1 3 lit e) din Legea 3 1 9/06 prezentele instruc ţiuni 
vor f completate de câtre executant (pentru perioada de execu ţie) ş i de beneficiar (pentw 
perioada de exploatare şi mentenanţă), pe baza experienţei proprii ş i a evaluării riscurilor, cu 
instrucţiuni specifice tehnologiilor şi echipamenteior de lucru folosite pentru fiecare loc de 
muncă  având în vedere legisla ţia ş i reglementările în vigoare la data respectivă . 

3. La elaborarea documentaţiei, în conformitate cu prevederile în vigoare aplicabile 
(menţionate mai jos) s-au respectat toate prevederile de securitate ş i sănătate care privesc 
concepţia (proiectarea), execu ţ ia, montajul, punerea în func ţ iune, exploatarea/utiiizarea ş i 
mentenanţa ş i s-au prevăzut, după  caz, măsurile ş i dotările cu echipamente ş i mijloace 
necesare ş i adecvate, astfel încât s ă  se prevină  riscurile poten ţiale de accidentare ş i/sau 
îmbolnăvire profesională  identificate pe perioada proiectării iar, acolo unde nu este posibil, 
cel puţin să  se diminueze consecin ţele acestora. 

4. lnstwcţiunîle generale de securitate şi sănătate în muncă  precum ş i 
responsabilitătile fiecârei p ă rţi (beneficiar, angajator, utilizator, executant, proiectant) sunt 
precizate în Legea 319/07, în HG privind cerin ţele minime de SSM, în normele generale 
NGPM 2002 ş i celelalte norme specifice de SSM (sau SPM) men ţionate mai jos. 
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5. În conformitatea cu acestea, la elaborarea documenta ţiei s-a procedat la: 
-identificarea riscurilor poten ţiale ş i a măsurilor necesare de eliminare sau reducere; 
-adoptarea de solu ţ ii ş i tehnologii de execu ţie adecvate (conf. NGPM 2002) ş i 

prevederea de echipamente de munc ă  (maşini, aparate, unelte sau instala ţii) în conformitate 
cu HG 1146/2006; 

-alegerea ş i montarea echipamentelor, aparatelor ş i materialelor în conformitate cu 
cerin ţele prescrip ţîilor/normelor tehnice ş i a celor de securitate ş i sănătate aplicabile, precum 
ş i în deplină  concordanţă  cu caracteristicile mediului în care vor fi utilizate ş i cu celelalte 
categorii de riscuri identificate; . 

-prevederea de mijloace de protec ţîe comune (balustrăzi, platforme, instalatii de 
evacuare noxe); 

-prevederea de mijloace/echipamente de protec ţie necesare ş i adecvate prevenirii 
accidentejor (dispozitive de siguran ţă , semnalizare şi control) pentru executarea lucrrilor 
ş i/sau efectuarea manevrelor în condi ţii de siguran ţă ; 

-prevederea, acolo unde este cazul, de blocaje ş i comenzi locale pentru interven ţii în 
caz de pericol, astfel încât daca la execu ţie, punere în functiune, exploatare ş i reparatii se vor 
respecta în totalitate normele de securitate în munc ă  nu se vor produce accidente de munc ă ; 

-prevederea masurilor de protectie si a mijloacelor de SSM, inclusiv cele individuale 
(EIP) cum ar fi salopete, bocanci cu bombeu metalic, casca de protectie, ochelari de 
protectie, etc. 

6. Pe perioada de executare a lucrărilor dar ş i în exploatare ş i la mentenanţă  se vor 
respecta: 

6.1 Regfementările generale de SSM cuprinse în: 
.- Legea nr. 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca (SSM); 
- H.G. 1425/2006, Norma metodologica de aplicare a legii 31912006, cu modificarile 

ulterioare; 
- H.G. 300/2006, privind cerin ţele minime de SSM pentru şantiere; 
- H.G. 97112006, privind Semnalizarea de securitate si/sau sanatate; 
- H.G. 109112006 privind cerin ţele minime de securitate şi sănătate la Jocul de munc ă ; 
- H.G. 1 146/30.08.2006 privind cerin ţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucratori a echipamentelor de munc ă ; 
- H.G. 1048/2006 privind utilizarea echipamentelor individuale de protectie; 
- HG 49312006 privind cerin ţele minime de securitate şi sănătate privind expunerea 

lucrătorilor Ja riscurile generate de zgomot; 
- HG privind măsurile aplicate în perioadele cu temperaturi extreme; 
- Norme Generale de Protec ţia Muncii ediţia 2002. 
6.2 Norme specifice de SSM (SPM): 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea ş i tă ierea metalelor - cod 2; 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a Jocalitatilor si 

pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie) - cod 20; 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru activit ăţi de vopsire - cod 26; 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si 

de incalzire - cod 28; 
- Norme specifice de protec ţie a muncii pentru lucrări de izolaţii termice, hidrofuge ş i 

protecţii anticorozive - cod 91. 
Prevederile din normativele NGPM, NSSM ş i NSPM menţionate mai sus se vor aplica 

in măsura in care acestea nu sunt in contradic ţie cu prevederile din Legea 31912006 ş i H.G 
menţionate mai sus (care cuprind ultimele reglementari în domeniul SSM adoptate dup ă  
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normele din UE), cu următoarele preciză ri referitoare la standardele la care se face trimitere 
în ele: 

-standardele men ţionate în reglementă ri (NGPM, NSSM, NSPM) sunt voluntare în 
sensul că , la aplicarea reglementă rilor, prevederile standardelor men ţionate în acestea 
reprezintă  cerin ţe minime; 

-se consideră  valabile următoarele: standardele men ţionate în cuprinsul reglement ă rii 
(dacă  acestea sunt în vigoare la data aplic ării prevederilor respectivei reglement ă ri) ş i 
standardele care au înlocuit ulterior standardele men ţionate în cuprinsul reglement ă rii 
(conform datelor publicate de ASRO, în condi ţiile legii); 

-se consideră  abrogate men ţiunile/prevederile din reglement ări care făceau referire la 
standarde care ulterior au fost anulate, conform datelor publicate de ASRO, în condi ţiile legii, 

-se consideră  abrogate men ţiunile/prevederile din NGPM care nu sunt în concordan ţă  
cu prevederile din Legea 319/2006 ş i H.G menţionate mai sus. 

ln acest sens în p ă rţile scrise ş i în planurile incluse în documenta ţie s-au folosit şi se 
face trlmltere la normele ş i standardele în vigoare la data prolect ă rll Ş l aplicabile domeniului 

( 	 6.3 lnstrucţiunile livrate de producători odată  cu furniturile. 
7. lnainte de pif şi de recep ţia lucrărilor se va verifica realizarea integral ă  ş i conformă  

a tuturor rnăsurilor de SSM, atît a celor comune cât şi a celor individuale (EIP). 
8. Pentru perioada de executie ş i exploatare/utilizare, conform tabelului de mai jos, s-

au identificat factori de risc ce pot conduce la accidente si s-au mentionat actiuni si masuri de 
reducere a riscurilor sau, dupa caz, a consecintelor acestora. 

Nr.crta Risc detectat Acţiuni si masuri propuse 

1 2 

ffi.Cadère  de Ia inaltime Accesul în zona de Iucru se va face numai pe caile de acc 
tabilite; 

•Se va lucra numai pe platforme destinate acestui scop; 

•Utilizarea obligatorie centuri de siguranta în cazul lucrului 1 
naltime; 

•Semnalizarea corespunzatoare a zonelor cu risc crescut d. 
adere 

2. Cadere de la acelasi nivel •Accesul în zona de lucru se va face numai pe caile de acce 
tabilite; 

lI  
Zona de lucru se va mentine curata si ordonata; 

Utilizarea 	de 	incaltaminte 	de 	protectie 	cu 	taipa 
anfiderapanta. 1 

3. Cadere de obiecte -lzolarea zoneior unde se lucreaza la inaltime; 

Nu se vor lasa piese sau scuie pe structuri situate la 
inaltime. 
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-Nu se va lucra pe doua nivele suprapuse, simultan. 

-Nu este permis accesul în zona de iucru al persoanelor care 
nu au casti de protectie si bocanci cu bombeu metaiic. 

4. ccidentare 	din 	cauza 	operatiilor 	de -Utilizarea de ecrane si dispozitive de protectie a ochilor si a 
sudura, taiere cu flacara etc. etei; 

-Zona cle lucru cu sudura va f semnalizata si protejata, 
pentru evitarea accesului persoanelor neavizate; 

-Utilizarea de sorturi si manusi de sudura. 

5. Accidentare 	la 	manipularea 	obiectelol}-Utilizarea de 	mijloace 	mecanice 	pentru 	manipulare 
grele obiecteIor greie; 

Lucrarile de acest gen se vor desfasura 	sub direct 
upraveghere a sefului de echipa. 

S. 	lfAccidentare din 	cauza 	operatiiior}f-iucrariie  la echipamenteie sub presiune se vor efectua sul 
llefectuate 	la 	instalatiile 	sub 	presiunestricta supraveghere a responsabiluiui autorizat - 

(arsuri) 11 
-Nu se vor efectua lucrari la instalatiiie sub presiune deca 

j
duPa ce acestea au fost izolate de surse. 

9. Enumerarea normeior recomandate mai sus nu e restrictiv ă , executantul şi 
beneficiarul (utilizatorul) având obliga ţia cunoaşterii şi respectă rii Ieg islaţiei, reg iementarilor şi 
a celorlalte norme in vigoare aplicabile genului de lucrari executate ş i tipuiui de activităţi 
desfăşurate. 

Măsurile de protecţia muncii şi tehnica securităţii munciî în timpul execu ţiei ş i în timpul 
exploatării privesc organul de execu ţie, respectiv cel de exploatare. Se atrage aten ţia, în mod 
deosebit, asupra efectu ării instructajului de protec ţia muncîi. ln timpul execu ţiei este 
necesară  prezenţa persoanelor caiificate la locul de muncă . Accesul la punctul de lucru, în 
unităţile aflate sub exploatare, se va efectua numai pe baza dispozi ţiei de iucru emisă  de 
şeful secţiei, care va asigura instructajul şi măsurile de protecţia muncii corespunzătoare. 
Activitatea va trebui supravegheat ă  cu atenţie deosebită  de către personalul calificat i bine 
instruit în scopul înlăturării eventualelor accidente. 

Măsurile de protecţia muncii pentru echipamentele tehnice trebuie s ă  conţină  pentru 
fiecare fază  a utilizării (montare, punere în func ţiune, probe, funcţionare, reglare, verificăii1  
remedieri defecte, între ţinere, demontare, reparare etc.) informa ţ ii ş i instrucţiuni scrise 
adecvate din punct de vedere al securit ăţ ii ş i sănătăţii referitoare Ia: 
- condiţiile de utilizare ale echipamentului tehnic; 
- situaţiile anormale previzibile; 
- învăţămintele rezultate din experien ţa utilizării echipamentului tehnic. 
4. INSTRUCŢIUNI ş l MASURI PREVAZUTE PENTRU SITUATIILE DE 
URGENTA 

1. Prezentele instruc ţiuni Şunt aplicabile pe perioada de executare a Iucr ă rilor 
prevăzute în documentaţie dar ş i în exploatare ş i mentenanţă . 

2. La elaborarea documenta ţiei s-au avut in vedere riscurile care pot genera situa ţii de 
urgenţă/dezastre (incendiu, caiamităti naturale - cutremur, inunda ţii, dezastre generate în 
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anumite situa ţii critice de echipamentele ş i/sau instalaţ iiie tehnologice prevăzute etc). 
3. ln conformitate cu prevederile art. 19 lit g) din Legea 307/06 prezentele instruc ţ iuni 

vor fi completate de către executant (pentru perioada .de execu ţie) ş i de beneficiar (pentru 
perioada de exploatare ş i mentenanţă), pe baza experien ţei proprii ş i a evaluă rii riscurilor, cu 
instrucţiuni specifice tehnologiilor şi echipamentelor de lucru folosite pentru fiecare loc de 
muncă , având în vedere legisla ţia ş i reglementă rile în vigoare la data respectivă . 

4. La elaborarea documenta ţiei, în conformitate cu prevederile în vigoare aplicabile 
(menţionate mai jos) s-au respectat toate prevederile care privesc concep ţia (proiectarea), 
execu ţia, montajul, .punerea în func ţiune, exploatarea/utilizarea şi mentenan ţa şi s-au 
prevăzut, după  caz, măsurile ş i dotările cu echipamerite ş i mijloace necesare ş i adecvate, 
astfel încât să  se prevină  riscurile poten ţiale specifice situaţiilor de urgen ţă  identificate pe 
perioada proiectării iar, acolo unde nu este posibil, cel pu ţin să  se diminueze consecin ţele 
acestora. 

5. Ca atare, pentru ap ă rarea împotriva incendiilor (All) se men ţionează  următoarele: 
5.1 ln conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ş i cu 

Ordinul nr. 163/67 privind cerin ţele pentru apărarea impotriva incendiilor, la elaborarea 
documenta ţiei s-au respectat toate prevederile normativelor, regulamentelor ş i instrucţiunilor 
şi s-au prevazut, după  caz, măsurile şi dotările cu echipamentul ş i mijioacele necesare şi 
adecvate de prevenire ş i stingere a incendiijor. 

5.2 Normele ce cuprind m ăsurile şi iristrucţiunile generale, in conformitate cu legisla ţia 
in vigoare şi aplicabile proceselor/utilajelorîinstala ţiilor/construcţiilor proiectate sunt: 

-Legea nr. 30712006 privind ap ărarea împotriva incendiilor; 
Ordin nr. 163/2007 privind normele generale de ap ărare împotriva incendiilor (NG AI1 

2007; 
-P1 18 Normativ de siguran ţă  la foc a construc ţiilor; 
-PE 009 - 93, vol. l si 11, Normativ PSJ in energetica; 
-Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 

construcţii şi instalaţii, cod C 300/94; 
-Metodologia privind identificarea, evaJuarea şi controlul riscurilor la incendiu, aprobată  

cu Ordin 210/07 al MAdmlnt; 
-Normele departamentale pentru sectorul metalurgie, aprobate prin Ordinul 145/86 aI 

MIM; 
-lnstrucţiunile tehnice specifice apărării împotriva incendiului elaborate sau men ţionate 

de producătorii utilajelor/echipamentelor/instala ţiilor şi materialelor prevăzute în 
documentaţie. 

5.3 Conform art. 23 din Legea 307106, pentru îndeplinirea cerin ţelor esenţiale care 
privesc securitatea la incendiu a lucr ărilor proiectate, la elaborarea documenta ţiei s-a 
procedat la: 

• alegerea. ş i • . montarea (echipamentelor, instala ţiilor, aparatelor ş i materialelor) şi 
execu ţia construcţiilor în concordanţă  cu riscul/cătegoria de incendiu ş i, unde este cazul de 
explozie, ş i cu ceielalte caracteristici ale mediului în care vor fi amplasate; 

• prevederea, acolo unde se impune, de mijloace tehnice de ap ă rare (conf. Anexa nr 5 
de la NG All 2007) ş i/sau de instala ţii specifice de protec ţie împotriva incendiilor (conf cap 111, 
secţiunea 3 din NG All 2007); 

Nu sunt necesare măsuri şi dotă ri noi suplimentare şi de aceea nu s-au stabilit 
instrucţiuni specifice de securitatea muncii, dispozitive, aparate ş i instalaţii de securitatea 
muncii (pt. execu ţie ş i/sau exploatare), echipament specific individual de protec ţie pentru 
personalul de execu ţie ş i de utilizare. 
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5.4Prezentul proiect cuprinde lucr ări de extinderi si moderniză ri, ale instala ţiilor 
existente. In consecin ţă : 

a) nu s-a modificat riscul/categoria de pericol de incendiu a construc ţiilortspaţiilor 
(proiectate, utilizate, etc) în conformitate cu preveclerile proiectului; 

b) nu sunt necesare măsuri ş i dotă ri PSI suplimentare; se vor utiliza cele existente; 
Acestea sunt stabilite conform normelor de specialitate (NGAÎI 2007 Anexa nr.5). 
5.5 lnainte de p.i.f. şi de recep ţia lucrărilor se va verifica respectarea cerin ţelor 

normelor în vigoare cu privire la : m ăsurile de siguran ţă ; realizarea integral ă  ş i de calitate a 
lucră rilor specifice All; dotarea corespunz ătoare cu instala ţii de protecţie ş i mijloace de 
apă rare împotriva incendiilor; existen ţa ş i afişarea permanentă  la loc vizibil a instrucţiunilor, 
beneficiar (conf. art. 19 lit g), în conformitate cu normele în vigoare ş i cu documentaţia 
tehnică  ş i celelalte aspecte cuprinse în proiect. 

5.6 Pentru perioada de execu ţie ş i exploatare/utilizare s-au identificat factori de risc ce 
pot conduce la incendii: 

- nerespectare reguli de lucru cu foc deschis; 
- utilizare de materiale, aparate, echipamente ş i instalaţii cu defecţiuni, improvizaţ ii sau 

fără  protecţii adecvate în raport cu materialele sau substan ţele combustibile din apropiere; 
- nerespectare instruc ţiuni de funcţionare, întreţinere ş i reparaţii a echipamentelor / 

instalaţiilor; 
- nerespectare m ăsuri de siguranţă  împotriva incendiilor ş i/sau exploziilor. 
La elaborarea proiectului, pentru perioada de execu ţie şi exploatare/utilizare s-au 

identificat factorii de risc ce pot conduce la accidente şi s-au menţionat măsuri de reducere a 
riscurilor sau, după  caz, a consecin ţelor acestora, conform tabelului de mai jos: 

Nr. crt. Denumire măsură  Reglementare aplicat (pres 

I cripţie, normativ şi standard) 
1 2 

1._lDotare cu mijloace tehnice şiinstalaţii_speciale:  

1.1 - mijloace tehnice de apărare 	 . Legea 307106 ; NGAÎI2007 art127 
* stingătoare ş i alte aparate de stins iricendii; şi Anexa nr 5 si 6 de la aceste 
* unelte şi produse de stins incendii (ladâ cu nisip, norme; 

panou cu unelte specifce, produse specifice etc); Ordin MIM 145/86 Anexa 1 şi/sau 
* pentru protecţia personalului de interven ţîe, PE 009193 vol 11, cap 7 si Anexa 1 
(conform celor specillcate în proiect) 

1.2 Prevedere de instala ţii ş i echipamente speciale pentru sesizare NG 2007 cap 111; NP 086; 11812 
şi/sau stingere încendij (conform celor specificate în proîect); NTE 007 cap IX (dotare gospodâcii 

ide cabluri); 

2  pentru perioada de execu ţie specifice şantierelor (vor fi Legea 307/O6cap ll sect a-7-a; 
stabilite si detaliate de executant): NGAÎI2007 cap IV sect a-2-a; 

lMàsuri 

pentru organizare şantier/pregâtire lucră ri; PEOO9 cap 1B7, cap 2G si cap 3si 
pentru executare lucrări prevâzute în proiect; 4 

 HG30012006; 

3 J Utilizare panouri de semnalizare specifice HG 971/06 anx 2 pct 3.5 si anx 4 

4 Masuri pentru etansare trecere tevi ] Legea 307106, NGAÎI2007 

5 Măsuri specifice de apărare la exploatarea instala ţiilor, attele Legea 307106 cap 11 sect a-6-a; 
decât cele cuprinse în proiect NGA71I2007 cap IV sect a-2-a; 

(vor fi detaliate de către beneficiar) PE009 cap 5 si 6 
OrdinMlM 145186; NExOI-06 

6. Pentru situaţiile de urgenţă  (SU), în conformitate cu Lega. 48112004 privind 
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protecţia civilă , cap. 4 (Atribu ţ ii şi obligaţii privind protecţia civilă , secţiunea Obliga ţiile 
conducătorilor institu ţiilor publice, agen ţilor economici, proiectan ţilor, constructorilor, 
beneficiarilor ş i salariaţilor) art. 30: 

6.1 S-a ţinut cont de evaluarea riscului seismic in zon ă  ş i de alte riscuri poten ţiale (ex. 
dezastre produse în anumite condi ţii de instalaţiile tehnoiogice, inunda ţii, după  caz -expiozii 
etc) şi la proiectare s-au respectat iar pentru execu ţie ş i exploatare s-au prevăzut măsurile 
necesare pentru eliminarea sau reducerea la minimum a consecin ţelor unor astfel de situaţii. 

6.2 La execu ţia lucrarilor prevăzuite în documentaţie şi in exploatare factorii de 
răspundere ş i angajatii vor respecta prevederile Legii nr. 481/2004. 

7. Enumerarea normelor, capitolelor ş i articolelor recomandate la pct. 4 şi 5 nu este 
restrictivă , executantul şi beneficiarul având obliga ţia cunoaşterii şi respectării tuturor 
normelor în vigoare aplicabile genului de lucrări executate respectiv de a tipului de activit ăţ i 
desfăşurate. 

5. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI 
La execu ţia ş i exploatarea instala ţiilor se vor respecta prevederile Ordona ţei 195/05 

privind protecţia mediului, completată  şi aprobată  cu Legea 265/05, . şi a celorlalte 
reglementâri în vigoare în acest domeniu: 

ln proiect, pentru realizarea instala ţiilor, s-au prevăzut echipamente, aparate şi 
materiale care respect ă  cerintele specifice de protectie a mediului înconjurâtor (zgomot, 
vibraţii, poluare aer, apa, sol, etc). Ca atare, acestea se vor achizi ţiona numai de la furnizori 
care respectâ reglementârile ce privesc certificarea calit ăţii şi respectarea cerin ţelor Ia 
introducerea pe piaţâ, în conformitate cu Iegisia ţia ş i reglementârile în vigoare. 

Pentru deşeurile provenite din etapa de execu ţie, exploatare şi/sau de la 
demolarea/demontarea instala ţiilor se vor respecta prevederile legisla ţiei şi reglementă rilor în 
vigoare: Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, Ordin. 95/2005 privind acceptarea 
deşeurilor la depozitare, etc. 

6. STADH FIZICE Si FAZE DETERMINANTE 
Proiectantul va fi solîcitat pentru a participa, împreuna cu delegatul beneficiarului, la 

veificarile ce se vor executa în urmatoarele stadii: 
- pe parcursul executiei, pentru toate lucrarile, înainte ca ele sa devina ascunse prin 

acoperire sau înglobare; 
- la terminarea fazei de lucrari; 
- la receptia preliminara a obiectelor. 
Fazele determinante în executia lucrarilor sunt indicate în Programul de control aI 

calitatii lucrarilor anexat. 

7. INDICATII DE EXPLOATARE 
61 PREVEDERI GENERALE 
1. Responsabilizarea 	exploată rii 	revine 	proprietarului, 	utilizatorului 	sau 

administratorului clădirii, care asigură  exploatarea tuturor instalatiilor. 
2. Proprietarii constructiilor precum si administratorii si utilizatorii constructiilor au 

obligatia, prin lege, să  efectueze la timp lucrările de întreinere si reparatii, respectiv sâ 
foloseascâ instalatiile din constructii în conformitate cu instructiunile de exploatare. 

3. Lucrările de modificări, modernizări, extinderi si reparatii capitale ale instalatiilor 
sanitare din clădiri trebuie făcute pe baza unui proiect cu respectarea reglement ărilor tehnice 
în vigoare si a avizelor organelor Tn drept, când este cazul. 
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4. Pentru alimentarea cu ap ă  si evacuarea apelor uzate este necesar s ă  existe un 
contract între societatea (regia) de distributie a apei si de colectare a apelor uzate si 
beneficiarul instalatiei interioare, iar din punct de vedere tehnic, racorduriie s ă  fie executate si 
întretin ute în conformitate cu reglement ările societătii .(regiei). 

Beneficiarul instalatiei interioare are urm ătoarele obligatii: 
- sâ respecte reglement ările tehnice privind buna functionare a aparatelor de m ăsură  

si control si să  evite degradarea lor; 
- să  mentină  curătenia în căminele de apometru sau la locul de amplasare a acestuia; 
- să  permită  personalului împuternicit de conducerea societ ătii (regiei) de distributia 

apei, accesul la căminul apometrului sau la locul de montaj al acestuia în vederea efectu ă rii 
controlului, înregistrării consumurilor si execută rii lucrării de întretinere si reparatii; 

- să  nu desigileze robinetele sigilate de delegatii societ ătii (regiei); 
- să  nu faca modificări ale instalatiilor în urma cărora se pot produce accidente, 

deteriorări, contaminări, ca de exemplu: racord ări ale instalatiei interioare cu vase sau 
:. 	recipiente, racordarea direct ă  între conductele de ap ă  si alte retele; 

- să  nu evacueze ape uzate care din punct de vedere al calit ătii, sâ contravină  
prevederilor Normativului pentru conditiile de desc ărcare a apelor uzate în retelele de 
canalizare a centrelor populate - NTPA 002/97 

- sâ nu evacueze în reteaua interioar ă  de canalizare substante, deseuri, reziduuri etc., 
care ar putea duce la înfundarea sau deteriorarea racordului de canalizare; 

- sâ asigure curătenia si integritatea căminului de racord. 
6.2 EXPLOATAREA INSTALATIILOR: 
1. Utilizatorii au obligatia sâ remedieze orice defectiune, îndat ă  ce aceasta a fost 

sesizate, limitând astfel pierderile de ap ă , de energie, sc ăderea gradului de confort, de 
sigurantă , etc. 

Până  la înlâturarea defectiunii se impune, dup ă  caz, scoaterea din functiune a 
punctelor de consum, a echipamentelor sau instalatiei defecte. 

2. Materialele, accesoriile si echipamentele folosite pentru executarea lucrârilor, 
trebuie să  fie însotite de certificatele de calitate si de garantie, agrementul tehnic sau 
certîficatul de omologare, precum si de instructiunile de punere în oper ă  si de exploatare ale 
producătoruiui. 

3. Controlul, verificarea si revizia racordurilor constau într-un control de suprafatâ 
(control exterior) si un control de adâncime (control interior). 

Controlul exterior se face lunar si const ă  în parcurgerea la suprafatâ a traseelor de 
câtre echipele de control. 

ln cadrul controlului exterior se verific ă : 
- dacâ pe traseul racordurilor sau/si în jurul c ămjnelor s-au ivit tasâri ale soluiui sau ale 

pavajelor,  
- dacă  capacele sau grătarul câminelor si gurilor de scurgere sunt crâpate sau lipsâ, 

creând pericol pentru circulatie si posibilitâti de introducere a gunoaielor în canal; 
- dacă  pe cămine si guri de scurgere sau rigole pluviale s-au depozitat diverse 

materiale, care împiedicâ vizitarea si interventia rapid ă  în caz de necesitate, respectiv dac ă  
împiedică  scurgerea apelor meteorice în reteaua de canalizare; 

- dacă  capacele si grătarele sunt asezate corect în lâcasul lor. 
Controlul interior al canalelor se face o dat ă  pe an cu ajutorul oglinzilor si lanternelor 

(canalele fiind de regulâ nevizitabile). 
ln cazul controlului interior se mai verific ă : 
- dacâ peretii si treptele câminelor au suferit degradâri; 
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- dacă  peretii tuburilor au suferit fisuri, deforma ţ ii, eroziuni si orice alte degrad ă ri, care 
favorizează  uzura anormală  a retelei; 

- dacă  scurgerea prin canale si prin rigolele c ăminelor se face normai si nu se produc 
depuneri. 

Se va verifica etanseitatea instalatiei de alimentare cu ap ă  rece si calda, functionarea 
normală  a armaturilor, starea reazemelor si a termoizolatiei. 

4.Dupa depistarea defectelor se va trece imediat la remedierea acestora , dup ă  caz, 
prin: 

- refacerea hidroizolaiei; 
- înlocuirea garniturilor defecte; 
- lipirea, sudarea sau înlocuirea conductelor fisurate; 
- izolarea corespunzătoare a conductelor; 
- desfundarea tuburilor de canalizare; 

ln cazul tasă rii terenului, se va remedia defectiunea la conducta si se va compacta 
terenul. 

5. Spă larea retelei exterioare de canalizare are drept scop prevenirea înfund ării 
canalelor prin depuneri care se înt ăresc. 

Spalarea se face cu apă  curată  sau uzată  colectata în căminele de spalare. 
Curătirea canalelor nevizitabile se face prin mijloace mecanice sau prin sp ă lare. 
Se recomandă  curătirea cel putin o dat ă  pe an. 
ln cazul în care canalul nu poate fi desfundat prin folosirea mijloacelor clasice, 

înseamnă  ca tubul este spart si pamântul a obturat trecerea. În acest caz se execut ă  
săpătură  si se înlocuieste tubul defect. 

6 La fiecare schîmb se va verifica disponibilitatea de functionare a pompelor (daca 
este cazul), luandu-se imediat masuri de remediere a defectiunilor 

7 Utilizatorul are obligatia de a respecta Programul de urm ă rire a comportării în timp 
a lucrărilor anexat caietului de sarcini. 

INTOCMIT 
ing. Fman 

J1s;2(f  
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CAIET DE SARCINI 

1. BREVIAR DE CALCUL 
1.1) ALIMENTARE CU APA POTABILA 

1. 1. 1) STABILIREA NECESARULUI DE APA 
Conform STAS 1478-90 «Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale - 

Prescriptii fundamentale de proiectare punctul 3.1.1.2. tabelul 4, necesarul specific de apa 
potabila este: 
SCOLI - Q total ap ă  = 20 l, pentru un elev pe program, din care ap ă  caldă  la 60°C, 51. 
Rezultă  următorul necesar de apă : 

-nr. elevi = 420 x 2schimburi = 820 elevi 
Q1= 820x20 = 168001/zi total apa, din care: Qacl ap ă  caldă  = 820 x 5 = 4200 l/zi 

-nr. profesori si personal auxiliar = 57 persoane 
Q2= 57x20 = 1 1401/zi total apa, din care: Qac2 ap ă  caldă  = 57 x 5 = 285 l/zi 

Rezulta urmatoarele debite carcteristice: 
Qap=Q1+Q2=179400 l/zi (17.94mclzi), din care apa calda Qap ă  caldă  =4485 l/zi (4.48mclzi). 
1. 1.2.) RACORD PRINCIPAL APA POTABILA SCOALA 

Conductele aferente instalatiei interioare de alimentare cu apa au fost dimensionate 
cu un debit de calcul stabilit în functie de simultaneitatea de functionare si frecventele de 
utilizare a obiectelor sanitare cu care este dotata cladirea. Pentru obiectele sanitare 
mentionate mai sus respectiv 6 fantani de baut apa, 13 lavoare, 10 pisoare si 24 vase WC (in 
conformitate cu tema de proiectare obiectele sanitare sunt alimentare numai cu apa rece) 
rezulta: E1=0, E2=18.77, Qap = 1.17 l/s =4.21mc/h 

Pentru Hg15m (inaltimea geodezica), rezulta un racord principal de alimentare cu 
apa potabila 01.1/2 (Dn40-PEHD 50x3) pentru care transportul apei se efectueaza cu o 
viteza V0.92m/s cu o pierdere de sarcina de 28 mmCAIm. 

1.2) CANALIZARE 
1. 2. 1) STABILIREA DEBITULUI DE APĂ  UZA TĂ  MENAJERA 

Debitul caracteristic de apă  uzată  menajerâ aferent instalatiei sanitare pentru imobilul 
reabilitat este: Quz = Qs, unde Qs = debitul de alimentare cu ap ă  caracteristic. 

Quz zi med = 17.94mc/zi 
Quz zi max = Kzi x Quz zi med = 1.3 x 17.94 mclzi = 23.32 mc/zi 
Quz orar max. = Ko x Quz zi max = 3 x 23.32 = 69.96 mc/zi = 2.92 mc/h = 0.8 l/s 

1.2.2) DIMENSIONAREA RACORDURILOR DE CANALIZARE MENAJERA 
Conform STAS 1 795-87 tabelele 1, 3 si 4, debitul de calcul se determina cu relatia: 
Qm = Qs + qs max, unde 
- qs rnax = 21/s (debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare, respectiv WC) 
- Qs = debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor de debit pentru scurgere (Es) 
Pentru obiectele sanitare mentionate la punctul 3.1 rezulta: 
Es=153.5, Qs=1.791/s, Qm=3.791/s=13.65 mc/h. 
Rezulta un racord individual de evacuare a apelor uzate menajere de la grupurile 

sanitare interioare aferente imobilului reabilitat avand Dnl60mm, care la o panta de montaj 
de 1 %, transpoprtul apelor uzate la sectiune plina se realizeaza cu o viteza vplin=1 .36m/s si 
qplin=24.761/s. Pentru preluarea si celorlate ape uzate colectate de pe incinta proprietatii se 
va monta un racord de legatura la reteaua stradala de canalizare avand DN300mm. 
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2PLANSELE CARE GUVERNEAZA LUCRAREA 
PLAN DE SITUATIE. RETELE APA-CANAL 	 ACOI 
PLAN AMPLASARE. RETELE APA-CANAL 	 ACO2 
PROFIL LONGITUDINAL 81 SECTIUNI CARACTERISTICE 	 ACO3 
CANIVOU EXTERIOR 40X40. COFRAJ Si ARMARE 	 AC04 
PLACA PREFABRICATA. COFRAJ 81 ARMARE 	 ACO5 
CAMINE DE BETON ARMAT. COFRAJ 81 ARMARE 	 AC06 

3. PRESCRIPTH DE EXECUTIE, MONTAJ Si PROBARE 
3.1 GENERALITATI 
INSTALATII DE ALIMENTARE 
La executia lucrarilor se vor respecta cotele si indicatiile din piesele desenate. 
Dupa montaj conductele se vor supune probelor hidraulice de etanseitate si rezistenta 

în conformitate cu normativele l 12 din 1978 si C56 din 2002. 
..•- • 	 Probarea se face cu apa potabila la presiunea de 6 daN/cmp pentru proba de 

rezistenta si 4 daN/cmp pentru proba de etanseitate. 
Durata încercarii va fi de 20 minute pentru proba de rezistenta dupa care presiunea va 

scadea la valoarea probei de etanseitate, mentinandu-se pana la terminarea verificarii 
conductelor. 

Dupa efectuarea probelor conductele se vor proteja anticoroziv. 
INSTALATII DE CANALIZARE 
Se vor respecta cotele si indicatiile din piesele desenate. 
lnainte de montare, tuburile se vor curata si verifica privind etanseitatea. 
Canalizarile se vor executa din aval în amonte dandu-se o atentie deosebita realizarii 

etansarilor Ia mufe. 
Proba de etanseitate se va executa conform prevederilor STAS 816-80, presiunea de 

proba nu va depasi 0,5 bari conform normativ 122-98. 
lnainte de executarea lucrarilor în camine si canivouri existente se va controla 

prezenta gazelor toxice si se vor Iua masuri corespunzatoare de aerisire. 
3.2INSTALATH SANITARE - EXECUTIE Sl MONTAJ 
PREVEDERI GENERALE 
1. Executarea instalatiilor sanitare se va face coordonat cu celelalte instalatii. Aceasta 

coordonare se va urmari pe întreg parcursul executiei, începand de la trasare. 
2. La traversarea planseelor sau a peretilor din beton armat se vor folosi golurile 

prevazute în proiect sau piese de trecere. În acest scop se va urmari realizarea acestora de 
catre constructor care are obligatia sa le realizeze odata cu turnarea structuriior respective. 

VERIFICAREA MATERIALELOR 
3. La executarea lucrarilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic si 

calitativ prevederilor proiectului, standardelor respective si respectiv, ag rementelor tehnice. 
4. lnaintea punerii în opera, toate echipamentele se vor supune unui controi vizual 

pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le reduca starea tehnica si 
caiitativa (deformari sau blocari la aparataje, starea filetelor, a flanselor, functionarea 
armaturilor etc.); se vor remedia eventualele defectiuni si se vor înlocui echipamentele care 
prin remediere nu pot f aduse în•stare corespunzatoare. 

5. La aparatele de masuri si control se va certifica existenta sigiliului si a buletinului de 
verificare emis de organele de metrologie. 

DEPOZITARE 81 MANIPULARE 
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6. Pastrarea echipamentelor de instalatii sanitare se face în magazii sau spatii de 
depozitare organizate în acest scop, în conditii care sa asigure buna lor conservare. 

7. Echipamentele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influenta 
nefavorabila pe durata depozitarii (tevi de otel, tuburi din fonta, capace din fonta, tuburi din 
beton etc.) se vor depozita în aer liber pe platforme special amenajate în acest scop, cu 
respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii. 

8. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea directa a soarelui, ca 
tevi din mase plastice, materiale de izolatii, obiecte sanitare din fonta etc. se  depoziteaza sub 
sproane sau în magazii. 

9. Armaturile, obiectele sanitare ceramice, aparatele de masura etc. se  pastreaza în 
magazii închise. 

10. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii 
muncii si în asa fel încat sa nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor 
casante sau usor deformabile ca armaturi, obiecte sanitare, aparate de masuri etc. 

TEHNOLOGII DE ÎMBINARE, ETANSARE Sl FASONARE A TEVILOR DIN OTEL, 
1 OTEL ZINCAT 81 A TUBURILOR TIP PEXAL 81 PPR 

11. Îmbinarea tevilor de otel zincate se va face prin fitinguri zincate sau prin flanse 
respectiv prin conectori speciali pentru tevile tip PEXAL. 

lmbinarea prin sudura nu se admite la instalatii sanitare decat pentru confectii metalice 
ca: distribuitoare, rezervoare etc. care, dupa executie, vor fi izolate anticoroziv. 

12. Filetul tevilor va corespunde prevederilor STAS 402 si trebuie sa permita 
însurubarea pieselor cu mana pana la cel putin jumatate si cel mult trei sferturi din lungimea 
filetului piesei. 

13. La îmbinarîle cu filet etansarea se va executa cu fuior de canepa îmbibat cu pasta 
de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert sau alte materiale 
omologate în acest scop (banda de teflon). Pentru tevile tip PEXAL se vor respecta indicatile 
tehnologice specifice de montare a conectorilor pe tub. 

14. Etansarea îmbinarilor prin flanse se va face cu garnituri confectionate din carton - 
STAS 1733 - unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit, îmbibat cu ulei de in fiert sau din 
alte materiale omologate în acest scop. 

15. Garnîturiie îmbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii, iar 
- 	periferia garniturii va ajunge pana la turuburile flansei. 

16. Pentru realizarea îmbinarilor prin fianse se recomanda utilizarea flanselor plate Cu 

filet. 
ln cazurile în care sunt necesare interventii frecvente în timpul exploatarii, se vor folosi 

îmbinari demontabile. 
lmbinarile cu racorduri olandeze sunt admise numai în locuri accesibile, vizitabile. 
MONTAREA CONDUCTELOR 
17. Conductele vor fi montate dupa ce, în prealabil, s-a facut trasarea lor. 
La trasare se vor respecta cu strictete pantele prevazute în proiect, astfel ca sa fie 

asigurata aerisirea si golirea completa a conductelor. 
18. Tevile sudate longitudinal se vor monta astfel încat sudura sa fie vizibila pe toata 

lungimea ei. 
19. Coloanele din otel zincat se fixeaza pe elementele de constructie prin bratari 

montate, de regula, cate una pe etaj, însa nu la mai mult de 3,50 m una de alta. 
CONDUCTE DE CANALIZARE DIN FONTA DE SCURGERE, PVC SAU 

POLIPROPILENA IGNIFUGATA 
20. Sustinerea conductelor orizontale se va face cu bratari ancorate de planseu sau 
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cu console din otel Iat sau rotund, în cazui montarii lor în lungul zidurilor. 
Distanta maxima între doua puncte de sustinere este de 2 m. 
21. Sustinerea coloanelor se va reaiiza cu bratari din otel rotund sau lat, fixate sub 

mufele tuburilor la distante de 2,50 - 3 m una de alta si prin console sub cotui de la baza 
coloanelor. 

22. Se recomanda utilizarea etansarii cu plumb si franghie gudronata pentru traseele 
orizontale ale colectoarelor de canalizare, indiferent de natura apelor transportate. 

23. La coloane se recomanda etansarea cu ciment si franghie alba. 
24. Se admite folosîrea pentru etansarea îmbinarilor a masticului bituminos cu 

franghîe gudronata (la tuburile din fonta). 
25. Montarea tuburilor si a pieselor pentru scurgere se face cu mufele contra sensului 

de curgere a apei. 
Se admite inversarea dispunerii mufelor numai pe coloane, cand se face legatura cu 

ventilarea secundara. 
26. Capacele pieselor de curatire se vor fixa cu suruburi, asigurandu-se etansarea cu 

garnituri din carton sau cauciuc. 
EXECUTAREA IZOLATI l LOR 
27. Lucrarile de izolare a conductelor vor fi începute numai daca în prealabil s-au 

efectuat probele de presiune. 
28. lzolatiile termice ale conductelor si aparatelor se vor aplica numai dupa curatirea si 

protejarea suprafetelor cu straturi anticorozive. 
29. lzolatiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de 

închidere si de manevra a elementelor de sustinere si la îmbinarile cu flanse, precum si la 
mansoanele de trecere prin elemente de constructie. 

30. La executarea lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile dîn Instructiunile 
tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de instalatii - C 142. 

CONDUCTE DE CANALIZARE DIN PVC-KG MULTISTRAT (wavin) Si PEHD 
MONTATE INGROPAT EXECUTIE Si MONTAJ 

PRESCRIPTII DE CALITATE A MATERIALULUI 
-Teviie si fitingurile produse de grupul Wavin sint realizate prin extrudare respectiv prin 
injectare din granule de PVC dur neplastifiat tip PA-1 1300. Extremitatile profilate ale tevilor si 
fitingurilor sunt prevazute cu inele de etansare tip BODE realizate din cauciuc sintetic. 
-Tevile si fitingurile sunt de culoare brun-portocalie (RAL 8023), inodore, insipide, netoxice si 
stabile la actiunea majoritatii agentilor agresivi. 

TRANSPORTUL, ÎNCÂRCAREA, DESCĂRCAREA 
În transportul tuburilor, planurile de prindere trebuie să  fie lipsite de asperităti. Tuburile 

trebuie prinse, evitând iesirile excesive în afara planului de înc ă rcare. Leg ăturile pentru 
fixarea încârcăturii pot fi realizate cu funii sau benzi de cânep ă  sau nylon, adoptând cele mai 
bune prinderi astfel încât tuburile s ă  nu sufere deterioră ri. 

Datorita greutatii specîfice reduse, tevile si fitingurile sunt usor de transportat si 
manevrat. 

Dacă  aceste operaij sunt efectuate manual, se va evita s ă  se târască  pe suprafetele 
mijlocului de transport sau pe orice alte suprafee dure sau cu asperit ăti. Depozitarea se va 
face pe un teren plan, stivele nedep ăsind înăltimea de 1,50 m indiferent de diametrul 
tuburilor. Când depozitarea se face în loc deschis, pentru perioade mai lungi, se recomand ă  
protejarea împotriva razelor solare. 

Piesele de racord si accesoriile se livreaz ă  în general în ambalaje, iar atunci când se 
livrează  fă ră  ambalaj va trebui avută  grijă  la transport si depozitare s ă  se evite lovirea si 
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îngrămădirea pentru a se evita deformarea sau deteriorarea lor. 
Trebuie evitat ca tevije sa intre in contact cu substante care ataca PVC-ul cum sunt: 

combustibilii pentru motoare, solventi, etc... 
TRASAREA Si NIVELMENTUL 

Înainte de începerea lucrărilor constructorui va materializa pe teren traseul conductei 
conform planselor din proiect, marcând punctele caracteristice (vârfuri de unghi, c ămine, etc.) 
prin borne sau tă rusi. ln cazul în care elementele de trasare din proiect sunt insuficiente sau 
apar neconcordanje între situajia din teren si proiect, se vor solicita clarific ă ri din partea 
proiectantului. 

De-a lungul aliniamentelor se vor bate t ă rusi din 50 în 50 de metri, de o parte si de alta 
a traseului, la o distanjă  suficientă  pentru a rămâne nedeplasati în timpul lucrărilor, pentru 
materializarea permanent ă  a axului conductei în timpul execujiei. 

Determinarea exactă  a adâncimii se va face cu rigle de nivel si cruci de vizare, pentru 
a asigura cotele din proiect si pante continue. 

SAPATURĂ  
Săpătura se va începe numai după  completa organizare a santierului, aprovizionarea 

cu tevi si celelafte materiale necesare, astfel ca santurile s ă  rămână  deschise numai pe 
timpul strict necesar. S ăparea santului se va face conform unui grafic detaliat al executiei 
conductei, întocmit de contructor pe baza posibilit ătilor de lucru ale santierului. 

Săpătura se va executa manual sau mecanizat conform prevederîlor din proiect. 
Săparea ultimuiui strat de 20 - 30 cm de deasupra cotei de pozare va fi executat ă  numai 
manual si în cazul săpăturii mecanizate imediat înainte de pozarea conductei. Amenajarea 
patului conductei se va face conform prevederilor din proiect. În dreptul sudurilor care se 
execută  în sant se vor executa adânciri si l ă rgiri locale ale transeei. Pământul rezultat din 
săpătură  se va depozita pe o singură  parte a transeei, opus ă  pă rtii pe care se lucrează  la 
asamblarea conductei; pe terenurile agricole solul vegetal se va depozita separat pentru a se 
realcătui stratul respectiv. 

POZAREA ÎN TRANSEE 81 UMPLEREA CU PĂMÂNT A TRANSEEI 
Lăjimea minimă  a unei transei este determinată  de valoarea diametrului D al 

tubulaturii, ad ăugând câte 20 cm de fiecare latur ă  a tubulaturii. B = D + 40 cm; B = l ătimea 
transeei. 

Când lătimea transeei (B) este mai mare decât în ă ljimea de acoperire (H) sau când B 
> = H/2 sau B > = 10 D, tubulatura se g ăseste în conditia asa zisă  sub pământ, conditie în 
care este supusă  unei sarcini suplimentare fată  de pozarea în transee. ln ă ltimea maximă  a 
acoperirii trebuie să  fie de 6 m pentru tubulaturile asezate în transee si de 4 m pentru cele 
pozate sub pământ. 

La umplerea transeei se tine seama de natura terenului si interactiunea dintre tub si 
teren. Pentru ca deformarea sâ nu dep ăsească  limitele admise de 5%, trebuie ca terenul 
înconjurător tubului să  fie bine bătătorit pentru a-i oferi un suport adecvat si pentru a avea 
rolui de element constructiv. Pentru a obtine deci, din laturi un rezultat satisf ăcător trebuie 
folosite materiale bătătoribile (exemplu nisip) până  la înâljimea de 15 cm deasupra 
generatoarei superioare a tubului. În cazul terenuriior sensibile la umezire, fundul transeelor 
se vor umezi si compacta. Umplutura în jurul tuburilor trebuie s ă  se facă , adăugând pentru 
început materialul pe ambele Iaturi ale tubulaturii, pân ă  la generatoarea median ă  a acesteia, 
împingând materialul sub tub si apoi compactându-l. După  compactare se reumple transeea 
cu acelasi material (exclus bolovani, bulgâri, pietris) pânâ la 15 cm deasupra generatoarei 
superioare a tubului si se b ătătoreste întreaga umplutură , cu exceptia zonei ocupate de tub. 
Umplerea înâltimii rămase a transeei până  la nivelul terenului, poate fi efectuat ă  cu acelasi 
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material al săpăturii (când nu este turb ă , mâl, materii organice, noroaie sau argile) în straturi 
succesive de 20 - 30 cm umezite si compactate, în asa fel încât densitatea p ământului pe loc 
să  atingă  90% din valoarea optimală  determinată  cu proba PROCTOR modificată . 

ln timpul operaţ iunilor  de umplere, compactare umplutură , trebuie să  se evite trecerea 
de sarcini grele peste transee. 

Umplerea, cel puţ in pe primii 50 cm, deasupra tubului, va trebui făcută  pe toată  
conducta (tronson) în aceleasi conditii de temperatur ă  exterioară . Umplerea este 
recomandată  sa se facă  în orele mai putin calde ale zilei. Se va proceda întotdeauna pe zone 
de 20 - 30 m, avansând într-o singură  direcţ ie sî posibil în urcare. Se va lucra pe trei p ă rti în 
acelasi timp, acoperirea (pân ă  la 15 - 20 cm pe tub) în zona adiacent ă  si asezarea nisipului 
în jurul tubului. Una din extremitătile păr[ii de conductă  va trebui să  fie mereu întretinută  
liberă  să  se miste, iar racordul pieselor speciaie va trebui efectuat dup ă  ce acoperirea a fost 
adusă  la 5 - 6 m de piesa însâsi. 

Dupa proba pe tronsoane transeea se va umple complet l ăsându-se libere îmbinâriie 
între tronsoane, si racordurile care se vor acoperi dup ă  proba general ă . La umplerea 
completă  a transeei se va avea grij ă  ca suprafata terenului să  fie refăcutâ conform destinatiei 
initiale. Excedentul de pământ se va transporta în zone unde sunt necesare umpluturi, în 
gropi, etc. 

3.3 CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA Si RECEPTIA INSTALATIILOR 
SANITARE 
CONDUCTE DE APA RECE 
1. Conductele de apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele încercari: 
- încercarea de etanseitate Ia presiune la rece; 
- încercarea de functionare la apa rece; 
2. lncercarea de etanseitate la presiune la rece se va efectua înainte de montarea 

aparatelor sj armaturjlor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte puncte de consum, 
extremjtatite conductelor f,ind obturate cu flanse sau dopuri. 

3. Presiunea de încercare la etanseitate si rezistenta la cald Ia conductele de apa rece 
si calda va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, indicata în proiect pentru instalatia 
respectiva de aiimentare cu apa, dar nu mai mica de 6 bari. 

Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si 
=- 	îmbinarilor, dar nu mai putin de 20 de minute. lntr-un interval de 20 de minute nu se admite 

scaderea presiunii. 
Presiunea în conducte se va realiza cu o pompa de încercari hidraulice si se va citi pe 

un manometru montat pe pompa, care se va amplasa în punctul cel mai de ios al 
conductelor. 

4. lncercarea de functionare la apa rece se va efectua dupa montarea armaturilor la 
obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica 
de regim. -Se va verifica, prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare, daca apa 
ajunge, la presiunea de utilizare, la fiecare punct de consum în parte. 

Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum 
corespunzator simultaneitatii si debitului de calcul. 

7. lncercarea de functionare se va efectua avand echipamentele în functiune, conform 
prevederilor din proiect (statii de ridicare a presiunii, aparate de preparare a apei calde, 
pompe etc.). 

CONDUCTE DE CANALIZARE 
8. Conductele interioare de canalizare vor fi supuse la urmatoarele încercari: 
- încercarea de etanseitate; 
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- încercarea de functionare. 
9. lncercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul 

conductelor si la punctele de îmbinare. 
10. Conductele prevazute cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul 

lucrarii, înainte de închiderea lor. 
1 1. lncercarea de etanseitate se va face prin umplerea cu apa a conductelor astfel: 
- conductele de canalizare a apelor meteorice pe toata înaltimea cladirii; 
- conductele de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele 

de pardoseala sau ale obiectelor sanitare. 
12. lncercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si 

a punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de 
scurgere. 

13. La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea 
pieselor de sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din 
proiect. 

CONDITII GENERALE ÎN VEDEREA RECEPTIEI INSTALATIILOR 
14. Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza în conformitate cu 

prevederile normatîvelor si a reglementarilor privind calitatea si receptia lucrarilor de 
constructîi si instalatii aferente si anume: 

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ 19-94 
- Legea calitatii constructiilor; 
- Normativ pentru verjficarea calitatîi si receptia lucrarilor de constructii si înstalatii 

aferente, indicativ C 56; 
- lnstructiuni tehnice pentru efectuarea încercarilor hidraulice si pneumatice la 

recipiente, indicativ 125. 
- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora nr. 

273/1 994. 
15. În vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut în 

conformitate cu prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucrarilor 
aferente, precum sî a instructiuniior de montaj ale producatorului de echipamente. 

16. Se vor avea în vedere în special conditiile tehnice privind: 
- echîparea cu obiecte sanitare si aparate corespunzatoare; 
- foiosirea echipamentelor prevazute în proiect; 
- respectarea traseelor conductelor; 
- functionarea normala a echipamentelor din statiile de ridicare a presiunii din centrale 

si puncte termice, la parametrii prevazuti; 
- montarea si functionarea corespunzatoare a obiectelor sanitare si a armaturilor 

aferente,de alimentare cu apa si de scurgere si a pieselor auxiliare; 
- rigiditatea fixariielementelor de instalatii de elementele de constructii; 
- asigurarea diiatariî libere a conductelor; 
- modul de amplasare a armaturilor si aparatelor de regiare, masura si control si 

accesibilitatea acestora; 
- echiparea si functionarea corespunzatoare a instalatiilor pentru stingerea cu apa a 

incendiilor, conform prevederilor din proiect si a indicatiilor producatorului echipamentelor; 
- aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibratiilor; 
- calitatea izolatiilor si vopsitoriilor; 
: aspectul estetic general al instalatiilor. 
ln vederea diminuarii posibilitatilor de coroziune si a prelungirii duratei de functionare a 
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instalatiilor se va face - obligatoriu - rodajul instalatiei de apa calda de consum timp de 60 
zile, la temperatura de regim de 45°C, dupa darea în folosinta a instalatiilor si receptionarea 
lucrarilor. 

17. Pentru lucrarile ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a 
executiei si se vor efectua probele înainte de izolare si mascare si se vor încheia procese - 
verbale pentru astfel de lucrari. 

18. Receptia lucrarilor se va face în prezenta investitorului sau a reprezentantului 
acestuia, iar dupa întocmirea proceselor - verbale de receptie, executantul va preda 
investitorului schema functionala a instalatiei si instructiunile de exploatare. 	- 

4. MATERIALE UTILIZATE 
Conducte de alimentare cu apa: 
-teava de PP-R Random-KIT VALROM SDRI 1 Pn20/20gradec Pn6/60gradec (instalatii 
san itare interioare aparente); 
-Teava 01 Zn 5TAS7656-80 cu filet si mufe (racorduri exterioare de alimentare cu apa 
montate in camine si canivouri); 
-Teava PEHD Water-KITVALROM PE80 SDRI3.6 PNIO (racorduri exterioare de alimentare 
cu apa montate ingropat in pamant). 
Conducte de canalizare: 
-Teava de polipropilena ignifugata pentru can ălizari interioare; 
-Teava din PVC muitistrat pentru canalizari exterioare montate ingropat si in canivouri. 

5. CALITATEA lN CONSTRUCTII 
Urmarirea comportarii in exploatare si mentinerea aptitudinii de exploatare pe toata 

durata de existenta a acesteia se va realiza in conformitate cu Legea 1 0/95 si HG 776197. 
Solutiile tehnice din proiect, de montare conducte si instalatii sanitare s-au efectuat Cu 

respectarea prevederilor din avize, din autorizatia de urbanism, a conditiilor tehnice de 
calitate corespunzatoare si asigurarea asistentei tehnice la P.I.F. 

INTOCMIT 
ing. Florim faman 
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6. PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

în conformitate cu Legea nr.1011995, art.22, aiin. e si normativele tehnice în vigoare, se stabileste 
prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de retele si racorduri exterioare de apa si canalizare: 

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau Documentul scris Cine înocmeste Nr.sş i data 
Nr se receptioneaza calitativ sî pentru care care se încheie si semneaza actului 

rt trebuiesc întocmite documente scrise incheiat 

O 1 2 3 4 
A. CONDUCTE APARENTE  

1 Faza premergatoare pozarii conductelor pe P.V. B + E 
traseul indicat în proiect (verificarea 

elementelor de sustinere si rezemare, a 
sectiunilorsi_a_pantelor_indicate_în_proiect)  

2 Faza premergatoare punerii in functiune P.V. + P.V.F.D. B + E + P+ 
(probe) INSPECTIA DE 

STAT IN 
CONSTRUCTII  

B. CONDUCTE MONTATE INGROPAT  
1 Faza premergatoare pozatii conductelor P.V. B + E 

(verîficarea_patuluide fundare)  
2 Faza premergatoare acoperirii cu pamant ca P.V.L.A + P.V.F.D. B + E + P + 

conductelor-probe INSPECTIA DE 
STATIN 

CONSTRUCTII  
CONSTRUCTI( AFERENTE - CANIINE Sl CANIVOURI  

1 Faza 	premergatoare 	turnarii 	betonului 	la P.V.L.A + P.V.F.D. B + E+P + 
kamine si canivouri INSPECTIA DE 

STATIN 
CONSTRUCTII  

Prezentul program va fi avizat de catre INSPECTORATUL DE STAT lN CONSTRUCTII, I  
aceasta rezervandu-si dreptul de participare la fazele determinante. 
NOTA: 
1. Coloana 4 se compieteaza ta data încheietii adutui pevazut în coioana 2. 
2. Executaatut va anunta în scrts ceiiaiti factoti interesati pentru participare cu niaxîmum 10 ziie înaintea datei ia care urmeaza a se faoe 
verificarea. 
3. La iieceptia oieduiui, ua exemplar din prezeatul program completat se va anexa ta cartea constructiei. 
LEGENDA. P.V. - prooes vetbal; P.V.LA prooes verbal lucrari ascunse; P.V.F.D. - proces verbal faza determinanta; P.V.R. - proces 
verbat reoeptie;B - beneficiar E - executant 

INTOCMIT 
ing. Flori Vaman 
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7. PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII ÎN TIMP A LUCRARILOR 

Nr.cr Obiectul Elementul care se urm ăreste Periodicitatea Observaţii 
t 
O 1 2 3 4 

Instaiatie - verificarea etan şeităţii la îmbină rile CU flanşe; Lunar Se iau măsuri 
alimentare • verificarea etan şeităţ ii ş i funcţionării armătu-rilor; Săptămânal urgente de 

cu apă  - 	verificarea 	protecţiei 	anticorozive 	ş i 	a Lunar remediere a 
:ermoizola ţiei; defecţiunilor care 
• verificarea supor ţilor; Lunar periclitează  
verificarea gradului de coroziune al elementelor Anual ş i înaintea funcţionarea 
omponente; reparaţ iilor normală  a reţelei 

planificate 
• verificarea funcţionării aparatelor de m ăsură  ş i Săptămânal 
control; 

T lnstaiaţia • verificarea integrit ăţii conductelor ş i a funcţionă rii Lunar Se planifică  şi se 
interioară  de ie ansamblu a instalaţiei; comandă  la unitaţile 

colectare • verificarea etanşă rilor la îmbină ri; Saptamanal de profil, executafea 
• verificarea gradului de coroziune a instala ţiei; Anual lucră rilor de 
verificarea stării protecţiei anticorozive; Semestrial reparaţii, constatate 

• verificarea supor ţilor. Semestrial a fi necesare. 
• verificarea functionarii ministatiei de pompare si ln fiecare zi 

electropompelor evacuare ape accidentale 

Reţea de • verificarea 	integrităţ ii 	căminelor, 	capacelor ş i Lunar Se planifică  ş i se 
canalizare 5cărilor de acces; comandă  la unitaţite 

• curăţirea depunerilor din cămine; Lunar ş i după  de profil, executarea 
precipitaţ ii lucrărilor de 

• urmărirea apariţiei de fisuri la pere ţii cămi-nelor; Trimestrial reparaţii, constatate 
- urmărirea apari ţiei tasărilor în jurul căminelor; Lunar a fi necesare. 
• verificarea funcţionării colectorului de canali-zarE, Lunar ş i după  
Î curăţirea de depuneri; precipita ţ ii 

urmărirea 	apariţiei 	tasărîlor 	pe 	traseul Lunar 
olectorului.  

INTOCMIT 
ing. Florin Vaman 
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9. LISTA PRESCRIPTII TEHNICE, STANDARDE 81 NORMATIVE APLICABILE 

SR ISO 4067-6:1996 	 Desene tehnice. lnstala ţ ii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu ap ă  
canalizare îngropate. 

STAS 6054.77 	 Terenuri de fondare. Adâncimi maxime de înghe ţ . 
STAS 1481-86 	 Canaliză ri. Reţele exterioare. Criterii generale Oj  studii de proiectare. 
STAS 1846-90 	 Canaliză ri exterioare. Determinarea debitelor de ap ă  de canalizare. Prescrip ţii de proiectare. 
STAS 2308-81 	 Alimentâri cu apâ °i canalizări. Capace Oj  rame pentru câmine de vizitare. 
SR 4163-1:1995 	 Alimentări cu apă . Reţele de distribuţ ie. Prescripţii fundamentale de proiectare. 

SR 4163-2:1995 	 Alimentă ri cu apă . Re ţ ele de distribu ţie. Prescripţii fundamentale de proiectare. 

SR 4163-3:1996 Alimentâri cu apă . Reţele de distribu ţ ie. Prescripţii de calcul. 
STAS 6002-86 Alimentâri cu apă . Cămine pentw bran°amente de apâ. Prescrip ţ ii tehnice. 
STAS 2448-82 Canalizări. Cămine de vizitare. 
STAS 3272-80 Canaliză ri. Grâtare cu ramâ din fontâ pentru guri de scurgere. 
SR 6819:1997 Alimentâri cu apâ. Aducţ iuni.  Studii, prescripţ ii de proiectare °i de execu ţie. 
STAS 9312-87 Subtraversârj de căi ferate °i drumuri de conciucte. Prescrip ţii de proiectare. 
STAS 10698-85 Alimentări cu apâ °i canalizâri. Temiinologie. 
STAS 2501-79 Hidrant înterior pentru clâdiri. 
STAS 1478-90 Construcţii civile °i industriale. Alimerttarea interioară  cu apă . 
STAS 1795-87 Canalizări interioare. Prescriptii fundamentale de proiectare. 
STAS 134310-89 Alimentări cu apă . Determinarea cantitâ ţilor de apă  de alimentare pentru centr populate. 

Presciipjii generale 
STAS 134311-89 Alimentărl cu apâ. Determinarea cantităjilor de apă  de alimentare pentw centr populate. 
STAS 9470-73 PJOI maxime 
SR EN 45014:2000 Criterii generale pentru declaraţia de confomiitate a furnizorului. 
STAS 982415-75 Trasarea pe teren a re ţelelor de conducte, canale °i cable. 
SR 859111-97 Reţele edilitare subterane. 
SR EN 1610:2000 Execuţia °i încercarea racordurilor °i re ţelelor de canalizare. 
STAS 957011-89 Marcarea °i reperarea re ţelelor de conducte °i cabluri, în localit ăţ i. 
STAS 18111iJ6/69 lristalaţli sanitare, de încâlzire central ă  ci de gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne °I 

cuJOri colwenţionale. 
STAS 8589.70 Culori eonvenţionale pentru lcientiflcarea conductelor care transportâ fluide în instala ţii terestre dj 

navale. 
STAS 1891-89 Conducte pentnj. Semne °i culori convenţionate. 
STAS 1895-19 A,gregate, aparate, rezervoare. Semne conven ţionale. 
STAS 185/6-89 Aarate de măsură  °i control. Semne convenţionate. 
STAS 297/1021 lndicatoare de secuiitate. 
STAS 11199-78 Simboluri grafice. Prescripţii generale. 
STAS 11200 Simboluii grafloe. 
STAS 1846/lo71 Siguranja circulaţiei. 
STAS 2099-79 Elemente pentru conducte. Diametre nomînale. 
STAS 2250-82 Presîuni nominale, presiuni de încercare, presiuni de lucw pentru armâturi °i piesele de legâtură  

ale conducteior. 
SR ISO 161-1:1995 levi djn matetiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare nominale 	1 

presiuni nominale. 
SR ,So 1167:1993 Ievi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea rezisten ţel la presiune 

inteiioară  
SR 130 3607:1995 levi din polietilenă. ToJeranţe la diametrele exterioare°i grosimile de perete 
SR ISO 4059:1995 Reţele de ţevi de polietilenâ. Pierderi de presiune la îmbinârile mecanioe. 
SR ISO 3663:1995 levi °i fltinguri din polietilenâ sub presiune. Dimensiunile fian °elor. 
SR ISO 9623:2000 Fitinguri cle adaptare de metal pentrui ţevi de polietilenă  °i polipropilenă  
STAS 1061712-84 levi din polietilenâ de înalt ă  densitate. Dimensiuni. 
STAS 1061714-76 levi din polietilenâ de înaftă  densitate. Metode de verificare a dimensiunilor. 
STAS 7656-80 1evi din oţel sudate longitudinal, pentru instala ţ ii. 
STAS 689811-80 levi sudate elicoidal, pentru caz general 
STAS 689812-80 levi sudate elicoidal, pentru construc ţ ii 
SR 40411 - 90 • 	 levi din oţel fâră  sudură , laminate la cald 
P 7-92 Normativ privind proiectarea °i executarea construc ţ iilor fundate, pe pământuri sensibile la 

umezire. 
l 22-99 Nomiativ pentw proiectarea °i executarea conductelor de aduc ţiune °i a reţelelor de alimentare 

cu apâ °i canalizare ale localit ăţ ilor. 
C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr ărifor de constwcţ ii °i a instalaţ iilor aferente. 
l 1-78 Normativ pentw proiectarea °i executarea instalaţ iilor  tehnico-sanitare °i tehnologice cudin ţevi 

de PvC neplastifiate. 
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P 96-86 lnstruckiuni tehnice pentru proiectarea °i executarea înstalakiilor de canalizare a apelor meteorice 
la clădiri industriale. 

C 90-83 Normativ pentru condikiile de desc ărcare a apelor uzate în rekelele de canalizare a centrelor 
populate 

NTPA - 002197 Normativul privind condikiile de evacuare a apelor uzate în rekelele  de canalizare ale localităkilor. 
- Ghidul de performankă  pentru instalakii sanitare din cl ădiri civile. 
/ 9-94 Normativ pentru proiectarea 0 i executarea instalakiilor sanitare 
C 139-87 lnstrucţ iuni tehnice pentru proteckia anticoroziv ă  a elementelor de construckii metalice. 
C 4-77 Prescripkii tehnice pentru proiectarea, execukia, instalarea, exploatarea, repararea °i verificarea 

recipientelor metalice sub presiune. 
l 25-72 lnstruckiuni tehnice pentru efectuarea încerc ărilor hidraulice °i pneumatice la recipiente 
Legea 107196 Legea apelor. 
Legea 10195 Legea privind calitatea în construcţ ii. 
Legea 137195 Legea privind proteckia mediului 
C 167-77 Norme privind cuprinsul °i modul de întocmire, completare °i p ăstrare a cărţii tehnice a 

construckiilor. 
C 56-85 Normativ pentru verificarea calit ăkii °i recepkia lucrărilor de construckii °i instalakii aferente. 
27311994 Regulament de recepkie a lucr ărilor de construckii °i instalakii aferente acestora. 

NORME DE PROTECIIA MUNCII Si PSI. 

*** Legea 90/96 cu privire la protec ţia muncii; 
Norme generale de protecia muncii (NGPM 98), elaborate Min. Muncii °i Proteckiei social&Min. S ănătăkii; 

PE 006 Norme generale de protecţ ia muncii pentru unităkili energetice, RENEL; 
Regulament cie protec ţ ia ci igiena muncii în construcţ ii, aprob. cu  Ordin 	9/N/93 MLPAT; 

NSPM Nome specifice de securitate a muncii pentru aliment ări cu apă  a localităkilor °i pentru nevoi tehnologice - cod 20; 
Nome speciflce de securitate a muncii pentru lucr ări de instalakii tehnico-sanitare °i de înc ă lzire - cod 28; 

Ordonanka Guvemului României nr. 60197 privind prevenirea °j stingerea incendiilor; 
NGPSI 98 Norme generale de PSI, aprobate cu Ordinul 775198 al Ministerului de lnterne; 
PE 009 Norme de prevenire, stingere °i dotare împotriva incenciiilor, RENEL; 

Norme de prevenire, stingere °i ciotare cu mijloace PSl pentru unit ăţ ile MICM °i MUEE (Ordin 30/43 din 81); 
Normativ de PSI la executare lucrărilor de construcţii °i instalaţii aferente, Ordin 20 N/94 al MLPAT. 

P1 1 8-99 Norme tehnice de proiectare °i reaiizare a construc ţiilor privind protecţia la acţiunea focului 

INTOCMIT 
ing. Florin 
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CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII AFERENTE 
RETELELOR Si RACORDURILOR 

EDILITARE DE APA Sl CANALIZARE 

1 .GENERALITĂŢ I 
1.1.Scop 
Scopul caietului de sarcini îl constituie stabilirea condi ţiilor tehnice de execu ţie a Iucră rilor în 
conformitate cu reg!ementă rile tehnice în vigoare(Ord.MF+MLPTL 1 01 3(4)/873(874) pct.2. 1 .Rolul ş i 
scopul caietelor de sarcini) 
1.2.Domeniul de aplicare 
Prevederile caietului de sarcini se refer ă  la execuţ ia lucră rijor pentru constructia imobiluiui din Galati, 
beneficiar Sterea Gheorghe. 
1 .3.Categoria ş i clasa de importan ţă  
Lucrarea se încadrează  în categoria de importan ţă  normală  (C) conf. HGR nr.766197.Proiectantul a 
stabiiit în conformitate cu H.G. 766/10 dec. 1997 art.20,aplicarea modelului 3 de asigurare a calit ăţii. 
1.4.Condiţii de mediu 
Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei,aerului,solului ş i 
subsolului ş i nu sunt generatoare de noxe. 
După  terminarea lucrărilor se va curăţa solul de toate materialele rămase de la lucrare. 
Prin lucrările care fac obiectul prezentei documenta ţii,nu se evacuează  în mediul ambiant 
substante reziduale sau toxice care s ă  afecteze într-un fel calitatea apei,aerului ş i subsolului 
deci nu influen ţează  negativ mediul înconjurător. 

2.MATERIALELE COMPONENTE ALE LUCRARII. 
2.1. Proprietăţile fizico-chimice, mecanice. 
2.1.1.Pământ de umDlutură . 
-greutatea volumetrica (aparentă ) pentru pământul uscat d = 1,60 N/cm3 ; 

-greutatea volumetr,ca (aparentă  ) pentru pământul saturat sr= 2,OON/cm 3 ; 

- gradul de umiditate : 0,4 S r 0,8; 
-indicele de plasticitate: 20 l, 35; 
2.11.2APa  
Trebuie să  satisfaca cerinţele prevăzute de STAS 790-84 ş i prevederile codului de practica N E 012-
99. 
2.1 .3.Ciment 
La executia lucrărilor de betoane şi mortare se va utiliza ciment IIA-32,5 coriform SR 1500196. 
2.1 .4.Agregate 
Trebuie să  satisfacă  cerin ţele prevăzute în STAS 1667-76 ş i normativul NE 012-1/2007 
2.1 .5.Beton 
Betoanele utilizate în lucrare s-au stabilit conform coduiui NE 012-112007 
Cerinţele privind caracteristicile betonului sunt prezentate în NE 012-1/2007 
2.1.6.Armături 
Oţelul beton trebuie să  îndeplineasca condi ţiile tehnice prevăzute în STAS 438/1-89, STAS 438/2-91, 
specifica ţiei tehnice privind cerinte ş i criterii de performan ţă  pentru armături ST 009-96 ş i codului de 
practica NE 012-1/2007 cap. 10. 
2.1 .7.Cofrae 
Trebuie să  satisfacă  condiţiile prevăzute în codul de practic ă  NE 01 2-1/2007 ş i normativul Cl 1-74. 
2.3.Probe, încercări. 
2.3.1.Pământ de umplutură  
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Se vor face încercari pentru determinarea granulozit ăţ ii conf. STAS l 91 3/5-85, pentru identificarea 
pământului conf., STAS l 243-88, determinarea permeabilit ăţ ii conf. STAS 1 9 I 3/6-76, caracteristicilor 
fizico-mecanice conf. STAS 1913/12-88 si determinarea greut ăţ ii volumetrice conf. STAS 1923/15-75. 
2.3.2.Piatra brută . 
Se vor face încercă ri conf. SR 600/2000 tab.1O. 
2.3.3.. 
Trebuie să  satisfaca condi ţiile din STAS 790-84 şi prevederile codului de practica NE 01 2-1/2007 
2.3.4.Ciment. 
Metodele de încercare sunt reglementate prin SR 227-2/1994, SR 227-5/1996, SR EN 196/1-1995, 
SR EN 196/2-1995, SR EN 196/3-1995, SR EN 196/4-1995, SR EN 19615-1995, SR EN 196/6-1995, 
SR EN 196/7-1995, SR EN 196/21-1995, STAS 5296-77 ş i Normativ NE 012-112007 pct. 17.2.1.1. ş i 
Anexa 6.1. 
2.3.5. Agregate. 
Trebuie să  satisfacă  cerin ţele prevăzute în STAS 4606-80 ş i NE 012-112007 
2.3.6.Beton. 
Trebuie să  satisfaca cerintele prev ăzute în STAS 1275-88, STAS 1759-88, STAS 2414-91, STAS 
3519-76, STAS 6652/1-82, NE 012-112007 
2.3.7.Armături. 
Oţelui beton trebuie să  îndeplineasca condi ţiile tehnice prevăzute în STAS 438/1-89, STAS 438/2-91, 
specificaţiei tehnice privind cerin ţe ş i criterii de performan ţă  pentru armaturi ST 009-96 ş i codul de 
practică  NE 012-112007 
2.3.8.Cofraje. 
Trebuie să  satisfacă  condiţiile prevăzute în normativele NE 012-1/2007 cap. 11 ş i C1 1-74. 

lncercările ş i verificările de materiale se vor face în laboratoare atestate. 

3.DESCRIEREA LUCRARILOR Si ORDINEA DE EXECUTIE. 
3.1 .Lucrări de betoane. 
La executarea eiementelor sau structurilor din beton ş i beton armat se aplică  prevederile prescripţiei 
tehnice NE 012-112007 « Cod de practică  pentru executarea lucrăriior din beton, beton armat ş i beton 
precompnmat. 
Inainte de începerea lucrănlor, executantul este obligat s ă  examineze proiectui ş i să  aducă  la 
cunoştintă  investitorului eventualele lipsuri, nepotriviri sau dificult ăţi de adaptare la teren ş i execuţie a 

-- 	proiectului. 
Detalierea regulilor de execuţie ş i de control al calităţii se va face de către executant cu respectarea 
cerinţei de la pct.1. Acesta va transmite investitorului planul de control al calit ăţiî, verifică rî ş i încercă i 
(PCCVI ) şi va anexa, la cerere, procedurile de execu ţie şi control. 
Toate echipamentele utilizate pentw prepararea, transportul şi punerea în operă  a betonului, inclusiv 
a celor pentru prepararea agregatelor, trebuie să  fie atestate de CNAMEC-MLPTL. 
Betoanele presctise se vor realiza în sta ţii autorizate. Sta ţia ş i utilizatorul au obliga ţia de a livra, 
respectiv de a comanda, beton numai pe baza unor comenzi în care se vor înscrie tipul de beton ş i 
detalii privind compozi ţia betonului,conform NE 012-1999, pct. 6 1.1. ş i 6.1.2., programul ş i ritmul de 
livrare, precum ş i partea de structură  la care se va folosi. 
Livrarea betonului trebuie înso ţită  de un bon de livrare - transport beton. Compozi ţia betonului se 
stabileşte ş i/ sau se verifică  de un laborator autorizat. 
Prepararea betonului se va realiza cu respectarea condi ţiile din NE 012-1/2007, pct. 9. 
3.2.Transportul betoanelor. 
Transportul betonului trebuie efectuat luînd m ăsurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea 
componenţilor sau contaminarea betonului; 
Condiţiile care trebuie îndeplinite la transportul betonului sunt stipulate în NE 012-1/2007, pct. 12.1. 
3.3. Pregătirea turnă rii betonului. 
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Turnarea betonului poate s ă  înceapă  numai dupa îndeplinirea condi ţiilor specificate în NE 012-
1/2007, pct. 12.2. 
Inainte de începerea beton ă rii, constructorul ş i reprezentantul beneficiarului vor analiza rezultatele 
obţ inute la încercariie preliminare ale betoanelor, consemnându-se prevederile caietului de sarcini în 
legătură  cu materjalele folosite, clasa betonului, clasa de expunere, tasarea, gelivitatea si gradul de 
impermeabilitate; 
Suprafeţele de beton turnate anterior ş i întă rite, care vor veni în contact cu betonul proaspat, vor fi 
curăţate de pojghi ţa de lapte de ciment (sau de impurit ăţ i); suprafe ţele nu trebuie să  prezinte zone 
necompactate sau segregate ş i trebuie să  aibă  rugozitatea necesară  asigurării unei bune legaturi 
între cele două  betoane. Se va avea în vedere cerintele codului de practic ă  NE 012-1/2007, pct.13; 
Pentru asigurarea unei prize foarte bune între betoanele de vârst ă  diferită , înaintea turn ă rii betonului 
proaspăt se va avea în vedere buceardarea, cur ăţarea suprafe ţei de beton existent ă  ş i stropirea cu 
apă  până  la saturare. 
Se vor asigura condi ţii necesare recolt ă rii probelor la locul de punere în operă  ş i efectuă rii 
determină rilor prevăzute pentru betonul proaspăt la descărcarea din mjlocul de transport; 
ln baza verifică rilor indicate de NE 012-1/2007, pct. 12.2.1., se va consemna aprobarea începerii 
betonării de către: 
• 	responsabilul tehnic cu execuţia, 
• 	reprezentantu! beneficiarului (în cazul fazelor determinante, în func ţ ie de programul de 
control, la verifică ri participă  ş i proiectantul ş i reprezentantul ISC-IJC); 

Dacă  betonarea nu a început în max. 7 zile de le data aprobării, se face o nouă  verificare ş i se 
încheie un nou proces verbal de aprobare. 
3.4. Armarea betonului. 
Armăturile vor fi confecţionate din OB 37 ş i PC 52 conform prevederilor din detaliile de armare; 
Abateriie limită  la fasonarea ş i montarea arm ăturilor sunt indicate în NE 012-1/2007, anexa 11.2. 
Grosimea stratului de acoperire în beton a arm ăturilor va fi de 25 mm conform prevederilor din 
proiect. 
ln cazul în care nu se dispune de sortimentul şi diametrele prevăzute în proiect se va proceda la 
înlocuirea acestora cu avizul proiectantului şi cu respectarea stricta a prevederilor Normativului NE 
012-1/2007; înlocuirea se va înscrie în plan şele de executie care se depun la Cartea Constructiei; 
lnlocuirea armătunlor cu bare din alt tip de o ţel decât cel prevăzut în proiect se va efectua numai cu 
avizul proiectantului. 

; Y 	La montarea armăturilor se vor respecta prevederile din STAS 101 1 1/2-87. 
3.5.113etonarea 
Betonarea se execută  sub conducerea nemijlocită  a responsabilului tehnic al Iucră rii ,care va fi 
prezent permanent la locul de punere în oper ă  a betonului. 
Betonul va fi pus în operă  la un jnterval căt mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare.Nu se 
admite depăş irea duratei maxime de transport ş i modificarea consisten ţei betonului.Durata maximă  
de transport ,în funcţie de temperatura mediului ş i tipul de ciment folosit ,este specificată  în NE0I2-99 
,tabelul 12.1. 
Se recomandă  ca temperatura betonului proaspăt ,înainte de turnare ,s ă  fie de 50-300C.Temperatura 
sub care nu se betonează  este de 50C.În cazul în care se va lucra pe timp friguros se va respecta 
normativul Cl 6-84. 
Compactarea betonului este obligatorie ş i .se poate face prin vibrare. 
Betonul se introduce în•lucrare prin turnare continu ă  (se consideră  turnare continuă  când stratul de 
beton superior se toarnă  înainte de începutul prizei stratului inferior) 
Betonul se va turna în straturi de 20-50 cm ,astfel ca s ă  se realizeze beton cu compactare uniformă . 
ln măsura în care este posibil ,se vor evita rosturile de lucru ,organizându-se execu ţia astfel încât 
betonarea să  se facă  fă ră  întrerupere .Când rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozi ţia ş i tratarea lor 
se va stabili conform normativului NE-012-99 pct.13 ş i anexa IV .3.La întreruperea beton ării din cauza 
temperaturii scăzute ,rostul se protejează  pentru a evita îngheţarea betonului,iar dacă  întreruperea se 
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face din cauza unei ploi toren ţiale ,protecţia trebuie să  fie impermeabilă  pentru a evita spă jarea 
cimentului. 
Pe betonul proaspăt este interzis ă  circulatia lucrătorilor în primele 24 ore. 
3.6. Decofrarea 
Elementele pot fi decofrate în momentul în care betonul are o rezisten ţă  suficientă  pentru a putea 
prelua integral sau,dup ă  caz ,parţial sarcinile pentru care au fost proiectate,respectându-se 
prevederile codului NEOI 2-99,pct. 14. 
Decofrarea elementelor de beton se va face cu grij ă  pentru a elimina orice posibilitate de ştirbire a 
muchiilor sau de deteriorare a fe ţelor. 
3.7. Tratarea betonului după  turnare. 
Acoperirea cu material de protectie se va realiza de îndat ă  ce betonul a căpătat suficientă  rezistentă  
pentru ca materialul s ă  nu adere la suprafa ţa acoperită .Protecţia betonului se va realiza cu diferite 
materiaJe(prelate,strat de nisip,rogojini etc).Materialele de protec ţie vor fi men ţinute în permanen ţă  în 
stare umedă .Realizarea protec ţiei betonului va ţine seama de indica ţiile din NE 012-1/2007 pct.15.4. 
ln cazul în care temperatura mediului este mai mic ă  de + 5°C nu se va proceda la stropirea cu ap ă , ci 
se vor aplica materiaie sau pelicule de protec ţie. 
Pe timp ploios suprafe ţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilen ă , atât 
timp cât prin căderea precipita ţiilor există  pericolul antren ării pastei de ciment. 
3.8. Remedierea defectelor constatate la elementele de beton. 
Remedierea defectelor se va face conform Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a 
defectelor pentru elementele de beton şi beton armatC149-87. 
Beneficiarul lucrăni are obligaţia ca ,imediat ce constat ă  apariţia unor defecte ,s ă  solicite analizarea 
cazului de cătreproiectantul lucrării sau efectuarea unei expertize tehnice de c ătre un specialist 
autorizat. 
După  terminarea lucrărilor de remediere ,elementele de beton respective se dau în exploatare cu 
respectarea prevederilor din NEOI 2-99, C56-85,C1 49-87. 
3.9. .Controlui calitătii lucrărilor. 
Controlul calitătii lucrărilor executate se face având la bază  Legea 1 0 din 1995 privind calitatea în 

construcţii HG 92511995,HG76611997,normativul C56-85, ş i codul NE0I2-99. 
Clasificarea controlului ş i procedeele de control al calita ţîi în construcţii sunt indicate în NEOI2-99 
cap1 7. 
3.1 O.Probe,teste,verificări. 
3. 10. 1 Lucrări de săpătură  şi umpluturi. 
La realizarea lucrărilor de săpătură , executantul va trebui: 
• 	să  asigure în permanenţă  stabilitatea taluzurilo aferente lucrării; 
• 	să  asigure securitatea lucr ătorilor şi a lucrărilor definitive; 
• 	sa ţină  seama de datele impuse de lucrarea definitiv ă ; 
• 	să  respecte succesiunea fazelor de execu ţie; 
• 	să  respecte toate indica ţiile din plansele existente în proiect; 
• 	să  respecte condi ţiile impuse de normativul C 16/84 cu privirew la realizarea umpluturilor pe 
timpfriguros; 
• 	să  respecte tehnologia de compactare, inclusiv grosimea straturilor ( pamântul se va a şeza în 
straturi de 1 5-20 cm. grosime şi se va compacta cu placa vibratoare, pân ă  la atingerea unui grad de 
compactare de D= 95% conf. STAS 9850-89. 
3. 1 O.2.La lucrările de umplutură  ş i săpături se vor verifica: 
• 	dimensiunile ş i poziţia conturului funda ţiilor în comparaţie cu proiectul ş i cu abaterile 
admisibile; 
• 	realizarea pantelor longitudinale şi transversale precum ş i a altor lucrări de colectare ş i 
evacuare a apelor; 
• 	existenţa unor dislocări, lunecări, infiltratii, izvoare, necunoscute la data întocmirii proiectului; 
• 	lista abaterilor admisibile, s ă  corespund ă  anexei 11.2.2. din Normativul C 56-85; 
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• 	verificările pe parcurs se vor efectua pentru toate elementele construc ţiei ş i se vor înregistra în 
procese verbale de lucrări ascunse; 
• 	apariţia eventualelor dislocări, lunecări, (în cazul apari ţiei lor executantul lucr ă rilor va înştiinţa 
de urgenţă  beneficiarul şi proiectantul pentru a lua împreun ă  
• 	ş i în cel mai scurt timp m ăsuriie necesare). 
• 	caracteristicile terenului de fundare ş i ale pamântului de umplutură  pe baza proceselor verbale 
încheiate pe parcursul execu ţiei, la care se anexeaz ă  rezultatele determin ărilor de Iaborator ş i 
măsurile indicate de proiectant în cazul unor neconcordan ţe faţă  de situa ţia prevăzută  la proiectare; 
• 	natura pământului de umplutură , care trebuie să  fie aceiaş i cu cea prevăzută  în proiect ş i 
admisă  de prescrip ţiile specifice; 
• 	umiditatea optimă  de compactare. 
Verificarea compact ării umpluturilor se va face pe tot timpul execu ţiei Iucrărilor, conform STAS 9850-
89, rezultatele tuturor verific ărilor înregistrîndu-se în procese verbale de lucr ă ri ascunse. Se vor 
respecta abaterile admisibile conform Normativului C 56-85, anexa 11.2.3. 

3.10..3. Lucrări de betoane. 
.- 	Laboratorul sta ţiei de betoane va analiza lunar rezultatele încerc ă rilor efectuate la vârsta de 28 zile şi 

va face ,cu acordul scns al laboratorului care a efectuat sau verificat reteta ,eventualele corec ţii ale 
dozajului de ciment sau alte m ăsuri necesare în vederea asigur ă rii calităţii betonului. 
lnginerul responsabil cu realizarea lucrărilor din beton va trebui s ă  urmărească  prelevarea probelor 
pentru controlul calit ăţii betonului proaspăt ş i întărit conform STAS 1759-88,STAS 1275-88,STAS 
241 4-91 ,STAS 35 1 9-76,STAS 5585-71 ,STAS665211 -82 ş i C26-85. 
ln NE 012-112007 ,anexa Vl.2 sunt prezentate în detalîu verifîc ările ce trebuie efectuate în diferitele 
etape ale execu ţiei.La verificarea nivelelor de performan ţă  ale betonului,stabilirea sistemelor de 
verificare şi a planului de prelevare de probe,se vor avea în vedere prevederiJe de la pct. 
17.2.2.Criterii de conformitate. 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  
4.1 ..Reglemantări cu caracter generai 
STAS 10107/0-90 Calculul şi alcătuirea elementelor din beton ,beton armat ş i beton precomprimat 
STAS 1010711-90 Constwcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Plan şee din beton armat şi beton 
precomprimat. Presaipţii generale de proiectare. 

- 	P100-112006 Normativ pentru proiectarea antiseismic ă  a constructiilor de locuin ţe,social- 
culturale,agrozootehnce şi industriale 
4.2...Reglemantări prîvind execuţia lucrăriior de fundaţii 
NP 1 1 2-04 Normativ prîvind proiectarea ş i executarea lucr ărilor de fundatii directe la construc ţ ii 
C1 60-75 Normativ privind alcătuirea şi executarea pilo ţilor pt.funda ţii 
4.3... Reglementări privind executarea Iucrărilor de cofraje 
C1 1-74 lnstrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construc ţii a panourilor din placaj pentru 
cofraje. 
4.4.. Reglemantări privind executarea lucrărilor de betoane 
C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr ărilor de construcţii 
P59-86 lnstrucţiuni tehnice pentru proiectarea ş i folosirea armării cu plase sudate a elementelor de 
beton. 
C28-83 lnstrucţiuni tehnice pentru sudarea arm ăturilor de o ţel beton 
Cl 30-78 Jnstruc ţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor. 

C149-87 lnstrucţiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton ş i 
beton armat. 
NPO07-97 Cod de proiectare pentru structuri şi cadre din beton armat 
4.5. ..Reglementări privind verificarea calităţii 511 recepţia lucrărilor de construcţii ş i instalatii. 
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ANTEMA$URATOARE 
finantare : UAT 
pentru lucră rile cie: RETELE Si RACORDURI EXTERIOARE EDILITARE DE APA Si CANALIZARE 
fa obiectul: COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TECUCI 
mvestitia: REABILITAREA UNITATII SCOLARE  

Nr 
Pozitia din 

oferta, contract 
(încadrare) 

Denumire ş i caracteristici tehnice UM 

O 1 2 3 4 
ANTEMASURA TOARE NR. 1 

TERASAMENTE  
i DG04B1 Desfacere de borduri cie piatra sau beton ml 1.00 
2 DG05AI Decapare de imbracaminti astfaltice (latime sapatura + 1.2m) mp 147.00 
3 DG06AI Spargerea si desfacerea betonului de ciment pentru pozarea 

conductelor(latime sapatura +1.2m, gmed=O.15m)  
mc 22.05 

4 DE1OEI Borduri prefabricate din beton pentru trotuare ml 1.00 
5 DHOICI Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala 

(latime_sapatura_+1 .2m,_gmed=O.1 m)  
mc 15.00 

6 DCO2B1 lmbracaminte din beton de ciment la drumuri industriale (latime 
sapatura +1.2m, gmed=0.15m)  

mp 147.00 

7 DBOIAI Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase mp 147.00 

DB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor cie baza in vederea aplicarii mixturii 
astfaltice  

1 OOmp 1.47 

9 DBI681 lmbracaminte din beton astfaltic cu agregate marunte executata la cald mp 147.00 

101 TsA04CI Săpatură  manuală  de pamânt în spa ţii Iimitate, având peste 1.00 m 
Iăţime executată  cu sprijiniri cu evacuare manual ă :  

mc 190.00 

conducta PVcmultistrat Dn300: mc 138.00 
camine apa si canalizare: mc 40.00 

canivouii apa si canaiizare: mc 12.00 

11 TsEOICI Nivelarea manuală  a fundului săpătuni lOOmp 0.92 
12 TsFO5A1 
- 

Spajiniri de maluii cu dulapi metafici aşezaţi orizontal, la săpături 
executate în spaţîi  Iimitate, având pănă  la 4.00m lăţime între maluri 

mp 276.00 

1 3 TsDOl Cl împrăştierea cu lopata a pământului afânat în straturi uniforme de 10 
cm grosime: 

mc 167.00 

volum total săpatură : mc 190.00 

Se scade volumul ocupat de lucrări: mc 51.36 

volum ntsp montaj conducta PEHD si PVC: mc 36.00 

camine apa si canallzare: mc 12.84 

canivouri apa si canalizare: mc 2.52 
Rezultă : mc 139.00 

Se adauga 20% pentru cavafieri si spor de infoiere mc 167.00 

141 TSDO4B1 Compactarea manuafa a umpluturilor mc 139.00 
15 TrAO5AOI Transportapă . t 1 	13.90 
16 TsDI5BI Umpiutură  de nisip compactată  manual mc 32.00 
17 TrAOIA05 Transportul pământului cu autobasculanta cu încă rcare manuală : t 342.00 
18 TSCO3CI Săpătură  mecanică  cu excavatorul în groapa de împrumutcu 

descarcare în autovehicol  
100 mc 1.67 

19 TrAOIA05 Transportul pământului cu autobasculanta de la groapa de împrumut la 
punctul de lucru:  

t 300.60 

20 AcEI6AI Montarea parape ţilor ş i podetilor metalice de inventar la şanţuri ml 60.00 
21 AcEO6AI Susţineri de Iemn pentru cab!uri sau conducte întâlnite în s ăpătură  ml 5.00 

- ANTEMASUPU4TOARE2 
MONTAJ CONDUCTE  

ACBO8AI Teava de otef neagra Dn50 (mansoane + goliri) ml 2.00 

PT-SAN 
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N 
Pozîtîa din 

oferta, contract 
(încadrare) 	

• 

Denumire ş i caracteristici tehnice UM 

AcB08BI Teava cie otel neagra Dn80 (mansoane) ml 2.00 
3 AcB08EI Teava cle otel neagra Dn200 (mansoane) ml 1.00 
4 SAI4DI 

(asimilat) 
Ţeavă  de PP-R RandomKlî (conform catalog Valrom) SDRI 1 	1 .1/2 
Dn40 - 50x4.6mm, inclusiv fitingurile aferente, montata in conducte cle 
distributie  

ml 5.00 

5 SA0413I TEAVA DIN OTEL ZINCATA SUDATA LONGITUDINAL CU FILET Sl 
MUFE, TEAVA AVAND DIAMETRUL 011Z  

ml 0.50 

6 SA06DI TEAVA DIN OTEL ZINCATA SUDATA LONGITUDINAL CU FILET Si 
MUFE, TEAVAAVAND DIAMETRUL 01.112 

ml 2.00 

7 SBI6GI 
(ASIMILAT)  

Ţeavă  din polipropilenă  ignifugată  pentru canalizare av ănd Dnl5Omm ml 4.00 

8 AcAI6CI 
(asimilat) 

TUBURI PENTRU CANALIZARI EXTERIOARE DIN PVC 
MULTISTRAT TlP SN8/S0R34, DN300 (31 5X9.2MM)1 (KOMPACTKIT 
VALROM INDUSTRIE) inclusiv: 
-7 piese Dn300 de trecere prin camin:  

ml 60.00 

9 SB5IAI + 

SB52AI 
Suporţi ş i brăţă ri confectionate din profile laminate usoare pentru 

sustinerea conductelor  
kg 10.00 

10 
- 

SDI3AI 
(asimilat) 

Robinet de trecere din inox, cu sfer ă  ş i garnitură  din teflon, PnlO, 
având 0n15 (1/2)  

buc. 1.00 

11 
- 

SD13EI 
(asimilat) 

Robinetde trecere din inox, cu sfer ă  ş i garnitură  din teflon, PnlO, 
având Dn40 (1.1/2)  

buc. 1.00 

12 SFOIA1 Efectuarea probei de etan şeitate la presiune a instala ţiei interioare de 
apă  

ml 7.00 

13 AcEO7AI Spălarea şi dezinfectarea conductelor de alimentare cu ap ă  potabilă  1 OOml 0.07 

lzAO6Dl Vopsirea anticoroziva a conductelor si suportilor cu email alchidic (un 
strat de grund si trei straturi de lac)  

mp 1.50 

- ANTEMASURATOARE3 
CONSTRUCTII AFERENTE RACORDURI ED(LITARE DE APA Sl 

CANALIZARE  
i CAOIDI BETON C8110), PENTRU EGALIZARI Si BETON DE PANTA mc 1.1 

canivouri: mc 0.4 
camine: mc 0.7 

CA02ZI TURNAREA BETONULUI C12/15 (BCI5, B200) LA, CAMINE Si 
CANIVOURI  

mc 30.00 

- canivouri: mc 1.00 
camine: mc 29.00 

CBI6AI COFRAJE PENTRU BETON ARMAT mp 65.00 
canivouri: mp 10.00 

- camine: mp 55.00 

Cz03O2HI CONFECTIONAREA ARMATURILOR 0B37 kg 486.00 
- canivouri: kg 52.00 

- camine: kg 434.00 

Cz03O2YI CONFECTIONAREA ARMATURILOR PC52 kg 100.00 
canivouri: kg 0.00 

- camine: kg 100.00 

CCO2QI MONTAREA ARMATURILOR 0B37 kg 486.00 
CCO2Q2 MONTAREAARMATURILOR P052 kg 100.00 
CZ0IO2D PREPARARE BETON C8/10 mc 1.1 
CZ0I06E PREPARARE BETON C12/15 mc 30.00 

10 TrA06AO5 TRANSPORTUL AUTO AL BETONULUI t 74.6 

il CFIIBI TENCUIELI SCLIVISITE EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT 
MARCA M1 OO-T APLICATE MANUAL LA CAMINE  

mp 0.50 

PT-SAN 
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12 CZO2O9DI MORTAR DE CIMENT PENTRU TENCUIELI M100-T, PREPARAT CU mc 0.01 
CIMENT M30, IN INSTALATII NECENTRALIZATE, FARAADAOS DE 
VAR 

13 CPI8CI MONTAREA PLACILOR PREFABRICATE AFERENTE BUC. 13.00 
CANIVOURILOR:  
PLACA PREFABRICATA, CARACTERISTICI  

VOL.=0.027mc/buc.  
Gtotal=67.5 kg/buc.  
G0B37=2.75kg/buc.  
Gpc52=2.60kglbuc.  

14 CP27BI Matarea rosturilor cu mortar M100-T. ml 8 
15 lzFOl B1 Amorsarea suprafeţelor placilor cie canivou mp 4 
16 IzFO4BI Strat hidroizolant executat la cald la acoperirea canivoului cu carton mp 4 

bituminat lipit cu mastic cu bitum.  
17 AcDOIBI Capac si rama dinfont, tip IIB -carosabil accidental, STAS 2308, buc. 4.00 

montate la caminele CA2, CMI, CM2 si CM3  

r 	18 CL2IAI Confectii metalice (placute sustinere suporti+capac metalic acces st. kg 20 
pompe) 

PROIECTAT 
ING. VAMAN F. 

PT-SAN 
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DOCUMENTATE llfï 	1 
Wt  PRO!ECT ŢEHNC CAET DE SARCI 

S 1 DETA&E f XifUTIE 

PR.NR. 31 066/201 6 REABILITAREA UNITATII DE INVATAMANT 
COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TECUCI JUD. GALATI 

BENEFICIAR: 	COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TECUCI 

PROIECTANT: 	SC ARHIDESIGN Gs SRL 

INSTALATII EXTERIOARE DE STINGERE INCENDIU CU APA 

Finantare UAT TECUCI 
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PROIECT NR. 31116612013 	 COLEGIIJLNĂTIOHALSPIRU HAIIET 
FAZA: PT+DE+CS 	 TECUCI, JUDETUL GALATI 

JNSTALĂTII EXTEIIIOĂRE DE STJNGERE INGEHIIIU CIJ APA 

BORDEROU 	71.2015 GS  
A. PIESE SCRISE 

1. FOIE DE GARDA 	 pag.1 
2. BORDEROU 	 pag.2 
3. MEMORIU TEHNIC 	 pag.3 
Generalitati 
Descrierea lucrarii 
Masuri de protectia muncii 
Masuri de protectia mediului 
Stadii fizice si faze determinante 
lllLlUUUUIll U 

5. CAIET DE SARCINI. INSTALATII EXTERIOARE DE STINGERE A pag.15 
INCENDIULUI CU APA 
Breviar de calcul 
Planse care guverneaza lucrarea 
Prescriptii de executie montaj si probare 

- 	 Materiale utilizate 
Calitatea in constructii 
Program pentru controlul calitatii lucrarilor 
Program de urmarire în timp a constructiilor 
Lista prescriptii tehnice, standarde si normative aplicabile 
6. CAIET DE SARCINI CONSTRUCTII AFERENTE INST. EXT. DE pag.31 

STINGERE A INCENDIULUI CU APA 
7. S.T. NR..210612016 - ELECTROPOMPAT SUBMERSUBILA P2 pag.37 

8. S.T. NR..310612016 - STATIE POMPARE Hii pag.38 

9. S.T. NR.410612016 - STATIE POMPARE HiE pag.40 

10. ANTEMASURATOARE pag.42 
INSTALATII EXTERIOARE DE STINGERE A INCENDIULUI CU APA 

B. PIESE DESENATE 
1 .PLAN DE SITUATI E. INST. DE STINGERE INCENDIU-HIDRANTI EXTERIORI HeO I 

2..PLAN AMPLASARE RETELE 81 REZERVOR PSI. INST. DE STINGERE INCENDIU- He02 
HIDRANTI EXTERIORI 

3.SCHEMA TEHNOLOGICA. INST. DE STINGERE INCENDIU-HIDRANTI EXTERIORI He03 

4.REZERVOR STOCARE APA. VEDERE IN PLAN. INST. DE STINGERE INCENDIU- He04 
HIDRANTI EXTERIORI 

5.REZERVOR STOCARE APA. SECTIUNE SI-S1. INST. DE STINGERE INCENDIU- He05 
H1DRANTI EXTERIORI 

6.REZERVOR STOCARE APA. SECTIUNE S2-.S2. INST. DE STINGERE INCENDIU- He06 
HIDRANTI EXTERIORI 

7.RETELE EXTERIOARE. DETALII 81 SECTIUNI CAARACTERISTICE. INST.He07 
DE STINGERE INCENDIU-HIDRANTI EXTERIORI. 

8.CAMIN HIDRANT. COFRAJ Sl ARMARE. INST. DESTINGERE INCENDIU-HIDRANTI He08 
EXTERIORI 

9.CAMINE BETON-ARMAT. COFRAJ Si ARMARE. INST. DE STINGERE INCENDIU- He09 
HIDRANTI EXTERIORI 
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INSTALĂTII E)(T[RIOĂRE DE STINGERE INCENIIIU Cu (4PĂ  

2O15 

MEMORIU TEHNIC 

1. GENERALITATI 
11 Obiectuj proiectului 
Prezenta documentatie trateaz ă  instalaţiile si reteiele exterioare pentru limitarea 

propagarii si stingerea incendiului aferente investi ţiei Reabilitare unitatii scolare - Colegîul 
National Spiru Haret Tecuci, jud Galati, amplasată  în Loc. Tecuci, Bulevadul Victoriei, nr 12, 
Jud. Galati. 

lnstalatii aferente constructiei: 
- Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua pubiica a localitatii Tecuci, Jud. Galati; 
- Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua de distributie din zona conform 

avizului societatii de distribuite a energie electrice, la tesiunea nominala 230/400 V; 
- lncalzirea obiectivului se realizeaza cu radiatoare cu agent termic de incalzire de la 

centrala termica proprie; 
- Prepararea apei calde se realizeaza in centrala termîca proprie; 
- Evacuarea fumului in caz de incendiu se face prin ferestrele si usile exterioare de pe 

anvelopa. 
- Pozitionarea detectorilor de fum si tehnologia acestora de actionare este prezentata 

in partea proiectului de Detectie si semnalizare incendiu; 
- Pentru interventia initiala se vor prevedea materiale din dotare PSI in fuctie de 

destinatia spatiului ce urmeaza a fi protejat; 
- lnterventia la interior pentru . stingerea incendiilor este realizata cu hidranti de 

incendiu interiori, bransati la reteaua publica de apa a localitatii, prin intermediul uneî statii 
de pompare cuplate cu rezervor de stocare; 

- lnterventia din exterior pentru stingerea incendiilor se va realiza de Ia doi hidranti 
exteriori Dn 80 pozati in incinta institutiei de invatamant si bransati la reteaua publica de apa 
a localitatii, prin intermediul unei statii de pompare cuplate cu rezervor de stocare. 

1.2 Avize 
Se vor respecta avizele si acordurile obtinute la faza DTAC si Cu. 
1.3 Norme generale de aparare impotriva incendiilor (masuri PSI) 
La proiectarea lucrarilor s-au avut în vedere: 
- Legea nr.307/2006 
-Norme generaie de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu ordîn nr. 163/07; 
-Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118; 
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-Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii Iucrarilor de 
constructii si instalatii aferente aprobat cu ordinul MLPAT nr.201N/11.07.1994, indicativ C 
300-94; 

-NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA 81 EXPLOATAREA 
INSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR, indicativ P1 18 (NP 086-05). 

Prevederile acestor normative se vor respecta atat pe durata executarii lucrarilor cat si 
la exploatarea instalatiilor. 

2. DESCRIEREA LUCRARJLOR 
Pentru investi ţia de faţă  s-au propus instala ţii de stins incendiu folosind apa. Având în 

vedere caracteristicile constructive ş i funcţ ionale ş i ţinând cont de prevederile normelor ş i 
standardelor în vigoare (Normativ P11812-2013, Normativ P1 18-99, SR 1343/2006, STAS 
1 478/90 etc.) este necesar sa fie prevazut: 

- lnstalatii cu hidranti interiori conf. normativului P118/2-2013 art4.1, punctul c; 
- lnstalatii cu hidranti exteriori conf. normativului P11812-2013 art 6.1, punctul h. 
lnstalatie cu hidranti de incendiu exteriori 
Pe amplasament se vor monta doi hidranti exteriori Dn 80 mm pozati in curte cu 

rezpectarea prevederilor P1 1 8/2-201 3, care se vor alimenta cu apa prin intermediul unei 
statii de pompare automatizate cuplata cu rezervorul de stocare (rezervor ingropat care va fl 
comun cu cel pentru alimentarea hidrantilor interiori, Vutil=1 lOmc, dimensionat conform 
breviar de calcul anexat) special preavazuta in acest sens, pozata pe proprietatea colegiuluî 
national in caminul CVPSI. 

Caracteristicile instalatiei de stins incendiu cu hidranti exteriori (vezi breviar de caicul 
anexat) sunt: 

-debitul.de  calcul al instalatiei qie=101/s; 
-pentru un debit specific minim de 51/s per hidrant exterior, rezulta nr. minim de 

hidranti nr_hie=2buc; 
-raza de actiune a hidrantului exterior R=120m (interventie directa asigurata de 

presiunea din retea); 
-presiunea minima asiguranta la nivelul hidrantului asigura interventia cu linii de furtun 

racordte direct la hidrant (vezi breviar de calcul anexat); 
-timpul minim teoretic de functionare, Tii=180 minute. 
Statia de pompare aferenta instalatiei de stins incendii cu hidranti exteriori este 

compusa din trei electropompe centrifuge (doua in functiune si una de rezerva 2F+1 R) grupul 
avand Qn=121/s si Hn=85mCA, functionarea acestuia fiind automatizat prin intermediul unuî 
vas hidrofor prevazut cu presostat (automatizare in functie de presiunea apei din sistem). 

Rezervor de stocare apa incendiu 
Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor, stabilita conform standardelor si 

normelor in vigoare (P1 18 si STAS 1478), se va pastra intr-un rezervor independent, special 
construit in acest sens, ce are un volum util Vutil=1 lOmc. 

Rezervorul de tip ingropat se va amplasa in apropierea cladirii, mai pr6cis in partea de 
sud a acesteia, astfel incat sa fie asigurat accesul masinilor de interventie pentru incendiu la 
punctele de alimentare. 

Pe latura de sud a rezervorului se va amplasa camera de vane in care se va monta si 
instalatiile de pompare (doua grupuri de pompare distincte) aferente instalatiilor de stingere a 
incendiilor interioare si exterioare (instalatie cu hidranti interiori respectiv instalatie cu 
hidranti exteriori). 
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Grupul de pompare Hii destinat alimentarii cu apa a instaiatiei Psl cu hidranti interiori 
va fi de tipul statie compacta de ridicare a presiunii compusa dintr-o electropompa, cu 
functionare automata, controlul fiind realizat de catre un panou electric la care sunt racordati 
senzori de presiune. Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare apa incendiu se 
va face in conformitate cu normativul de instalatii electrice 17. 

Statia compiet ansamblata si testata, va avea pompa montata pe un cadru, cu tevi de 
aspiratie si refulare, si toate piesele hidraulice necesare, panou de protectie si automatizare 
central, senzor de presiune (presostat) si cablurile aferente, gata conectate. Pornirea si 
oprirea se va a face automat in functie de presiunea din instalatie (presostate montate pe 
colectorul de refulare) precum si manual local. Pe traseul de refulare aferent circuitului Hii se 
va monta un un recipient presurizat cu membrana (vas hidrofor) avand V501. 

Grupul de pompare Hie destinat alimentarii cu apa a instalatiei P81 cu hidranti exteriori 
va fi de tipul statie compacta de ridicare a presiunii compusa din 3 pompe din care 2 in 
functiune si 1 de rezerva, cu functionare automata (prin rotatie), controlul fiind realizat de 
catre un panou electric Ia care sunt racordati senzori de presiune. Alimentarea cu energie 

- 

	

	electrica a statiei de pompare apa incendiu se va face in conformitate cu normativul de 
instalatii electrice 17. 

Statia complet ansamblata si testata, va avea pompeie legate in paralel, montate pe 
un cadru comun, cu tevi comune de aspiratie si refulare, si toate piesele hidraulice necesare 
panou de protectie si automatizare central, senzor de presiune (presostat) si cablurile 
aferente, gata conectate. Pornirea si oprirea se va a face automat in functie de presiunea din 
instalatie (presostate montate pe colectorui de refulare) precum si manual local. 

Semalizatorul electric de nivel NIV va asigura oprirea automata a pompelor pentru 
situatia de Iipsa apa in rezervo.r, semnalele transmise de acestea fiind: 

- 	Nivel maxim - semnal acustic si optic Ia depasirea nivelului maxim de apa in 
rezervor; 

- 	Nivel minim - semnal acustic si optic si comanda oprirea pompelor P31 la 
atingerea nivelului minim de apa in rezervor. 

ln paralel cu grupul principal de pompare se va monta o eiectropompa piiot, ce va 
asigura umplerea initiala a instalatiei, si va acopeti eventuaiele pierderi prin mentinerea unei 
presiuni constante in aceasta. Pornirea si oprirea se va a face automat in functie de 

.__ presiunea din instalatie (presostat montat pe colectorul de refulare) precum si manual locat. 
Pe traseul de refulare aferent circuitului Hii se va monta un un recipient presurizat cu 
membrana (vas hidrofor) avand V=4001. 

Alimentarea cu apa de adaos a rezervorului se va asigura automatizat prin intermediul 
a doi robineti cu plutitor DN80, racordati prin intermediul unei conducte la Caminul de 
brasament CAI. 

Pentru ambele circuite de alimentare cu apa a instalatiiior de stins incendii, sau 
prevazut circuite tip by-pass de ocolire a grupurilor de pompare, intre conducta de alimentare 
cu apa de adaos a rezervorului si refularea de la pompe. 

Grupurile de pompare dispun de un racord de recirculare a apei in bazin pentru 
pobare electropompe. 

Rezervorul de stocare dispune de conducta de preaplin si de camin CV pentru 
alimentarea cu apa a pompelor mobile si a autospecialelor aferente masinilor de pompieri (2 
racorduri tip A). Se recomanda ca la un• interval maxim de 4 luni improspatarea apei din 
rezervor cu un volum de aproximativ 50% din capacitatea totala. 
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La turnarea betonuiui l rezervorul de in dreptul rosturilor tehnologice de turnare se va 
monta banda speciala din cauciuc pentru etansare. Peretii rezervorului se vor proteja cu 
solutii impotriva exfiltratiilor si a infiltratiilor de apa conform detaliilor din piesele desenate. 

3. INSTRUCŢIUNI ş l MĂSURI DE SECURITATE Ş l SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ  - SSM 

1. Prezentele instruc ţiuni sunt aplicabile pe perioada de executare a tuturor 
categoriilor de Iucră ri prevăzute în documenta ţie dar ş i în exploatare ş i mentenanţă . 

2. ln conformitate cu prevederile art. 13 lit e) din Legea 319/06 prezentele instruc ţiuni 
vor fi completate de c ătre executant (pentru perioada de execu ţie) ş i de beneficiar (pentru 
perioada de exploatare şi mentenantă), pe baza experien ţei proprii ş i a evaluă rii riscurilor, cu 
instrucţiuni specifice tehnologiilor ş i echipamentelor de lucru folosite pentru fiecare loc de 
muncă  având în vedere legisla ţia şi reglementă rile în vigoare la data respectiv ă . 

3. La elaborarea documenta ţiei, în conformitate cu prevederile în vigoare aplicabile 
, (men ţionate mai jos) s-au respectat toate prevederile de securitate ş i să nătate care privesc 

concepţia (proiectarea), execu ţia, montajul, punerea în func ţiune, exploatarea/utilizarea şi 
mentenanţa şi s-au prevăzut, după  caz, măsurile şi dotările cu echipamente şi mijloace 
necesare şi adecvate, astfel încât s ă  se prevină  riscurile potenţiale de accidentare ş i/sau 
îmbolnăvire profesională  identificate pe perioada proiect ării iar, acolo unde nu este posibil, 
cel puţin sâ se diminueze consecin ţele acestora. 

4. lnstrucţiunile generale de securitate şi sănătate în muncă  precum şi 
responsabilitâtije fiecârei părti (benficiar, angajator, utilizator, executant, proiectant) sunt 
precizate în Legea 319/07, în HG privind cerin ţele minime de SSM, în normele generale 
NGPM 2002 ş i celelalte norme specifice de SSM (sau SPM) men ţionate mai jos. 

5. ln conformitatea cu acestea, la elaborarea documenta ţiei s-a procedat la: 
-identificarea riscurilor poten ţiale ş i a măsurilor necesare de eliminare sau reducere; 
-adoptarea de solu ţii şi tehnologii de execu ţie adecvate (conf. NGPM 2002) şi 

prevederea de echipamente de munc ă  (maşini, aparate, unelte sau instala ţii) în conformitate 
cu HG 114612006; 

•. 	 -alegerea şi montarea echipamentelor, aparatelor şi rnaterialelor în conformitate Cu 

cerinţele prescrip ţiilor/normelor tehnice ş i a celor de securitate ş i sănătate aplicabile, precum 
şi în deplină  concordanţă  cu caracteristicile mediului în care vor fi utilizate şi cu celelalte 
categorii de riscuri identifcate; 

-prevederea de mijioace de protec ţie comune (balustrăzi, platforme, instalatii de 
evacuare noxe); 

-prevederea cie mijloace/echipamente de protec ţie necesare ş i adecvate prevenirii 
accidentelor (dispozitîve de sigurân ţă , semnalizare şi control) pentru executarea lucr ă rilor 
ş i/sau efectuarea manevrelor în condi ţii de siguranţă ; 

-prevederea, acolo unde este cazul, de blocaje ş i comenzi locale pentru interven ţii în 
caz de pericol, astfel încât daca la execu ţie, punere în funcţiune, exploatare ş i reparaţii se vor 
respecta în totalitate normele de secuntate în munc ă  nu se vor produce accidente de munc ă ; 

-prevederea masurilor de protectie si a mijloacelor de SSM, inclusiv cele individuale 
(EJP) cum ar fi salopete, bocanci cu bombeu metalic, casca de protectie, ochelari de 
protectie, etc. 

6. Pe perioada de executare a lucrărîlor dar ş i în exploatare ş i la mentenanţă  se vor 
respecta: 

6.1 Reglementările generale de SSM cuprinse în: 
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- Legea nr. 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca (SSM); 
- H.G. 1425/2006, Norma metodologica de apiicare a Iegii 319/2006, cu modificarile 

ulterioare; 
- H.G. 300/2006, privind cerin ţele minime de SSM pentru şantiere; 
- H.G. 971/2006, privind Semnalizarea de securitate si/sau sanatate; 
- H.G. 1091/2006 privind cerin ţele minime de securitate ş i sănătate la locul de muncă ; 
- H.G. 1146/30.08.2006 privind cerin ţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucratori a echipamentelor de munc ă ; 
- H.G. 1 048/2006 privind utilizarea echipamentelor individuale de protectie; 
- HG 49312006 privind cerin ţele minime de securitatei şi sănătate privind expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; 
- HG privind măsurile aplicate în perioadele cu temperaturi extreme; 
- Norme Generale de Protec ţia Muncii ediţia 2002. 
6.2 Norme specifice de SSM (SPM): 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea ş i tă ierea metalelor - cod 2; 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si 

pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie) - cod 20; 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru activit ăţi de vopsire - cod 26; 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si 

de incalzire - cod 28; 
- Norme specifice de protec ţie a muncii pentru lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi 

protecţii anticorozive - cod 91. 
Prevederile din normativele NGPM, NSSM ş i NSPM menţionate mai sus se vor aplica 

in măsura in care acestea nu sunt in contradic ţie cu prevederile din Legea 319/2006 ş i H.G 
menţionate mai sus (care cuprind ultimele reglementari în do•meniul SSM adoptate dup ă  
normele din UE), cu urm ătoarele precizări referitoare la standardele la care se face trimitere 
în ele: 

-standardele mentionate în regiementări (NGPM, NSSM, NSPM) sunt voluntare în 
sensui că , la aplicarea reglementărilor, prevederile standardelor men ţionate în acestea 
reprezintă  cerinţe minime; 

-se consideră  valabile următoarele: standardele men ţionate în cuprinsul reglementării 
(dacă  acestea sunt în vigoare la data aplic ării prevederilor respectivei reglementă ri) şi 
standardele care au înlocuit ulterior standardele men ţionate în cuprinsul reglementării 
(conform datelor publicate de ASRO, în condi ţiile legii); 

-se consideră  abrogate men ţiunilelprevederile din reglementări care făceau referire la 
standardecare ulterior au fost anuiate, conform datelor publicate de ASRO, în condi ţiile legii. 

-se consideră  abrogate menţiunile/prevederile din NGPM care nu sunt în concordan ţă  
cu prevederile din Legea 319/2006 ş i H.G menţionate mai sus. 

ln acest sens în pă rţile scrise ş i în planurile inciuse în documenta ţie s-au folosit ş i se 
face trimitere la normele ş i standardele în vigoare la data proiect ă rii ş i aplicabile domeniului. 

6.3 lnstrucţiunile livrate de producători odată  cu furniturile. 
7. lnainte de pif ş i de recep ţia lucrărilor se va verifica realizarea integral ă  ş i conformă  

a tuturor măsurilor de SSM, atît a celor comune cât ş i a celor individuale (EIP). 
8. Pentru perioada de executie ş i exploatare/utilizare, conform tabelului de mai jos, s-

au identificat factori de risc ce pot conduce la accidente si s-au mentionat actiuni si masuri de 
reducere a riscurilor sau, dupa caz, a consecintelor acestora. 
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Nr.crt 	Risc detectat 	 Acţiuni si masuri propuse 

O 	 1 	 2 

1. Cadere de la ina!time 	 -Accesul în zona de lucru se va face numai pe caile de acce 
stabilite; 

Se va lucra numai pe platforme destinate acestui scop; 

-Utilizarea ob/igaforie centuri de siguranta în cazul lucru/ui l< 
inaltime; 

-Semnalizarea corespunzatoare a zonelor cu risc crescut ck 
cadere 

2. Cadere de la acelasi nivel 	 Accesul în zona de lucru se va face numai pe cai/e de acce 
stabilite; 

•Zona de lucru se va mentine curata si ordonata; 

•Utilizarea 	de 	incaltaminte 	de 	protectie 	cu 	talp 
ntiderapanfa. 

3. Cadere de obiecte •lzolarea zonelor unde se lucreaza la inaitime; 

•Nu se vor lasa piese sau scule pe structuri situate k 
inaltime. 

•Nu se va lucra pe doua nivele suprapuse, simultan. 

Nu este permis accesul în zona de lucru al persoanelor can 
iu au casti de protectie si bocanci cu bombeu metalic. 

udura, taiere cu flacara etc. 	 ei; 

4.ccidentare 	din 	cauza 	operatiilor dtutilizarea  de ecrane si dispozitive de protectie a ochilor si 

ona de lucru cu sudura va fi semnalizata si protejata, 
ntru evitarea accesului persoanelor neavizate; 

entare 	la 	manipularea obiectelol(-Utilizareade 	mijloace 	mecanice 	pentru 	manipulare 

 rbiectelorgrele; 

 
rrele

tilizarea de sorturi si manusi de sudura. 

-Lucrarile 	de acest gen 	se vor desfasura 	sub direct 
 suPravehere a sefului de echipa. 

6. 	ccidentare 	• din 	cauza 	operatiiior1f-lucrarile la echipamentele sub presiune se vor efectua sut 
fectuate 	la 	instalatiile 	sub 	presiunestricta supraveghere a responsabilului autorizat. 

(arsuri) 
l-Nu se vor efectua lucrari la instalatiile sub presiune deca 

upa ce acestea au fost•izolate de surse. 

9. Enumerarea normelor recomandate mai sus nu e restrictiv ă , executantul ş i 
beneficiarul (utilizatorul) având obliga ţia cu noaşterii şi respectării legisiaţiei, reg lementarilor ş i 
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a celortalte norme in vigoare apticabile genuiui de tucrari executate ş i tipuiui de activităţ i 
desfăşurate. 

Măsurile de protecţia muncii ş i tehnica securităţii muncii în timpul execu ţiei ş i în timpul 
exploată rii privesc organul de execu ţie, respectiv cel de exploatare. Se atrage aten ţia, în mod 
deosebit, asupra efectu ării instructajului de protec ţia muncii. În timpui execu ţiei este 
necesară  prezen ţa persoanelor calificate la locut de munc ă . Accesul la punctul de lucru, în 
unităţile aflate sub exploatare, se va efectua numai pe baza dispozi ţiei de lucru emisă  de 
şeful secţiei, care va asigura instructajut ş i măsurile de protecţia muncii corespunzătoare. 
Activitatea va trebui supravegheat ă  cu aten ţie deosebită  de către personalul catificat ş i bine 
instruit în scopul înlăturării eventualelor accidente. 

Măsurile de protec ţia muncii pentru echipamentele tehnice trebuie s ă  conţină  pentru 
fiecare fază  a utilizării (montare, punere în func ţiune, probe, func ţionare, reglare, verificări, 
remedieri defecte, între ţinere, demontare, reparare etc.) informa ţii ş i instrucţiuni scrise 
adecvate din punct de vedere al securit ăţ ii ş i sănătăţii referitoare ta: 
- condiţiile de utilizare ale echipamentului tehnic; 
- situaţiile anormale previzibile; 
- învăţămintele rezultate din experien ţa utilizării echipamentului tehnic. 

4. INSTRUCŢIUNI ş I MĂSURI PREVAZUTE PENTRU SITUATIILE DE 
URGENTA 

1. Prezentele instruc ţiuni sunt aplicabile pe perioada de executare a lucràrilor 
prevăzute în documentaţie dar ş i în exploatare ş i mentenan ţă . 

2. La elaborarea documenta ţiei s-au avut in vedere riscurile care pot genera situa ţii de 
urgeaţă/dezastre (incendiu, calamităţi naturale - cutremur, inunda ţii, dezastre generate în 
anumite situaţii critice de echipamentele şi/sau instalaţiile tehnologice prevăzute etc). 

3. ln conformitate cu prevederile art. 19 lit g) din Legea 307/06 prezentele instruc ţiuflî 
vor fi completate de câtre executant (pentru perioada de execu ţie) ş i de beneficiar (pentru 
perioada de exploatare ş i mentenanţă), pe baza experien ţei proprii şi a evaluării riscurilor, cu 
instrucţiuni specifice tehnologiilor şi echipamentelor de lucru folosite pentru fiecare toc de 
muncă, având în vedere legislaţia şi reglementările în vigoare la data respectiv ă . 

4. La elaborarea documenta ţiei, în conformitate cu prevederile în vigoare aplicabile 
(menţionate mai jos) s-au respectat toate prevederile care privesc concep ţia (proiectarea), 
execuţia, montajul, punerea în func ţiune, exploatarea/utilizarea şi mentenan ţa şi s-au 
prevăzut 1  după  caz, măsurile ş i dotârile cu echipamente şi mijloace necesare şi adecvate, 
astfel încât să  se prevină  riscurile poten ţiale specifice situaţiilor de urgenţă  identificate pe 
perioada proiectârii iar, acolo unde nu este posibil, cel pu ţin să  se diminueze consecin ţele 
acestora. 

5. Ca atare, pentru ap ă rarea împotriva incendiilor (AÎI) se men ţionează  următoarele: 
5.1 ln conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor şi cu 

Ordinul nr. 163167 privind cerinţele pentru apărarea impotriva incendiilor, la elaborarea 
documentaţiei s-au respectat toate prevederiie normativelor, reg utamentelor şi instrucţiunilor 
şi s-au prevazut, dup ă  caz, măsurile ş i dotările cu echipamentul şi mijloacele necesare ş i 
adecvate de prevenire ş i stingere a incendiilor. 

5.2 Normele ce cuprind m ăsurile şi instrucţiunile generale, in conformitate cu legisla ţia 
in vigoare ş i aplicabite proceselor/utilajelor/instala ţiilor/construcţiilor proiectate sunt: 
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-Legea nr. 307/2006 privind ap ă rarea împotriva incendiilor; 
Ordin nr. 163/2007 privind normele generale de ap ă rare împotriva incendiilor (NG AlI 

2007; 
-P1 18 Normativ de siguranţă  la foc a construcţiilor; 
-PE 009 - 93, vol. l si 11, Normativ PSI in energetica; 
-Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 

construcţ ii ş i instalaţii, cod C 300/94; 
-Metodologia privind identificarea, evaluarea ş i controlul riscurilor la incendiu, aprobat ă  

cu Ordin 210107 al MAdmlnt; 
-Normele departamentale pentru sectorul metalurgie, aprobate prin Ordinul 145/86 al 

MIM; 
-lnstrucţiunile tehnice specifice ap ă ră rii împotriva incendiului elaborate sau men ţionate 

de producătorii utilajelor/echipamentelor/instala ţiilor ş i materialelor prevăzute în 
documentaţie. 

5.3 Conform art. 23 din Legea 307/06, pentru îndeplinirea cerin ţelor esenţiale care 
privesc securitatea la incendiu a lucr ărilor proiectate, la elaborarea documenta ţiei s-a 
procedat la: 

• alegerea şi montarea (echipamentelor, instala ţiilor, aparatelor şi materialelor) şi 
execuţia construcţiilor în concordanţă  cu riscui/categoria de incendiu ş i, unde este cazul de 
explozie, ş i cu celeialte caracteristici ale mediului în care vor fi amplasate; 

• prevederea, acolo unde se impune, de mijloace tehnice de ap ărare (conf. Anexa nr 5 
de Ia NG All 2007) şi/sau de instalaţii specifice de protecţie împotriva incendiiior (conf cap 111, 
secţiunea 3 din NG AÎI 2007); 

Nu sunt necesare m ăsuri şi dotări noi suplimentare şi de aceea nu s-au stabilit 
instrucţiuni specifice de securitatea muncii, dispozitive, aparate ş i instalaţii de securitatea 
muncii (pt. execuţie şi/sau exploatare), echipament specific individual de protec ţie pentru 
personalul de execu ţie şi de utilizare. 

5.4Prezentui proiect cuprinde lucr ări de extinderi si modernizări, aie instalaţiilor 
existente. In consecin ţă : 

a) nu s-a modificat nscul/categoria de pericol de incendiu a construc ţiilor/spaţiilor. 
(proiectate, utilizate, etc) în conformitate cu prevederile proiectului; 

b) nu sunt necesare m ăsuri şi dotări PSI suplimentare; se vor utiliza cele existente; 
Acestea sunt stabiiite conform normelor de specialitate (NGAII 2007 Anexa nr.5). 
5.5 Inainte de p.i.f. şi de recepţia lucrăriior se va verifica respectarea cerin ţelor 

normelor în vigoare cu privire la: m ăsurile de siguranţă ; realizarea integral ă  şi de calitate a 
lucrărilor specifice AÎI; dotarea corespunz ătoare cu instala ţii de protecţie şi mijloace de 
apârare împotriva incendiilor; existen ţa şi afişarea permanentă  la loc vizibil a instrucţiunilor, 
beneficiar (conf. art. 19 lit g), în conformitate cu normele în vigoare şi cu documentaţia 
tehnică  şi celelalte aspecte cuprinse în proiect. 

5.6 Pentru perioada de execu ţie ş i exploatare/utilizare s-au identificat factori de risc ce 
pot conduce la incendii: 

- nerespectare reguli de lucru cu foc deschis; 
- utilizare de materiale, aparate, echipamente ş i instalaţii cu defecţiuni, improvizaţii sau 

fă ră  protecţii adecvate în raport cu materialele sau substan ţele combustibile din apropiere; 
- nerespectare instruc ţiuni de funcţionare, întreţinere ş i reparaţii a echipamentelor / 

instalaţiilor; 
- nerespectare m ăsuri de siguranţă  împotriva incendiilor ş i/sau exploziiior. 
La elaborarea proiectuiui, pentru perioada de execu ţie ş i exploatare/utiiizare s-au 
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identificat factorii de risc ce pot conduce Ia accidente ş i s-au menţionat măsuri de reducere a 
riscurilor sau, dup ă  caz, a consecin ţelor acestora, conform tabelului de mai jos: 

Nr. crt. Denumire măsură  Reglementare aplicat (pres-1 
cripţie, normativ şi standard) 

° 1T 2 
1. Dotare cu mijloace tehnice ş i instalaţ ii speciale:  
1.1 - mijloace tehnice de apărare Legea 307/06 ; NGAl2007 artl27 * stingă toare ş i alte aparate de stins incendii; ş i Anexa nr 5 si 6 de la aceste * unelte ş i produse de stins incendii (lad ă  cu nisip, norme; 

panou cu unelte specifce, produse specifice etc); Ordin MIM 145/86 Anexa 1 ş i/sau * pentru protecţia personalului de interven ţ ie, PE 009/93 vol 11, cap 7 si Anexa 1 
(conform celor specificate în proiect) il  

1.2 Prevedere de instalaţ ii ş i echipamente speciale pentru sesizare NG 2007 cap 111; NP 086; 11812 
ş i/sau stingere incendii (conform celor specificate în proiect); NTE 007 cap IX (dotare gospodării 

de cabluri); 
2 Măsuri pentru perioada de execu ţie specifice şantierelor (vor fi Legea 307/06cap 11 sect a-7-a; 

stabilite si detaliate de executant): NGAII2007 cap IV sect a-2-a; 
pentru organizare şantier/pregătire lucră ri; PE009 cap 1 B7, cap 2G si cap 3si 
pentru executare lucrări prevăzute în proiect; 4 

HG30012006; 
3 lUtilizare pariouri de semnalizare specifice HG 971/06 anx 2 pct 3.5 si anx 4 
4 Masuri pentru etansare trecere tevi ILegea 307106, NGAÎI2007 
5 Măsuri specifice de apărare la exploatarea instalaţ iilor, altele Legea 307/06 cap 11 sect a-6-a; 

decât cele cuprinse îri proiect NGAÎI2007 cap IV sect a-2-a; 
(vor f detaliate de către beneficiar) PE009 cap 5 si 6 

Ordin MIM 145/86; NExOI-06 

6. Pentru situa ţiile de urgenţă  (SU), în conformitate cu Legea nr. 481/2004 privind 
protecţia civilă , cap. 4 (Atribu ţii şi obligaţii privind protecţia civilă , secţiunea Obligaţiile 
conducătorilor institu ţiilor publice, agenţilor economici, proiectan ţilor, constructorilor,, 
beneficiarilor şi salaria ţilor) art. 30: 

6.1 S-a ţinut cont de evaluarea riscutui seismic in zon ă  şi de alte riscuri poten ţiale (ex. 
dezastre produse în anumite condi ţii de instalaţiile tehnologice, inunda ţii, după  caz -explozi 
etc) şi la proiectare s-au respectat iar pentru execu ţie ş i exploatare s-au prevăzut măsurile 
necesare pentru eliminarea sau reducerea ta minimum a consecin ţelor unor astfel de situa ţii. 

6.2 La execu ţia lucrarilor prevăzuite în documentaţie şi in exploatare factorii de 
răspundere şi angajatii vor respecta prevederile Legii nr. 48112004. 

7. Enumerarea normelor, capitolelor ş i articolelor recomandate la pct. 4 şi 5 nu este 
restrictivă , executantul şi beneficiarul având obligaţia cunoaşterii şi respectării tuturor 
normelor în vigoare aplicabile genului de lucr ă ri executate respectiv de a tipului de activit ăţi 
desfăşurate. 
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5. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI 
La execu ţ ia ş i exploatarea instala ţiilor se vor respecta prevederile Ordona ţei 195105 

privind protecţia mediului, completată  ş i aprobată  cu Legea 265/05, ş i a celoriaite 
reglementări în vigoare în acest domeniu. 

ln proiect, pentru realizarea instala ţiilor, s-au prevăzut echipamente, aparate ş i 
materiale care respect ă  cerintele specifice de protectie a mediuiui înconjur ător (zgomot, 
vibraţii, poluare aer, apa, sol, etc). Ca atare, acestea se vor achizi ţiona numai de la furnizori 
care respectă  reglementările ce privesc certificarea calit ăţ ii şi respectarea cerin ţelor la 
introducerea pe pia ţă , în conformitate cu legisla ţia ş i reglementă rile în vigoare. 

Pentru deşeurile provenite din etapa de execu ţie, exploatare şi/sau de la 
demoiarea/demontarea instala ţiilor se vor respecta prevederile legisla ţiei ş i reglementă rilor în 
vigoare: Legea 211/201 1 privind regimul de şeurilor, Ordin. 95/2005 privind acceptarea 
deşeurilor la depozitare, etc. 

6. STADII FIZICE Sl FAZE DETERMINANTE 
Proiectantul va fi solicitat pentru a participa, împreuna cu delegatul beneficiarului, Ia 

verificarile ce se vor executa în urmatoarele stadji: 
- pe parcursul executiei, pentru toate lucrarile, înainte ca ele sa devina ascunse prin 

acoperire sau înglobare; 
- la terminarea fazei de lucrari; 
- Ia receptia preliminara a obiectelor. 
Fazele determinante în executia lucrarilor sunt indicate în Programul de control al 

calitatii lucrarilor anexat. 

7. INDICATII DE EXPLOATARE 
6.1 PREVEDERI GENERALE 
1. Responsabilizarea 	exploatării 	revine proprietarului, 	utilizatorului 	sau 

administratorului clădirii, care asigură  exploatarea tuturor instalatiilor. 
2. Proprietarii constructiilor precum si administratorii si utilizatorii constructiiior au 

obligatia, prin lege, să  efectueze la timp Iucrările de întretinere si reparatii, respectiv să  
folosească  instalatiile din constructii în conformitate cu instructiunile de exploatare. 

3. Lucrările de modificări, modernizări, extinderi si reparatii capitale ale instalatiilor 
sanitare din clădiri trebuie făcute pe baza unui proiect cu respectarea reglement ărilor tehnice 
în vigoare si a avizelor organelor în drept, când este cazui. 

4. Pentru aiimentarea cu ap ă  si evacuarea apelor uzate este necesar sâ existe un 
contract între societatea (regia) de distributie a apei si de colectare a apelor uzate si 
beneficiarul instalatiei interioare, iar din punct de vedere tehnic, racordurile s ă  fie executate si 
întretinute în conformitate cu reglementârile societ ătii (regiei).. 

Beneficiarul instalatiei interioare are urmâtoareie obligatii: 
- sâ respecte reglementârile tehnice privind buna functionare a aparatelor de m ăsurâ 

si control si să  evite degradarea lor; 
- să  mentinâ curâtenia în c ăminele de apometru sau la locul de amplasare a acestuia; 
- sâ permită  personalului împuternicit de conducerea societ ătii (regiei) de distributia 

apei, accesul la câminul apometrului sau la locul de montaj al acestuia în vederea efectuârii 
controlului, înregistrârii consumurilor si executârii lucrârii de întretinere si reparatii; 

- să  nu desigileze robinetele sigilate de delegatii societătii (regiei); 



• ARlIltl[SICH. 	 - 	 R[AUILITAIIEft IINITĂTII DEINVPITĂMP,NT 
PROIECT NR. 3106612013 	 . 	 COLECW[ NFtTIONAL SPIRU HAIIET 
FAZA: PT+DECS 	 TECUCI, JUDETUL GALATI 

INSTĂ[ATII EXTERIOAIIE llE STINGERE INCENOIIJ CU ĂPĂ  

- să  nu faca modificări ale instalatiilor în urma cărora se pot produce accidente, 
deterioră ri, contamină ri, ca de exempiu: racord ări ale instalatiei interioare cu vase sau 
recipiente, racordarea direct ă  între conductele de ap ă  si alte retele; 

- sâ nu evacueze ape uzate care din punct de vedere al calit ătii, să  contravină  
prevederilor Normativului pentru conditiile de desc ărcare a apelor uzate în retelele. de 
canalizare a centrelor populate - NTPA 002/97 

- să  nu evacueze în reteaua interioar ă  de canalizare substante, deseuri, reziduuri etc., 
care ar putea duce la înfundarea sau deteriorarea racordului de canalizare; 

- să  asigure curătenia si integritatea căminului de racord. 

6.2 EXPLOATAREA INSTALATIILOR: 
1. Utilizatorii au obligatia s ă  remedieze orice defectiune, îndat ă  ce aceasta a fost 

sesizate, limitând astfel pierderile de ap ă , de energie, scăderea gradului de confort, de 
sigurantă , etc. 

Până  la înlăturarea defectiunii se impune, dup ă  caz, scoaterea din functiune a 
punctelor de consum, a echipamentelor sau instalatiei defecte. 

2. Materialele, accesoriile si echipamentele folosite pentru executarea lucr ă rilor, 
trebuie să  fie însotite de certificatele de calitate si de garantie, agrementul tehnic sau 
certificatul de omologare, precum si de instructiunile de punere în oper ă  si de exploatare ale 
producâtorului. 

3. Controlul, verificarea si revizia racordurilor constau într-un control de suprafatâ 
(control exterior) si un control de adâncime (control interior). 

Controlul exterior se face lunar si const ă  în parcurgerea la suprafat ă  a traseelor de 
către echipele de control. 

ln cadrul controlului exterior se verific ă : 
- dacâ pe traseul racordurilor sau/si în jurul c ăminelor s-au ivit tasări ale solului sau ale 

pavajelor; 
- dacâ capacele sau grâtarul câminelor si gurilor de scurgere sunt cr ăpate sau lipsâ, 

creând pericol pentru circulatie si posibilităti de introducere a gunoaielor în canal; 
- dacâ pe câmine si guri de scurgere sau rigole pluviale s-au depozitat diverse 

materiale, care împiedică  vizitarea si interventia rapidâ în caz de necesitate, respectiv dac ă  
, 	împiedică  scurgerea apelor meteorice în reteaua de canalizare; 

- dacă  capacele si grâtarele sunt asezate corect în lâcasul lor. 
Controlul interior al canalelor se face o datâ pe an cu ajutorul oglinzilor si lanternelor 

(canalele fiind de regul ă  nevizitabile). 
ln cazul controlului interior se mai verific ă : 
- dacâ peretîi si treptele câminelor au suferit degrad ă ri; 
- dacă  peretii tuburilor au suferit fisuri, deforma ţ ii, eroziuni si orice alte degrad ări, care 

favorizeazâ uzura anormai ă  a retelei; 
- dacâ scurgerea prin canale si prin rigolele c ăminelor se face normal si nu se produc 

depuneri. 
Se va verifica etanseitatea instalatiei de alimentare cu apâ .rece si calda, functionarea 

normalâ a armaturilor, starea reazemelor si a termoizolatiei. 
4.Dupa depistarea defectelor se va trece imediat la remedierea acestora , dup ă  caz, 

prin: 
- refacerea hidroizola ţ iei; 
- înlocuirea garniturilor defecte; 
- lipirea, sudarea sau înlocuirea conductelor fisurate; 
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- izolarea corespunz ătoare a conductelor; 
- desfundarea tuburilor de canalizare; 

ln cazul tasă rii terenului, se va remedia defectiunea la conducta si se va compacta 
teren u l. 

5. Spă larea retetei exterioare de canalizare are drept scop prevenirea înfund ă rii 
canalelor prin depuneri care se întă resc. 

Spalarea se face cu ap ă  curată  sau uzată  colectata în căminele de spalare. 
Curătirea canalelor nevizitabile se face prin mijloace mecanice sau prin sp ă lare. 
Se recomandă  curătirea cel putin o dată  pe an. 
ln cazul în care canalul nu poate fi desfundat prin folosirea mijloacelor clasice, 

înseamnă  ca tubul este spart si pamântul a obturat trecerea. ln acest caz se execut ă  
săpătură  si se înlocuieste tubul defect. 

6 La fiecare schimb se va verifica disponibilitatea de functionare a pompelor (daca 
este cazul), luandu-se imediat masuri de remediere a defectiunilor 

7 Utilizatorul are obligatia de a respecta Programul de urm ărire a comportării în timp 
a lucrărilor anexat caietului de sarcini. 

6,3 FUNCTIONAREA INSTALATIEI DE PREVENIRE Sl STINGERE A INCENDIULUI 
Rezervorul trebuie umplut cu apa pana la cota normala de exploatare. Asigurarea 

nivelului constant in rezervorul de stocare se face automat de catre cei doi robineti cu plutitor 
DN80, prevazuti pe circuitul de alimentare cu apa, respectiv palnia si circuitul de preaplin.. 
Daca se constata curgerea apei din rezervor prin conducta de preapiin in caminul CM4, 
atunci se vor ajusta plutitorii aferenti robinetilor, astfel incat nivelul normal de exploatare sa 
fie sub nivelui palniei de preaplin. 

lnstalatiile P81 (hidranti interiori-circuit Hii si hidranti exteriori-circuit Hie) aerisite sunt 
puse sub presiune. Presiunile pana la care se vor incarca cele doua circuite masurate pe 
cele doua manometre cu indicare locala din camera de vane aferenta celor doua statii de 
pompare (Hii si Hie), montate pe refulari, vor fi: 

-circuit Hii: Pn=5OmCA; 
-circuit Hie: Pn=85mCA. 
Cele doua statii de pompare PSl se vor seta pe functionare automata in functie de 

presiune apei din sistem. 
Presiunile de pornire a celor doua statii de pompare vor fi: 
-circuit Hii: Pp=45mCA; 
-circuit Hie: Pp=80mCA. 
Presiunile de oprire a celor doua statii de pompare vor fi: 
-circuit Hii: Po=55mCA; 
-circuit Hie: Po=9OmCA. 
Vanele si robinetii de trecere si izolare vor fi adusi in pozitia normala de functionare: 

v1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V9, V17, V10, V11, V12, V14, V15, V16, V20— normal deschis 
V8, V13, V18, V19 - normal inchis 

ln situatia in care se semnalizeaza aparitia unui incendiu, la care se intervine cu 
hidrantii interiori, sau hidranti exteriori, dupa crearea dispozitivului de stingere de catre 
personalul angajat special instruit in acest sens (intinderea furtunului, montarea tevii de 
refulare si dechiderea robinetului de la hidrant), datorita consumuiui de apa, incepe sa cada 
presiunea in instalatia P81. La atingerea valorii Pp, statiile de pompare vor porni automat, si 
vor asigura debitul de stingere in conformitate cu breviarul de calcul anexat. Dupa stingerea 
incendiului, prin inchidere robinetilor de Ia hidranti, presiunea in instalatie incepe sa creasca, 
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si la atingerea Po. 
Personalul angajat trebuie instruit pentru interven ţie în caz de incendiu. 
Se atrage aten ţia asupra montă rii ş i prezen ţei în permanen ţă  a tăbliţelor indicatoare la 

fiecare van ă , pe care se va indica codificarea robinetului si pozitia normaia de functionare. 
Subliniem obligativitatea afi şă rii în camera distribuitorului PSI şi in camera de vane 

aferenta rezervorului a schemei si a instructiunilor de folosire a instalatiei PSI. 

INTOC IT 
ing. Mariasuc 
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CAIET DE SARCINI 
INSTALATII EXTERIOARE DE STINGERE A INCENDIULUI CU APA 

1. BREVIAR DE CALCUL 

BREVIAR DE CALCUL - _INSTALATII DE STINGERE CLJ APA A INCENDIILOR 

CaluIul sj djrne-tisjonarea jns?alalijlor de stjnqere cu apa a incendiilor afercnlc- COLEGIULUI NATIONAL SPIRU 
HARFT •ÎECLJCI. JUDETUL GALATI. 

lntocmit conlorm prevedcrilor: 

P118.2-2013 Normativprivir,d socuritatoa la inccndiu a constwctiilor. Parlc-a a ll-a. lnstaltji de stiflgcrc.; 
SR 143-1 :OOG - Alintentrj cu a .-. Partca 1: Dotorniin.rca cantititilor do apipctaail pontru locaiiti ţi urbanc ri riirslo. 
STA 147e-!9c, - lnstla1ii sanitare. AJirs,eniarea cu rrpi b consln,ctiile cjvi,? irslustrialc Proscriptii fundsrnont.lo do proioctaro. 

1. GENERALITATI Si DATE INITIALE DE BAZA 
Cladirca afeienla COLEGIULUI NATIONAL SPIRU HARE TECUCI, cu rcgim do inallime subsol. parter si doua 

etaje, are urmatorelo caracteristici: 
Subaol tehnic 	S= 	80.5 mp 
Parler 	 S= 	777.5 mp 
Etaj 1 	 S= 	777.5 mp 
Etaj 2 	 S 	777.5 mp 

	

Supiafata constiuita= 	7775 mp 

	

Supi•alata desfasurata= 	2413 mp 

	

Voluni 	8131.75 mc 
Numarul tolal de elevi esto•do 827 pe doua schimburi. respeclir, cate 420 c-lovi pe schjmb. 
Numarul total de cadre didactice este do 42. 
Nurnarul total do personal auxiliar este do 15. 

2. NECESAR DE APA PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR 
21 INSTALATII cU HIDRAN11 DE INCENDIU INTERIORI 

contomi pt 1&242013, art.4.1 , punct(il c (cldiri de lnv ăţămint cu mai rnult dc 200 dc ulilizatori sau cel cu Ac 600 
m2 şi mai mult dc 3 (trei) niveluri supraterane), cladirea (compartimontul de incendiu) s.s vn cchipa cu hidrarili dc- 
incondiu intoriori. 

ln conformitate cu prederile P1 18/2-2013, instalatia PSI cu hidranti interiori va avea urmatoarele caracteristici: 
a) Confomi <rt.4.35. punctul d. timpul teorelic de functionare a instalatioi cu hidranti de incendiu intoriori este de: 

	

TlI= 	10 mlnute 
b) Conîomt anoxa nr.3, penlru clad,n invatamant, cu un volum mai niic do 25000nic; 

jtuman4 letudlor ln funcllune slmultana = 

	

debitul de.calctjl .l litstalatlei = 	21 

c) H.drantu ,nter.on ochipati cu furtunurl plate (SR EN 671 2) respectrv furtun de refulare plat ttp C ((50 mm) L 20 
m, trobuie sa respecte dobitc ţc minimo alc jctului compact prccizat in anexa .1; 

d) Confomi STAS 1478!90 lungimea minima a jetului compact ostc: 
• 	 lc= 	6m: 

d) Conform anexa nr.l4bis, pl-esiunea disponibil ă  Ia ajutajul ţevii do refulnro. Hi, debitul specitic qih şi diarnotru 

compact 	

l d al 
orificiului ajutajului al ţovii de rofulare cu carc 5e echipoaz ă  hidraî-rtul dc incendiu in funcţie de lungimea jotului 

, L ezte: 
d= l4mm 

1L 
Hl= 1.43 bar 
L= lOm 

•Raza4eactiuneahldranjijor 

Hi- 1 4.3 ntCA (presiunea necosara la ajulajul .tevii) 
hr= 1 5 mCA (suma pierderilor tolale de sarcina) 
Hn= 41 .3mCA Hn-I-lp x p= 50 mCA 

Rozulta un grup de pomparo cu urmatoarelc caractcristioi: 
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=2= 

	

an= 	3 l[s 
Hn= 50 mCÂ 

Conţorm P1 1 8/2-2013, artj 3j, puncteie a, b si c, nu este obligatoriu montarea uneipompe le rezerva. 
2.2 INSTALATII CU HIDRANTI DE INCENDIU EcrERloRl 

Confarm P1 1 8/2 2013, art.6.1..(4) puriotul h (cIdiri. de Înv ăămnt cu mai mult de 200 de utilizatcri sU cele cu Ac 
600 rn2 orî cu mai mult de 2 (doua> niveluri supraterane>, ctadirea (compartimentui de incendiu> se va echipa cu hidranti 
de incendiu extenori. 

ln conformitate cu prederile P1 1 8[2-2013, instalatia PSI cti hidranti exteiiori Va avea urmatoarete caracteristici: 
a) Conform.art.6.1 9. punctul b, timpul teoretio de functionare ainstalatiei cu bidranti de incencjiu exteriori este de: 

Ii 
b) Conform anexa nr 7, pentw cladiri civîlc cu exceptia locuintelor, cu un hivel de stabiiitate la. inceridiu l, 11 •sau 111, cu 

11L 
c) Conform art.6.8, p.unctul b, rza de ctjune a hidratitilor de incendiu exteriori, in cazu[ in care presiunea asigLtra 

d) Conforrn art.6.13. punotul a, alirnentarea cu apa a hidrantilor exteriori se face dintr-cretea la care presiunea apei 
permite interventia la stîngerea inceridiului, cu linii dc Iurtun racorciate direct de .la hidranti. 

e) Conform art.8.29, presiunea minima la hidraritIî de incendiu exteriori de ta care .se intervîne direct pentru stingere, 
trebuiesa asigure realîzarea de jeturi compacte de minimum lOrn lungime, teava de. refulare actîonand ln toate 
puflctele, cele •mai inalte si cele mai departate ale acoperisului, GU Ufl debit de minimum 5 lIs. 

v,irE.vent{a .  

E. 
Hl=. 

irneeocJeica 
m(A (preslunea necesara ta ajutajui tevii) 
rnCA (suma pierderilor totale de $arclna) 
fl: 	 . 

nialtf..gaoea) 
Hie•. .l rA(prsidei ă•tieeesa.:masurata:l....ritu lui ctei6r) 
hr= 5.' mOA rna 

11 itCA; 	HXp 	:8S. aiCA 
RezUlta urt gruş de poniparecu urniataarete caractenstici 
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2.PLANSELE CARE GUVERNEAZA LUCRAREA 
PLAN DE SITUATJE HeOl 
PLAN AMPLASARE RETELE SI REZERVOR PSl He02 
SCHEMA TEHNOLOGICA He03 
REZERVOR STOCARE APA. VEDERE IN PLAN He04 
REZERVOR STOCARE APA. SECTIUNE S1-S1 He05 
REZERVOR STOCARE APA. SECTIUNE S2-S2 He06 
RETELE EXTERIOARE. DETALII Si SECTIUNI CAARACTERISTICE He07 
CAMIN HIDRANT. COFRAJ Si ARMARE He08 
CAMINE BETON-ARMAT. COFRAJ Sl ARMARE He09 
REZERVOR STOCARE APA. COFRAJ 51 ARMARE HelO 

3. PRESCRIPTII DE EXECUTIE, MONTAJ Si PROBARE 

3.1 GENERALITATI 
INSTALATII DE ALIMENTARE 
La executia lucrarilor se vor respecta cotele si indicatiile din piesele desenate. 
Dupa montaj conductele se vor supune probelor hidraulice de etanseitate si rezistenta 

în conformitate cu normativele 112 din 1978 si C56 din 2002. 
Probarea se face cu apa potabila Ia presiunea de 10 daN/cmp pentru proba de 

rezistenta si 6 daN/cmp pentw proba de etanseitate, pentru circuitul hidranti exteriori, 
respectiv la presiunea• de 6 daN/cmp pentru proba de rezistenta si 4 daN/cmp pentru proba 
de etanseitate, pentru circuitul hidranti interiori si racorduri de alimentare cu apa. 

Durata încercarii va fi de 20 minute pentru proba de rezistenta dupa care presiunea va 
scadea la vaioarea probei de etanseitate, mentinandu-se pana la terminarea verilicarii 
conductelor. 

Dupa efectuarea probelor conductele se vor proteja anticoroziv. 

INSTALATH DE CANALJZARE 
Se vor respecta cotele si indicatiile din piesele desenate. 
Înainte de montare, tuburile se vor curata si verifica privind etanseitatea. 
Canalizarile se vor executa din avat în amonte dandu-se o atentie deosebita realizarii 

etansarilor la mufe. 
Proba de etanseitate se va executa conform prevederiior STAS 816-80, presiunea de 

proba nu va depasi 0,5 bari conform normativ 122-98. 
• Înainte de executarea lucrarilor în camine si canivouri existente se va controla 

prezenta gazelor toxice si se vor lua masuri corespunzatoare de aerisire. 

3.2 INSTALATII SANITARE - EXECUTIE Si MONTAJ 

PREVEDERI GENERALE 
1. Executarea instalatiilor sanitare se va face coordonat cu celelalte instalatii. Aceasta 

coordonare se va urmari pe întreg parcursul executiei, începand de la trasare. 
2. La traversarea planseelor sau a peretilor din beton armat se vor folosi golurile 

prevazute în proiect sau piese de trecere. În acest scop se va urmari reaiizarea acestora de 
catre constructor care are obligatia sa le realizeze odata cu turnarea structurilor respective. 



• III1HIDFSIGN • REĂOIUTAREĂ  UNITATII DEINVATAMANT 
PROIECT NR. 3106612013 	 - 

= 
	 COLECIUL NATIONAtSPIRU HĂRET 

FAZA: PT+OE+CS 	 TECUCI, JUDETUL GALATI 
INSTMATII EXTEHIOĂRE DE STINCERE INCENDIU CIJAPII 

VERIFICAREA MATERIALELOR 
3. La executarea lucrarilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic si 

calitativ prevederilor proiectului, standardelor respective si respectiv, agrementelor tehnice. 
4. lnaintea punerii în opera, toate echipamentele se vor supune unui control vizual 

pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le reduca starea tehnica si 
calitativa (deformari sau blocari la aparataje, starea filetelor, a flanselor, functionarea 
armaturilor etc.); se vor remedia eventualele defectiuni si se vor înlocui echipamentele care 
prin remediere nu pot fi aduse în stare corespunzatoare. 

5. La aparatele de masuri si control se va certifica existenta sigiliului si a buletinului de 
verificare emis de organele de metrologie. 

DEPOZITARE SI MANIPULARE 
6. Pastrarea echipamentelor de instalatii sanitare se face în magazii sau spatii de 

depozitare organizate în acest scop, în conditii care sa asigure buna lor conservare. 
7. Echipamentele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influenta 

nefavorabila pe durata depozitarii (tevi de otei, tuburi din fonta, capace din fonta, tuburi din 
beton etc.) se vor depozita în aer liber pe platforme special amenajate în acest scop, cu 
respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii. 

8. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea directa a soarelui, ca 
tevi din mase plastice, materiale de izolatii, obiecte sanitare din fonta etc. se  depoziteaza sub 
sproane sau în magazii. 

9. Armaturîle, obiectele sanitare ceramice, aparatele de masura etc. se  pastreaza în 
magazii închise. 

10. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii 
muncii si în asa fel încat sa nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor 
casante sau usor deformabile ca armaturi, obiecte sanitare, aparate de masuri etc. 

TEHNOLOGII DE ÎMBINARE, ETANSARE 81 FASONARE A TEVILOR DIN OTEL, 
OTEL ZINCAT Sl A TUBURILOR TIP PEXAL Si PPR 

11. Îmbinarea teviior de otel zincate se va face priri fitinguri zincate sau prin flanse 
respectiv prin conectori speciali pentru tevile tip PEXAL. 

lmbinarea prin sudura nu se admite la instalatii sanitare decat pentru confectii metalice 
ca: distribuitoare, rezervoare etc. care, dupa executie, vor fi izolate anticoroziv. 

12. Filetul tevilor va corespunde prevederîlor STAS 402 si trebuie sa permita 
însurubarea pieselor cu mana pana la cel putin jumatate si cel mult trei sferturi din lungimea 
flletului piesei. 

13. La îmbinarile cu filet etansarea se va executa cu fuior de canepa îmbibat cu pasta 
de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert sau alte materiale 
omologate în acest scop (banda de teflon). Pentru tevile tip PEXAL se vor respecta indicatile 
tehnologice specifice de montare a conectorilor pe tub. 

14. Etansarea îmbinarilor prin flanse se va face cu garnituri confectionate din carton - 
STAS 1733 - unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit, îmbibat cu ulei de in fiert sau din 
alte materiale omologate în acest scop. 

15. Garniturile îmbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii, iar 
periferia garniturii va ajunge pana la turuburile flansei. 

16. Pentru realizarea îmbinarilor prin flanse se recomanda utilizarea flanselor plate cu 
ftlet. 

În cazurile în care sunt necesare interventii frecvente în timpul exploatarii, se vor folosi 
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îmbinari demontabile. 
lmbinarile cu racorduri olandeze sunt admise numai în locuri accesibile, vizitabile. 

MONTAREA CONDUCTELOR 
1 7. Conductele vor fi montate dupa ce, în prealabil, s-a facut trasarea Ior. 
La trasare se vor respecta cu strictete pantele prevazute în proîect, astfel ca sa fie 

asigurata aerisirea si golirea completa a conductelor. 
18. Tevile sudate longitudinal se vor monta astfel încat sudura sa fie vizibila pe toata 

Iungimea ei. 
19. Coloanele din otel zincat se fixeaza pe elementele de constructie prin bratari 

montate, de regula, cate una pe etaj, însa nu la mai mult de 3,50 m una de alta. 

CONDUCTE DE CANALIZARE DIN FONTA DE SCURGERE, PvC SAU 
POLIPROPILENA JGNIFUGATA 

20. Sustinerea conductelor orizontale se va face cu bratari ancorate de planseu sau 
cu console din otel lat sau rotund, în cazul montarii lor în lungul zidurilor: 

Distanta maxima între doua puncte de sustinere este de 2 m. 
21. Sustinerea coloanelor se va realiza cu bratari din otel rotund sau lat, fixate sub 

mufele tuburilor la distante de 2,50 - 3 m una de aita si prin console sub cotul de la baza 
coloanelor. 

22. Se recomanda utilizarea etansarii cu plumb si franghie gudronata pentru traseele 
orizontale ale colectoarelor de canalizare, indiferent de natura apelor transportate. 

23. La coloane se recomanda etansarea cu ciment si franghie alba. 
24. Se admite folosirea pentru etansarea îmbinarilor a masticului bituminos cu 

franghie gudronata (la tuburile din fonta). 
25. Montarea tuburilor si a pieselor pentru scurgere se face cu mufele contra sensului 

de curgere a apei. 
Se admite inversarea dispunerii mufelor numai pe coloane, cand se face legatura cu 

ventilarea secundara. 
26. Capacele pieselor de curatire se vor fixa cu suruburi, asigurandu-se etansarea cu 

garnituri din carton sau cauciuc. 

EXECUTAREA IZOLATIILOR 
27. Lucrarile de izolare a conductelor vor fi începute numai daca în prealabil s-au 

efectuat probele de presiune. 
28. lzolatiile termice ale conductelor si aparatelor se vor aplica numai dupa curatirea si 

protejarea suprafetelor cu straturi anticorozive. 
29. lzolatiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de 

închidere si de manevra a elementelor de sustinere si la îmbinarile cu flanse, precum si la 
mansoanele de trecere prin elemente de constructie. 

30. La executarea Iucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din lnstructiunile 
tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de instalatii - C 142. 
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CONDUCTE DE CANALIZARE DIN PVC-KG MULTISTRAT (wavin) Si PEHD 
MONTATE INGROPAT EXECUTIE 81 MONTAJ 

PRESCRIPTII DE CALITATE A MATERIALULUI 
-Tevile si fitingurile produse .de grupul Wavin sint realizate prin extrudare respectiv prin 
injectare din granule de PVC dur neplastifiat tip PA-1 1300. Extremitatile profilate ale tevilor si 
fitingurilor sunt prevazute cu inele de etansare tip BODE realizate din cauciuc sintetic. 
-Tevile si fitingurile sunt de culoare brun-portocalie (RAL 8023), inodore, insipide, netoxice si 
stabile la actiunea majoritatii agentilor agresivi. 

TRAN$PORTUL, INCĂRCAREA, DESCĂRCAREA 
ln transportul tuburilor, planurile de prindere trebuie s ă  fie lipsite de asperităti. Tuburile 

trebuie prinse, evitând iesirile excesive în afara planului de înc ă rcare. Legăturiie pentru 
fixarea Tncă rcăturii pot fi realizate cu funii sau benzi de cânep ă  sau nylon, adoptând cele mai 
bune prinderi astfel încât tuburile s ă  nu sufere deterioră ri. 

Datorita greutatii specifice reduse, tevile si fitingurile sunt usor de transportat si 
manevrat. 

Dacă  aceste operaţ ii sunt efectuate manual, se va evita să  se târască  pe suprafetele 
mijlocului de transport sau pe orice alte suprafe ţe dure sau cu asperităti. Depozitarea se va 
face pe un teren plan, stivele nedep ăsind înă ltimea de 1,50 m indiferent de diametrui 
tuburilor. Când depozitarea se face în loc deschis, pentru perioade mai lungi, se recomand ă  
protejarea împotriva razelor solare. 

Piesele de racord si accesoriile se livreaz ă  în general în ambalaje, iar atunci când se 
livrează  fără  ambalaj va trebui avută  grijă  la transport si depozitare să  se evite lovirea si 
îngrămădirea pentru a se evita deformarea sau deteriorarea lor. 

Trebuie evitat ca tevile sa intre in contact cu substante care ataca PVC-ul cum sunt: 
combustibilii pentru motoare, solventi, etc... 

TRASAREA 81 NIVELMENTUL 
Înainte de începerea lucrărilor constructorul va materialîza pe teren traseul conductei 
conform planseior din proiect, marcând punctele caracteristice (vârfuri de unghi, cămine, etc.) 
prin borne sau tăwsi. ln cazul în care elementele de trasare din proiect sunt insuficiente sau 
apar neconcordanţe între situa ţ ia din teren si proiect, se vor solicita clarific ări din partea 
proiectantului. 

De-a lungul aliniamentelor se vor bate tărusi din 50 în 50 ,de metri, de o parte si de alta 
a traseului, la o distan ţă  suficientă  pentru a rămâne nedeplasati în timpul lucră rilor, pentru. 
materializarea permanentâ a axului conductei în timpul execu ţ iei. 

Determinarea exactă  a adâncimii se va face cu rigle de nivel si cruci de vizare, pentru 
a asigura cotele din proiect si pante continue. 

SĂPĂTURĂ  
Săpătura se va începe numai dup ă  completa organizare a santieruiui, aprovizionarea 

cu tevi si celelalte materiale necesare, astfel ca santurile sâ r ămână  deschise numai pe 
timpul strict necesar. Sâparea santului se va face conform unui grafic detaliat al executiei 
conductei, întocmit de contructor pe baza posibilit ătilor de lucru ale santierului. 

Sâpâtura se va executa manual sau mecanizat conform prevederilor din proiect. 
Săparea uitimului strat de 20 - 30 cm de deasupra cotei de pozare va fi executatâ numai 
manual si în cazul săpâturii mecanizate imediat înainte de pozarea conductei. Amenajarea 
patului conductei se va face conform prevederiior din proiect. ln dreptul sudurilor care se 
execută  în sant se vor executa adânciri si lărgiri locale ale transeei. P ământul rezultat din 
sâpăturâ se va depozita pe o singurâ parte a transeei, opus ă  părtii pe care. se  lucrează  la 
asamblarea conductei; pe terenurile agricole solul vegetal se va depozita separat pentru a se 
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reaicătui stratul respectiv. 
POZAREA ÎN TRANSEE Sl UMPLEREA CU PĂMÂNT A TRANSEEI 
Lă imea minimă  a unei transei este determinat ă  de valoarea diametruiui D al 

tubulaturii, ad ăugând câte 20 cm de fiecare latur ă  a tubulaturii. B = D + 40 cm; B = l ătimea 
transeei. 

Când Iătimea transeei (B) este mai mare decât în ă limea de acoperire (H) sau când B 
= H/2 sau B > = 1 0 D, tubulatura se g ăseste în conditia asa zis ă  sub pământ, conditie în 

care este supusă  unei sarcini suplimentare fat ă  de pozarea în transee. În ăltimea maximă  a 
acoperirii trebuie s ă  fie de 6 m pentru tubulaturile asezate în transee si de 4 m pentru cele 
pozate sub pământ. 

La umplerea transeei se tine seama de natura terenului si interactiunea dintre tub si 
teren. Pentru ca deformarea s ă  nu depăsească  limitele admise de 5%, trebuie ca terenul 
înconjurător tubului să  fie bine bătătorit pentru a-i oferi un suport adecvat si pentru a avea 
rolul de element constructiv. Pentru a obtine deci, din laturi un rezultat satisf ăcător trebuie 
folosite materiale bâtâtoribile (exemplu nisip) pân ă  la înă limea de 15 cm deasupra 
generatoarei superioare a tubului. ln cazul terenurilor sensibile la umezire, fundul transeelor 
se vor umezi si compacta. Umplutura în jurul tuburilor trebuie s ă  se facă , adăugând pentru 

început materialul pe ambele Iaturi ale tubulaturii, pân ă  la generatoarea median ă  a acesteia, 
împingând materialul sub tub si apoi compactândy-l. Dupâ compactare se reumple transeea 
cu acelasi material (exclus bolovani, bulg ări, pietris) până  la 15 cm deasupra generatoarei 
superioare a tubului si se bâtătoreste întreaga umplutură , cu exceptia zonei ocupate de tub. 
Umplerea înâltimii râmase a transeei pân ă  la nivelui terenului, poate fi efectuatâ cu acelasi 
material al săpăturii (când nu este turb ă , mâl, materii organice, noroaie sau argile) în straturi 
succesive de 20 - 30 cm umezite si compactate, în asa fel încât densitatea p ământului pe loc 

să  atingă  90% din valoarea optimal ă  determinată  cu proba PROCTOR modificată . 
In timpul operaţiunilor de umplere, compactare umpluturâ, trebuie sâ se evite trecerea 

de sarcini grele peste transee. 
Umplerea, cel pu ţ in pe primii 50 cm, deasupra tubului, va trebui fâcut ă  pe toată  

conducta (tronson) în aceleasi conditii de temperatură  exterioară . Umplerea este 
recomandatâ sa se facă  în orele mai putin calde ale zilei. Se va proceda întotdeauna pe zone 

•., de 20 - 30 m, avansând într-o singur ă  direcţ ie si posibil în urcare. Se va lucra pe trei p ărti în 

acelasi timp, acoperirea (pân ă  la 15 - 20 cm pe tub) în zona adiacentă  si asezarea nisipuiui 
în jurul tubului. Una din extremitâtile părtii de conductâ va trebui s ă  fie mereu întretinută  
liberâ să  se miste 1  iar racordul pieselor speciale va trebui efectuat dupâ ce acoperirea a fost 
adusâ Ia 5 - 6 m de piesa însăsi. 

Dupa proba pe tronsoane transeea se va umple complet l ăsându-se libere îmbin ănle 
între tronsoane, si racordurile care se vor acoperi dupâ proba general ă . La umplerea 

completă  a transeei se va avea grij ă  ca suprafata terenului s ă  fie refăcută  conform destinatiei 

initiale. Excedentul de p ământ se va transporta în zone unde sunt necesare umpluturi, în 
gropi, etc. 
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3.3 CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA Si RECEPTIA INSTALATHLOR 
SANITARE 
CONDUCTE DE APA RECE 
1. Conductele de apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele încercari: 
- încercarea de etanseitate la presiune la rece; 
- încercarea de functionare la apa rece; 
2. lncercarea de etanseitate la presiune la rece se va efectua înainte de montarea 

aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte puncte de consum, 
extremitatile conductelor fiind obturate cu flanse sau dopuri. 

3. Presiunea de încercare la etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece 
si calda va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, indicata în proiect pentru instalatia 
respectiva de alimentare cu apa, dar nu mai rnica de 6 bari. 

Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si 
îmbinarilor, dar nu m ă i putin de 20 de minute. Într-un interval de 20 de minute nu se admite 
scaderea presiunii. 

Presiunea în conducte se va realiza cu o pompa de încercari hidraulice si se va citi pe 
un manometru montat pe pompa, care se va amplasa în punctul cel mai de jos al 
conductelor. 

4. Încercarea de functionare la apa rece se va efectua dupa montarea armaturilor Ia 
obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica 
de regim. Se va verif]ca, prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare, daca apa 
ajunge, la presiunea de utilizare, la fiecare punct de consum în parte. 

Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum 
corespunzator simultaneitatii si debitului de calcul. 

7. Încercarea de functionare se va efectua avand echipamentele în functiune, conform 
prevederilor din proiect (statii de ridicare a presiunii, aparate de preparare a apei calde, 
pompe etc.). 	• 

CONDUCTE DE CANALIZARE 
8. Conductele interioare de canalizare vor f] supuse la urmatoarele încercari: 
- încercarea de etanseitate; 
- încercarea de functionare. 
9. lncercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul 

conductelor si la punctele de îmbinare. 
10. Conductele prevazute cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul 

lucrarii, înainte de închiderea lor. 
11. lncercarea de etanseitate se va face prin umplerea cu apa a conductelor astfel: 
- conductele de canalizare a apelor meteorice pe toata înaltimea cladirii; 
- conductele de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele 

de pardoseala sau ale obiectelor sanitare. 
12. lncercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si 

a punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de 
scurgere. 

13. La efectuarea probelor de functionare se vor verifica panteie conductelor, starea 
pieselor de sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din 
proiect. 
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CONDITII GENERALE ÎN VEDEREA RECEPTIEI INSTALATIILOR 
14. Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza în conformitate cu 

prevederile normativelor si a reglementarilor privind calitatea si receptia lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente si anume: 

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ 19-94 
- Legea calitatii constructiilor; 
- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente, indicativ C 56; 
- lnstructiuni tehnice pentru efectuarea încercarilor hidraulice si pneumatice la 

recipiente, indicativ 125. 
- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora nr. 

273/1 994. 
15. În vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut în 

conformitate cu prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucrarilor 
aferente, precum si a instructiunilor de montaj ale producatorului de echipamente. 

16. Se vor avea în vedere în special conditiile tehnice privind: 
- echiparea cu obiecte sanitare si aparate corespunzatoare; 
- foiosirea echipamentelor prevazute în proiect; 
- respectarea traseelor conductelor; 
- functionarea normala a echipamentelor din statiile de ridicare a presiunii din centrale 

si puncte termice, la parametrii prevazuti; 
- montarea si functionarea corespunzatoare a obiectelor sanitare si a armaturilor 

aferente,de alimentare cu apa si de scurgere si a pieselor auxiliare; 
- rigiditatea fixarii elementelor de instalatii de elementele de constructii; 
- asigurarea dilatarii libere a conducteior; 
- modul de amplasare a armaturilor si aparateior de reglare, masura si control si 

accesibilitatea acestora; 
- echiparea si functionarea corespunzatoare a instalatiilor pentru stingerea cu apa a 

incendiilor, conform prevedenlor din proiect si a indicatiilor producatorului echipamentelor; 
- aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibratiilor; 
- calitatea izolatîilor si vopsitoriilor; 
- aspectul estetic general aI instalatîilor. 
ln vederea diminuarii posibiiitatilor de coroziune si a prelungirii duratei de functionare a 

instalatiilor se va face - obiigatoiiu - rodajul instalatiei de apa calda de consum timp de 60 
zile, la temperatura de fegim de 45°C, dupa darea în folosînta a instalatiilor si receptionarea 
lucrarilor. 

17. Pentru lucrarile ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a 
executiei si se vor efectua probele înainte de izolare si mascare si se vor încheia procese - 
verbale pentru astfei de lucrari. 

18. Receptia lucrarilor se va face în prezenta investitorului sau a reprezentantului 
acestuia, iar dupa întocmirea proceselor - verbale de receptie, executantul va preda 
investitorului schema functionala a instaiatiei si instructiunile de exploatare. 
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4. MATERIALE UTILIZATE 
Conducte de alimentare cu apa: 
-teava OL fara sudura laminata la calda, pentru temperaturi normale, conform SR-EN 10216-
1 :2003, P235, pentru conductele si racordurile din camera de vane; 
-Teava OL Zn STAS7656-80 cu filet si mufe (racorduri exterioare de alimentare cu apa 
aferente circuitului Hii montate in camine si canivouri); 
-Teava PEHD Water-KIT VALROM PE80 SDRI3.6 PNIO (racorduri exterioare de alimentare 
cu apa montate ingropat in pamant). 
Conducte de canalizare: 
-Teava de polipropilena ignifugata pentru canalizari interioare; 
-Teava din PVC multistrat pentru canalizari exterioare montate ingropat si in canivouri. 

5. CALITATEA IN CONSTRUCTII 
Urmarirea comportarii in exploatare si mentinerea aptitudinii de exploatare pe toata 

durata de existenta a acesteia se va realiza in conformitate cu Legea 10/95 si HG 776/97. 
Sofutiile tehnice din proiect, de montare conducte si instalatii sanitare s-au efectuat cu 
respectarea prevederilor din avize, din autorizatia de urbanism, a conditiilor tehnice de 
calitate corespunzatoare si asigurarea asistentei tehnice la P.I.F. 

INTOCMIT 
ing. suc 
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6. PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR, 
În conformitate cu Legea nr.10/1995, art.22, aiin. e si normativele tehnice în vigoare, 

se stabileste prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de lnstalatii sanitare 
interioare: 

Lucrari ce se controleaza, se Documentul scris Cine Nr.sş i 
Nr verifica sau se receptioneaza care se încheie întocmeste si data 

rt calitativ si pentru care trebuiesc semneaza actului 
întocmite documente scrise incheiat 

O 1 2 3 4 
A. CONDUCTE APARENTE  

1 Faza premergatoare pozarii P.V. B + E 
conductelor pe traseul indicat în 

proiect (verificarea elementelor de 
sustinere si rezemare, a sectiunilor si 

a_pantelor_indicate_în_proiect)  
2 Faza premergatoare punerii in P.V. + P.V.F.D. B + E + P+ 

functiune (probe) INSPECTIA DE 
STATIN 

CONSTRUCTII  
B. CONDUCTE MONTATE INGROPAT  

1 Faza premergatoare pozarii P.V. B + E 
conductelor (verificarea patului de 

fundare)  
2 Faza premergatoare acoperirii cu PV.L.A + B + E + P + ISC 

pamant ca conductelor-probe P.V.F.D. 
CONSTRUCTH AFERENTE - REZERVOR STOCARE CAMINE Si CANIVOURI 

1 aza premergatoare turnarii betonulu P.V.L.A + B + E + P + lSc 
a camine si canivouri P.V.F.D.  

2 7aza premergatoare turnarii betonulu P.V.L.A + B + E + P + ISC 
adierul rezervorului de stocare P.V.F.D.  

3 Faza premergatoare turnarii betonulu P.V.L.A + B + E + P + ISC 
adierul rezervorului de stocare P.V.F.D. 

4 Faza premergatoare turnarii betonului P.V.L.A + B + E + P + 180 
radierul rezervorului de stocare P.V.F.D. 

Prezentul program va fi avizat de catre 1NSPIEGTOFATUL DE bIAI IN 

CONSTRUCTII, aceasta rezervandu-si dreptul de participare la fazele determinante. 
NOTA: 
1. Coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut în coloana 2. 
2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu maximum 10 
zile înaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. 
3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea 
constructiei. 
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LEGENDA: P.V. - proces verbal; P.V.L.A. - proces verbal lucrari ascunse; P.V.F.D. - proces 
verbal faza determinanta; P.V.R. - proces verbai receptie;B - berieficiar; E - executant; 

INTOCMIT 
ing.Jan Basuc h J1715292015

GS  
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7. PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII ÎN TIMP A LUCRARILOR 
- i Obiectul Elementul care se urmăreste Perîodicitatea Observaţ ii 
crt 

1 2 3 4 

T lnstalatie - verifiCarea etanşeităţii la îmbinările cu flanşe; Lunar Se iau măsuri 
alimentare verificarea etan şeităţ ii şi funcţionării armătu-rilor; Săptămânal urgente de 

cu apă  - 	verificarea 	protecţiei 	anticorozive 	ş i 	a Lunar remediere a 
:ermoizola ţiei; defecţiunilor care 
• verificarea supor ţilor; Lunar periclitează  
• verificarea gradului de coroziune al elementelor Anual ş i înaintea funcţionarea 
componente; repara ţiilor normală  a reţelei 

planificate 

• verificarea func ţionării aparatelor de m ăsură  ş i Săptămânal 
control;  

2 lnstala ţia • verificarea integrit ăţii conductelor şi a funcţionă rii Lunar Se planifică  ş i se 
interioară  de de ansamblu a instala ţiei; comandă  la unitaţile 

colectare - verificarea etan şă rilor la îmbină ri; Saptamanal de profil, executarea 
verificarea gradului de coroziune a instala ţiei; Anual lucrărilor de 

• verificarea stării protecţiei anticorozive; Semestrial reparaţii, constatate 

• verificarea supor ţilor. Semestrial a fi necesare. 

• verificarea functionarii ministatiei de pompare si ln fiecare zi 

a electropompelor evacuare ape accidentale 

3 Reţea de • verificarea 	integrităţ ii 	căminelor, 	capacelor ş i Lunar Se planifică  şi se 
canalizare . ;cărilor de acces; 	 • comandă  la unitaţite 

• curăţirea depunerilor din cămine; Lunar şi după  de profil, executarea 
• precipita ţii lucrărilor de 

• urmărirea apari ţiei de fisuri la pereţii cămi-nelor; Trimestrial reparaţii, constatate 
• urmărirea apari ţiei tasărilor în jurul căminelor; Lunar a fi necesare. 

verificarea funcţionării colectorului de canali-zare Lunar ş i după  
curăţirea de depuneri; 	• 	• precipita ţ ii 

• 	urmărirea 	apariţiei 	tasărilor 	pe 	traseul Lunar 

olectorului. 

3. Statii de - disponibilitatea de functionare a pompelor; La fiecare Se iau masun 

pompare: schimb 	• 

• 
- functionarea sistemului de actionare de la ldem urgente de reme- 

dist.; 

- functionarea dispozitivelor de semnalizare; ldem diere a defectiuni- 

- functionarea corecta a AMC Saptaminal lor care pot 

- realizarea parametrilor de functionare (Q, H, ldem provoca avarii 

etc.) 
La fiecare 

schimb  

4. Bazine de - mentinerea nivelelor indicate in La fiecare 

apa 
(rezervor) 
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documentatie; 

- functionarea robinetilor cu plutitor si a 
indicatoarelor de nivel; 
- nivelul depunerilor si curatirea acestora; 

- etanseitatea piese!or de trecere prin pereti; 

- impermeabilitatea peretilor si a radierului. 

l NTOCMIT 
ing. Mariayc 

schimb Se iau masuri 
urgente de reme- 

ldem diere a defectiuni- 

Lunar lor care pot 

Lunar provoca avarii 

Semestrial 



• flRHIUESICN •- -j 	 IIEABIIITAIIEA IJHITATII UE INVATAMANT 
PROIECT NR. 3106612013 	 - 	 COIEGWL NATIONAL SPHW HAI(ET 
FAZA: PT+IIE+CS 	 TECUCI, JUDETUL GALATI 

INSTAIATN EXTEIIIOARE DESTINCERE INC[NIIW Cu APA 

9. LISTA PRESCRIPTII TEHNICE, STANDARDE Sl NORMATIVE APLICABILE 

SR ISO 4067-6:1996 	 Desene tehnice. lnsta!a ţ ii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu ap ă  
canalizare îngropate. 

STAS 6054-77 	 Terenuri de fondare. Adâncimi maxime de înghe ţ . 
STAS 1481-86 	 Canaliză ri. Reţele exterioare. Criterii generale 0i studii de proiectare. 
STAS 1846-90 	 Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ap ă  de canalizare. Prescrip ţ ii de proiectare. 
STAS 2308-81 	 Alimentă ri cu apă  °i canalizâri. Capace °i rame pentru cămine de vizitare. 
SR 4163-1:1995 	 Alimentă ri cu apă . Reţe!e de distribuţie. Prescrip ţii fundamentale de pro!ectare. 

SR 4163-2:1995 	 Alimentă ri cu apă . Reţele de distribuţ ie. Prescripţii fundamentale de proiectare 

SR 4163-3:1996 
STAS 6002-88 
STAS 2448-82 
STAS 3272-80 
SR 6819:1997 
STAS 9312-87 
STAS 10898-85 
STAS 2501-79 
STAS 1478-90 
STAS 1795-87 
STAS 134310-89 

STAS 134311-89 
STAS 9470-73 
SR EN 45014:2000 
STAS 982415-75 
SR 859111-97 
SR EN 1610:2000 
STAS 957011-89 
STAS 181/1L]6/89 

STAS 8589-70 

Alimentâri cu apă . Reţele de distribuţ ie. Prescripţ ii de calcul. 
Alimentâri cu ap ă . Cămine pentru bran°amente de ap ă . Prescripţii tehnice. 
Canalizâri. Cămine de vizitare. 
Canalizâri. Grătare cu ram ă  din fontâ pentru guri de scurgere. 
Alimentări cu apâ. Aducţ iuni. Studii, prescrip ţii de proiectare °i de execu ţ ie. 
Subtraversârtde câi ferate °i drumuri de conducte. Prescrip ţ ii de proiectare. 
Alimentă ri cu apă  °i canalizări. Terminologie. 
Hidrant interior pentru clădiri. 
Construcţ ii civile °i industriale. Alimentarea interioar ă  cu apâ. 
Canalizâri interioare. Prescriptii fundamenta!e de proiectare. 
Alimentări cu apă. Determinarea cantit ăţilor de apă  de alimentare pentru centr populate. 
Prescripţ ii generale 
Alimentâri cu apă . Determinarea cantitâ ţ ilcr de apă  de alimentare pentru centr populate. 
PIOI maxime 
Criterii generale pentru declara ţia de conformitate a furnizorului. 
Trasarea pe teren a re ţele(or de conducte, canale °i cable. 
Reţele edilitare subterane. 
Execuţia °i încercarea racordurilor °i re ţele!or de canalizare. 
Marcarea °i reperarea re ţelelor de conducte °i cabluri, în localităţ i. 
lnstalaţii sanitare, de încâ!zire centralâ °i de gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne 9 
culori convenţionale. 
Culori convenţionale pentru identificarea conductelor care transport ă  fluide în instalaţii terestre 9 

STAS 185/1-89 
STAS 18515-89 
STAS 18516-89 
STAS 297/11121 
STAS 11199-78 
STASII200 
STAS 1848/1l]71 
STAS 2099-79 
STAS 2250-82 

SR ISO 161-1:1995 

navale. 
Conducte pentru . Semne °i culori conven ţionale. 
Agregate, aparate, rezervoare. Semne conven ţionale. 
Aparate de măsurâ °i control. Semne conven ţionale. 
lndicatoare de securitate. 
Simbolwi graflce. Prescrip ţ ii generale. 
Simboluri grafice. 
Siguranţa circulaţiei. 
Elemente pentt -u conducte. Diametre nominale. 
Presiuni nominale, presiuni de încercare, presiuni de 
ale conductelor. 
bevi din materiale termoplastice pentru transportul 

lucru pentru arm ături °i piesele de legătură  

fluidelor. Diametre exterioare nominale 9 
presiuni nominale. 

SR ISO 1167:1993 bevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea rezisten ţei la presiune 
interioară  

SR ISO 3607:1995 hevi din polletilenă . Toieranţe la diametrele exterioare °i grosimile de perete 
SR ISO 4059:1995 Reţele de ţevi de polietilenâ. Pierderi de presiune !a îmbin ările mecanice. 
SR ISO 3663:1995 hevj Oj  fltinguri din polietilenâ sub presiune. Dimensiunile fIan°elor. 
SR ISO 9623:2000 Fitinguri de adaptare de metal pentru ţevi de polietilenâ °i polipropilenâ 
STAS 1061712-84 bevi din polietilenâ de înalt ă  densitate. Dimensiuni. 
STAS 1061714-76 bevi din polietilenă  de înaltă  densitate. Metode de verificare a dimensiunilor. 
STAS 7656-80 Devi din oţel  sudate longitudinal, pentru instalaţ ii. 
STAS 689811-80 Devi sudate elicoidal, pentru caz general 
STAS 689812-80 bevi sudate elicoidal, pentru construc ţ ii 
SR 404/1 - 90 bevi din oţel fără  sudură, laminate la cald 
P 7-92 Normativ privind proiectarea °i executarea construc ţiilor fundate, pe pământuri sensibile la 

umezire. 
l 22-99 Normativ pentru proiectarea °i executarea conductelor de aduc ţiune °i a reţelelor de alimentare 

cu apâ ci canalizare ale localităţ llor. 
C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrârilor de construc ţii °i a instalaţiilor aferente. 
l 1-78 Normativ pentru proiectarea °i executarea insta!a ţ iilor tehnico-sanitare °i tehno!ogice cudin ţevi 

de PVC neplastifiate. 
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P 96-86 lnstrucţiuni tehnice pentru proiectarea °i executarea înstala ţ iilor de canalizare a apelor meteorice 
la clădiri industriale. 

C 90-83 Normativ pentru condi ţ iile de descărcare a apelor uzate în re ţelele de canalizare a centrelor 
populate 

NTPA - 002197 Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în re ţelele de canalizare ale localit ăţ ilor. 
- Ghidul de performanţă  peritru instalaţ ii sanitare din clădiri civile. 
l 9-94 Normativ pentru proiectarea Oj  executarea instala ţiilor sanitare 
C 139-87 lnstrucţ iuni tehnice pentru protec ţ ia anticorozivă  a elementelor de construc ţii metalice. 
C 4-77 Prescrjp ţ ji tehnice pentru proiectarea, execu ţ ia, instalarea, exploatarea, repararea °i verificarea 

recipientelor metalice sub presiune. 
l 25-72 lnstrucţ iuni tehnice pentru efectuarea încerc ărilor hidraulice °i pneumatice la recipjente 
Legea 107196 Legea apelor. 
Legea 10195 Legea privind calitatea în construc ţ ii. 
Legea 137195 Legea privind protecţia medjului 
C 167-77 Norme privind cuprinsul °i modul de întocmire, completare °i p ăstrare a că rţii tehnice a 

construcţ iilor. 
C 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii °i recepţ ia lucrărilor de construcţii °i instalaţ ii aferente. 
27311994 Regulament de recep ţie a lucrărilor de construcţ ii °i instalaţ ii aferente acestora. 

NORME DE PROTECIIA MUNCII Sl PSI. 

Legea 90196 cu privire la protec ţia muncii; 
Norme generale de protecţia muncii (NGPM 98), elaborate Min. Muncii °i Protec ţ iei sociale/Min. Sănătăţ ii; 

PE 006 	 Norme generale de protecţja muncii pentru unităţ ili energetice, RENEL; 
Regulament de protecţia 

0j igiena muncij în construc ţii, aprob. cu  Ordin 9/N193 MLPAT; 
NSPM 	 Norme specifice de securitate a muncii pentru aliment ări cu apă  a localităţ ilor °i pentru nevoi tehnologice - cod 20: 

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucr ări de instalaţij tehnico-sanitare °i de înc ă lzire - cod 28; 
Ordonanţa Guvernului României nr. 60197 privind prevenirea °i stingerea incendiilor; 

NGPSI 98 	Norme generale de PSI, aprobate cu Ordinul 775198 al Ministerului de lnterne; 
PE 009 	 Norme de prevenire, stingere °j dotare împotriva incendjilor, RENEL; 

Norme de prevenire, stingere °i dotare cu mijloace PSI pentru unit ăţ ile MICM °i MUEE (Ordin 30/43 din 81); 
Normativ de PSI la executare lucr ărilor de construcţii Oj  instalaţii aferente, Ordin 20 N/94 al MLPAT. 

P1 1 8-99 	Nomie tehnice de proiectare °i realizare a construc ţiilor privind protecţia la acţiunea focului 

INTOCMIT 
ing. Mariaasuc 
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CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII AFERENTE 
(NSTALATIILOR EXTERIOARE DE STINGERE A 

INCENDIULUI CU APA 

1.GENERALITĂŢ I 
1.1.Scop 
Scopul caietului de sarcini îl constituie stabilirea condi ţiiior tehnice de execu ţie a lucră rilor în 
conformitate cu reglement ările tehnice în vigoare(Ord.MF+MLPTL 1013(4)/873(874) pct.2.1.RoIul ş i 
scopul caietelor de sarcini) 
11.2.Domeniul de aplicare 
Prevederile caietului de sarcini se refer ă  la execu ţia lucră rilor pentru constructia imobilului din Galati, 
beneficiar Sterea Gheorghe. 
1.3.Categoria ş i clasa de importanţă  
Lucrarea se încadreaz ă  în categoria de importan ţă  normală  (C) conf. HGR nr.766197.Proiectantui a 
stabilit în conformitate cu H.G. 766/10 dec. 1997 art.20,aplicarea modelului 3 de asigurare a calit ăţ ii. 
1.4.Conditii de mediu 
Lucră rile prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei,aerului,solului ş i 
subsolului ş i nu sunt generatoare de noxe. 
După  terminarea lucrărilor se va curăţa solul de toate materialele rămase de • la lucrare. 
Prin lucrările care fac obiectul prezentei documenta ţii,nu se evacuează  în mediul ambiant 
substanţe reziduale sau toxice care s ă  afecteze într-un fel calitatea apei,aerului ş i subsolului 
deci nu infuenţează  negativ mediul înconjurător. 

2.MATERIALELE COMPONENTE ALE LUCRARII. 
2.1. Proprietăţile fizico-chimice, mecanice. 
2.1.1.Pământ de umplutură . 
-greutatea volumetnca (aparent ă ) pentru pământul uscat d = 1,60 N/cm 3 ; 

-greutatea volumetrica (aparent ă ) pentru pământul saturat sr= 2,OON/cm 3 ; 

- gradul de umiditate: 0,4 SO,8; 
-indicele de plasticitate : 20 l 35; 
2.11.2.Avà  
Trebuie să  satisfaca cenn ţele prevăzute de STAS 790-84 ş i prevederile codului de practica N E 012-
99. 
2.1.3.0ment 
La execuţia lucrărilor de betoane şi mortare se va utiliza ciment llA-32,5 conform SR 1500196. 
2.1 .4.Agreate 
Trebuie să  satisfacă  cerinţele prevăzute în STAS 1667-76 şi normativul NE 012-1/2007 
2.1 .5.Beton 
Betoanele utilizate în lucrare s-au stabilit conform codului NE 012-1/2007 
Cerinţele privind caracteristicile betonului sunt prezentate în NE 012-112007 
2.1 .6.Armături 
Oţelul beton trebuie să  îndeplineasca condi ţiile tehnice prevăzute în STAS 43811 -89, STAS 43812-91, 
specifica ţiei tehnice privind cerinte şi criterii de performanţă  pentru armături ST 009-96 şi codului de 
practica NE 012-1/2007 cap. 10. 
2.1 .7.Cofraje 
Trebuie să  satisfacă  condiţiile prevăzute în codul de practică  NE 012-1/2007 şi normativul Cl 1-74. 
2.3.Probe, încercări. 
2.3.1.Pământ de umplutură  
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Se vor face încercari pentru determinarea granulozit ăţ ii conf. STAS 1 91 3/5-85, pentru identificarea 
pământului conf., STAS 1243-88, determinarea permeabilit ă tii conf. STAS 1 91 3/6-76, caracteristiciior 
fizico-mecanice conf. STAS 1913/12-88 si determinarea greut ăţ ii volumetrice conf. STAS 1923/15-75. 
2.3.2.Piatra brută . 
Se vor face încercă ri conf. SR 600/2000 tab.1O. 

Trebuie să  satisfaca condiţ iile din STAS 790-84 ş i prevederile codului de practica NE 012-1/2007 
2.3.4.Ciment. 
Metodele de încercare sunt reglementate prin SR 227-2/1994, SR 227-511996, SR EN 196/1-1995, 
SR EN 196/2-1995, SR EN 196/3-1995, SR EN 196/4-1995, SR EN 196/5-1995, SR EN 196/6-1995, 
SR EN 196/7-1995, SR EN 196/21-1995, STAS 5296-77 ş i Normativ NE 012-112007 pct. 17.2.1.1. ş i 
Anexa 6.1. 
2.3.5. Agregate. 
Trebuie să  satisfacă  cerin ţele prevăzute în STAS 4606-80 ş i NE 012-1/2007 
2.3.6.Beton. 
Trebuie să  satisfaca cerintele prevăzute în STAS 1275-88, STAS 1759-88, STAS 2414-91, STAS 
3519-76, STAS 6652/1-82, NE 012-112007 
2.3.7.Armături. 
Oţelul beton trebuie să  îndeplineasca condi ţiile tehnice prevăzute în STAS 438/1 -89, STAS 438/2-91, 
specificaţiei tehnice privind cerin ţe ş i criterii de performanţă  pentru armaturi ST 009-96 ş i codul de 
practică  NE 012-1/2007 
2.3.8.Cofraje. 
Trebuie să  satisfacă  condiţiile prevăzute în normativele NE 012-1/2007 cap. 11 ş i Cl 1-74. 

lncercările ş i verificările de materiale se vor face în laboratoare atestate. 

3.DESCRIEREA LUCRARILOR Sl ORDINEA DE EXECUTIE. 
3.1.1-ucrări de betoane. 
La executarea elementelor sau structurilor din beton şi beton armat se aplică  prevederile prescripţ iei 
tehnice NE 012-112007 « Cod de practică  pentru executarea lucră,ilor din beton, beton armat şi beton 
precomprimat. 
Inainte de începerea lucrărilor, executantul este obligat s ă  examineze proiectut ş i să  aducă  la 
cunoştintă  investitorului eventualele lipsuri, nepotriviri sau dificult ăţi de adaptare la teren ş i execuţie a 
proiectului. 

- 	Detalierea regulilor de execu ţie şî de control al calităţii se va face de către executant cu respectarea 
cerinţei de la pct.1. Acesta va transmite investitorului planul de control al calit ăţ ii, verifică ri ş i încercări 
(PCCVI ) ş i va anexa, la cerere, procedurile de execu ţie ş i control. 
Toate echipamentele utilizate pentru prepararea, transportul ş i punerea în operă  a betonului, inclusiv 
a celor pentru prepararea agregatelor, trebuie s ă  fie atestate de CNAMEC-MLPTL. 
Betoanele prescrise se vor realiza în sta ţii autorizate. Sta ţ ia ş i utilizatorul au obliga ţia de a livra, 
respectiv de a comanda, beton numai pe baza unor comenzi în care se vor înscrie tipul de beton ş i 
detalii privind compozi ţiabetonului,conform NE 012-1999, pct. 6 1.1. ş i 6.1.2., programul ş i ritmul de 
livrare, precum ş i partea de structură  la care se va folosi. 
Livrarea betonului trebuie înso ţită  de un bon de livrare - transport beton. Compozi ţia betonului se 
stabileşte ş i/ sau se verifică  de un laborator autorizat. 
Prepararea betonului se va realiza cu respectarea condi ţiile din NE 012-1/2007, pct. 9. 
3.2.Transportul betoanelor. 
Transportul betonului trebuie efectuat luînd m ăsurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea 
componen ţilor sau contaminarea betonului; 
Condiţiile care trebuie îndeplinite la transportul betonului sunt stipulate în NE 012-112007, pct. 12.1. 
3.3. Pregătirea turnării betonuiui. 
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Turnarea betonului poate s ă  înceapă  numai dupa îndeplinirea condi ţ iilor specificate în NE 012-
1/2007, pct. 12.2. 
lnainte de începerea betonă rii, constructorul ş i reprezentantul beneficiarului vor analiza rezultatele 
obţ inute la încercarile preliminare ale betoanelor, consemnându-se prevederile caietului de sarcini în 
legătură  cu materialele folosite, clasa betonului, clasa de expunere, tasarea, gelivitatea si gradul de 
impermeabilitate; 
Suprafeţele de beton turnate anterior ş i întă rite, care vor veni în contact cu betonul proaspat, vor fi 
curăţate de pojghiţa de lapte de ciment (sau de impurit ăţi); suprafeţele nu trebuie să  prezinte zone 
necompactate sau segregate ş i trebuie să  aibă  rugozitatea necesară  asigurării unei bune legaturi 
între cele două  betoane. Se va avea în vedere cerintele codului de practică  NE 012-1/2007, pct.13; 
Pentru asigurarea unei prize foarte bune între betoanele de vârst ă  diferită , înaintea turnă rii betonului 
proaspăt se va avea în vedere buceardarea, cur ăţarea suprafeţei de beton existentă  ş i stropirea cu 
apă  până  la saturare. 
Se vor asigura condi ţii necesare recolt ării probelor la locul de punere în oper ă  ş i efectuării 
determinărilor prevăzute pentru betonul proaspăt la descă rcarea din mijlocul de transport; 
ln baza verifică rilor indicate de NE 012-112007, pct. 12.2.1., se va consemna aprobarea începerii 
betonării de către: 
• 	responsabilul tehnic cu execu ţia, 
• 	reprezentantul beneficiarului (în cazul fazelor determinante, în func ţie de programul de 
control, la verificări participă  ş i proiectantul şi reprezentantul ISC-IJC); 

Dacă  betonarea nu a început în max. 7 zile de le data aprob ării, se face o nou ă  verificare ş i se 
încheie un nou proces verbal de aprobare. 
3.4. Armarea betonuiui. 
Armăturile vor fi confecţionate din OB 37 şi PC 52conform prevederilor din detaliile de armare; 
Abaterile limită  la fasonarea ş i montarea armăturilor sunt indicate în NE 012-112007, anexa 11.2. 
Grosimea stratului de acoperire în beton a arm ăturilor va fi de 25 mm conform prevederilor din 
proiect. 
ln cazul în care nu se dispune de sortimentul ş i diametrele prevăzute în proiect se va proceda la 
înlocuirea acestora cu avizul proiectantului şi cu respectarea stricta a prevederilor Normativului NE 
012-1/2007; înlocuirea se va înscrie în plarişele de executie care se depun la Cartea Constructiei; 
lnlocuirea armăturitor cu bare din alt tip de o ţel decât cel prevăzut în proiect se va efectua numai cu 
avizul proiectantului. 
La montarea armăturilor se vor respecta prevederile din STAS 101 1 1/2-87. 
3.5.Betonarea 
Betonarea se execută  sub conducerea nemijlocită  a responsabilului tehnic al lucrării ,care va fi 
prezent permanent la locul de punere în operă  a betonului. 
Betonul va fi pus în operă  la uri interval căt mai scurt de Ia aducerea lui la locul de turnare.Nu se 
admite depăşirea duratei maxime de transport ş i modificarea consistenţei betonului.Durata maximă  
de transport ,în funcţie de temperatura mediului şi tipul de ciment folosit ,este specificat ă  în NEOI 2-99 
,tabelul 12.1. 
Se recomandă  ca temperatura betonului proaspăt ,înainte de turnare ,s ă  f,e de 50-300C.Temperatura 
sub care nu se betonează  este de 50C.În cazul în care se va lucra pe timp friguros se va respecta 
normativul C16-84. 
Compactarea betonului este obligatorie ş i se poate face prin vibrare. 
Betonul se introduce în lucrare prin turnare continu ă  (se consideră  turnare continu ă  când stratul de 
beton superior se toarn ă  înainte de începutul prizei stratului inferior) 
Betonul se va turna în straturi de 20-50 cm ,astfel ca s ă  se realizeze beton cu compactare uniform ă . 
ln măsura în care este posibil ,se vor evita rosturile de lucru ,organizându-se execu ţia astfel încât 
betonarea să  se facă  fără  întrerupere .Când rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozi ţia ş i tratarea lor 
se va stabili conform normativului NE-012-99 pct.13 ş i anexa lV .3.La întreruperea beton ării din cauza 
temperaturii scăzute ,rostul se protejează  pentru a evita înghe ţarea betonului,iar dacă  întreruperea se 
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face din cauza unei ploi toren ţiale ,protec ţia trebuie s ă  fie impermeabil ă  pentru a evita spălarea 
cimentului. 
Pe betonul proaspăt este interzis ă  circuiatia Iucrătorilor în primele 24 ore. 
3.6.Decofrarea 
Eiementeie pot fi decofrate în momentul în care betonul are o rezisten ţă  suficientă  pentru a putea 
prelua integral sau,după  caz ,parţial sarcinile pentru care au fost proiectate,respectându-se 
prevederile codului NE0I2-99,pct.14. 
Decofrarea elementelor de beton se va face cu grij ă  pentru a elimina orice posibilitate de ştirbire a 
muchiilor sau de deteriorare a fe ţelor. 
3.7. Tratarea betonului după  turnare. 
Acoperirea cu material de protectie se va realiza de îndat ă  ce betonul a căpătat suficientă  rezistentă  
pentru ca materialul s ă  nu adere la suprafa ţa acoperită .Protecţia betonului se va realiza cu diferite 
materiale(prelate,strat de nisip,rogojini etc).Materialele de protec ţie vor fi men ţinute în permanen ţă  în 
stare umed ă .Realizarea protecţiei betonului va ţine seama de indica ţiile din NE 012-1/2007 pct.15.4. 
ln cazul în care temperatura mediului este mai mic ă  de - 5°C nu se va proceda la stropirea cu ap ă , ci 
se vor aplica materiale sau pelicule de protec ţie. 
Pe timp ploios suprafe ţeie de beton proaspăt vor fiacoperite cu prelate sau folii de polietilen ă , atât 
timp cât prin căderea precipîta ţiilor există  pericolul antren ării pastei de ciment. 
3.8. Remedierea defectelor constatate la elementele de beton. 
Remedierea defectelor se va face conform lnstruc ţiuni tehnice privind procedeele de remediere a 
defectelor pentru elementele de beton şi beton armatC149-87. 
Beneficiarul lucrării are obligaţia ca ,imediat ce constat ă  apariţia unor defecte ,s ă  solicite analizarea 
cazului de către proiectantul lucrării sau efectuarea unei expertize tehnice de c ătre un specialist 
autorizat. 
După  terminarea lucrărilor de remediere ,elementele de beton respective se dau în exploatare cu 
respectarea prevederilor din NEO 1 2-99,C56-85,C1 49-87. 
3.9. .Controlul calitătii lucrărilor. 
.Controlul calitătii lucrărilor executate se face având la bază  Legea 10 din 1995 privind calitatea în 
construcţii HG 92511995,HG76611997,normativul C56-85, ş i codui NE0I2-99. 
Clasificarea controlului şi procedeele de control al calitaţii în constwcţii sunt indicate în NEOI 2-99 
cap. 17. 	 . 
3.1 O.Probe,teste,verific ărî. 
3. 10.1  Lucrări de săpătură  şi umpluturi. 
La realizarea lucrărilor de săpătură , executantul va trebui: 
• 	să  asigure în permanenţă  stabilitatea taluzurilo aferente lucră rii; 
• 	să  asigure securitatea lucrătorilor şi a lucrărilor definitive; 
• 	sa ţină  seama de datele impuse de lucrarea definitiv ă ; 
• 	să  respecte succesiuneâ fazelor de execu ţie; 
• 	să  respecte toate indica ţiile din plansele existente în proiect; 
• 	să  respecte conditiile impuse de normativul C 16/84 cu privirew la realizarea umpluturilor pe 
timp friguros; 
• 	să  respecte tehnologia de compactare, inclusiv grosimea straturilor ( parnântul se va a şeza în 
straturi de 15-20 cm. grosime şi se va compacta cu placa vibratoare, pân ă  la atingerea unui grad de 
compactare de D= 95% conf. STAS 9850-89. 
3.10.2.La lucrările de umplutură  şi săpături se vor verifica: 
• 	dimensiunile şi poziţia conturului funda ţiilor în comparaţie cu proiectul şi cu abaterile 
admisibile; 	 . 
• 	realizarea pantelor longitudinale ş i transversale precum ş i a altor Iucrări de colectare ş i 
evacuare a apelor; 
• 	existen ţa unor dislocări, lunecări, infiltratii, izvoare, necunoscute la data întocmirii proiectului; 
• 	lista abaterilor admisibile, să  corespundă  anexei 11.2.2. din Normativul C 56-85; 
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;rocese 
verifică rile pe parcurs se vor efectua pentru toate elementele construc ţ iei ş i se vor înregistra în 
 verba!e de lucră ri ascunse; 

• 	apari ţia eventualelor dislocă ri, lunecări, (în cazul apari ţ iei lor executantul lucră rilor va înştiinţa 
de urgenţă  beneficiarul ş i proiectantul pentru a lua împreun ă  
• 	ş i în cel mai scurt timp m ăsurile necesare). 
• 	caracteristicile terenului de fundare ş i ale pamântului de umplutur ă  pe baza proceselor verbale 
încheiate pe parcursul execu ţiei, la care se anexează  rezultatele determin ă rilor de laborator ş i 
măsurile indicate de proiectant în cazul unor neconcordan ţe faţă  de situaţia prevăzută  Ia proiectare; 
• 	natura pământului de umplutură , care trebuie să  fie aceiaş i cu cea prevăzută  în proiect ş i 
admisă  de prescrip ţiile specifice; 
• 	umiditatea optim ă  de compactare. 
Verificarea compactării umpluturilor se va face pe tot timpul execu ţ iei lucrăriior, conform STAS 9850-
89, rezultatele tuturor verific ă rilor înregistrîndu-se în procese verbale de lucr ări ascunse. Se vor 
respecta abaterile admisibile conform Normativului C 56-85, anexa 11.2.3. 

3.10..3. Lucr
ă ri de betoane. 

Laboratorul statjej de betoane va analiza lunar rezultatele încerc ă rilor efectuate la vârsta de 28 zile şi 
va face ,cu acordul scns al laboratorului care a efectuat sau verificat reteta ,eventualele corec ţii ale 
dozajului de ciment sau alte m ăsuri necesare în vederea asigur ă rii calităţ ii betonului. 
lnginerul responsabil cu realizarea lucrărilor djn beton va trebui s ă  urmărească  prelevarea probelor 
pentru controlul caljtăţ ii betonului proaspăt ş i întă rit conform STAS 1 759-88,STAS 1 275-88,STAS 
2414-91 ,STAS 3519-76,STAS 5585-71 ,STAS6652/1-82 ş i C26-85. 
ln NE 012-1/2007 ,anexa Vl.2 sunt prezentate în detaliu verific ările ce trebuie efectuate în diferitele 
etape ale execuţiei.La verificarea nivelelor de performanţă  ale betonului,stabilirea sjstemeior de 
verificare ş i a planului de prelevare de probe,se vor avea în vedere prevederile de la pct. 
1 7.2.2.Criterii de conformitate. 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  
41..Reglemantărî cu caracter general 
STAS 1010710-90 Calculul ş i alcătuirea elementelor din beton ,beton armat ş i beton precomprimat 
STAS 10107/1-90 Construc ţii civîle, indust,iale ş i agrozootehnice. Plan şee din beton armat ş i beton 
precompnmat. Prescripţii generale de proiectare. 

P100-1/2006 Normativ pentru proiectarea antiseismic ă  a constructiilor de locuin ţe,social-
culturale,agrozootehnice ş i industriale 
4.2..Reglemantări privind execuţia Iucrărilor de fundaţii 
NP 1 12-04 Normativ privînd proiectarea şi executarea lucrărilorde fundatii dîrecte Ia construc ţ ii 
C160-75 Normativ privind alcătuirea ş i executarea pilo ţilor pt.fundaţ ii 
4.3.. Reglementări privind executarea lucrărHor de cofraje 
Cl 1-74 lnstrucţiuni tehnice privind alc ătuirea ş i folosîrea în construcţii a panourilor din placaj pentru 
cofraje. 
4.4.. Reglemantări privind executarea lucrărilor de betoane 
Cl 6-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii 
P59-86 lnstrucţiuni tehnice pentru proiectarea ş i folosirea arm ă rii cu plase sudate a elementelor de 
beton. 
C28-83 lnstrucţiuni tehnice pentru sudarea arm ăturilor de oţel beton 
Cl 30-78 lnstrucţ iuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor ş i betoanelor. 

C149-87 lnstruc ţiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton ş i 
beton armat. 
NPO07-97 Cod de proiectare pentru structuri ş i cadre din beton armat 
4.5. .Reglementări privind verificarea calit ăţii ş i recepţia lucrărilor de construc ţii ş i instalatii. 



• ANHIDESIGN • 	 REABILITAREA UNITATIJ OE INVĂTflMĂNT 
PROIECT NR. 3106612013 	 - 

- 
	 COLEGIUL NATIONăL SPIRU HARET 

FAZA: PT+DE+CS 	 TECUCI, JUDETUL GALATI 
INSTALĂTII ERTERIOABE DE STJNGERE INCENIUII Cu APA 

C56-85 Normativ pentru verificarea calit ăţ ii ş i recepţia lucrărilor de construcţii 
C26-85 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive 
054-81 lnstrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul caroteior 
0150-84 Normativ privind calitatea îmbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile ,industriale ş i 
agricole 
4.6. Reglementări privind executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor în condi ţii 
de agresivitate. 
C170-87 lnstructiuni tehnice de protectia elementelor de beton armat supraterane situate in medii 
agresive naturale ş i industriale. 
C21 0-82 Norme tehnice privind protecţia anticorozivă  a bazinelor de beton armat pentru neutralizarea 
ş i epurarea apelor industriale 
5.RECEPŢIA LUCRARILOR 
Recepţia lucră rilor se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 273/14.06.1994 ş i a 
normativului C56-85. 
La terminarea lucrărilor se vor anexa la cartea constructiei toate documentele scrise încheiate pe 
parcursul executării lucrărilor privind controlul calita ţii, eventuale planşe modificatoare, constatările 

i 

	

	organelor de control, precum ş i referatul proiectantului asupra modului în care a fost executata 
lucrarea.. 

INTOCMIT 
 ing.i an 
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SPEOIFICATIE TEHNICA NR. 2106.201 
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA CAMERA VANE REZERVOR 

1. DATE DE IDENTIFICARE: 
OBIECTIV: 	COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET 
BENEFICIAR: COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET - UAT TECUCI 
INSTALATIA: INSTALATII STINGERE INCENDIU CU APA - APE ACCIDENTALE 
PROIECTANT: SC ARHIDESIGN GS SRL 
2DENUMIREA PRODUSULUI: Electropompa submersibila pentru evacuare ape accidentale 
3.SIMBOL TEHNOLOGIC: P2 
4. CARACTERISTICI TEHNICE: 

Electropompa submersibila pentru pomparea apelor uzate (ape accidentale acumuiate 
in basele 40x4Ox4Ocm prevazuta a fi executata radierul camerei de vane a rezervorului de 
stocare apa incendiu), capabiia sa elimine corpuri solide mai mici de 25mm (eventual namol), 
prevazuta cu intrerupator de nivel (senzor cu plutitor), supapa de sens si robinet de izolare, 
cablu de alimentare, astfel incat sa fie asigurata functionarea automatizata in functie de 
nivelul de apa acumulat in basa. Electropompa va fi prevazuta cu picior de sustinere pentru 
montaj mobil. 

PARAMETRI: 	Qn=1.2 l/s, H=5 mCA. 
Tensiune nominata 1 22OV 
Grad de protectie 1P68 

FLUID DE LUCRU.: Apa uzata conventional curata (ape accidentale colectate de pe 
pardosela). Temperatura fluidului vehiculat 0-35°C.. 

LOC MONTAJ: Basa de colectare din beton armat avand dimensiunile de 40x4Ox4Ocm 
5.CANTITATE: BUC. 1 
6.OBSERVATII: Electropompa submersibita ce va avea in componenta cablu de alimentare, 
senzor de nivel, ctapeta de sens si robinet de izolare, etc..., va fi însotita de urm ătoarele: 
- Documentatie tehnica care sa cuprinda instructiuni de montaj, intretinere si exploatare; 
- Agrement tehnic MLPAT; 
- Certificat de calitate (garantie). 
7.FURNIZORI (PRODUCATORI): 
- WILO; GRUNDFOS; SFA GRUP; ROMSTAL; CALOR, ETC.... 

SEF PROIECT 
arh. Paul Stan 

PROIECTANT DE SPECIALITATE 
ing. Marian . îr 

522Oi5 	
GS 



• ĂIIHIU[$IGN • 	 — A 	 flEĂBIHTARFA UNITATIJ UE INVATMIUUIT 
PROIECT NR. 3106612013 	 CULEGJUt NĂTIONAL SPJUJJ HflRE 
FAZA: PT+DEfCS 	 TECUCI, JUDETUL GALATI 

INSTALfaTII EXTERIOABE DE STINGEHE INCENUIU cU APA 

$PECIF1CAT1[ T[HN1CA NR. 31062016 
STATIE DE POMPARE Hii 

1. DATE DE IDENTIFICARE: 
OBIECTIV: 	COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET 
BENEFICIAR: COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET - UAT TECUCI 
INSTALATIA: 	INSTALATII STINGERE INCENDIU CU APA - Hii 
PROIECTANT: SC ARHIDESIGN GS SRL 

2. DENUMIREA PRODUSULUI: STATIE. DE POMPARE AFERENTA INST. PSI CU 
HIDRANTI INTERIORI 

3. SIMBOL TEHNOLOGIC: 	GR_P_Hii 

4. CARACTERISTICI TEHNICE: 
TIP: Statie compacta de ridicare a presiunii compusa dintr-o electropompa, cu 

functionare automata, controlul f,ind reaiizat de catre un panou electric Ia care sunt racordati 
senzori de presiune. 

Statia complet ansambiata si testata, va avea pompa montata pe un cadru, cu tevi de 
aspiratie si refulare, si toate piesele hidraulice necesare (robinet de izolare pe aspiratie si 
refulare, clapet de sens pe refulare , panou de protectie si automatizare central, senzor de 
presiune• (presostat) si cablurile aferente, gata conectate. Pornirea si oprirea se va a face 
automat in functie de presiunea din instalatie (presostat montat pe colectorul de refulare) 
precum si manual local. 

Statia de pompare va fi prevazuta cu un recipient presurizat cu membrana (vas 
hidrofor) avand V=501. 

Statia de pompare va fl prevazuta semnalizator electric de nivel (indicator de nivel) 
montat in rezervorul cu nivel liber adiacent pt. stocare apa. Semnalizatorul va avea minim 
doua pozitii de semnalizare, minim si maxim ( Hmax rezervor= 3.5m, Hmax-Hmin2.6m) 

Semalizatorul electric de nivel se va livra impreuna cu cablurile de legatura la panoul 
de comanda si automatizare, aferent statiei de pompare. 

Semnalele transmise sunt: 
- 	Nivel maxim - semnal acustic si optic la depasirea nivelului maxim de apa in 

rezervor; 
- 	Nivel minim - sernnal acustic si optic si comanda oprirea pompelor PSI la 

atingerea niveiuiui minim de apa in rezervor; 
FLUID DE LUCRU: 	Apa potabila 
PARAMETRI GRUP POMPARE Hii: 

Qnominal.(1 pompa in functiune)=31/s11mc/h 
• 	 Hnominal=50mCA 

Temperatura de Iucru=max 30°C 
LOC MONTAJ: 	Subsol tehnic (camera vane rezrvor b.a.) 



• ARHIDFSICN • 	 —A -1 - 	 REABJLITĂREĂ  WIITATII flEINVATAMIIHT 
PROIECT NR. 3106612013 	 COLECIUL HĂTIONflL SPIIW HIIRET 
FAZA: PT+DE+CS 	 TECUCI, JUDETUL GALATI 

JNSTĂIĂTII EITER1OĂJ1E UESTINCERE INCENDIU CU ĂPA 

5. CANTITATE: 	 ansamblu. 1 
ECHIPAT CU: 

- Electropompa centrifuga 	 1 buc. 
- Recipent cilindric vertical cu membrana elastica, capacitate 1 buc. 
V=501 
- Colectoare de asriratie si refuiare cu armaturi si AMC-uri 1 buc. 
aferente 
- Cadru suport prevazut cu amortizoare de vibratii cu inaltime 1 buc. 
reglabila 
- Panou electric de actionare si automatizare 	 1 buc. 
- Traductor de presiune montat pe teava de refulare, pentru 1 buc. 
comanda panoului de protectie si automatizare 
- lndicator de presiune (manometru cu indicare locala) pe tevile 2 buc. 
de refulare 
- Semnalizator electric de nivel, inclusiv cablurile de Iegatura la 1 buc. 
panoul de comanda si automatizare 

Oferta va include piesele de schimb pentru doi ani de functionare. 

6. OBSERVATII: 	Produsul se va livra cu: 
- Documentatie tehnica 
- Certificat de calitate (garantie); 
- lnstructiuni de exploatare, intretinere si reparare. 
- Piese de schimb 

Agregatul de pompare va fi livrat complet cu instalatia electrica. Furnizorul va asigura 
asistenta tehnica la montaj si punere in functiune pentru atingerea parametrilor proiectati. 

Alimentarea cu energie electrica a pompelor se va face la 400V15OHz, motoarele avand 
gradul de protectie 1P54 si clasa de izolatie F. 

7. FURNIZORI (PRODUCATORI): 1. WILLO 
2. GRUNDFOS 
3. CALOR 
4. ROMSTAL, ETC... 

	

SEF PROIECT 
	

PROIECTANT DE SPECIALITATE 

	

arh. Paul Stan 
	

ing. Marian 

h Ji 71 ţ92O1 
	Gs 



• ARHUIESIGN • 	 -A _ 	 II[I1DII.ITAREA UHITftTII DE INVATAMANT 
PROIECT NR. 3106612013 	 COLECIUL NATIONALSPHW HARET 
FAZA: PT+IIE+CS 	 TECUCI, JUDETUL GALATI 

INSTALATII E)(TERIOARE DESTIHGERE INC[NDIU CU APA 

$PECIFICT1E TEHNICA NR. 4106 .2016 
STATIE DE POMPARE Hie 

1. DATE DE IDENTJFICARE: 
OBIECTIV: 	COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET 
BENEFICIAR: COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET - UAT TECUCI 
INSTALATIA: 	INSTALATII STINGERE INCENDIU CU APA - Hie 
PROIECTANT: SC ARHIDESIGN GS SRL 

2. DENUMIREA PRODUSULUI: STATIE DE POMPARE AFERENTA INST. PSl CU 
HIDRANTI INTERIORI 

3. SIMBOL TEHNOLOGIC: 	GR_P_Hii 

4. CARACTERISTICI TEHNICE: 
TIP: Statie compacta de ridicare a presiunii compusa din 3 pompe din care 2 in 

functiune si 1 de rezerva, cu functionare automata (prin rotatie), controlul fiind realizat de 
catre un panou •electric la care sunt racordati senzori de presiune. 

Statia complet ansamblata si testata, va avea pompele legate in paralel, montate pe 
un cadru comun, cu tevi comune de aspiratie si refulare, sî toate piesele hidraulice necesare, 
panou de protectie si automatizare central, senzor de presiune (presostat) si cablurile 
aferente, gata conectate. Pornirea si oprirea se va a face automat in func ţie de presiunea din 
instalatie (presostate montate pe colectorul de refulare) precum si manual local. 

Statia de pompare va fi prevazuta cu un recipient presurizat cu membrana (vas 
hidrofor) avand V=4001. 

Statia de pompare va fi prevazuta semnalizator electric de nivel (indicator de nivel) 
montat in rezervorul cu nivel liber adiacent pt. stocare apa. Semnalizatorul va avea minim 
doua pozitii de semnalizare, minim si maxim (Hmax rezervor= 3.5m, Hmax-Hmin=2.6m) 

Semalizatorul se va livra impreuna cu cablurile de legatura la panoul de comanda si 
automatizare, aferent statiei de pompare. 
• Semnalele transmise sunt: 

Nivel maxim - semnal acustic si optic la depasirea nivelului maxim de apa in 
rezervor; 

- 	Nivel minim - semnal acustic si optic si comanda oprirea pompelor PSl la 
• 	atingerea nivelului minim de apa in rezervor; 

FLUID DE LUCRU: 	Apa potabila 
PARAMETRI GRUP POMPARE Hie: 

• 	Qnominal (2 pompe in functiune)=121/s=43.2mc/h 
Hnominal=85mCA 
Temperatura de lucru=max 30°C 

LOC MONTAJ: 	Subsol tehnic (camera vane rezrvor b.a.) 



• ARHIDESICN •- A - 	 REABIUTIIBEA UHITATII DE INUATAlAANT 
PROIECT NR. 3106612013 	 COLECIUE NATIO?IAL SPIRU J1ARF.T 

Ci 	FAZA: PT+DE+CS 	 TECUCI, JUDETUL GALATI 
INSTALrITII EXTERIOARE BESTINGEIIEINCEHDIU 00 A1 Ă  

5. CANTJTATE: 
ECHIPAT CU: 

- Eiectropompa centrifuga 
- Recipent cilindric vertical 
V=4001 
- Colectoare de asDiratie 

ansamblu. 1 

3 buc. 
cu membrana elastica, capacitate 1 buc. 

si refuiare cu armaturi si AMC-uri 1 buc. 
aferente 
- Cadru suport prevazut cu amortizoare de vibratii cu inaltime 1 buc. 
reglabila 
- Panou electric de actionare si automatizare 	 1 buc. 
- Traductor de presiune montat pe teava de refulare, pentru 1 buc. 
comanda panouiui de protectie si automatizare 
- Indicator de presiune (manometru cu indicare locala) pe tevile 2 buc. 
de refulare 
- Semnalizator electric de nivel, inciusiv cablurile de legatura la 1 buc. 
panoul de comanda si automatizare 

Oferta va include piesele de schimb pentru doi ani de functionare. 

6. OBSERVATII: 	Produsul se va livra cu: 
- Documentatie tehnica 
- Certificat de calitate (garantie); 
- lnstructiuni de exploatare, intretinere si reparare. 
- Piese de schimb 

Agregatul de pompare va fi livrat complet cu instalatia electrica. Furnizorul va asigura 
asistenta tehnica la montaj si punere in functiune pentw atingerea parametrilor proiectati. 

Alimentarea cu energie electrica a pompelor se va face la 400V/5OHz, motoarele avand 
gradui de protectie lP54 si clasa de izolatie F. 

7. FURNIZORJ (PRODUCATORI): 1. WJLLO 
2. GRUNDFOS 
3. CALOR 
4. ROMSTAL, ETC. 

SEF PROIECT 
	

PROIECTANT DE SPECIALITATE 
arh. Paul St 
	

ing. Maasuc 

GS 
J17l15292C5 



Ă NTEM Ă $IJR Ă TO Ă RE 
firiantare: UAT 
pentru lucră rile de: RETELE Sl RACORDURI EXTERIOARE STINGERE INCENDIU CU APA 
Ia obiectul: COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TECUCI 
westitia: REABJLJTAREA UNJTATII SCOLARE  

Nr 
crt 

Pozitia din 
oferta, contract 

(încadrare) 
Denumire ş i caracteristici tehnice UM 

1 2 3 4 
ANTEMASURATOARE NR.1 

TERASAMENTE  
1 DG0413I Desfacere de borduri de piatra sau beton ml 5.00 
2 DG05AI Decapare de imbracaminti astfaltice (Jatime sapatura + 1 .2m) mp 69.00 
3 DG06AI Spargerea si desfacerea betonului de ciment pentru pozarea 

conductelor (Iatime sapatura +1.2m, gmedo.15m)  
mc 10.35 

4 DEIOEI Borduri prefabricate din beton pentru trotuare ml 5.00 
5 DHOICI Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala 

(latime sapatura +1.2m, gmed=O.lm)  
mc 7.00 

6 DCO2BI lmbracaminte din beton de ciment la drumuri industriale (latime 
sapatura +1.2m, gmed=0.15m)  

mp 69.00 

7 DBOIAI Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase mp 69.00 

DB02AI Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii mixturii 
astfaltice  

lOOmp 0.69 

9 DBI6BI Imbracaminte din beton astfaltic cu agregate marunte executata la cald mp 69.00 

Îi TsCO213I Sapatura mecanica cu excavator pe prieuri de 0.21-0.39mc, cu 
comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in 
depozit si teren categ.11  

lOOmc 5.60 

conducta PEHD DN50 (Hii): mc 68.00 

conducta PEHD DNIOO (Hie): mc 73.00 

conducta PEHD DN80 (P31): mc 25.00 

- conducta PVCmultistrat DN300 (C): mc 11.00  

camine hidrant, de aiimentare cu apa si canalizare: mc - 	29.00 

rezervor stocare + CV.PSI mc 354.00 

11 TsAO4CI Săpatură  manuală  de pamânt în spaţii limitate, având peste 1.00 m 
executată  cu sprijiniri cu evacuare manual ă :  

mc 187.00 

conducta PEHD DN50 (Hii): mc 23.00 
conducta PEHD DNIOO (Hie): mc 24.00 
conducta PEHD DN80 (PSI): mc 8.00 

conducta PvCmultistrat DN300 (C): mc 4.00 
camine hidrant, de alimentare cu apa si canalizare: mc 10.00 

rezervor stocare + CV.PSl mc 118.00  

12 TsEO1C1 Nivelarea manuală  a fundului săpăturii lOOmp 2.38 
13 TsFO5AI Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici a şezaţî orizontal, la săpături 

executate în spaţ ii limitate, având pân ă  la 4.00m lăţime între maluri 
mp 660.00 

14 TsDOI Cl împrăştierea cu lopata a pământului afânat în straturi uniforme de 10 
cm grosime:  

mc 503.00 

volum total săpatură : mc 747.00 
Se scade volumul ocupat de lucră ri: mc 327.77 

volum nisp montaj conducta PEHD si PVC: mc 61.60 
camine hidranti de apa si canalizare: mc 12.17 

rezervor stocare + CV.PSI mc 254.00 
Rezultă : mc 419.00 

Se adauga 20% pentru cavalieri si spor de infoiere mc 503.00 

15 TsD0413I Compactarea manuala a umpluturilor mc 419.00 
16 TrAO5AOI Transportapă . t 41.90 

PT-PSl 



\ 

Pozitia din 
N oferta , contract Denumire ş i caracteristici tehnice UM 
crt 

(încadrare) 

TsDI513I Umplutură  de nisip compactată  manual mc 60.00 
181 TrAOIA05 Transportul pămăntului cu autobasculanta cu înc ă rcare manuală : t 134460 
19 TsCO3CI Săpătură  mecanică  cu excavatorul în groapa de împrumut cu 100 mc 5.03 

descarcare în autovehicol  
20 TrAOIA05 Transportul pământului cu autobasculanta de la groapa de împrumut la t 905.40 

punctul de lucru:  
21 AcEI6AI Montarea parapeţilor ş i podetilor metalice de inventar la şanţuri ml 60.00 
22 AcEO6AI Susţineri de lemn pentru cabluri sau conducte întâlnite în săpătură  ml 5.00 

- ANTEMASURATOARE2 
MONTAJ CONDUCTE  

1 ACB08AI Conducta alimentare cu apa din teava PEHD PE100 SDRI7 PNIO ml 60.00 
(ASIMILAT CU Dex63 (2, DN50 - 63x3.8mm), montata ingropat (inclusiv efectuarea 

l.M.) probei de etanseitate la presiune)  
2 AC130813I Conducta alimentare cu apa din teava PEHD PEIOO SDRI7 PNIO ml 25.00 

(ASIMILAT CU Dex9O (3, DN80 - 90x5.4mm), montata ingropat (inclusiv efectuarea 
- l.M.) probei de etanseitate la presiune) 

- 	3 ACB08CI Conducta alimentare cu apa din teava PEHD PEIOO SDRI7 PNIO ml 65.00 
(ASIMILAT CU Dexl 10 (4, DNIOO - 110x6.6mm), montata ingropat (inclusiv 

- LM.) efectuarea probei de etanseitate la presiune)  
4 AcAI6CI TUBURI PENTRU CANALIZARI EXTERIOARE DIN PVC ml 7.00 

(asimîlat) MULTISTRAT TIP SN8/S0R34, DN300 (315X9.2MM)1(KOMPACTKIT 
VALROM INDUSTRIE) inclusiv: 
-2 piese Dn300 de trecere prin camin:  

5 SA0413I TEAVA DIN OTEL ZINCATA SUDATA LONGITUDINAL CU FILET Si ml 4.00 
MUFE, TEAVA AVAND DIAMETRUL 01l2  

6 SA06CDI TEAVA DIN OTEL ZINCATA SUDATA LONGITUDINAL CU FILET Sl ml 2.00 
MUFE, TEAVA AVAND DIAMETRUL 01 

8 SA06EI TEAVA DIN OTEL ZINCATA SUDATA LONGITUDINAL CU FILET Sl ml 20.00 
MUFE, TEAVA AVAND DIAMETRUL 2 

9 ACB08AI Conducta alîmentare cu apa din teava de OL fara sudura Iaminata la ml 34.00 
cald, pentru temperaturi normale, conform SR-EN 10216-1 :2003, 
P235, avand DN50 (60.3x5mm), imbinata prin sudura electrica (inclusiv 
efectuarea probei de etanseitate la presiune)  

10 ACB08BI Conducta alimentare cu apa din teava de OL fara sudura laminata la ml 13.50 
cald, pentru temperaturi normale, conform SR-EN 10216-1:2003, 
P235, avand DN80 (89x7mm), imbinata prin sudura electrica (inclusiv 
efectuarea probei de etanseitate la presiune)  

11 ACB08CI Conducta alimentare cu apa din teava de OL fara sudura laminata la ml 20.00 
cald, pentru temperaturi normale, conform SR-EN 10216-1:2003, 
P235, avand DNIOO (114.3x7.1mm), imbinata prin sudura electrica 
(inclusiv efectuarea probei de etanseitate Ia presiune)  

12 ACB08CI Conducta alimentare cu apa din teava de OL fara sudura laminata Ia ml 1.00 
cald, pentru temperaturi normale, conform SR-EN 10216-1:2003, 
P235, avand DN125 (133x8mm), imbinata prin sudura electrica 
(inclusiv efectuarea probei de etanseitate la presiune)  

13 ACB08EI Conducta alimentare cu apa din teava de OL fara sudura laminata la ml 1.00 
cald, pentw temperaturi normale, conform SR-EN 10216-1:2003, 
P235, avand DNI50 (168.3x8mm), imbinata prin sudura electrica 
(inclusiv efectuarea probei de etanseitate la presiune)  

14 ACB08FI Conducta alimentare cu apa din teava de OL fara sudura laminata la ml 11.00 
cald, pentru temperaturi normale, conform SR-EN 10216-1:2003, 
P235, avand DN200 (219.1x8mm), imbinata prin sudura electrica 
(inclusiv efectuarea probei de etanseitate la presiune)  

PT-PSI 



N 
Pozitia din 

jg 
oferta , contract Denumire ş i caracteristici tehnice UM 

(încadrare) 

15 ACB08GI Conducta alimentare cu apa din teava de OL fara sudura laminata la ml 1.00 
cald, pentru temperaturi normale, conform SR-EN 10216-1:2003, 
P235, avand DN250 (273x8mm) 1  imbinata prin sudura electrica 
(inclusiv efectuarea probei de etanseitate la presiune)  

16 ACBIOAI Flansa rotunda plana pentru sudare, tip 01, PNI6, DN50, confSR-ISO buc. 3.00 
7005-1 :1 992  

17 ACBIOB1 Flansa rotunda plana pentru sudare, tip 01, PNI6, DN80, confSR-ISO buc. 20.00 
7005-1:1992  

18 ACBIOCI Flansa rotunda plana pentru sudare, tip 01, PNI6, DNIOO, confSR- buc. 12.00 
lsO 7005-1:1992  

19 ACBIOFI Flansa rotunda plana pentru sudare, tip 01, PNIO, DN200, confSR- buc. 1.00 
1S07005-1:1992  

20 ACBIIBI Piese de legatura pentru conducte avand greutatea pe bucata pana la to 0.19 
50kg inclusiv (lansare si centrare in vederea montarii)  
Capatflansa PEIOO, SDRI7 D50 buc. 2.00 

Capat flansa PEIOO, SDR17 D80 buc. 2.00 

Capat flansa PEIOO, SDRI7 D11O buc. 3.00 

Palnie preaplin DN400x200, h=200mm, confectiontata din tabla OL, g=6mm, buc. 1 kg 20.00 

Flansa libera din otel pentw tevi PEHD, PNI6, DN50 (D_PE=63mm), buc.2 kg 4.30 

Flansa libera din otel pentw tevi PEHD, PNI6, DN80 (D_PE=90mm), buc.2 kg 6.46 

Flansa libera din otel pentru tevi PEHD, PN16, DNIOO (D_PE=llOmm), buc.3 kg 10.71 

Cotla 90 OL DN50 R=1.5D, STAS 880413:92, buc. 17 kg 11.76 

Cot la 90 OL DN80 R=1.5D, STAS 880413:92, buc. 13 kg 25.35 

Cot la 90 OL DNI 00 R=1 .50, STAS 880413:92, buc. 7 kg 28.07 

Cot Ia 90 OL DN200 R=i.50, STAS 880413:92, buc. 2 kg 41.80 

Teu egal 01, DN50, STAS 880415:92, buc. 2 kg 2.56 

Teu egal OL, DN80, STAS 8804/5:92, buc. 4 kg 12.72 

Teu egal OL, DNIOO, STAS 880415:92, buc 1 kg 5.90 

Reductie OL concentrica, DN8Ox5O, STAS 880418:92, buc. 1 kg 1.80 

Reductie OL concentrica, DNI 00x80, STAS 8804/8:92, buc. 7 kg 1 	11.76  

Capac pentru sudare, DN200, STAS 880419:92, buc. 2 kg 10.18  

21 ACE09AI Montarea armaturilor Cu actionare manuaia sau mecanica (vane, buc. 1.00 
robinete, ventile, aparate d(verse) la conducte de alimentare cu apa 
sau canalizare avand DN50  
Sorb simplu cu flansa, PN10, DN50, conf. catalog CUSBAC (FT/SSF) buc. 1.00 

22 ACE09CI Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc. 8.00 
robinete, ventile, aparate diverse) Ia conducte de alimentare cu apa 
sau canaiizare avand DN80  
Robinet cu sertar, corp plat, PNIO, 0N80, actionat manual cu TN cu lP, coform catalog buc. 5.00 
UMB - RSP-1 0 (ROB. V1, V2, V4, V5, V1 2)  

Robinet de retinere cu biia, PN1 6, DN80, coform catalog UMB - RRB-1 6 buc. 1.00 

Robinet cu clapa fluture centnca PNIO DN80m actionat cu plutitor, montat in pozitie buc. 2.00 
vertical-descendenta, conf. catalog CUSBAC Bacau (FT/RFPI)  

23 ACEO9DI Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc. 9.00 
robinete, ventile, aparate diverse) la conducte de alimentare cu apa 
sau canaiizare avand DNIOO  
Robinet cu sertar, corp plat, PNIO, DNIOO, actionat manual cu TN cu lP, coform catalog buc. 7.00 
UMB - RSP-10 (ROB. V18, V19, V10, V11, V14, V15, V16)  

Sorb simplu cu flansa, PNIO, DNIOO, conf. catalog CUSBAC (FT/SSF) buc. 2.00 

24 ACEOI B1 Hidrant subteran de incendiu, avand Dn80 buc. 2.00 
(ASIMILAT)  

Hidrant subteran tip HS, PNIO, DN80, H=1250, diametru flansa racord retea DnlOO, buc. 2.00 

conf. catalog UMB HS-10  

Cutie de protectie pentw hidrant subteran PN10, DN80, conf. catalog UMB CP 1 buc. 2.00 

Cot cu flanse si picior de sprin pt. hidrant subteran DNI 00, conf. catalog UMB HS-1 0 buc. 2.00 

PT-PSl 



Pozitia din 
N 

oferta , contract Denumire ş i caracteristici tehnice UM crt. 
(încadrare) 

5 ACE09GI Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc. 1.00 
robinete, ventile, aparate diverse) la conducte de alimentare cu apa 
sau canatizare avand DN200  
Sorb cu ventil de retinere, PN2.5, DN200, conf. catalog CUSBAC (FT/SVR) buc. 1.00 

26 SDI3AI Robinet de trecere din inox, cu sfer ă  ş i garnitură  din teflon, PnlO, buc. 5.00 
- (asimilat) având_Dn15_(1/2)  

27 SDI3CI Robinet de trecere din inox, cu sfer ă  ş i garnitură  din teflon, PnlO, buc. 1.00 
- (asimilat) având_Dn25_(1)_(V7)  

28 SDI3FI Robinet de trecere din inox, cu sfer ă  ş i garnitură  din teflon, PnlO, buc. 7.00 
- (asimilat) având Dn50 (2) (V21, V3, V6, V8, V9, V13)  

29 SDI9GI Robinet de retinere (supapa de sens) PnlO, având Dn50 (2) buc. 2.00 
- (asimilat)  

30 SD32CI Racord fix pentru stins incendiu, STAS 701, 4 tip A buc. 2.00 
31 ACB05AI lmbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor, buc. 3.00 

avand DN50, PN16  
32 ACB05BI lmbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor, buc. 20.00 

avand DN80, PNI6 
. 	 33 AC1305CI Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor, buc. 12.00 

avand DNIOO, PNI6  
34 ACB05FI lmbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor, buc. 1.00 

avand DN200, PNI6  
35 ACBI2AI lmbinarea pieselor de legatura din otel prin sudare electrica la pozitie, buc. 19.00 

avand DN50  
36 ACBI2BI lmbinarea pieselor de legatura din otei prin sudare electrica la pozitie, buc. 19.00 

avand DN80  
37 ACBI2CI lmbinarea pieselor de legatura din otel prin sudare electrica la pozitie, buc. 15.00 

avandDNlOO  
38 ACBI2FI lmbinarea pieselor de legatura din otel prin sudare electrica la pozitie, buc. 2.00 

avand DN200  
39 CL22AI Piese metalice gata confectionate, înglobate in beton la turnare, pentru kg 128.00 

trecerea conductelor prin peretii rezervoarelor  
Piesa de trecere etansa tip presetupa, pentru conducta Dn50 si grosime perete rezervor kg 21.00 
250mm, conf. catalog CUSBAC Bacau, 2 buc.  

Piesa de treoere etansa tip presetupa, pentru conducta 0n80 si grosime perete rezervor kg 24.00 
250mm, conf. catalog CUSBAC Bacau, 2 buc.  

Piesa de treoere etansa tip presetupa, pentru conducta DnlOO si grosime perete kg 40.00 
rezervor 250mm, conf. oatalog CUSBAC Bacau, 2 buc.  

Piesa de trecere etansa tip presetupa, pentru conducta Dnl 50 si grosime perete kg 0.00 
rezervor 250mm, conf. catalog CUSBAC Bacau, O buc.  

Piesa de trecere etansa tip presetupa, pentru conducta Dn200 si grosime perete kg 43.00 
rezervor 250mm, conf. catalog CUSBAC Bacau, 1 buc.  

40 ATBO4DI MANOMETRU INDICATOR DE UZ GENERAL, AVAND DIAMETRUL BUC, 3.00 
DE IOOMM, SCALA 0-10 BAR, CU ROBINET DE CONTROL CU CEP 
Sl TREI CAI DNI5 (1/2)  

41 ATB02AI STUT 1/2 PENTRU MONTAT MANOMETRU BUC. 3.00 
42 CL2IAI Confectii metalice diverse reprezentand suporti conducte din profile kg 300.00 

laminate usoare  
43 IzJ0913I Vopsirea anticoroziva a conductelor in doua straturi, inclusiv grunduirea mp 40.00 

(ASIMILAT) 

TRA02A25 Transportul materialelor puse in opera cu mijloace auto, pe distanta de to 2.80 
25km 

45 TRBO5B13 Transportut manual at materialelor puse in opera, pe distanta de 30m to 2.80 

SFOIA1 Efectuarea probei de etan şeitate la presiune a instala ţiei interioare de ml 254.50 
apă  

PT.-PSI 



N 
crt 

Pozitia din 
oferta , contract 

(încadrare) 
Denumire ş i caracteristici tehnice UM 

AcEO7AI Spă larea şi dezinfectarea conductelor de alimentare cu ap ă  potabilă  lOOml 2.55 

- ANTEMASURATOARE 3 
CONSTRUCTII AFERENTE RACORDURI EDILITARE DE APA Si 

CANALIZARE  
i CAOID1 BETON C8110), PENTRU EGALIZARI Sl BETON DE PANTA mc 11.7 

canivouri: mc 0.4 
camine: mc 4.4 

rezervor stocare: mc 6.9 

2 CA02ZI TURNAREA BETONULUI C12/15 (BC15, B200) LA, CAMINE Sl 
CANIVOURI  

mc 59.00 

canivouri: mc 1.00 
camine: mc 58.00 

3 CA02ZI TURNAREA BETONULUI C20/25 (BC25, B330) la rezervorul cle 
stocare  

mc 85.00 

4 CBI6AI COFRAJE PENTRU BETON ARMAT mp 538.00 
canivouri: mp 10.00 

rezervor stocare: mp 418.00 
camine: mp 110.00 

5 CB41A41 SUSTINERI DIN ELEMENTE DE SCHELA PENTRU COFRAJE 
PARTER 

mp 
_____  

70.00 

6 Cz03O2HI CONFECTIONAREAARMATURILOR 0637 kg 1074.40 
canivouri: kg 52.00 

rezervor stocare: kg 200.00 

camine: kg 822.40 

7 Cz03O2YI CONFECTIONAREAARMATURILOR PC52 kg 10700.00 
rezervor stocare: kg 10000.00 

camine: kg 156.30 

8 CCO2Q1 MONTAREA ARMATURILOR 0B37 kg 1074.40 

_9 CCO2Q2 MONTAREA ARMATURILOR PC52 kg 	1 10700.00 

10 Cz01 02D PREPARARE BETON C811 0 mc 11.7  

11 CZ0I06E PREPARARE BETON C12/15 mc 59.00 

12 CZ0I06E PREPARARE BETON C20125 mc 85.00 

13 TrAO6AO5 TRANSPORTUL AUTO AL BETONULUI t 373.7 

14 CFIIBI TENCUIELI SCLIVISITE EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT 
MARCA M100-T APLICATE MANUAL LA CAMINE  

mp 1.00 

15 CZ0209DI MORTAR DE CIMENT PENTRU TENCUIELI M100-T, PREPARAT CU 
CIMENT M30, IN INSTALATII NECENTRALIZATE, FARA APAOS DE 
VAR  

mc 0.02 

16 CFIIGI TENCUIALA SPECIALA DE PROTECTIE LA PERETII Si RADIERUL 
REZERVORULUI INCLUSIV PROSTECTVIA ROSTURILOR 

mp 0.50 

CPI8CI MONTAREA PLACILOR PREFABRICATE AFERENTE 
CANIVOURILOR:  

BUC. 13.00 

18  PLACA PREFABRICATA, CARACTERISTICI  

i VOL.=0.027mc/buc.  
20  Gtotal=67.5 kg/buc.  
21  G0B37=2.75kg/buC. 
22  Gpc52=2.60kg/buc. 
231 CP27BI Matarea rosturilor cu mortar M100-T. ml 8 

24 lzFOl B1 Amorsarea suprafe ţelor placilor de canivou mp 4 

25 IzFO4BI Strat hidroizolant executat la cald la acoperirea canivoului cu carton 
bituminat_lipitCu_mastic_cu_bitum. 

mp 4 

PT-P8l 



N 
Pozitia din . 

oferta, contract Denumire ş î caracteristici tehnice UM 
(încadrare) 

AcDOI B1 Capac si rama din font, tip IIB - carosabil accidental, STAS 2308, buc. 8.00 
montate la caminele CA2, CMI, CM2, CM3, CM4, CV, Hiel si Hie2 

CL2IAI Confectii metalice (piacute sustinere suporti+capace metalice kg 1000 
acces+scari metalice acces, etc)  

— ANTEMASURATOARE4 
MONTAJUTILAJE  

1 MIBIOAI+ Electropompa submersibila "PT verticala pentru pomparea apetor tone • 	0.02 
Procurare uzate, capabila sa elimine corpuri solide mai mici de 25mm, prevazuta 

cu intrerupator de nivel pentru comanda automata si picior de sustinere 
pentru montaj mobil in basa avand 40x4Ox4Ocm, procurata conform 
S.T. nr.2106/2016  
Qp=4mc/h; Hp=5mCA  

Grad de protectie 1P68, 230V, 5OHz 
Clasa de protectie F 
1 buc. X 20kg/buc = 20kg 

MIBIOAI+ St de pompare compusa dintr-o etectropompa centrifuga cuptata cu tone 0.20 
Procurare vas tip hidrofor cu membrana avand 501, automatizata iri functie de 

presiune, procurata conform S.T. nr.3/06/2016  
Qp=1 lmclh; Hp=5OmCA  

- Grad de protectie 1P55, 400V, 5OHz 
lbuc. X 200kg/buc. = 200kg 

MIBIOAI+ St. de pompare compusa din trei electropompe centrifuge din care tone 0.50 
Procurare doua in functiune si una de rezerva (2F+1 R) cuptata cu vas tip hidrofor 

cu membrana avand 4001, automatizata in functie de presiune, 
procurata conform S.T. nr.410612016  
Qp=43mclh; Hp=85mCA  

Grad de protectie 1P55, 400V, 5OHz 
lbuc. X 500kg/buc. = SOOkg 

1 TRA02A25 Transportul materialelor puse in opera cu mijloace auto, pe distanta de to 0.72 
25km  

TRB05BI 3 Transportul manual al materialelor puse in opera, pe distanta de 30m 1 	to 0.72 

tntocmit 

ING. MN BASU( 
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INSTALATII ELECTRICE 
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PR.NR. 31.066 	RABILITAREA LJNITATII SCOLARE COLEG!UL NATIONAL SPIRUHARETTECUCI 
ROIECJ TEHNJ J DEIALII DE EXECUTIE INSTALATII ELECRTICE 

1715292O15 

BORDEROU 

INSTALATII ELECTRICE 

A.PIESE SCRISE 

1. Memoriu tehnic 

(: 	 2. Caiet de sarcini 

3. Breviar de calcul pentru circuite si coloane 

4. Antemasuratoare instalatii electrice esterioare 

B. PIESE DESENATE 

EOO.PIan de situatie. lnstalatii electrice 

E01. Schema electrica monofilara 
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PR.NR. 31 .066 	RABILITAREA UNITATII SCOLARE COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARFTTECUCI 
FROIECT TEHNIC 51 0  Effl,Q4 kXECUTIE INSTALATII ELECRTICE 

•h 	1529!2O15 

MEMORIU TEHNIC 

INSTA Ţ1I ELECTRICE 

1. DATE GENERALE 

Documenta ţia tratează  următoarele tipuri de instala ţii electrice: 

- instalaţia de alimentare a tabioului pompei pentru hidranti 

- priza de pământ 

2. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

Pentru alimentarea cu energie electrica beneficiarul a solicita spor de putere de la S.C. 

Electrica SA care va realiza bransamentul electric pana la BMPt (bloc masura si protectie). 

Pozitia BMPt se va stabili prin avizul de racordare pe care il va emite S.C. Electrica SA. 

Bransamentul electric ce se va realiza prin grîja beneficiarului cu o firma atestata de S.C. 

Electrica S.A. va fi dimensionat pentru preluarea tuturor receptorilor de energie electrica din 

scoala si a pompelor electrice aferente instalatiilor pentru stins incendiul. 

Pompele de incendiu vor dispune de alimentare dubla- o alimentare de baza realizata 

din BMPt prin firida electrica Fe si o alimentare de rezerva asigurata prin intermediul unui grup 

electrogen insonorizat prevazut cu tablou AAR ce va asigura comutarea pe sursa de rezerva 

in momentul in care sursa de alimentare de baza este intrerupta. Din tabloul AAR prevazut in 

grupul electrogen se va alimenta tabloul electric Te de distributie care se va amplasa in 

camera grupurilor de pompare. 

Puterea instalata totala pentru pompele de incendiu si pompa de basa 	este 

Pit=19,5kW iar cea simultana este Ps=14,5kW. 

3 



PR.NR . 31 .066 	RABILITAREA UNITATII SCOLARECOLEGIUL NATIONAL SPIRU HAREFTECUCI 
PROIECT TEHNIC l JETALII DE EXECUTIE INSTALAT1I LECRTICE 

3. PREZENTAREA INSTALAŢIILOR PROIECTATE 

3.1. Coloane electrice 

Coloana electrice aferente firide Fe , tabioului AAR aI grupului electrogen si tabloului 

de distributie Te se vor realiza cu cablu CYAbY 4xl0mmp pozat ingropat in pamant la 

adancimea H=-O,8m pe un pat de nisip de lOcm. 

Coloanele electrice aferente tablourilor Tphi (tablou pompa hidranti interiori) si Tphe 

(tablou pompa hidranti interiori) se vor realiza cu cabluri rezistente Ia foc 180 min, tip NXHX 

4x4mmp si 4x6mmp, pozate aparent protejate in teava metalica fixata cu console. 

3.2. lnstalatia de automatizare 

Tablourile electrice de actionare si automatizare aferente pompei de hidranti interiori sî 

repectiv de hidranti exteriori vor fi livrate impreuna cu pompele si asigura pornirea pompelor 

automat in functie de presiune si protectia la suprasarcina si scurtcircuit a acestora. Oprirea 

pornpelor de incendiu se va face manual de pe fiecare tablou electric aferent. 

3.3. Tablouri 

Tablourile electrice con ţin aparatajele de protec ţie ale circuitelor (intreruptoare 

automate), aparatajul de comanda, actionare si semnalizare (butoane, contactoare, chei, 

lampi de semnaiizare). Acestea vor fi protejate in carcas ă  metalica şi vor fi incuiate pentru a 

se evita deschiderea de către persoane neautorizate. 

Tablourile se vor amplasa in zone cu posibilit ăţi de acces ş i de interven ţie in caz de 

defecţiuni. 

3.4. Masuri tehnice pentru protectia de baza (impotriva tensiunilor de atingere) 

Pentru a satisface cerin ţele de protecţie a omului impotriva tensiunilor accidentale de 

atingere accodentale se prev ăd o serie de măsuri ş i anume: 

- izolarea p ă rţilor aflate sub tensiune 

- carcasarea aparateior electrice i.n tablouri de distribu ţie cu un grad de protec ţie 

egal sau cel pu ţin IP2X, care nu pot fi deschise decât cu chei speciale 

- utilizarea tensiunii foarte joase pentru iluminatul portativ 

- utilizarea protec ţiilor impotriva curenţilor reziduali 

- folosirea de bariere si obstacole 

- amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atigere 



PR.NR. 31.066 	RABiLITAREA UNITATIISCOLARE COLEGIUL NATIONALSPIRU HARETTECUCI 
PROIECT TEHNIC ! DERLII DE EXECUTIE INSTALATII ELECRTICE 

3.5. Masuri tehnice pentru protectia Ia defect ( protectia impotriva atingerilor 

indirecte) 

Protectia la defect impotriva atingerilor indirecte se realizeaza printr-o masura de 

protectie de principala care sa asigure protectia in orice conditii si o masura de protectie 

supiimentara, care sa asigure protectia in cazul defectarii protectiei principale. 

Protectia la defect se realizeaza prin: 

a. masuri tehnice principale: 

- legarea la pamant a tuturor partilor conductoare accesibile (ce accidental ar 

putea fi puse sub tensiune), in conditiile specifice fiecarui sistem de alimentare 

rI-I  TT, IT; 

- utilizarea tensiunilor reduse TFSJ sau TFSP; 

- separarea de protectie, pentru un singur receptor; 

- izolarea dubla sau intarita a echipamentelor electrice-clasa 11 de iolatie; 

b. masuri tehnice suplimentare: 

- deconectarea automata la aparitia unui curent de defect ericulos prin utilizarea 

dispozitivelor de curent rezidual; 

- legatura de echipotentializare de protectie suplimentar ă : 

- izoarea zoneî de manipulare aomului (izolarea amplasamentului); 

- deconectarea automata la aparitia tensiunii de atingere; 

- folosirea mijloacelor electroizolante certifscate; 

- alte masuri tehnice ce respecta regula fundamentaia 

36. lnstalaţia de legare la pământ 

Centura de legare la pământ se va executa cu band ă  OLZn 40x4mm şi electrozi din 

ţeavă  OLZn 0 2 112 cu lungimea de 3m lungime incorpora ţi in sol la 0,8m adâncime. 

Priza de pamant se va interconecta cu priza de pamant a scolii. 

Valoarea prizei cie p ământ comună  va fi de maxim 1 ohm. 
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PRNR. 31.066 	RABILITAREA UNITAŢIISCOLARE COLEGIULNATIONAL SP!R,U HA RET TECUCI 
PRO1ECT TEHNIC 51 DETALiI DE EXECUTIE INSTALATII ELECPT!CE 

4. NORME SPECIFICE 

Se men ţionează  mai jos standardele, prescrip ţiile ş i normativeie specifice care s-au 

avut in vedere la proiectarea instalatiilor electrice: 

- STAS 6646-1. lluminatul artificial. Condi ţii generale 

- STAS 261 2-2. Protec ţia contra electrocută rilor. Limite admise. 

- SR.CEi 755. Reguli generale pentru dispozitive de protec ţie la curent rezidual. 

- 17-201 1. Normativ privind proiectarea , executarea si exploatarea instala ţiilor electrice 

aferente cladirilor 

- P1 18. Normativ de siguran ţă  la foc a construc ţ lor 

- OMAI 163/2007. Norme generale de prevenire ş i aparare impotriva incendiilor 

- Legea 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca 

- Legea 10-95 privind calitatea in construc ţii 

- NTE 00712008- Normativ privind proiectarea retelelor de cabluri electrice 

5. MĂSURI DE SECURITATEA ş l SĂNĂTATEA MUNCII, PSI Ş l PROTECŢIA 

MEDIULUI 

5.1. Norme SSM 

• 	Prezenta documentatie a fost întocmit ă  în conformitate cu prevederile Hot. 

1091/2006 - Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă  : Anexa 1 

• Încă  din faza de proiectare s-au avut în vedere urm ătoarele reglementări legaie 

în domeniul S.S.M., reglementări ce trebuiesc respectate şi pe perioada execu ţiei 

P.l.F. şi exploatarea instalaţiei electrice: 

	

Hot. 30012006 	Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă  pentru şantierele 

temporare sau mobile 

Legea 31912006 Legea securităţ ii ş i sănătăţii muncii 

	

Hot. 1425/2006 	Norme metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 319/2006 

	

Hot. 49312006 	Cerinţe minime de securitate ş i sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscuri generale de zgomot 

	

Hot. 971/2006 	Privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi / sau de 

sănătate la locul de muncă  

M. 
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Hot. 104812006 

Hot. 1051/2006 

Hot. 1058/2006 

Hot. 114612006 

Hot. 1218/2006 

RABILITAREA UNITATII SCOLARE COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARETTECUCI 
PROIECT ÎEHNIC S] DETAUI DE EXECUTIE INSTALATII ELECRTICE 

Cerin ţe minime de securitate ş i sănătate pentru utilizarea de c ătre 

lucrător a echipament individual de protec ţie la locul de muncă  

Cerin ţe minime de securitate ş i sănătate pentru manipularea manual ă  a 

maselor ce prezintă  riscuri pentru lucrători 

Cerin ţe minime pentru îmbun ătăţirea securităţ ii ş i protecţia sănătăţ ii 

Iucrătorilor care pot fi expu ş i unui poten ţial risc datorat atmosferelor 

explozive 

Cerinţe minime de securitate ş i sănătate pentru utilizarea în muncă  de 

către lucrători a echipamentelor de muncă  

Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă  pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen ţa agenţilor 

economici. 

Proiectul prevede: 

-folosirea de tehnologii ş i soluţii conform normelor de protec ţie a muncii prin a căror 

aplicare să  fie ejiminate riscurile de accidente şi de îmbolnăviri profesionale ale constructoriior, 

salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de munc ă ; 

-folosirea numai de scule, aparataje, utilaje şi echipamente tehnice certificate din punct 

de vedere al securitătii muncii; 

52.. Măsurî P.S..l 

Această  documentaţie tehnică  a fost întocmită  în conformitate cu prevederile legale în 

domeniu: 

Legea 30712006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor 

Ord. 1739/2006 Categoriile de construc ţii ce se supun avizării sau autorizării privind 

securitatea la incendiu 

Ord. 163/2007 Pentru aprobare Norme generale de ap ărare împotriva incendiiior 

Norme generale - Cap. 1 -( art. 1 - 10) 

PE 009/93 Norme de prevenire 1  stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru 

producerea, tranportui ş i distribuţia energiei electrice şi termice 

Ordin 712/2005 Pentru aprobarea dispozi ţiilor generale privind instruirea salaria ţilor 
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PROIECT TEHNIC 51 DETALII DE EXECUTIE INSTALATII ELECRTICE 

în domeniu( situaţiilor de urgenţă  

Ordin 786/2005 	Completare Ordin7l2/2005 

Ord. 130/2007 	Metodologie privind elaborarea scenariilor de siguran ţă  la foc 

Ord. 210/2007 	Metodologia privind identificarea , evaluarea ş i controlul riscureilor 

de incendiu 

5.3. Măsuri pentru protec ţia mediului 

Prezenta documenta ţia s-a executat în conformitate cu «Cerin ţele legale ş i alte cerin ţe 

de mediu în vigoare: 

- Protectia mediului - Legea nr. 265/2007; 

- Legea apelor nr.107 /1995; 

- Protecţia atmosferei - OUG nr.243/2000; 

- Limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente(e destinate utiliz ă rii 

în exteriorul clădirilor - HGR nr.539 /2004; 

- Regimul deşeurilor - OUG nr.78 /2000; 

- Gestionarea deşeurilor industriale reciclabi(e - OUG nr.16 12001 

- Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje - HGR nr.621 12005; 

- Deşeurile de echipamente electrice şi electronice - HGR nr.448 /2005; 

- Evidenţa gestiunii deşeurilor - HGR nr.856 12002; 

- Transportut deşeurilor pe teritoriul României - ORD nr.2 12004; 

- Alte cerin ţe de mediu stipulate în «Avizut de mediu, eliberat de Agen ţia Judeţeană  de 

Protecţia Mediului. 

Pe perioada execu ţiei lucrării se va urmări reducerea Ia minimum a impactului asupra 

mediului înconjurător şi refacerea mediutui afectat: 

- afectarea terenului ş i vegetaţiei cu organizarea de şantier; 

- zgomotul produs de utilaje; 

- scurgeri accidentale de combustibil ş i ulei de la autovehicule; 

- scurgeri accidentale de ulei electroizolant; 

- scurgeri accidentale de vopsea şi diluant folosit la vopsire. 

Deşeurile inerte (pământ, pietre, moloz, beton) vor fi transportate•la depozitele de 

deşeuri inerte amenajate de Prim ă rie. 
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6. VERIFICĂRI 

În timpul lucră rilor ş i înainte de punere în func ţ iune, montatorul va verifica echipamentul 

conform 17/1 1 cap. 6. 

Pozarea cablurilor din PVC se va efectua ţinându-se cont de temperatura mediului 

ambiant. 

lntocmit 

::ogos 	
529,2C1 
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CAIET DE SARCINI 

INSTALAŢ II ELEC ţRICE 

CAP.1. GENERAL . ITAŢ I 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde ansamblul de norme ş i prevederi 

pentru realizarea efectiv ă  a instala ţ iilor electrice•de iluminat ş i priz ă  de 

p ământ. 

S-au proiectat urm ă toarele instala ţ ii electrice: 

a) lnstala ţ ia de iluminat si prize; 

b) instalatia de forta 

c) lnstalatia de priza de paratrasnet si priza de p ă mânt 

CAP.2. STANDARDE Ş l NORMATIVE DE REFERIN ŢĂ  

2.1. STANDARDE 

STAS 2612-56 	Protec ţ ia împotriva electrocut ă rilor.Limite admisibile 

STAS 12604-87 	Protec ţ ia 	împ •otriva 	electrocut ă rii.Prescrip ţ ii 

generale 

SR EN 6059812,3-95 Corpuri de iluminat. Partea 2. Condi ţ ii speciale. 

Corpuri de iluminat public. 

SR EN 60898+A1-93 Întrerup ă toare automate pentru protec ţ ia la 

supracuren ţ i pentru instala ţ ii casnice ş i similare. 

SR EN 6094712-93 Aparataj de joas ă  tensiune.Partea 2. Întrerup ă toare 

automate. 
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STAS 7656-90 

STAS 4102-85 

STAS 664611-88 

Ţevi de o ţ el sudate longitudinal pentru instala ţ ii. 

Piese pentru instala ţ ia de protec ţ ie de tegare la 

p ământ. 

lluminatui artificial. Condi ţ ii generale pentru 

iluminatul la construc ţ ii. 

2.2. NORMATIVE Ş l PRESCRIP Ţ II 

17 - 2011 	Normativ privind proiectarea,executia si exploatarea 

instalatiilor electrice aferente ctadirilor 

NTE007/2008 	Normativ 	pentru 	proiectarea 	ş i 	executarea 

re ţelelorde cabluri electrice. 

PE 116 	Normativ de încerc ă ri ş i m ă sur ă tori la echipamentele ş i 

instala ţ iile electrice. 

C 56 	 Normativ pentru verificarea lucr ă rilor de construc ţ ii ş i 

instala ţ iilor aferente. 

CAP.3. MATERIALE Ş l APARATE ELECTRICE 

Sunt precizate în listele de cantit ăţ i de lucră ri. 

CAP.4. EXECUTAREA INSTALAŢ IILOR ELECTRICE 

La executarea lucr ă rilor de instala ţ ii electrice se vor respecta 

normativele în vigoare, normele de protec ţ ie a muncii N.P.M., normele 

P.S.I. împotriva incendiilor, normele de protec ţ ie sanitar ă . 

4.1. OPERAŢ IUNI PRELIMINARE 

- Verificarea planurilor de instala ţ ii electrice ş i confruntarea tor cu 

situa ţ ia din teren. 

- Necesarul de aparate ş i materiale electrice dup ă  planurile de 

instala ţ ii electrice «E. 
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Verificarea materialelor electrice ş i modul cum acestea corespund 

cu cele prev ă zute în proiect. 

- Verificarea tablourilor electrice 

- Verificarea zonei exterioare pentru priza de p ă mânt. 

- Executarea lucr ă rilor se va face numai cu electricieni autoriza ţ i 

- Se vor lua m ă suri de protec ţ ie a muncii împotriva electrocut ă rilor 

prin atingere direct ă  ş i indirect ă  respectându-se normativeie în vigoare. 

- 	 lnstala ţ ia electric ă 	se 	va 	executa respectând documenta ţ ia 

prezent ă , 	eventualele modific ă ri 	fiind 	admise 	numai cu 	acordul 

proiectantului ş i beneficiarului. 

4.2. EXECUTAREA INSTALAŢ IEI ELECTRICE 

GENERALITĂŢ I 

Se va respecta încadrarea în proiect a consumatorilor ş i a 

receptoriior vizând siguran ţ a ş i continuitatea aliment ă rii cu energie 

e l e ct r i c ă . 

Conform proiectului se vor identifica categoriile înc ă perilor, spa ţ iilor 

ş i normelor în func ţ ie de normativul 1.7-2011. 

Se va evita ampiasarea instala ţ iilor electrice (conducte, cabluri, 

tuburi) în structura de rezisten ţă  a construc ţ iilor. 

În prezenta documenta ţ ie nu s-au prev ăzut situa ţ ii de excep ţ ie care 

s ă. afecteze asemenea structuri de rezisten ţă . 

În toate cazurile în care se utilizeaz ă  cabluri trebuie respectate 

prevederile din normativul NTE007/2008 precum ş i indica ţ iile fabricii 

constructoare de cabluri. Distan ţele minime între cabluri ş i alte instala ţ ii 

ş i construc ţ ii atât la instala ţ iile în interiorul construc ţ iilor cât ş i exterior 

sunt prev ă zute în normativul NTE007/2008 ş i respectarea lor este 

o b l i g a to r i e. 

Conductele instala ţ iilor electrice vor fi marcate prin culoarea 

izola ţ iei (tub de plastic colorat montat la capete), pentru a fi u şor 
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ident ă ficate în caz de verific ă ri sau repara ţ ii sau pentru evitarea unor 

accidente prin electrocutare, scurtcircuit ă ri, etc. 

În întreaga instala ţ ie electric ă  interioar ă  se va men ţ ine aceea ş i 

cuioare pentru marcarea fiec ă rei conducte sau faze. 

Îmbin ă rile între c ă ile de curent precum ş i între acestea ş i bornele 

aparatelor se vor face astfel încât s ă  asigure posibilitatea de trecere a 

curentului electric, rezisten ţa mecanic ă  ş i p ă strarea •caiit ăţ ilor electrice. 

În instala ţ iile electrice se vor lua m ă suri de protec ţ ie împotriva 

electrocut ă rilor prin atingere indirect ă  l 7-201 1 respectându-se 

standardele ş i normele în vigoa,re în faza de proiectare cât ş i la execu ţ ie 

ş i în exploatare. 

4.2.1 MONTAREA CABL.URILOR 

Cablurile electrice vor fi montate astfel ca în timpul mont ă rii ş i 

exploat ă rii s ă  nu fie supuse la solicit ă ri mecanice. 

Se vor respecta toate 	m ă suriie prev ăzute în 	normativul 

NTE00712008 la instalarea cablurilor în aer aparent pe zidurile interioare. 

Pozarea interioar ă  a cablurilor se va face numai dup ă  ce 

construc ţ iile interioare aferente construc ţiilor metalice, etc., au fost 

terminate, montate, vopsite, legate Ia p ă mânt. 

Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificare la 

capetele lor ş i la trecerile printr-o construc ţ ie, canaluri de cabluri, etc. 

Cablurile electrice pozate în p ământ se vor marca ş i pe traseu din 10 în 

10 m. 

În cazul mont ă rii aparente a cablurilor nearmate cu manta din 

material plastic f ă ră  înveli ş  de protec ţ ie în locuri supuse la pericol de 

deterior ă ri mecanice, pe por ţ iunea expus ă  cablul va fi protejat în tuburi 

sau ţevi metalice. . 

în locurile accesibile persoanelor neautorizate, acest gen de 

protec ţ ie contra solicit ă rilor mecanice se va realiza pân ă  la în ă l ţ imea de 

2 3 5m de la pardoseal ă . 
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Pentru prevenirea incendiilor ce pot fi provocate de cabluriie 

electrice, se vor respecta prevederile l 7 - 2011 si NTE007/2008, precum 

ş i solu ţ iile prev ă zute în proiectul de detalii de execu ţ ie. 

42.2 VERIFICAREA INSTALAŢ IILOR ELECTRICE 

Verificarea în timpul execu ţ iei ş i înainte de punerea în func ţ iune a 

instala ţ iilor electrice se va realiza urm ă rind în principal prevederile 

normativului l 7 - 2011. 

Verific ă rile încerc ă rile ş i probele se fac conform cu prevederile din 

capitolul respectiv din caietul de sarcini. 

4.3 EXECUTAREA, MONTAREA Ş l VERIFICAREA TABLOURILOR 

ELECTRICE 

Tablourile electrice vor avea gradul de protec ţ ie conform STAS 

5325-79 corespunz ă tor mediului în care se amplaseaz ă .Aparatele de 

conectare, deconectare trebuie s ă  fie realizate astfel incât s ă  întrerup ă  

fazele circuitului pe care îI ac ţ ioneaz ă . Nu se admite întreruperea 

conductoareior de protec ţ ie. 

Dispozitivele de protec ţ ie se monteaz ă  in urm ă toarele cazuri: 

-la plecă rile din tabloul de distribu ţ ie 

-la intrarea in tabloul de distribu ţ ie 

-la plec ă rile secundare pentru circuitele de comand ă  ş i semnalizare. 

Dispozitivele de protec ţ ie.sunt interzise in urm ă toarele cazuri: 

-pe conductoarele instala ţ iei de protec ţ ie 

-pe conductoarele utilizate ca nul de lucru 

Fac excep ţ ie instala ţ iile de distribu ţ ie monofazate la care se vor 

monta dispozitive de protec ţ ie ş i pe conductoarele de nul de lucru. 

La dispozitivele de ac ţ ionare ale aparatelor închise cu capac sau 

ac ţ ionare din interiorul tabloului electric trebuie indicate clar pozi ţ iile 

închis ş i deschis. Toate circuitele din tablourile de distribu ţ ie vor fi 

prev ăzute cu inscrip ţ ii vizibile ş i clare privind rolul fiec ă rui circuit. 
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Tablourile eiectrice în ansamblu ş i elementele curente trebuie s ă  

corespund ă  condi ţ iilor normale de func ţ ionare la curent nominai ş i la 

curent de scurtcircuit. 

La transportul tablourilor electrice vor fi protejate contra prafului, 

umezeiii ş i vor fi ferite de zdruncin ă turi. Aparatele de automatizare, 

m ă sură , control, vor fi transportate pe cât posibil separat ş i protejate în 

l ă di ţe. 

Se monteaz ă  aparatele de m ă sur ă  care au fost transportate separat 

în l ă di ţe de la furnizorul tabloului electric. Se va verifica existen ţa 

sigiliului la fiecare separat în parte. 

CAP.5 EXECUTAREA INSTALAŢ IILOR EXTERIOARE 

DE LEGARE LA PAMANT 

5.1 GENERALITĂŢ I 

Prezentul capitol cuprinde prevederi privind execu ţ ia prizelor de 

p ământ ş i re ţelelor de împ ământare din incint ă , precum si ainstalaiei 

de paratrăsnet. 

52. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIP Ţ II, INSTRUC Ţ IUNI Ş I 

FI ŞE TEHNICE. 

STAS 2612 - 87 	 Protec ţ ia 	împotriva 	electocut ă rii. 	Limite 

admise. 

STAS 12604 - 87 	Protec ţ ia împotriva electrocut ă rii.Prescrip ţ ii 

g e n e ra l e. 

STAS 	1 2604/4,5-89,90 	Protec ţ ia 	împotriva 	electrocut ă rii.lnstala ţ ii 

electrice fixe. 

1 .Prescrip ţ ii. execu ţ ie ş i verificare 

2.Prescrip ţ ii de proiectare, 
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5.3 NORMATIVE 

17 - 2011 Normativ 	privind 	proiectare, 	executia 	si 	exploatarea 

instala ţ iilor electrice aferente cladirilor 

5.4. MATERIALE 

lnstala ţ ia de paratr ă snet se compune din: 

- dispozitivul de amorsare a trasnetului (PDA- TS 3.40) montat pe 

mijlocul acoperisului pe o tija de 2m si care are o raza de protectie 

Rp=33m; 

. - elemente de coborare (band ă  OLZn 25x4mm) care se vor se lega 

la o centur ă  artificial ă  de legare la p ă mânt prin intermediul unor piese 

de separatie care vor fi accesibile pentru masurarea rezis.tentei de 

dispersie a prizei de pamant. 

Electrozii prizelor de pamânt artificiale, vor fi din ţeava de o ţel 

zincat cu diametrul de 2,5 ţ oli ş i lungimea de 2-3 m. 

Conductoare!e principale, de ramificare, de coborâre ş i de legare la 

prizele de p ământ vor fi din banda de o ţel zincat, cu sec ţ iunile minime 

indicate în STAS 1260414,5. 

Piesele pentru instala ţ iile de protec ţ ie prin legare la p ământ vor 

. 	corespunde STAS 4102. 

5.5. EXECUTAREA INSTALA Ţ IILOR 

Priza de p ământ artificiala este constituit ă  din electrozi din teava 

Dn=2 % legati intre ei cu platbanda OLZn 40x4mm pozata ingropat la 

adancimea h=-0,8m.Rezisten ţa de dispersie a prizei de p ământ va avea o 

valoare R4ohmi. 

Priza de p ământ va putea fi m ă surat ă  prin intermediul cutiilor cu 

eclis ă . 

Îmbin ă rile conductoarelor .instala ţ iei de legare Ia p ământ se vor 

realiza în c.ondi ţ iile prev ăzute în standardele men ţ ionate. 
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5.6. VERIFICAREA INSTALAŢ IILOR DE LEGARE LA PAMANT 

Verificarea instala ţ iilor de legare la p ământ se face în conformitate 

cu standardele, normativele ş i prescrip ţ iile prev ăzute la punctul 2. În 

func ţ ie de rezultate se adopt ă  m ă suri suplimentare de împ ă mântare. 

6. DISPOZI Ţ II FINALE 

Executantul va respecta întocmai prevederile caietului de sarcini. 

Orice schimb ă ri sau modific ă ri solicitate de executant sau 

baneficiar, se vor face numai cu consultarea ş i avizul proiectantului.Dup ă  

terminarea lucr ă rilor, inainte de predarea la beneficiar se va face 

verificarea mont ă rii corecte a aparatajului-tablouri, corpuri de iluminat, in 

raport cu proiectul tehnic. 

7.MĂSURĂTORI Ş l DECONTĂRI 

Cablurile ş i ţevile de protec ţ ie se vor deconta la ml. aparatajul se va 

cleconta Ia bucat ă , iar tabiourile electrice se vor deconta conform Iistei de 

procurare. 

lntocmit 

lng. E. Mogos 
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ACCEPTAT 

INSP. DE STAT IN CONSTRUCTII 

GALATI 

PROGRAM DE CONTROL FAZE DE EXECUŢIE DETERMINANTE 

PENTRU LUCRĂRI AFERENTE CERINŢE 

• DE REZISTENŢĂ  Ş I STABILITATE 

(INSTALATII ELECTRICE) 

În conformitate cu prevederile cuprinse în: 

Legea nr.10118.O1.1995 privind calitatea în construc ţii; 

]Normativ C56 pentru verificarea caiit ăţ ii şi recepţia lucrărilor de construcţii ş i instalaţii 

aferente; 	 . 
- . 	 tJProcedura privind controlul statului în fazele de execu ţie determinante pentru 

rezistenţa şi stabilitatea con ştrucţiilor, aprobată  cu Ord. MLPAT nr. 31 / N / 2.10.1995 

Se stabilesc urm ătoarele faze de control/determinante: 

Nr.crt. Lucrărî ce se controlează  Documentul Semnatura Nr..şi 

scriscarese data 

incheie . actului 

1 2 3 4 5 

Verificarea 	materialelor (conducte, P:V. B E 

1. tuburi) si a aparatelor ce urmeaz ă  a 

fi utilizate. 
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2. Verificarea 	montă rii 	circuitelor 

conform cu dispozi ţiile din proiect 

P:V. B E 

3. Verificarea caliţăţ ii circuiteior P:V. B E 

4.  Verificarea 	instală rii 	tablourilor 

electrice 	precum 	ş i 	a 

echipamentelor prev ăzute in proiect 

P:V. B E 

5. Verificare finală  a instala ţiei electrice 

si a rezistentei prizei de pamant 

P:V. B l E 

NOTĂ  

• Autorizarea continu ă rii lucră rHor, după  caz, se face de către organele teritoriale 

ale lnspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism §î amenajarea 

Teritoriului. 

Antreprenorul este obligat s ă  anunţe cu 1 0 zile înainte de a ajunge la execu ţia 

fiecă rei faze determinante, factorii care particip ă  la verifică ri şi autorizări. 

- Controlul şi autorizarea continuării lucrărilor de execuţie în fazele determinante 

pentru rezisten ţa şi stabilitatea construc ţiilor de către inspecţia teritorială , nu 

absolvă  pe proiectant, antreprenor şi investitor de obligaţiile ce le revin prin lege 

cu privire la calitatea lucrărilor ascunse de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora. 

PROIECTANT GENERAL 

ARHIDESIGN GS 

lng. E.ogos 	
15292Oi5 
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Den. Proiect: Reabilitarea infrastructurii scoiare 
Colegiul National ,,Spiru Haret Tecuci 

Pr. Nr. :31.066 
Beneficiar: UAT TECUCI 
Faza: PTh+DE 

l nstajatie electrica exterioara pompa-antemasu ratoare 

1 TSAIGD2 
Sapatura manuala pt priza de pamant mc 61 

2 TSDI8CI 
Umplutura compactata in sant mc 61 

3 EGO8AI 
Conducta de legare la pamant OLZn 40x4mm m 50 

4 WIRO6A2 
Electrod din teava d=2 1/2 m 18 

5 EGIOAI(asimilat) 
r .  

Bara de echipotentializare buc 1 
6 EGIOAI 

Cutie cu eclisa de legatura buc 1 

• 	7 EHOIAI 
lncercare cabluri electrice buc 3 

8 EC04AI-12007 
cabiu CYABY 3x2,5 mmp m 5 

9 W2HO7AI 
Profil tip ,,m 	pt un cablu m 62 

10 EFO9AI 
Racordarea cond. de cupru la borne buc 8 

11 WIPO8A 
Verifcare priza de pamant buc 1 

12 EC04AI-asimilat 
Montare cablu rezistent la foc 180min. NHXH 4x4mmp m 5  

13 Cod procurare 
• 	 Montare cablu rezistent la foc 1 8Omin. NHXH 4x4mmp m 5 

14 EC04AI-asimîlat 
Montare cablu rezistent la foc 1 8Omin. NHXH 4x6mmp m 5 

15 Cod procurare 
Montare cablu rezistent la foc I80min. NHXH 4x6mmp m 5 

16 EF02AI-asimilat 
Montare firida electrica buc 

17 Cod procurare 
Firida electrica 1P54 echipata cu intreruptor automat 50A,400V buc 

18 EFO2AI- 
Montare tablou electric buc 

19 Cod procurare 
Tablou electric lP54 echipat cu intreruptor automat 40A1400V 
16A/400V, IOA/230V buc 

20 EAO7AI 
Teava otel d=1/2 fixata pe console m 10 



21 EAO7A3 
Teava otel d=1 fixata pe consoie 	 m 	 10 

lntocmit 
ing. E. Mogos 



LISTA DE UTILAJ 

1 Grup eiectrogen insonorizat 25kVA, cu tablou AAR 	 buc 

l ntocmit 
ing. E. Mogo 



Den. Proiect: Reabilitarea infrastructurii scofare 
Collegial National ,,Spiru Haret Tecuci 
Pr.Nr. :31.066 

Faza: PThDE 

Instalatii electrice interioare in C.T.-antemasuratoare 

1 EAO7A3 
Teava otel d=V fixata pe console m 15 

2 EAO7AI 
Teava otel d=112 fixata pe console m 10 

3 ECO3AI-asimilat 
Cablu CYYF 3x1 ,5mmp m 25 

4 Cod procurare 
Cablu CYYF 3x1 ,5mmp m 25 

- 	 5 ECO3AI - 
Cablu CYYF 3x4mmp m 40 

6 Cod procurare 
Cablu CYYF 3x4mmp m 40 

7 EC06AI -1 2007/0323 
Cabfu de semnalizare CSVY3XI ,5 m 30 

8 EFO2CI 
Montare tablou electric buc 1 

9 YCO1 
Procurare tablou electric conf.detalii echipare tablou lei 

10 EFO9AI 
Racordarea cond. De cupru la borne buc 30 

11 EGO7BI 
Banda OLZn 25x4mm pe zid m 20 

12 EGIOAI 
Cutie cu eclisa de leg. buc 1 

13 EHOIAI 
lncercare cablun de energie buc 7 

14 EHO5CI 
lncercare tablouri electrice buc 1 

15 EHO2AI 
lncercare cabluri de semnalizare buc 3 

16 EIO2BI 
Etansare trecere cab ţuri prin pereti buc 1 

17 EHO4HI 
lncercare mot.electrice buc 3 

18 ED2OAI 
Legare motoare electrice buc 3 

19 ATEO5A 
lncercare relee intermediare buc 3 

20 ATEO7A 
Verificare circuite secundare pt.contact. buc 3 



21 ATE24J 
Verif. Bucielor de reglare a temp. buc 	 3 

22 EEI 2A1 (asimilat) 

Corp iluminat de siguranta CISA lx8W-montare buc 	 1 
23 Cod procurare 

Corp iluminat de siguranta CISA lx8W-procurare buc 	 1 
24 ECl2AI 

Cap terminal interior legat la borne cupru < 2xl0mmp buc 	 2 
25 EGIOAI(asimilat) 

Bara de echipotentializare buc 	 1 
26 EEI2AI 

Montare corp de ilum. fluorescent buc 	 2 
27 Cod procurare 

corp de ilum. fluorescent FIPAD 1x36W buc 	 2 
28 EDOI A1 -1 201 0/0020 

lntrerupator manual ingropat buc 	 1 
29 EDO8AI -1 201 7/0006 

Priza cu contact de protectie buc 	 3 

Anexa procurare tablou electric CT 

um cantitate lei/um lei totaJ 
t Cieme sir so1 buc 30 1 30 
2 Cutie metalica tablou electric 400x400x250mm 1P54 buc 1 350 350 

IAB IOA. 16A +DR30mA buc • 	 6 130 780 
41A820A buc 1 55 55 
5 Contactor 9A cu releu termic buc 1 3 3 
6 Cond. De cupru 2,5mmp m 20 1 20 
7 Cond. Cupru 4mmp m 2 1 2 
8 Releu întermediar 6A buc. 3 45 135 
9 Cheie automata buc 3 105 315 

10 Buton pomit-oprit buc 3 40 120 
11 Siaa DIN 35mm pt. Montat aparataj m 2 5 10 
12 Lampa semnalizare buc 3 25 75 

total lei 1895 

lntocmit 
ing. E. Mogos 
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PR.NR. 33.1 15/1/ 2015 	REABILITAREA UNITATII DE INVATAMANT 
COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TECUCI JUD. GALATI 

BENEFICIAR: 	U.A.T. TECUCI 

PROIECTANT: 	80 ARHIDESIGN Gs SRL 

INSTALATII TERMOMECANICE 

Finantare UAT Tecuci 
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PR.NR.31 066 	RAB!LITAREA UNITATII SCOLARECOLEGIUL NATIONAL SPIRU HARETTECUCI 
PROIECT TEHNIC Sl DETALIEXEC(JIE INSTALATII >TRMOMECANIC[ 

7;i52g/2o1 

BORDEROU 

A. Piese scrise 

1. Foaie de titlu 

2. Borderou 

3. Memoriu tehnic 

4. Program pentru controlul calitatii Iucrarilor 

5. Caiet de sarcini 

6. Lista de cantitati de lucrari - lnstalatii termomecanice 

7. Lista de utilaje functionale 

B. Piese desenate 

Instalatii fermomecanice 

1. Vederi in plan, sectiuni si schema 
	

CŢO 1 
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PRNR. 31.066 	RABILITAREA UNITATII SCOLARE COLEGIUL NATIONALSPIRU HARETTECIJCI 
PROIECT ÎEHNIC l DErAUJ DE EXECUTIE INSTALAÎI! TERMOMECANIC[ 

GS 

MEMORIU TEHNIC 

Prezentul proiect trateaza documentalia tehnica necesara executarii 

instalatiilor termomecanice aferente Colegiului National , I SPIRU HARET,oras Tecuci, 

judetul Galati. 

1. OBIECTUL PROIECTULUI 

Prezentui proiect trateaza documentatia tehnica necesara executarii 

lnstalatiîlor de incalzire. 

lncadrarea in clase si categorii de importanta 

• Categoia de importanta a claditii ............................ C, conf. HGR 766/97 

• Gradul de rezistenta la foc.......................................11, conf. P1 18/99 

• Categotia de risc de incendiu...................................mic, conf. P118/99 

• Clasa de agresivitate pentru rnetal ........................... 2m, conf. STAS 10128 

• Categoia de mediu: A7, AB7, AD2, AE2, AF2a, CA1, conf. SR CEI 364/3. 

Proiectui necesita verificare atestata conform Legii 1 0/95 la exigentele esentiale 

A. B, C. D, E, F. 

2. DESCRIEREA LUCRARILOR 

2.1. lnstalatil termomecanice 

ln subsolul tehnic se vor amplasa 3 centrale murale in condensatie, putere 

termica 60 kW fiecare, care vor asigura necesarul de caldura pentru cele trei nivele 

ale cladirii, cate una pentru fîecare nivel. 

Functionarea centralei murale este pe gaze naturale. 
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Agentul termic furnizat de centrala are parametrii de +80°C - tur si +60°C retur. 

Aerul proaspat si evacuarea gazelr arse se va tace prin .kitul fiecarei centrale, la 

cota +1 ,50 m deasupra solului si la distanta de 1,50 m de pereteie scoIii. Spatiul va fi 

protejat cu gard de sarma, inaltime +1 .70m. 

Condensul se va evacua la canalizare prin intermediul unui furtun flexibil si a 

sifonului cu garda hidraulîca pentru fiecare centrala. 

. 	3. MATERIALE UTILIZATE 

Conductele de transport apa calda din interiorul cladirii vor fi din polipropilena 

sau alte m,ateriale moderne cu durata mare de viata. 

Robinetele de inchidere vor fi cu cap sferic si maneta pentru manevra, 

moderne, din materiaie rezistente la uzura si coroziune. 

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE, MONTAJ SI PROBE 

Toate instalatiile se vor executa de catre societati autorizate in astfel de lucrari,, 

cu experienta in domeniu si care sunt certificate in asigurarea calitatii. 

Se vor respecta prescriptiile tehnice legale, in vigoare la data executiei. Se vor 

infocmi procese-verbale de lucrari ascunse si de receptie preliminara, conform 

programului de urmarire a calitatii lucrarilor din prezentul proiect, documente ce se 

vor depune la Cartea tehnica a constructiei. 

Prescriptiile teh nice a plicabile: 

- Normativele 15 - 98; 15 / 2- 98; l 1 3 / 02-2002; l 1 3 / 1 -02; SC004-2000; GT 058 

din 2003; GT 060-2003; 127-82; 112-78; C56-2001; etc. 

- Ordinul 1 95-2005 privind protectiei mediului; 

- Legea 1 0-95 	 Legea califatii in constructii; 

- HG 766-1997 	 Regulament privind calitatea in constructii; 

- Legea 31 9-2006 	Legea securitatii si sanatatii in munca; 

- P 1 18-99 	Norme de siguranta la foc in constructii; 

4 
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- HG 925-95 	Reguiament de verificare a proiectelor si a executieî 

5. MASURJ DE SECURITATE 51 SANATATE IN MUNCA 

La elaborarea documentatiei s-au respectat prescriptiile tehnice aplicabile si 

legislatia in vigoare (Legea 31 9/2006. HG 1 425/2006, HG 1 048/2006, standarde de 

referinta, normative l 5. I 5/2,etc) 

In prezentul proiect s-a tinut seama de normele generale si specifice de 

protectie a muncii, in vigoare. Atatîn executie cat si in exploatare se va tine seama 

de: Legea 31 9-2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, precum si Norme 

specifice de securitate a muncii pentru Jucrarile de instaldtii tehnico-sanitare si de 

incalzire, aprobate cu ordinul MMPS 1 1 7-27.03.96. 

La executie se va tine seama de Regulamentul privind protectia si igiena 

muncii in construcfji- Ordinul nr. 9-N-1 5.03.1993, al Ministerului Lucrarilor Publice si 

Amenajarii Teritotiului precum si Norme specifice de securitate pentru lucrarile de 

instalatii tehnico-sanitare si de incalzire- Ordinul MMPS 1 1 7-27.03.96. 

Masurile de protectia muncii în timpul executiei si exploatarii privesc organul de 

executie, respectiv cel de exploatare. 

Probele de funcfjonare se vor face cu o deosebita atentie si vor fi 

supravegheate de personal calificat si insfruit corespunzator în scopul înlaturarii 

oticawi accident. 

Avizui penfru punerea în functiune a instaiatiilor se da numai de conducatorul 

lucrarii, iar actiunea se face numai de personal insfruit corespunzator. 

In afara normelor de mai sus, se vor aplica toate normele actuale care 

corespund necesitatilor tehnologice din constructie şi exploatare, astfel încat sa se 

previna accidentele si îmbolnavirile profesionaie. 

Masurile de protectia muncii nu sunt limitative, executantul lucrarilor frebuind s ă  

ia si alte masuri pe care le consideră  necesare. 

5 
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6. MASURI DE PSI 

La elaborarea documentatiei s-au respectat: 

- Legea 307/2006 cu privire la apararea contra incendiilor; 

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor sî instalatiilor privind 

protectia la actiunea focului, P118/99; 

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de 

constructii si instalatii, C300/94; 

Prevederile acestor normative se vor respecta atat pe durata executarii 

lucrarilor cat sî la exploatarea instalatiilor. 

La organîzarea locurilor de munc ă  pentru efectuarea lucrarilor se va evita 

depozitarea unor cantitati de materiale si piese si se va avea în vedere a se evita 

blocarea cailor de acces. 

ln cazul executarii unor lucrarl cu foc deschis (suduri, taierea metalelor, lipiri, 

etc.) în locuri cu pericol de explozie, acestea se pot face numai dupa obtinerea 
Il permisului de lucru cu foc. 

Nu .se vor incepe lucrarile inainte de procurarea materialelor tehnice de lupta 

contra incendiilor ( stingatoare, guri de apa, lazi cu nisip, lopeti, etc.). 

Degresarea, curatirea si spalarea pieselor în interiorul atelierelor se va face 

numai cu solutii incombustibile.Locurile unde exista pericol de incendiu sau explozie se 

vor marca cu indicatoare conform STAS 297-2. 

7. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI 

La adoptarea solutiilor din .prezentul proiect s-a avut in vedere Ordinul 1 95-2005 

- privind protectiei mediului si Ord. 462-93 al MLPAT privind limitarea preventiva a 

emisiilor de poluanti in atmosfera. 
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8. INSTRUCTJUNI DE EXPLOATARE - INTRETINERE 

1. Responsabilitatea exploatarii revine propietarului, utilizatorului sau 

administratortjl ui cladirii, care asigura exploatarea tuturor instalatiilor. 

2. Proprietarii constructiilor precum si administratorii si utilizatorii au obiigatia, prin 

lege, sa execute la timp lucrarile de intretinere si reparatii, respectiv sa foloseasca 

instalatiile din constructii in conformitate cu instructiunile de exploatare. 

3. Lucrarile de modificare,. modernizare, extinderi si reparatii capitale,ale 

instalatiilor de incalzire din cladiri trebuiesc facute pe baza unor proiecte cu 

respectarea reglementarilor tehnice in vigoare si in baza avizelor organelor in drept, 

cand este cazul. 

B. EXPLOATAREA INSTALATIILOR 

1. Utilizatorii au obligatia sa remedieze orice defectiune indata ce aceasta a 

fost sezizata, limitand astfel pierderile de energie, apa, scaderea gradului de confort, 

de siguranta, etc. 

Pana la inlaturarea defectiunii se impune scoaterea din functiune a instalatiei. 

2. Materialele, acceso ţiile si echipamenteie folosite pentru executarea lucrariior 

trebuie sa fie insotite de certificate de calitate si de garantie, agrementul tehnic sau 

certificaful de omologare, precum si de instructiunile de punere in opera si de 

. 	exploatare ale producatorului. 

3. La punerea in functiune a instalatiei (toamna) se va efectua revizia instalatiei 

de incalzire. Se vor verifica: 

- etanseitatea instalatiei (a imbinarilor sudate); 

- functionarea normala a a armaturilor, starea reazemeior si a termoizolatiei; 

4. Dupa verificare, la depistarea defectiunilor se va trece imediat la remedierea 

acestora. 

5. Cantitatea de apa,respectiv presiunea din instalatia de incalzire trebuie 

verificata cel putin odata la 14 zile. Daca este necesar se va completa apa din 

instalatie. 
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Prezentele instructiuni nu sunt limitative, beneficiarui trebuie sa respecte 

intocmai prescriptiile din cartea tehnica a cazanufui. 

9. ASIGURAREA CALITATII 

Conform Legii nr. 1 0/1 995se va efectua verificarea atestata a proiectului la 

cerinteie esentiale si anume: 

A. - Rezisten ţa mecanica şi stabilitate; 

B.- Siguran ţa în exploatare; 

C. - Securitaîe la foc; 

D. - Jgiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului; 

E.- lzolarea termica hidrofuga şi economia de energie. 

F.- Proteclia impotriva zgomotului. 

Celelalte piese scrise sidesenate completeaz ă  prezentul memoriu tehnic. 

lntocmit, 

lngTe,9dor 

H. 
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RABILITAREA UNITAT!I SCOLARECOLEGIUL NATIONAL SPIRU HAREŢ TECUC! 
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PROGRAM 

pentru controiul calitatii lucrarilor de constructii montaj 

ln conformitate cu prevederiie cuprinse in: 

• Legea nr. 1011 995 privind calîtatea in constructii; 

• Normativ C.56/2001 privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de construct si 

instalatii aferente; 

• Procedura privind controlul statului in fazele de executie determînante pentrti 

rezistenta si stabilitatea constructiilor, aprobata cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 

31 /N/2.1 0.1 995 

Nr. Lucrările 	ce 	se 	controlează , Documentul Cine Nr. 	ş i 	data 

crt verifică  sau se receptioneaza scris care se intocmeş te ş i actului 

penfru care trebuie intocmite incheie: semnează  încheiat 

docu mente scrise PVLA;PVR ;PV B;E;P 

O 1 2 3 4 

1. Verificarea 	corespondentei 

dintre utilaje, materialele aduse P.V. B şi E 

la montaj şi cele prevăzute în 

proiect; 

2. Verificarea 	corespondentei P.V. B şi E 
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dintre 	traseele 	conductetor ş i 

desenele din proiect; 

3. Verificarea pantei conductelor P.V.L.A. B ş i E 

4. Verificarea 	etenseitatii P.V. B ş i E 

imbinaritor conductelor. 

8. Probe 	finale 	si 	punere 	in P.V. R. B, E ş i P 

functiune 

NOTA: 

- PVLA - proces verbat lucrări ascunse; 	 P - proiectant 

- PVR - proces verbal de receptie calitativă ; 	 B - beneficiar 

- PV - proces verbat; 	 E - executant 

• Antreprenoruj este obligat sa anunte cu 10 zile inainte de a ajunge la execufia 

fiecarei faze determinante, factorii care participa la verificari si autorizari. 

La receptia obiectivului un exemplar din prezentui program se va anexa in cartea 

constructiei. 

(, 

INTOCMIT, • 

10 
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CAIET DE SARCINI 

Penfru achizitionarea de utilaje necesare centralei fermice 

l. GENERALITATI 

Caietul de sarcini se refera la elementele ce trebuie avute in vedere pentru 

achizitionarea de utiiaje necesare echiparii centralei termice ce functioneaza pe 

gaze naturale. 

Utilajele ce urmeaza a se achizitiona sunt conform listei de utilaje. 

Conditia de baza este aceea a compalibilitatii utilajelor cu: 

• normativele si standardele in vigoare; 

• parametrii agentului termic; 

• compatibilitatea diferitelor utilaje intre ele, pentru a putea forma un 1 tot 

functiondl; 

• parametrii retelei de alimentare cu energie electrica; 

• impactul cu mediul ambiant si vecinatafile (zgomot, noxe, etc.); 

• caracteristicile solicitate prin listele de utilaje anexate; 

• cerintele stipulate in Legea nr. 1 0/1 995 si Legea 31 9-2006 - Legea securitatii si 

sanatatii in munca; 

Odata aceste conditii indeplinite, se va avea in vedere criteriul de selectie pe 

baza valorii din oferfe. 

lI.CERINTE STIPULATE IN LEGEA NR. 10/1995, PRIVIND CALITATEA LUCRARILOR DE 

CONSTRUCTII 

Utilajele urmand a fi incluse in ansamblul instalatii-constructii, trebuie sa 

satisfaca odata cu acesfea principalele cerinte de performanta, care se refera la: 

A - rezistenta si stabilitate; 

B - siguranta in exploatare; 

C -siguranta la foc; 

D - sanatate si protectia mediului; 

E - izolarea termica si economia de energie; 

11 
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F - protectia Ia zgomot. 

A. Rezistenta si stabilitatea are in vedere in primul rand raspunsul utilajului la 

presiunile din retele, socuri termice si hidraulice, posibiiitatea fixarii pe fundatii si suporti, 

lipsa vibratiilor in functionare, imposibilitatea rasturnarii, etc. 

B.Siguranta in exloatare cuprinde intreaga gama de masuri pe care 

constructorul utilajului sa Ie ia, astfel incat in timpul exploatarii sa fie evitate 

accidentarî sau dificultafi in deservirea instalatiilor, generate de: temperaturi ridicate 

• 	ale suprafetelor, scurgeri de fluide, muchii ascutite, electrocutari, evacuari prin supare 

- 	de siguranta s.a. 

C. Siguranta Ia foc se refera atat la materialele din care este confectionaf 

utilajul, cat si la efectele ce se produc prin functionarea utilajelor (produceri de 

scantei, degajari de substante inflamabile si explozive, s.a.). 

D. Sanatate si protectia mediului 

Prin functionarea ufilajelor, nu trebuie sa fie afectata sanatatea personalului de 

exploatare sau a oamenilor din zona, cat si integrîtafea ecologica a vecinatatilor. 

E. lzolarea termica si economia de energie 

lzolarea fermica se refera numai la utilajele aie caror suprafete sunt mari, cu 

temperaturî rîdicate si conduc la pierderi de energie termica. 

Economia de energie se refera la toate utilajele consumatoare de energie 

electrica. 

Compararea consumului de energie electrica, la utilaje cu aceleasi 

caracteristici de baza, va fi uh criteriu important la selecfia utilajelor. 

F. Protectia la zgomot 

Zgomotui produs de ufilaje, trebuie sa se incadreze in limitele maxime admise 

conform STAS 61 56-86 Protectia impotrîva zgomotului in constructii civile si social 

culturale tabelul 4, cat si in valorile precizate NGPM/2002. 

111. ALTE CERINTE 
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PROIECT TEHNIC S! DETAL!l DEEXECUTIE !NSTALAT!1 TERMOMECAN!CE 

- Utilajele de regu.la  trebuie sa aiba agrement de calitate MLPAT eliberat de 

ICECON Bucuresti; 

- Se vor accepta numai utiiaje fiabile, care au fost testate in exploatare un 

numar suficient de ani; 

- Utilajele care necesita agrement metrologic sau ISCIR, vor fi insotite de 

agrementul respectiv. 

lv. PRESCRIPTII. ACTE NORMATIVE 

La ofertare, se vor prezenta fise tehnice (de preferinta in limba romana) care sa 

__• 	poata proba caracteristicile si performantele utilajelor afectate, scheme de legaturi, 

desene tehnice, scheme electrice, etc. 

Pentru pompe se vor prezenta curbele caracteristice. 

Nu se vor lua in considerare ofertele care nu prezinta caracterislicile din fisele 

tehnice anexate. 

Se va prezenta o lista de referinta cu utilajele similare aflate in functiune si anul 

punerii in functiune. 

V. LIVRAREA, DEPOZITARE, MAN l PU LAREA 

ln oferta se va preciza modul de ambalare a utilajelor livrate si conditiile de transport 

si depoztare. 

Vl. PRECIZARI SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA UTILAJE 

In cazul in care furnizorul oferta utilaje cu caracteristici superioare si facilitati 

tehnice necuprinse in fisele tehnice anexate, ele vor fi nominalizate separat impreuna 

cu avantajele ce decurg in timpul exploatarii. 

De asemenea, în cazul in care utilajele prezinta uneie abateri nesemnificative 

de la prevederile dih fisele tehnice, se va explicita acest lucru. ln caz contrar, oferta 

nu va fi luata in considerare. 

Se vor prefera utilajele similare cu cele aflate in exploatare, care au fost testate 

in timp si pentru care exista experienta in deservirea sî intretinerea lor. 

13 



PRNR. 31 .066 	
OMECA 

RABILITAREA UNITATII 	 NATIONAL SPIRUHARET TECUCI 
PROIECT TEHNIC S! 3ETAL11 DE EXECUT!E INSTALAT1I ERt T!CE 

Nu se vor lua in considerare echipamente produse de firme obscure, 

necunoscute pe piata romaneasca ce ar putea crea probieme dupa expirarea 

garantiei de 18 luni (garantia uzuala pentru utilaje). 

Proiectantul se considera exonerat.de  orice raspundere, in cazul nerespectarii 

prezentului caiet de sarcini si a caracteristicilor din fisele tehnice. 

lntocmit, 

lng. C.Teo6r 
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PR . NR. 3 .066 	RABILITAREA UNITATII SCOLARE COLEGIUL NATIONAL SPIRUHARET TECUCI 
11PROJECTTEHNIC S! DETALII DE EXECUTIE INSTALATIJ TERMOMECANICE 

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - INSTALATII TERMOMECANICE 

01 .IA 01 A (asim) 	 buc. 3 

Montare microcentrala murala pentru 

preparare apa calda pentru incalzire 

02.1A30 A (asim) 	 buc.1 

Montare filtru de impuritati 

03.IC 09 E1 (asim) 	 ml. 40 

Teava din polipropilena în coloane PP5OX6,9 

04.IC 10 D1 (asim) 	 ml. 80 

Teava din polipropilena in distributie PP 50 x 6,9 mm 

05.lC 10 B1 (asim) 	 ml. 6 

Furtun flexibil Dn25 pentru evacuare condens 

06.IC 10 81 (asim) 	 buc. 3 

Sifon evacuare condens (teava PVC) 

07.IC 35 Cl (asim) . 	 buc.60 

Bratari pentru fixarea tevii de polipropilena la instalatii 

08.IC 34 F4 (asim) 
	

buc.12 

Racord adaptor PP 50- OL 0 11 /2 

09.ID 06A (asim) 
	

buc. 6 

Robinet pentru golire, cu cap sferic 

şi pârghie de manevră , Dn15, Pn6 

10.IC 39 Al 
	

buc.9 

Strapungere, confectionarea si rnontarea tevii de protectie 

la trecerea conductelor prin plahsee 

11.Rp CU18A 
	

buc.9 
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Astuparea cu mortar de ciment a gaurilor din ziduri si plansee 

12.ID 06 B (asim) 	 , 	 buc. 6 

Robinet cu stera avand Dn 40 

13.ID 34 B1 (asimi) 	 huc. 12 

Montare coturi 

14.YCO1 

Procurare coturi 90 1  dîn PP 

	

50x.6,9 mm 	 12 buc 

15.TRA02B10 	. 	 to.0,3 

Transportul rutier al materialelor pe distanta de 20 Km 

16.TRB05B17 	, 	 , 	 to.0,3 

Transportul materialelor prin purtare directa Ia max. 70 m distanlc 

lntocmit, 

lng. C.Too 
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PRNR. 31 .066 	RABILITAREA UNITATII SCOLARE COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TECUCI 
PROIECT TEHNIC Sl DETAIJI DE XECUTiE INSTALATII TERMOMCANICE 

LISTA UTILAJELOR FUNCTIONALE 

INSTALATII TERMOMECANICE 

Nr. Denumire utilaj U/M Cant. 

Crt. 

o. 1. 2. 3. 

1. Centrala murala in condensatie cU kit de instalare 

Putere nominala: 4.8-60 kW 

Combustibil: gaz metan 

Randament normal: 109 % buc 

Emisii de dioxid de carbon: 204 g/kwh 3 

Suprafete de transfer termic lnox-Radial din otei inxidcibil 

Ventilator cu turatie variabila 

2. Filtru de impuritati pe conducta de apa rece, avind Dn 15, buc 

Pn6baii 

lntocmit, 

lng. 	

or 
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PLAN LA COTA -3 1 00 
C.T.M 1 	C.T.M 2 	C.T.M 3 

( 

( 



±0.000 

C.T.V, 3 

70 

;t.de incalz 	
27.  

0x6,9 	
1 -3000 	

• 	 Pvc 25 

LECENDA : 

Conducta apa caldo, tur -i-80C 

- 	 Conducta apa cada, retur +60C 

- 	 Conducto condens 

- 	 Conducta apa rece ---------- 

Centrolo termica murala in conden 

2 •- 	Cos de odmisie aer si evacuare ga 

3 - 	 Imprejmuire cu piaso de sarma; 

4 - 	 Furtun elstic pentru evacuare conc 

5 -.- 	Sifon ci inchidere hideaulica - 	 3 

Fl -.-- 	Filtru 	de 	impuri:oti; 

- 	 Panta conductei in sens descendent 

Rs 
- 	 Robinet de inchidere cu sfero 

Rg 
- 	 Robinet de golire 

NOTA: 
incoizre 

 LTI 

î 	I B5 
 



ANEXA NR.2 la 
H.C.L. NR._DIN .12.2016 

Inclicatori tehnico-econonici pentru obiectivulReabilitarea unitatii de invataniant 
Co1eiul National Spiru Haret Tecuci 

INDICATORI ECONOMICI: (LEI FARA TVA) 

VALOARE TOTAL OBTIV DE INVESTITII: 1.606.420 LEI din care 
Constructii+montaj: 1.178.740 LEI 
VALOARE TOTALA FINANTARE UAT 352.340 LEI din care 
Constructii+montaj: 180.900 LEI 
VALOARE TOTALA FINANTARE MENCS 1.254.080 LEI din care 
Constructii+montaj: 997.840 LEI 

INDICATORI TEHNICI: 

-aria contruita Ac.=784 mp 
-aria desfasurata construita Ad.c.2436,82 mp 
-aria utila Au.=2048,20 mp 
-an de constructie- 1969 
-regim de inaltime —parter+2 etaje 
-14 Sali de clasa, 2 cabinete, 6 laboratoare, 1 cancelarie, 1 secretariat, 2 directiune, 3 holuri 
- alei pietonale -103 mp 
-numartotal elevi ..827, nuniar. schimburi = 2;cadre didactice = 42;personal auxiliar = 15 

DURATA DE REALIZARE:. 4 luni 

Serviciu Fonduri Europeie 
- 	 Rodica Constantiii 


