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BORDEROU 

 

 

DENUMIRE PROIECT: 

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN SITUAT ÎN INCINTA COMPLEXULUI ”GRUP ȘCOLAR 
INDUSTRIAL PETROL” 

BENEFICIAR: 

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI, CÂMPINA 

AMPLASAMENT: 

MUNICIPIUL CÂMPINA, B-DUL. NICOLAE BĂLCESCU, NR. 4, JUDEȚUL PRAHOVA 

PROIECTANT GENERAL: 

ATLANT STUDIO PLUS S.R.L. 

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L. 

FAZA DE PROIECTARE: 

D.T.A.C. și P.T. – D.E. 

 

BORDEROU 

 

1. Parte scrisă: 

a. Referat de Verificare 

b. Memoriu Tehnic de Rezistență 

c. Program faze determinante 

d. Caiet de sarcini 

 

2. Parte desenată: 

a. R01 – Plan fundații gard 

b. R02 – Elevație gard. Secțiune gard 

c. R03 – Elevație poartă acces auto. Elevație poartă acces pietonal 

mailto:office@extremeproconstruct.ro


NUMELE ȘI PRENUMELE VERIFCATORULUI                            REGISTRU DE EVIDENȚĂ 

ATESTAT: Ing. Buricea Gheorghe cu Certificat de                           NR. ............/.......................... 

atestare tehnico – profesională nr. 217, seria V din 

24.03.1992, pentru exigențele A1, A2, A3. 

Domiciliul: Ploiești, str. Jianu, nr. 7, bl. B, sc. 7,  

et. II, ap. 161, Telefon: 0722.429.752 

 

 

 

REFERAT 
 

Privind verificarea de calitate pentru exigențele 
A1+A2 – REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE 

a proiectului:  

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN SITUAT ÎN INCINTA COMPLEXULUI 

”GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL PETROL” 

 

faze: D.T.A.C. și P.T.-D.E. 

 
 

1. Date de identificare: 

 

1.1. Proiectant General: ATLANT STUDIO PLUS S.R.L. 

1.2. Proiectant de Specialitate: EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L. 

1.3. Investitor: COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI, 

CÂMPINA 
1.4. Amplasament: Municipiul Câmpina, B-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 4, 

județul Prahova 

1.5. Data prezentării proiectului pentru verificare: 18.12.2017 

 

2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției: 

 

Structură cu stâlpi metalici, cu fundații izolate și grindă de fundații. 

 

3. Documente ce se prezintă la verificare: 

 

3.1. Tema de proiectare: Întocmită de Beneficiar și Proiectant 

3.2. Certificatul de Urbanism: nr. .................. emis de ....................................... 

3.3. Avize obținute ............................................................................................. 

3.4. Autorizația de Construire: nr. ...................... emisă de ................................. 
3.5. Raportul Expertizei Tehnice: NU ESTE CAZUL 

3.6. Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru 

respectarea cerinței de verificare: A1 – pentru fundații; A2 – pentru structura 

metalică 



3.7. Planșe desenate: R01 – Plan fundații; R02 – Elevație gard; R03 – 

Elevații porți de acces 

3.8. Note de calcul (programul de calcul și listing):  

3.9. Alte documente: .......................................................................................... 

 

4. Concluzii asupra verificării: 

 

În urma verificării, proiectul se consideră corespunzător, drept pentru 

care a fost semnat și ștampilat conform îndrumător. 

 

 

 

 

 

 

 

Am predat 2 exemplare 

Verificator Tehnic Atestat 

A1, A2, A3 

Ing. Gheorghe Buricea 

Am primit 2 exemplare 

Investitor 

Proiectant 

Data: 18.12.2017 
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENȚĂ 

 

 

DENUMIRE PROIECT: 

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN SITUAT ÎN INCINTA COMPLEXULUI ”GRUP ȘCOLAR 
INDUSTRIAL PETROL” 

 

BENEFICIAR: 

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI, CÂMPINA 

 

AMPLASAMENT: 

MUNICIPIUL CÂMPINA, B-DUL. NICOLAE BĂLCESCU, NR. 4, JUDEȚUL PRAHOVA 

 

PROIECTANT GENERAL: 

OPTIM DESIGN PROIECT S.R.L. 

 

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L. 

 

FAZA DE PROIECTARE: 

D.T.A.C. și P.T. – D.E. 

 

DATE PRIVIND STRUCTURA 

Constructia propusa se situeaza in zona cu acceleratia terenului pentru proiectare ag = 
0.35*g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% 

probabilitate de depasire in 50 de ani, conform figurii 3.1 din codul de proiectare seismica          
P 100-1/2013, iar TC = 1.00sec conform figurii 3.2 din acelasi normativ. Clasa de importanta 

– expunere la actiuni seismice este IV, cladiri de importanta redusa, avand factorul de 
importanta γI,e = 0.8, conform tabelului 4.2 din codul de proiectare seismica P 100-1/2013. 

Constructia are destinatia de imprejmuire si are lungimea de 257.0m. Inaltimea gardului 
este de 2.30m. Accesul se va face prin intermediul a doua porti, una de 3.15m pentru accesul 
auto si una de 1.40m pentru accesul pietonal. 
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Structura de rezistenta este alcatuita astfel: 

- Infrastructura este formata din fundatii izolate de tip bloc beton simplu clasa C8/10 si 

grinda de fundatie continua din beton armat clasa C12/15. Dimensiunile blocurilor de 
beton simplu sunt 40x40cm iar grinda de fundatie are dimensiunile de 20x40cm. 

Adancimea de fundare este -0.80m fata de cota terenului. Grinda de fundatie este 
realizata din beton armat C12/15 si este armata cu bare drepte din otel beton PC52 si 
etrieri din otel beton OB37.  

- Suprastructura este realizata din stalpi metalici. Elementele structurale sunt realizate 
din tevi rectangulare. Imprejmuirea se realizeaza cu panouri 2000x2500mm din plasa 

bordurata. 

EXECUTIA LUCRARILOR 

Inainte de inceperea lucrarilor de executie personalul de conducere al santierului trebuie 
sa se studieze si sa se insuseasca intreaga documentatie tehnica. Eventualele neconcordante 
intre prevederile din proiect sesizate cu acest prilej si cele care pot aparea in timpul executiei 

vor fi imediat anuntate proiectantului care este singurul in drept de a dispune masurile 
necesare. 

Sunt interzise modificari de solutii sau schimbari de materiale fara avizul scris al 
proiectantului de specialitate. 

 

EXECUTIA TERASAMENTELOR 

Sapaturile pentru fundatii se vor executa cu taluz vertical, fara sprijiniri, pana la 

adancimea de 1.30 iar peste aceasta adancime cu panta de 2:1. Sapaturile pentru fundatii se 
vor realiza in ritm alert, pe cat se poate intr-o perioada lipsita de precipitatii si nu vor fi lasate 

deschise timp indelungat pentru a nu risca degradari ale terenului de fundare. Ultimul strat de 
pamant de 15cm va fi indepartat de pe fundul sapaturii numai imediat inainte de turnarea 
betonului.  Turnarea betonului trebuie sa se faca pe teren uscat. Inainte de turnarea 

betoanelor, fundul gropilor trebuie curatat si compactat corespunzator. Inainte de turnarea 
blocului de beton simplu se vor chema un inginer geotehnician, cel care a intocmit studiul 

geotehnic sau altul, si proiectantul de rezistenta pentru intocmirea procesului verbal de 
receptie calitativa a terenului de fundare si confirmarea cotei de fundare a constructiei. 

 

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 

CR 0 / 2012 – Bazele proiectarii constructiilor 

CR 1-1-3 / 2012 – Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor 

CR 1-1-4 / 2012 – Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor 

P 100-1 / 2013 – Prevederi de proiectare seismica pentru cladiri 

CR 6 / 2013 – Cod de proiectare pentru structuri din zidarie 

NP 112 / 2014 – Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata 
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ST 009 / 2011 – Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi 

SR 438-1 / 2012 – Produse de otel pentru armarea betonului. Otel laminat la cald 

NE 012-1 / 2007 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,  beton armat si 
beton precomprimat. Producerea betonului 

C 56 / 1985 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente 

Orice modificare asupra prezentului proiect facuta fara acordul scris al Proiectantului 

intra in responsabilitatea Beneficiarului si atrage dupa sine anularea proiectului. 

 

INTOCMIT 

Ing. DANIEL SECELEANU 
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PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE DE EXECUȚIE 

 

 

DENUMIRE PROIECT: 

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN SITUAT ÎN INCINTA COMPLEXULUI ”GRUP ȘCOLAR 
INDUSTRIAL PETROL” 

BENEFICIAR: 

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI, CÂMPINA 

AMPLASAMENT: 

MUNICIPIUL CÂMPINA, B-DUL. NICOLAE BĂLCESCU, NR. 4, JUDEȚUL PRAHOVA 

PROIECTANT GENERAL: 

ATLANT STUDIO PLUS S.R.L. 

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L. 

FAZA DE PROIECTARE: 

D.T.A.C. și P.T. – D.E. 

 

În conformitate cu dispozițiile legii nr. 10 din 1995 fazele determinante de execuție 
stabilite de proiectant pentru execuția lucrărilor sunt următoarele: 

 

Nr. 

Crt. 

FAZA DETERMINANTĂ 

DE EXECUȚIE 

PARTICIPANȚI DOCUMENT 

ÎNCHEIAT 

OBSERVAȚII 

1 Predare amplasament și 
trasare axe și limite 
construcție 

B, E, A P.V.R.  

2 Cotă săpătură pentru 

fundații și natura 
terenului de fundare, 

înainte de turnarea 
betonului 

B, E, G P.V.R.  

3 Recepție confecții 
metalice uzinate 

B, E P.V.R. 
 

4 Cofraj și armare fundații 

și montaj stâlpi metalici 

B, E, P P.V.F.D.  
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5 Montaj porți de acces B, E, P P.V.R.  

6 Recepția lucrării B, E, P P.V.R.  

 

NOTE: 

1. Prin fază determinantă de execuție se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții 

odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al Beneficiarului, Proiectantului, 
Executantului și, după caz, al organelor Inspectoratului de Stat în Construcții Prahova 
(ISC); 

2. Executantul va convoca participanții la verificarea lucrărilor ajunse la faza determinantă 
cu minim 72 de ore înainte de termenul propus; 

3. La recepția lucrării, prezentul program împreună cu documentele încheiate, se atașează 
la cartea tehnică a construcției; 

4. Alte faze de control prevăzute de norme, la care nu participă proiectantul de rezistență, 

vor face obiectul programului propriu de control al calității execuției lucrării elaborat de 
Beneficiar și Executant. 

Participarea proiectanților la fazele determinante de execuție va avea loc în cadrul unui contract 
de urmărire a execuției. 

 

P.V.R. = Proces Verbal de Recepție 

P.V.F.D. = Proces Verbal de Fază Determinantă 

P = Proiectant de Rezistență; A = Proiectant de Arhitectură; B = Beneficiar prin Dirigintele de 
Șantier; G = Inginer Geotehnist; E = Executant 

 

 

           PROIECTANT,                                                                              BENEFICIAR,                                                                 
EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L.                                                     COLEGIUL TEHNIC 

     Ing. DANIEL SECELEANU                                                           CONSTANTIN ISTRATI 

                                        CÂMPINA 

 

 

 

EXECUTANT, 

 

mailto:office@extremeproconstruct.ro


 

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L. 
Câmpina, str. Dr. Constantin Istrati, nr. 5, Prahova 

R.C. J29/1541/2017, C.U.I. 37814334 

Telefon: +40.244.333.927; Mobil: +40.734.959.184  
E-mail: office@extremeproconstruct.ro 

PROIECT NR. 
19/2017 

FAZA 
D.T.A.C. P.T.-D.E. 

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DECEMBRIE 2017 

 

 

 

 Pagina 1 din 52 

 

CAIET DE SARCINI 

 

DENUMIRE PROIECT: 

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN SITUAT ÎN INCINTA COMPLEXULUI ”GRUP ȘCOLAR 
INDUSTRIAL PETROL” 

BENEFICIAR: 

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI, CÂMPINA 

AMPLASAMENT: 

MUNICIPIUL CÂMPINA, B-DUL. NICOLAE BĂLCESCU, NR. 4, JUDEȚUL PRAHOVA 

PROIECTANT GENERAL: 

OPTIM DESIGN PROIECT S.R.L. 

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L. 

FAZA DE PROIECTARE: 

D.T.A.C. și P.T. – D.E. 

 

SPECIFICAȚII PENTRU LUCRĂRILE DIN BETON: 

Această specificație stabilește cerințele tehnice ale lucrărilor de beton și materialelor pentru producerea, 
transportul și turnarea betonului. 

În plus față de dispozițiile obținute în aceste specificații, contractantul trebuie să îndeplinească toate 
cerintele din STAS-urile și standardele in vigoare. 

Executarea lucrărilor din beton si beton armat trebuie să fie în conformitate cu NE 012-1:2007 și NE 012/2-
2010. 

Clasa de rezistenta la compresiune după 28 de zile se va cere în cadrul proiectului. Categoria de expunere, 
definita în standardul NE 012-1:2007 este diferită în funcție de elemente, de poziție, de expunere, date climatice și 
altele. 

In general, clasele de expunere sunt: 

• Fundatii:   XC2; XF1 

Clasele de expunere vor fi determinate prin proiect. 

Betonul achiziționat va fi însoțit de certificate de calitate și de buletine de încercare emise de furnizor din 
beton. 

Contractorul General este obligat să efectueze la cererea proiectantului şi a beneficiarului verificări de 
trasare a lucrărilor, controlul utilajului şi punerea în operă a betonului, luarea de probe suplimentare, precum şi 
toate măsurile suplimentare care vor fi considerate necesare în timpul execuţiei. 
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Pentru fiecare obiect se va completa de către constructor condica de betoane. Aceasta va fi pusă de acord 
cu stadiul fizic atins la data verificării de către dirigintele de şantier şi acest lucru va fi consemnat în actele de 
constatare. 

În cursul execuţiei lucrărilor nu se va putea face nici o derogare de la prevederile prezentului caiet de 
sarcini fără aprobarea prealabilă, în scris, a proiectantului. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul 
caiet de sarcini, care pot modifica condiţiile de rezistenţă sau stabilitate, proiectantul şi beneficiarul, vor putea 
dispune întreruperea lucrărilor. 

Contractorul General este răspunzător de toate modificările şi pagubele care ar putea rezulta din aceste 
întreruperi.  

 

CODURI ȘI STANDARDE APLICABILE: 

• SR EN 1990:2004 – Eurocod: Bazele proiectarii structurilor  

• SR EN 1990:2002/A1:2005 – Bazele proiectarii structurilor, Anexa 1 

• SR EN 1990/NA – Bazele proiectarii structurilor, Anexa nationala 

• SR EN 1992-1-1 & SR EN 1992-1-1/NB – Eurocod 2: Proiectarea structurilor din beton Partea 1-1: Reguli 
generale si reguli pentru cladiri & Anexa nationala 

• SR EN-1998-1 & SR EN 1998-1/NA – Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur 
Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri & Anexa nationala 

• SR EN-1998-5 & SR EN 1998-5/NA – Eurocod 8: Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la 
cutremur Partea 5: Fundatii, structuri de sustinere si aspecte geotehnice & Anexa nationala  

• P100-1/2013 – Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri 

• NP112 – 2004 – Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare  

• NE 012-1 – 2007 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat  

• NE012/2 – 2010 – Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si 
beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton 

• SR EN 197-1:2011 – Cement Part 1: Compozitie, specificatii si criteria de conformitate ale cimenturilor 
uzuale 

• SR EN 12350:2009 – Incercari pe beton proaspat  

• SR EN 13450:2003 – Agregate pentru balast de cale ferată.  

• STAS 4606 - 1980 – Agregate natural grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Metode de testare. 

• SR EN 12620:2003 – Agregate pentru beton  

• SR EN 13055-1:2003 – Agrgate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru beton, mortar si subturnare 

• SR EN 1008:2003 – Apa pentru beton si mortar  

• SR EN 934-2:2003 – Aditivi pentru beton, mortar si subturnare. Partea 2: Aditivi pentru beton 
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• STAS 438-1/2012 – Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii 
tehnice de calitate 

• C56-1985 & C56-2002 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente 

• C16/84 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor si instalatiilor 

 

CIMENT PENTRU MORTAR ȘI BETON: 

Aptitudinea generală de utilizare pentru cimenturi este stabilită în conformitate cu SR EN 197-1. Pentru 
alte tipuri de ciment care nu sunt incluse în SR EN 197-1, aptitudinea generală a utilizării trebuie să se bazeze pe 
dispozițiile altor standarde europene pentru cimenturi, ale standardelor naționale SR 3011, SR 755, STAS 10092, 
elaborate luând în considerare principiile recunoscute și procedurile în conformitate cu SR EN 197-1. 

Pentru prepararea betonului simplu se va folosi ciment marca CEM II A-S32,5 N si pentru prepararea 
betonului armat va fi folosit ciment CEM II A-S42.5R. Daca se va folosi ciment de alta marca, acesta va fi decis de 
catre proiectant. 

Recepţia cimentului se va face la fabrică conform standardelor în vigoare, la şantier făcându-se numai 
verificarea stării de conservare, a timpului de priză şi determinarea constantei de volum în conformitate cu STAS 
227/1-86, SR 227-2 şi SR EN 196-8:2004. 

Condiţiile tehnice de recepţie, livrare şi control ale cimentului trebuie să corespundă prevederilor 
standardelor respective. 

În timpul transportului de la fabrică la şantier (sau depozit intermediar), manipulării şi depozitării pe şantier, 
cimentul va fi ferit de umezeală şi impurificări cu corpuri străine. 

Depozitarea cimentului se va face numai după constatarea existenţei certificatului de calitate. Durata de 
depozitare a cimentului nu va depăşi 45 zile de la data livrării de către producător. Cimentul rămas în depozit un 
timp mai îndelungat nu va putea fi întrebuinţat decât după verificarea stării de conservare a rezistenţelor mecanice 
la 2 (7) zile. 

Cimenturile care vor prezenta rezistenţe mecanice inferioare limitelor prescrise mărcii respective, vor fi 
declasate şi utilizate corespunzător. Cimentul care se constată că s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat 
la prepararea betoanelor sau a mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala antreprenorului. 

 

AGREGATE: 

Pentru fabricarea betoanelor se vor folosi agregate de balastieră urmând să se verifice calitatea acestor 
agregate prin încercări preliminare de laborator. 

Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru:  

• agregate de masă volumică normală şi agregate grele în conformitate cu SR EN 12620;  

• agregate uşoare în conformitate cu SR EN 13055-1. 

Curbele granulometrice recomandate pentru prepararea betonului sunt prezentate în figurile K.1, K.2, K.3, 
K.4, K.5 din anexa K pentru diferite dimensiuni nominale maxime ale agregatelor 0/8, 0/16, 0/22, 0/32 şi 0/64 mm. 
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Pentru prepararea betoanelor cu densitatea aparenta intre 2201 - 2500 Kg/cm3 vor fi folosite aggregate 
grele, rezultate din roci natural sparte sau strivite. 

Agregatele trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ; se interzice folosirea 
agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase. 

Agregatele trebuie să fie inerte şi să nu conducă la efecte dăunătoare asupra cimentului folosit la 
prepararea betonului sau mortarului. 

Nisipul trebuie să fie aspru la pipăit. Nisipul de mare se va putea folosi şi numai pe bază de prescripţii 
speciale. 

Este interzis sa se depoziteze agregate direct pe pamant sau pe platforme din balast. 

 

APA: 

Pentru apa utilizată la prepararea betoanelor şi mortarelor, verificarea se va face de către un laborator de 
specialitate la începerea lucrărilor. 

În timpul utilizării pe şantier se va evita ca apa să fie poluată cu detergenţi, materii organice, uleiuri 
vegetale, argile, etc. 

Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru apa de amestec şi apele de spălare recuperate de la 
producţia betonului, conform SR EN 1008. 

 

ADITIVI ȘI ADAOSURI: 

Aptitudinea generală este stabilită pentru aditivi conform SR EN 934-2. Compatibilitatea aditivilor cu 
cimenturile utilizate trebuie verificată prin încercări preliminare. 

Aptitudinea generală de utilizare ca adaos de tip I este stabilită pentru:  

• filere conform SR EN 12620;  

• pigmenţi conform SR EN 12878.  

Aptitudinea generală de utilizare ca adaosuri de tip II este stabilită pentru:  

• cenuşi volante conform SR EN 450;  

• silicea ultrafină conform SR EN 13263. 

Cantitatea totală de aditivi utilizaţi nu trebuie să depăşească dozajul maxim recomandat, de producătorul 
de aditivi şi nu trebuie să fie mai mare de 50 g aditiv (în stare de livrare) pe kg de ciment. 

Condiţiile de utilizare a aditivilor sunt prevazute in tabelul de mai jos: 
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CARACTERISTICI TEHNICE ALE BETONULUI: 

Pregatirea si verificarea caracteristicilor betonului sunt definite in mod coespunzator in Codul NE 012-
1:2007. 

Omogenitatea este asigurata de amestecare uniforma, consistenta si densitate. Pentru conformitatea 
tehnica inclusiv a omogenitatii, se vor satisface: 

• Compozitia betonului si a retetei de beton 

• Conditiile de preparare, transport si punere in lucru 

• Densitatea aparenta 

• Lucrabilitatea 

Condiţiile de lucrabilitate: granulometria, agregate, temperatură, densitate şi aer oclus se vor verifica la 
staţia de betoane. În cazul în care rezultatele nu se înscriu în limitele admise, se va sista prepararea betonului şi 
se vor stabili măsurile tehnologice care se impun. 

Prepararea betoanelor nu va începe decât după stabilirea reţetelor definitive care se vor face în funcţie de 
calitatea agregatelor, de tehnologia de preparare, condiţiile de transport, manipulare şi punere în operă. Aceste 
reţete vor fi avizate de laborator. 

 Betoanele se vor prepara cu agregate având granula maximă 31mm. 
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 Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituenţilor în malaxorul betonierei. 
Agregatele vor fi introduse în betonieră în următoarea ordine: 

• agregatele cu cele mai mari dimensiuni (16-31) 

• cimentul 

• nisipul 

• agregatele cu cele mai mici dimensiuni (8-16) 

• apa 

Pentru dozarea materialelor component ale betonului, sunt premise urmatoarele abateri: 

• agregate  ± 3% 

• ciment si apa  ± 2% 

• aditivi   ± 3% 

Principalele caracteristici pentru diferite tipuri de beton, conform NE-012-1:2007: 

• Beton armat, Clasa C12/15 

 Ciment tip    CEM II A-S 42.5R 

 Dozaj minim al cimentului  300 kg/m3  

 Raport maxim apa/ciment   0.45 

 Dimensiune maxima agregat  22 mm 

• Beton simplu, Clasa C8/10 

 Ciment tip    CEM II A-S 32.5N 

 Dozaj minim al cimentului  260 kg/m3  

 Raport maxim apa/ciment  0.65 

 Dimensiune maxima agregat  32 mm 

 

Clasa betonului este definita bazata pe rezistenta caracteristica fck cil (fck cub), care este rezistenta la 
compresiune in N/mm2, determinata pe epruvete cilindrice cu dimensiuni 150/300 mm (ori pe cuburi avand 
lungimea laturii 150 mm) incercate la 28 zile. Clasele folosite sunt urmatoarele: 

• Clasa C8/10, fck cil = 8 N/m2: - beton simplu 

• Clasa C12/15, fck cil = 25 N/m2:  

 

VERIFICAREA BETONULUI: 

În scopul de a verifica corectitudinea fabricării betonului, se va efectua controlul componenţilor betonului 
şi a betonului proaspăt şi întărit conform prevederilor Normativului NE 012-2007. 
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La începerea lucrărilor de betonare se vor efectua încercări de rezistenţă la compresiune pentru fiecare tip 
de beton şi la 7 zile. 

Lucrabilitatea betonului va fi masurata prin metoda tasarii. Ea va trebui să se situeze între 0.8-1.0 din 
tasarea obţinută cu betonul de probă corespunzător. În caz contrar cantitatea de apă va fi modificată pentru a 
reveni la tasarea de referinţă. Încercarea va putea fi repetată ori de câte ori beneficiarul o va considera necesară.  

Consistenţa betonului trebuie determinată prin încercări prin una din metodele următoare:  

• încercarea de tasare, conform SR EN 12350-2;  

• încercarea Vebe, conform SR EN 12350-3;  

• determinarea gradului de compactare, conform SR EN 12350-4;  

• încercarea cu masa de răspândire, conform SR EN 12350-5;  

• metode de încercări specifice care au făcut obiectul unui acord între elaboratorul de specificaţie şi 
producător, pentru betonul destinat unor aplicaţii speciale (de exemplu: beton având consistenţa pământului umed).  

Metodele de încercare recomandabile pentru măsurarea consistenţei sunt metoda răspândirii (conform SR 
EN 12350-5) pentru betoanele fluide şi metoda tasării (conform SR EN 12350-2) pentru betoanele vârtoase. 

Când trebuie determinată consistenţa betonului, această cerinţă se aplică în momentul utilizării betonului 
sau în cazul betonului gata de utilizare şi în momentul livrării.  

Consistenţa poate fi specificată, prin referinţă la o clasă de consistenţă, conform 4.2.1, sau în cazuri 
particulare, printr-o valoare specificată. În acest caz, toleranţele sunt date în tabelul de mai jos: 

   

Se efectuează verificări : 

• pe parcursul execuţiei pentru toate categoriile de lucrări, înainte să devină lucrări ascunse prin acoperire 

• la terminarea unei faze de lucrări 
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• la recepţia preliminară a obiectelor. 

 

TRANSPORTUL BETONULUI: 

Transportul betonului trebuie efectuat luând măsurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea 
componenţilor sau contaminarea betonului. 

Mijloacele de transport trebuie să fie etanşate pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. 

Pe timp de arşiţă sau ploaie, în cazul transportului cu autobasculante pe distanţe mai mari de 3 km, 
suprafaţa liberă de beton trebuie să fie protejată (căptuşirea exterioară a mijlocului de transport, acoperirea 
suprafeţei betonului cu rogojini, etc.), astfel încât să se evite modificarea caracteristicilor betonului urmare a 
modificării conţinutului de apă. 

Durata maximă posibilă de transport depinde în special de compoziţia betonului şi condiţiile atmosferice. 

Timpul maxim pentru transportul betonului folosing auto-agitatoarele 

Temperatura betonului amestecat 
(0C) 

Timpul maxim pentru transport (minute) 

Cimenturi clasa 32.5 Cimenturi clasa ≥42.5 

100 < t ≤ 300 50 35 

T < 100 70 50 

 

TURNAREA BETONULUI: 

Inainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica: 

• Corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cat si pe verticala, cu cele din proiect. 

• Orizontalitatea si planeitatea cofrajelor. 

• Masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere. 

• Rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente si corecta montare si fixare a sustinerilor, 
existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare. 

• Dispozitia corecta a armaturilor si corespondenta diametrelor si numarul lor, cu cele din proiect, 
solidarizarea armaturilor intre ele (prin legare, sudura, suprapunere), existenta in numar suficient a distantierilor. 

• Instalarea conform planului proiectului, a pieselor ce vor ramane inglobate in beton sau care servesc pentru 
crearea de goluri. 

Inainte de a incepe betonarea, cofrajul si armaturile se vor curata de eventualele corpuri straine, mortar 
ramas de la turnarea precedenta, rugina neaderenta, etc. si se va proceda la inchiderea ferestrelor de curatire.  

In urma efectuarii verificarilor si masurilor mentionate mai sus, se va proceda la consemnarea celor 
constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse. 

Betonul trebuie pus în operă înainte de a începe priza (determinată în laborator). 
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Beneficiarul va fixa un interval maxim de timp pentru punerea în operă a betonului după fabricarea acestuia, 
ţinând seama de prevederile Normativului NE 012-2007. Betonul care nu va fi pus în operă în intervalul stabilit sau 
la care se va dovedi că a început priza, va fi îndepărtat din şantier. 

Betonul trebuie să fie ferit de segregare în momentul punerii în operă. Dacă în timpul transportului nu a 
fost amestecat, el poate fi amestecat manual la locul de folosire înainte de turnare. 

La reluarea betonării, suprafaţa betonului întărit este buciardată dacă este cazul şi bine curăţată. Suprafaţa 
este abundent udată, astfel ca vechiul beton să fie saturat înainte de a fi pus în contact cu betonul proaspăt. 

La turnare se va tine seama de următoarele reguli: 

• cofrajele vor fi curăţate de betonul vechi şi udate cu 2-3 ore înainte de turnarea betonului, apa în exces 
urmând a fi înlăturata 

• înălţimea de cădere liberă a betonului nu va depăşi 1,5 m 

• betonul va fi răspândit uniform în interiorul elementelor , urmărindu-se realizarea de straturi uniforme 

• betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în documentaţie.  

Nu se admite depăşirea timpului de vibrare şi se interzice atingerea cofrajelor cu vibratorul. Imediat după 
decofrare se va face un control riguros al suprafeţelor de beton pentru constatarea eventualelor defecte de turnare. 

 

TEMPERATURA BETONULUI: 

Temperatura betonului proaspăt nu trebuie să fie mai mică de 50°C în momentul livrării. În general 
temperatura betonului proaspăt nu trebuie să depăşească 300C în cazul în care nu au fost luate măsuri speciale 
pentru a se asigura că depăşirea temperaturii peste 30°C nu va avea consecinţe negative asupra calităţii betonului 
întărit (de exemplu încercări prealabile prin utilizarea unui aditiv întârzietor). 

În cazul în care temperatura aerului este situată între +5°C şi –3°C, temperatura betonului nu trebuie să 
fie mai mica de +5°C. În cazul în care dozajul de ciment este mai mic de 240 kg/m3 sau dacă se foloseşte ciment 
cu căldură de hidratare redusă (de exemplu de clasă 32,5 N) temperatura betonului trebuie să fie mai mare de 
+10°C la locul de punere în operă. 

La temperaturi ale aerului mai mici de –3°C, temperatura betonului trebuie să fie mai mare de +10°C. 
Trebuie luate măsuri corespunzătoare de turnare pe timp friguros care constau in protejarea betonului împotriva 
îngheţului. Este recomandată utilizarea cimenturilor cu degajare mare de căldură şi /sau aditivi acceleratori de 
întărire şi anti-îngheţ.  

Nu se recomandă punerea în operă a betonului la temperaturi ale aerului situate sub –10°C. 

În cazul în care este necesară o altă cerinţă referitor la temperatura maximă sau minimă pentru betonul 
proaspăt, aceasta trebuie să fie specificată dând de asemenea şi toleranţele. Toate cerinţele de răcire sau de 
încălzire artificială a betonului trebuie stabilite de comun acord între producător şi utilizator. 
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COMPACTAREA BETONULUI: 

Compactarea betonului se executa prin vibrarea mecanica; in cazul imposibilitatii de continuare a 
compactarii prin vibrare (defectarea vibratoarelor, intreruperi de current electric, etc.), turnarea betonului se va 
continua pana la pozitia corespunzatoare unui rost, compactand betonul, manual. 

Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna se recomanda sa fie L3 sau L3/L4. 

Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat, sunt urmatoarele: 

• Betonul nu se mai taseaza; 

• Suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa 

• Inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor. 

 

PROTECȚIA SUPLIMENTARĂ A BETONULUI: 

Protecţia betonului se va realiza cu diferite materiale care trebuie menţinute permanent umede (prelate, 
strat de nisip, rogojini, etc.). 

Stropirea cu apă va începe după 2-12ore de la turnare, în funcţie de tipul de ciment utilizat şi temperatura 
mediului, dar imediat după ce betonul este suficient de întărit pentru a nu antrena pasta de ciment. Stropirea se va 
repete la intervale de 2-6ore în aşa fel încât suprafaţa să se menţină permanent umedă. 

În cazul în care temperatura mediului este mai mică de +5°, nu se va proceda la stropirea cu apă, ci se vor 
aplica materiale cu pelicule de protecţie. 

 

ROSTURI DE LUCRU: 

In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, deoarece genereaza zone de slaba rezistenta, 
organizandu-se executia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerurea pe nivelul respectiv sau intre rosturi de 
dilatare.  

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie sa fie stabilita, tinand seama de marimea 
solicitarilor din diferitele sectiuni ale elementelor de constructie si de posibilitatile de organizare a lucrului. De regula, 
ele vor fi prevazute in zonele in care solicitarile sunt minime. 

Cand rosturile de lucru nu sunt indicate in proiect, pozitia lor va fi stabilita de catre executant inaintea 
inceperii betonarii. 

Durata maxima a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara luarea unor masuri special la 
reluarea turnarii nu trebuie sa depaseasca momentul de incepere a prizei cimentului folosit. In lipsa unor 
determinari, acest moment se va considera 2 ore la prepararea betonului, in cazul cimenturilor cu adaosuri si 
respectiv 1.5 ore in cazul cimenturilor fara adaos. 

 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR PE TIMP FRIGUROS: 

In cazul lucrarilor executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din Normativul C16-84 si NE012-
1:2007. Masurile specifice ce se adopta in perioada de timp friguros se vor stabili tinand seama de: 
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• Regimul terrmoclimatic real existent pe santier in timpul prepararii, transportul, turnarii si protejarii 
betonului. 

• Dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneaza. 

• Gradul de expunere a lucrarilor ca suprafata si durata - la actiunea timpului friguros in cursul intaririi 
betonului. 

In procesele verbale de lucrari ascunse se vor mentiona masurile adoptate pentru protectis lucrarilor si 
constatarile privind eficienta acestora.  

Cofrajele trebuie sa fie bine curatate de zapada si gheata. Se recomanda ca imediat inaintea turnarii 
betonului sa se procedeze la curatirea finala prin intermediul unui jet de aer cald sau abur. 

Depozitarea armaturilor se va face de preferinta in spatii disponibile; in lipsa unor asemenea spatii, 
armaturile vor fi protejate astfel ca sa se evite caderea zapezii sau formarea ghetii pe suprafata barelor. 

Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive folosind, dupa caz, spatii incalzite. 

Dezghetarea cu ajutorul flacarii este interzisa. 

Reteta de beton afisata la locul de preparare a betonului trebuie sa indice urmatoarele: 

• Temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregatelor in ziua prepararii 
betonului. 

• Temperatura betonului la descarcarea din betoniera care trebuie sa fie cuprinsa intre +150C si +300C. 

La transportul betonului se vor lua masuri pentru limitarea la minimum a pierderilor de caldura ale betonului 
prin: 

• Evitarea distantelor mari de transport, a stationarilor pe trasee si a transbordarilor. 

• In cazul benelor si basculantelor, acestea vor fi acoperite cu prelate. 

Inaintea incarcarii unei noi cantitati de beton, se va verifica daca in mijlocul de transport utilizat nu exista 
gheata sau beton inghetat; acestea vor fi indepartate cu grija , folosind un jet de apa calda. 

Compactarea tuturor betoanelor este obligatorie prin vibrare mecanica. 

Protejarea betonului dupa turnare ttrebuie sa asigure acestuia in continuare o temperatura de min. +5°C, 
pe toata perioada de intarire necesara pana la atingerea rezistentei de min. 50daN/cm2, moment e la care actiunea 
frigului asupra betonului nu maipoate periclita calitatea acestuia. 

Durata minima de mentinere a protectiei pentru atingerea rezistentei de 50daN/cm2 se numeste “durata 
de preintarire” si este determinata de: 

• Tipul de ciment utilizat si valoarea raportului A/C; 

• Temperatura medie a betonului din lucrare. 

 

EXECUȚIA FUNDAȚIILOR: 

La executarea fundatiilor de beton si beton armat se vor respecta si prevederile cuprinse in Normativul NE 
012-1:2007. 
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La executarea fundatiilor vor fi avute in vedere urmatoarele: 

• Materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele si 
normele de fabricatie in vigoare. 

• Executia fundatiilor nu poate sa inceapa daca nu s-a facut in prealabil controlul sapaturii de fundatie. 

• Fundatia se va executa, pe cat posibil, fara intrerupere pe distanta dintre doua rosturi de tasare; in cazul 
cand aceasta conditie nu poate fi respectata se va proceda conform indicatiilor din cap. Rosturi de lucru. 

• Durata maxima admisa a intreruperii de betonare, pentru care nu se vor lua masuri speciale la reluarea 
betonarii, va fi intre 1.5 si 2 ore, functie de tipurile de ciment folosite (cu sau fara adaosuri).  

• In cazul in care rostul de lucru din fundatie nu poate fi evitat, acesta se va realiza vertical, la o distanta de 
1.0 m de marginea stalpului.  

• Turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30-50 cm, iar suprapunerea stratului 
urmator superior de betoane se va face obligatoriu inainte de inceperea prizei cimentului din stratul inferior.  

• Nu se admit rosturi de lucru in fundatiile izolate sau sub zonele cu concentrari maxime de eforturi. 

• Reluarea turnarii se va face dupa pregatirea suprafetelor rosturilor. 

• Suprafata rostului de lucru trebuie sa fie bine curata si spalata abundent cu apa, imediat inainte de turnarea 
betonului prospat. 

• In cazul intreruperilor cu durate mai mari, tratarea suprafelor betonului intarit va fi: udarea indelungata (8-
10 ore) inainte de inceperea betonarii; curatirea cu peria de sarma, jet de aer. 

Inaintea turnarii cuzinetilor, se vor verifica toate armaturile din punct de vedere al numarului de bare, al 
pozitiei formei, diametrului, lungimii, distantelor, etc., precum si a masurilor pentru mentinerea verticalitatii 
mustatilor. Se verifica, de asemenea, cofrajele in privinta corespondentei ca pozitie si dimensiuni cu proiectul, daca 
au fost curatate si corect pregatite, precum si dimensiunile stratului de acoperire, a carui grosime minima va fi:  

• fundatii cu strat de egalizare beton simplu, pentru  

armaturile de la fata inferioara .......................................................................................... 35 mm 

• fetele fundatiilor in contact cu pamantul............................................................... 50 mm 

• abateri limita pentru dimensiunile stratului de acoperire.................................. +/-10 mm 

In cazul in care elementele de beton simplu sau beton armat sunt expuse la umiditate, se vor respecta 
prevederile din proiect si din Normativul NE-012-1:2007, privind marcile minime de beton, dozajul de ciment si 
raportul apa-ciment pentru asigurarea gradului de impermeabilitate impus. 

 

BETONUL DE SUBTURNARE: 

Pentru asigurarea unui contact intim intre placa de bază şi betonul de la faţa fundaţiei, precum şi pentru a 
avea posibilitatea corectării cotei plăcii de bază, se dispune un strat de beton de subturnare, de calitate superioară, 
ce se injectează după calarea stalpului.  

Montajul stalpilor presupune sprijinirea plăcii de bază pe plăci metalice (bailagăre), a căror suprafaţă este 
calculată pentru a putea prelua incărcările stalpului pe perioada de montaj. Grosimea stratului trebuie să fie de 
30÷70 mm, iar agregatul betonului trebuie să fie de rau sau concasat, spălat şi uscat, cu diametrul maxim de 7 
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mm, pentru a putea pătrunde in condiţii bune in spaţiul de dimensiuni reduse. In loc de beton de subturnare, in 
prezent, se folosesc betoane sau mortare epoxidice, care se intăresc in 24 de ore şi au rezistenţă de peste 600 
daN/cm2.  

Suprafaţa betonului de subturnare trebuie să fie mai mare decat cea a amprentei pe beton a plăcii de bază 
pentru a evita expulzarea betonului de subturnare datorită solicitării de compresiune a stalpului. 

Betonul de subturnare şi cel din fundaţie trebuie să indeplinească, constructiv, o cerinţa minimă de 
rezistenţă. 

 

OȚELURI PENTRU ARMĂTURI: 

Oţelul beton trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute in SR 438/1-2012, 438/3,4-2012. Tipurile 
utilizate curent in elementele de beton armat si domeniile lor de aplicare sunt următoarele:  

• Plase sudate pentru beton armat (SR 438/3, 4-2012) — simbol: STPB — domeniul de rezistenta sau 
constructive: Armaturi de rezistenta sau constructive, armaturile de rezistenta numai sub forma de plase sau 
carcase sudate. 

• Otelul beton cu profil periodic (SR 438/1-2012) — simbol: PC 52 — domeniul de rezistenta sau 
constructive: Armaturi de rezistenta. 

• Otelul neted — simbol: OB 37 — domeniul de rezistenta sau constructive: Armaturi de rezistenta si 
constructive 

Livrarea otelului beton pe şantier se face conform prevederilor in vigoare însoţită de: 

• Certificatul de calitate emis de producător (daca livrarea o face producătorul). 

• Certificate de garanţie corespunzătoare loturilor care se livrează (daca livrarea se face pe baza de 
aprovizionare). 

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate pe tipuri de diametre. 

Pentru fasonare, armaturile trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor îndepărta: 

• Urmele de ulei, vopsea, pământ, mortar sau alte impurităţi; 

• Rugina neaderentă care se desprinde prin lovire cu ciocanul; 

• Rugina aderenta, prin frecare cu perii de sarma. 

Fasonarea si montarea barelor si plaselor de armaturi se va face in conformitate cu prevederile proiectului 
de execuţie. 

Barele tăiate si fasonate vor fi depozitate in pachete, etichetate pe tipuri, in aşa fel încât sa se evite 
confundarea lor si sa se asigure păstrarea formei si curăţeniei pana la momentul montării.  

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub 10˚ C.  

Barele cu profil periodic cu diametrele mai mari de 25 mm se vor fasona la cald. 

In cazul armaturilor netede având diametrul “d” ciocul se îndoaie la 180˚ cu raza interioara de min. 1,25 d 
si porţiunea dreapta de capăt de minim 3 d. 
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In cazul armaturilor cu profil periodic ciocul se îndoaie la 90˚ cu raza interioara de minim 2 d si porţiunea 
dreapta de capăt de minim 7 d. 

Montarea armaturilor poate sa înceapă numai după: 

• Recepţionarea calitativa a cofrajelor; 

• Acceptarea de către proiectant a fisei tehnologice de betonare in cazul elementelor al căror volum 
depăşeşte 100 mc. 

Armaturile vor fi montate in poziţia prevăzuta in proiect, luandu-se masuri care sa asigure menţinerea 
acesteia in timpul turnării betonului (distanţieri, agrafe, capace etc.). se vor prevedea cel puţin doi distanţieri la 
fiecare m² de placa sau perete. 

Este interzisa folosirea ca distanţieri a cupoanelor de otel beton. 

Praznurile si plăcutele metalice înglobate vor fi fixate prin puncte de sudura de armatura elementului, sau 
vor fi legate cu sarma de cofraj sau armaturi, asigurând menţinerea poziţiei lor corecte in timpul turnării. 

Înnădirea armaturilor se face in conformitate cu prevederile proiectului. 

In cazul in care, prin proiect nu se indica locul si modul de înnădire a barelor, poziţia înnădirii se va stabili 
in aşa fel încât intr-o secţiune sa nu fie mai mult de 50% bare. 

Înnădirea tuturor barelor cu diametrul peste 25 mm se face prin sudare (obligatoriu de la diametrul de 32 
mm). Nu se vor înnădi cu sudura bare având diametrul sub 10 mm. 

Lungimile minime de suprapunere pentru armaturile care se inadesc prin petrecere sunt conform SR EN 
1992-1-1 & SR EN 1992-1-1/NB. 

Recepţionarea armaturilor, sudurilor si pieselor înglobate se consemnează după verificare de către control 
tehnic de calitate si beneficiar in procesele verbale de lucrări de devin ascunse. 

 

FASONAREA ARMĂTURII: 

Fasonarea armăturii se poate efectua de către executant (în ateliere proprii şi/sau la fata locului, pe şantier) 
sau prin comandarea acesteia, de către executant, la un prelucrător specializat în fasonarea armăturii.  

Fasonarea armăturii se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ceea ce priveşte 
echipamentul tehnologic utilizat şi personalul care execută această activitate. 

Fasonarea armăturii trebuie efectuată cu respectarea următoarelor conditii:  

• fasonarea nu se execută la temperaturi sub –100C;  

• fasonarea cu maşina a barelor cu profil periodic, la maşini cu două viteze, se va face numai cu viteza mică;  

• îndoirea barelor se execută cu mişcare lentă, cu viteză uniformă, fără şocuri;  

• diametrul dornurilor utilizate pentru îndoirea barelor trebuie să fie:  

o pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel putin patru ori diametrul barei;  

o pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel putin şapte ori diametrul barei;  
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• forma şi dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor reglementărilor tehnice 
aplicabile şi se vor preciza în proiect;  

• razele de îndoire pentru barele înclinate şi pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea, cele prevăzute în 
reglementările tehnice aplicabile, ele trebuind să fie precizate în proiect. 

Clasele de tolerante la fasonarea armaturii sunt conforma cerintelor din Anexa C, NE 012-2. 

 

VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA ARMĂTURII MONTATE: 

Verificarea şi receptia armăturii montate se efectuează:  

• la terminarea lucrărilor de montare, pentru o etapă de lucru, când se face şi receptia lucrărilor; 

• imediat înainte de punerea în operă a betonului, când se efectuează o nouă verificare. 

Verificarea armăturii montate se efectuează prin examinare directă şi măsurări simple, care se referă la 
următoarele:  

• tipul, clasa şi trasabilitatea produselor: prin observare vizuală şi confruntare cu documentele privind 
produsele respective;  

• diametrele şi încadrarea în tolerante privind dimensiunile şi pozitiile: prin măsurare directă, în cel putin 
două sectiuni, în fiecare zonă în care armarea diferă, o atentie deosebită fiind acordată distantei fată de cofraj 
(acoperirea cu beton);  

• pozitia şi aspectul înnădirilor: prin observare vizuală şi măsurare direct. 

• legarea armăturii la încrucişări şi existenta distantierilor, prin observare vizuală şi apreciere, inclusiv prin 
solicitare manuală, a stabilitătii carcasei de armătură şi a fixării distantierilor; 

• starea armăturii, prin observare vizuală şi măsurare, după caz, privind:  

o curătenia: suprafata armăturii nu trebuie să fie acoperită de materii care împiedică aderenta (pământ, 
substane grase etc.);  

o starea de corodare. 

Receptia armăturii montate reprezintă confirmarea conformitătii acesteia cu proiectul şi prevederile 
reglementărilor tehnice aplicabile, pe baza verificării efectuate, prin încheierea procesului verbal de receptie 
calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrării; în cazul 
receptiei armăturii elementelor structurale, şi cu participarea proiectantului. 

 

ACOPERIREA CU BETON A ARMĂTURILOR: 

Pentru asigurarea acoperirii cu beton, proiectate a armaturilor trebuie prevazuti distantieri corespunzatori 
din plastic sau mortar. Este interzisa folosirea distantierilor realizati din lemn sau otel. 

Pentru elementele turnate monolit in santier, grosimea minima a stratului de acoperire cu beton a 
armaturilor este: 

• Fundatii - 35 mm pentru fata in contact cu betonul simplu  

                          - 50 mm pentru fata in contact cu pamantul. 
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Grosimea minimă a stratului de acoperire pentru armatura longitudinala trebuie să respecte valorile de mai 
sus, dar să fie cel puțin egală cu de 1.2 ori diametrul barelor longitudinale. 

Grosimea maximă a stratului de acoperire este limitată la 50 mm. 

 

ÎNLOCUIREA ARMĂTURII: 

In cazul in care nu exista sortimentul si diametrul armaturilor prevazute in proiect, se poate proceda la 
inlocuirea lor doar cu aprobarea proiectantului..  

Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect va urmari desenele de executie si vor fi atasate la cartea 
constructiei. 

 

COFRAJE: 

Alcătuirea si montarea cofrajelor trebuie efectuata astfel încât sa li se asigure stabilitatea necesara sub 
acţiunea încărcărilor ce apar in procesul de execuţie. 

De asemenea trebuie sa asigure obţinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare prevăzute in proiect 
pentru elementele ce urmează a fi executate respectându-se înscrierea in abaterile admisibile normativ-indicativ 
NE 012 – 2007. 

La calculul cofrajelor si susţinerilor acestora se va tine seama de prevederile normativ-indicativ NE 012 – 
2007. Pot fi utilizate panouri de cofraj din materiale lemnoase (tego, scândura), cofraje metalice demontabile, 
realizate din elemente sau subansambluri refolosibile la un anumit număr de refolosiri (la casete). 

Înainte de montarea panourilor, se vor verifica in mod obligatoriu si recondiţiona cofrajele, ţinându-se 
seama de următoarele: 

• nu se admite reutilizarea panourilor care au căptuşeala discontinua; 

• nu se admite reutilizarea panourilor care au sistemul de rezistenta slăbit urechile de prindere desprinse, 
slăbite sau defecte; 

• înainte de montarea cofrajelor utilizate anterior se vor lua masuri ca acestea sa fie curăţate la fata interioara 
de mortarul lipit de ele sau alte corpuri străine, recomandându-se ungerea panoului cu decofrat pe baza de emulsie 
de parafina, care sa se aplice cu puţin timp înaintea betonării; 

• cofrajul trebuie sa fie astfel prins ca sa nu permită scurgerea laptelui de ciment si a mortarului. 

Abaterile geometrice la montarea cofrajelor fata de cotele fixate prin proiect vor trebui sa se înscrie in 
limitele (respectându-se simultan si tolerantele) indicate in normativul-indicativ NE 012 – 2007. 

La decofrare se vor lua toate masurile si precauţiile impuse pentru evitarea stricăciunilor la betonul turnat 
sau de distrugerea cofrajelor. 

Este interzisa decofrarea prin batere, forţare sau izbire a susţinerilor. 

Termenele minime de decofrare vor fi orientativ cele din normativul-indicativ NE 012 – 2007 si in orice caz 
nu vor fi inferioare termenelor necesare pentru atingerea următoarelor rezistente. 

• Minim 50 daN/cm2 pentru fetele laterale 
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• Minim 75daN/cm2 pentru goluri 

• Minim 50% din marca pentru deschideri pana la 2 m 

• Minim 70% din marca pentru deschideri inter 2 m si 8 m. 

 

ABATERI ADMISIBILE LA MONTAREA COFRAJELOR: 

Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se referă la următoarele categorii de mărimi:  

• dimensiuni ale spatiului cofrat;  

• cote de nivel (pentru fundul cofrajului, înăltimea de turnare a betonului etc.);  

• pozitia axelor, în plan şi pe înăltime (care include rectilinitatea şi perpendicularitatea sau unghiul prevăzut, 
după caz);  

• forma suprafetei (care include planitatea şi denivelarea locală, după caz). 

Abaterile admisibile pentru dimensiuni, cote de nivel şi pozitie a axelor, dacă nu sunt cuprinse explicit în 
proiect, vor fi cele prevăzute pentru elementele respective. 

 

VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA COFRAJELOR ȘI SUSȚINERILOR ACESTORA: 

Verificarea cofrajelor şi sustinerilor acestora se efectuează:  

• la terminarea lucrărilor de cofraje, pentru o etapă de lucru, când se efectuează şi receptia cofrajelor;  

• imediat înainte de punerea în operă a betonului în cofrajele respective, când se efectuează o nouă 
verificare.  

Verificarea cofrajelor şi sustinerilor acestora se efectuează prin:  

• examinare directă şi măsurări simple;  

• măsurări cu aparatură.  

Prin măsurări se urmăreşte confirmarea încadrării în tolerantele prevăzute pentru montarea cofrajelor.  

Verificarea cofrajelor şi sustinerilor acestora prin observare directă şi măsurări simple se referă la 
următoarele:  

a. compararea cu prevederile din proiectul tehnologic şi/sau prevederile producătorului, în ceea ce priveşte:  

• alcătuirea de ansamblu: vizual;  

• tipurile de materiale şi integritatea acestora: vizual, precum şi analizarea documentelor privind calitatea 
acestora;  

• dimensiunile: prin măsurare;  

• îmbinările (elementele de fixare şi contactul între elementele concurente în îmbinare): vizual şi, prin 
solicitare cu mâna, să nu aibă joc în îmbinare. 

b. aşezarea corespunzătoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, fată de baza de rezemare, 
precum, şi între ele: vizual – pozitie şi fără spatii libere între ele;  
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c. faptul că elementele de sustinere sau legătură punctuală (popi, contravântuiri înclinate, legături interioare 
etc.) sunt fixate: prin solicitare cu mâna, să nu aibă joc; legăturile interioare sunt corect montate: prin observare 
vizuală;  

d. starea de curătenie: vizual;  

e. aplicarea agentilor de decofrare: vizual;  

f. dimensiunile, în cel putin 2 sectiuni pentru fiecare element, precum şi ale golurilor şi pozitia relativă a 
acestora: prin măsurare directă;  

g. trasarea înăltimii de turnare a betonului: prin măsurare directă fată de fundul cofrajului, sau fată de alte 
suprafete existente;  

h. aspectul general al suprafetei care vine în contact cu betonul: vizual. 

Neconformitătile, fie în ceea ce priveşte alcătuirea şi montarea, fie în ceea ce priveşte depăşirea 
tolerantelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni şi/sau pozitie, se consemnează şi trebuie să fie rezolvate de 
executant.  

Verificarea cofrajelor şi sustinerilor acestora se face din nou, în intervalul de 24 de ore înainte de montarea 
armăturii, dacă este cazul, precum şi înainte de punerea în operă a betonului, dacă între aceste operatiuni a trecut 
o perioadă mai lungă.  

  Această a doua verificare se efectuează prin observare directă şi măsurări simple şi, dacă se constată 
neconformităti, şi prin măsurări cu aparatură, după caz. 

Receptia cofrajelor şi sustinerilor acestora constă în consemnarea conformitătii lucrărilor, pe baza verificării 
efectuate la terminarea lucrărilor şi a rezolvării eventualelor neconformităti, printr-un proces verbal pentru receptia 
calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrării şi, în 
cazul unor cofraje şi/sau eşafodaje deosebite, pentru care proiectantul a întocmit caiete de sarcini, şi cu participarea 
proiectantului. 

 

SPAȚII DE TURNARE REALIZATE ÎN TEREN: 

A. Spatiile de turnare realizate în teren (cazul gropilor pentru turnarea fundatiilor sau al turnării pe suprafete 
orizontale sau înclinate sunt, în general, constituite în urma lucrărilor de terasamente. Principalele conditii privind 
realizarea spatiului de turnare în aceste cazuri, se referă la următoarele:  

• starea terenului/terasamentului;  

• axe, dimensiuni şi cote de nivel;  

• forma suprafetelor. 

 

B. Conditiile privind starea terenului sau terasamentului se referă la:  

• starea terenului pentru turnarea direct în săpătură:  

o coeziunea suficientă pentru a nu fi antrenat pământul în beton, la punerea în operă a betonului;  
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o în cazurile în care, între realizarea săpăturii şi turnarea betonului trece o perioadă mai lungă, se va 
prevedea ca ultimul strat, de 5-10 cm grosime, mai ales la fundul săpăturii, să fie săpat cu putin timp (cca. 1...2 
zile) înainte de turnarea betonului;  

o în cazurile în care, terenul din săpătură permite scurgerea laptelui de ciment, se va căptuşi săpătura cu 
folie din material sintetic sau hârtie rezistentă produsă pentru asemenea utilizări;  

• starea terasamentului: pe lângă cele de mai înainte, trebuie îndeplinite, verificate şi receptionate, prin 
proces verbal de receptie calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), conditiile prevăzute în proiect sau 
caiet de sarcini, privind caracteristicile de rezistentă şi deformabilitate ale terasamentului respectiv. 

 

C. Conditiile privind axele, dimensiunile şi cotele de nivel se referă la:  

• axe şi dimensiuni în plan şi pe înăltime: se vor încadra în abaterile admisibile prevăzute în proiect, sau 
conform prevederilor specifice arătate în continuare;  

• cazuri în care, datorită naturii terenului sau altor conditii, la executarea săpăturii au rezultat, în unele zone, 
dimensiuni mai mari, care au drept consecintă consumuri suplimentare de beton: se vor prevedea, după caz, cofraje 
pe zonele respective;  

• cote de nivel: se vor încadra, de asemenea, în abaterile admisibile prevăzute în proiect, cu mentiunea că, 
pentru terasamente, aceste cote sunt cele rezultate după receptia terasamentului. 

 

D. Conditiile privind forma suprafetelor se referă la:  

• planitatea sau, după caz, forma curbă a săpăturii, care trebuie să se încadreze în abaterile admisibile 
prevăzute;  

• denivelările locale, care trebuie, de asemenea, să nu afecteze dimensiunile sau cotele de nivel. 

Abateri admisibile pentru spatii de turnare realizate în teren: 

• în cazurile în care elementele care se toarnă sunt armate şi grosimea stratului de acoperire cu beton a 
armăturii este luată în considerare:  

 0 mm … + 50 mm,  

• în celelalte cazuri:  

 24 mm…+ 50 mm. 

Verificarea şi receptia spatiilor de turnare realizate în teren:  

• verificarea axelor şi a încadrării în tolerante, în plan, şi pe înăltime, dacă este cazul: cu aparatură adecvată;  

• verificarea dimensiunilor şi a pozitiei relative a acestora fată de axe şi a verificării  

• încadrării în tolerante: prin măsurare directă în cel putin două sectiuni pentru fiecare element;  

• verificarea aspectului suprafetelor şi, dacă este cazul, a planitătii: prin măsurare directă;  

• stabilirea, dacă este cazul, a necesitătii amplasării foliei de etanşare fată de scurgerea laptelui de ciment 
în teren;  
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• verificarea stării de curătenie a spatiului: prin observare vizuală. 

Receptia constă în consemnarea conformitătii lucrărilor într-un proces verbal pentru receptia calitativă pe 
faze (pentru lucrări care devin ascunse). 

 

CONDIȚII NECESARE ÎN TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE COFRAJE ŞI SUSȚINERILOR ACESTORA: 

Conditiile prealabile se referă, în principal, la următoarele:  

• existenta, pe şantier, a proiectului, care trebuie să cuprindă toate datele necesare pentru executarea 
cofrajelor (axe, dimensiuni, cote de nivel, cu clase de tolerantă, alte detalii necesare);  

• existenta, pe şantier, a proiectului tehnologic privind cofrajele şi sustinerile acestora, dacă este cazul;  

• existenta, dacă este cazul, a receptiei lucrărilor de terasamente, când acestea sunt implicate (de natura 
cofrajelor pierdute);  

• aprovizionarea şi receptionarea cofrajelor şi/sau eşafodajelor de inventar, complete, precum şi a 
documentatiei tehnice privind utilizarea acestora sau, după caz, a tuturor materialelor necesare executării, ca 
unicat, pe şantier 

Conditiile care trebuie asigurate în timpul executării lucrărilor se referă, în principal, la următoarele:  

• dotări tehnice specifice necesare pentru montarea sau, dacă este cazul, executarea şi montarea cofrajelor 
şi eşafodajelor pentru sustinerea acestora (scule, dispozitive etc.);  

• personal calificat pentru montarea sau executarea şi montarea cofrajelor şi eşafodajelor. 

 

TOLERANȚE GEOMETRICE: 

Tolerantele pentru mărimile geometrice pentru constructii (lungimi, înclinări, rectilinitate, planitate, 
denivelări relative) sunt prezentate în anexa C, NE 012-2/2010. 

Abateri admisibile pentru clădiri, pentru clasa de tolerante 1 (tolerante normale), sunt prezentate în anexa 
D, NE 012-2/2010. Clasa de tolerante 1 ia în considerare ipotezele de proiectare din SR EN 1992, pentru elemente 
structurale, precum şi nivelul necesar de sigurantă pentru elemente nestructurale.  

Structura completă trebuie să se afle în intervalul admisibil al abaterilor pentru a se evita efectele negative 
legate de:  

• rezistenta mecanicăşi stabilitatea în stadii intermediare şi în perioada de serviciu; 

• performantele de exploatare în timpul utilizării clădirii;  

• compatibilitatea pozitionării pentru asamblarea structurii şi a elementelor nestructurale.  

Cerintele pentru tolerante speciale trebuie precizate în proiect, în totalitate. Tolerantele pentru suprafetele 
de contact dintre elemente, în cazul în care fortele se transmit prin contactul direct al suprafetelor, nu sunt prevăzute 
în Normativul NE 012-2/2010. Toate cerintele legate de aceste suprafete trebuie să fie mentionate în proiect. 

Tolerantele pentru elementele turnate sub apă nu sunt prevăzute în Normativul NE 012-2/2010.  

Dacă o anumită abatere geometrică face obiectul mai multor cerinte similare, se aplică cea mai strictă 
cerintă.  
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Tolerantele pentru pozitia în plan se referă la axele secundare din plan. Tolerantele pentru pozitia pe 
înăltime se referă la axele secundare pe înăltime, de exemplu cotă de nivel transferată.  

Orice cerintă privind axele secundare trebuie mentionată în proiect. 

 

CONTROLUL CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR: 

Tinerea sub control a realizării lucrărilor din beton si beton armat este deosebit de importantă deoarece:  

a. de calitatea acestor lucrări la realizarea structurilor depinde, în mod direct şi nemijlocit, satisfacerea cerintei 
esentiale privind rezistenta şi stabilitatea constructiilor respective, cu implicatiile cunoscute atât în viata oamenilor, 
cât şi sub aspect economic;  

b. fată de toate celelalte categorii de materiale utilizate pentru realizarea structurii constructiilor, betonul armat 
şi betonul precomprimat au următoarele particularităti:  

• în ceea ce priveşte caracteristicile mecanice efective ale betonului pus în operă:  

o depind, în mare măsură, de modul efectiv de punere în operă (turnare, compactare, tratare ulterioară), 
pentru fiecare zonă a elementelor, în parte;  

o nu se determină direct pe elementul realizat, ci pe corpuri de probă care, deşi preluate din acelaşi beton 
proaspăt, sunt tinute în conditii de mediu standard pentru a se determina clasa de rezistentă a betonului utilizat 
(rezistentele efective depind în mare măsură de conditiile de punere în operă);  

o valorile concludente sunt obtinute, de regulă, după 28 de zile, timp în care, în mod normal, elementele 
respective sunt, cel putin partial, puse sub încărcare;  

• în ceea ce priveşte armătura: aceasta devine lucrare ascunsă, fiind greu de a se mai obtine informatii cu 
privire la aceasta (tip, diametre, pozitii etc.);  

• eventualele lucrări de interventie ulterioară, determinate de constatarea unor neconformităti sau a unei 
comportări necorespunzătoare, sunt foarte dificil de realizat atât sub aspectul conceperii lor, cât, mai ales, sub 
aspectul executării lor;  

c. fiabilitatea în ceea ce priveşte proiectarea şi executarea lucrărilor este avută în vedere în codurile de 
proiectare, prin măsuri privind considerarea valorilor reprezentative ale actiunilor şi stabilirea coeficienttilor partiali 
de sigurantă. 

Principalele cerinte privind activitatea control al calitătii lucrărilor sunt următoarele:  

• existenta proiectului, complet şi adus la zi (prin dispozitii de şantier sau alte documente valabile);  

• asigurarea, dacă este cazul, a asistentei tehnice a proiectantului pe parcursul executării lucrărilor;  

• existenta, la constructor, a reglementărilor legale şi tehnice, aplicabile, pentru lucrările respective;  

• aplicarea unui sistem de management al calitătii la realizarea lucrărilor. 

Sistemul de management al calitătii conform SR EN ISO 9001, adaptat la specificul lucrărilor de constructii, 
asigură realizarea acestei cerinte. 

Principiile de bază privind controlul modului de realizare a lucrărilor sunt:  
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a. o abordare preventivă privind calitatea, având în vedere particularitătile arătate mai sus, prin aplicarea unui 
sistem de management al calitătii, pentru evitarea neconformitătilor;  

b. o abordare diferentiată, care trebuie să satisfacă următoarele cerinte:  

• exigenta în verificarea calitătii lucrărilor este aceeaşi, indiferent de diferentierea în abordare;  

• cerintele esentiale stabilite prin legea privind calitatea în constructii se aplică pentru toate cazurile, 
indiferent de diferentierea în abordare;  

• luarea în considerare şi a altor cerinte (functionale, privind tehnologiile de executare a lucrărilor etc.) şi/sau 
a unui număr diferit de criterii de performantă asociate cerintelor, precum şi a gradului de independentă a 
personalului care efectuează verificările;  

c. niveluri de performantă diferite, după caz, care rezultă în procesul de proiectare şi trebuie stabilite, clar şi 
explicit, în proiect, pentru fiecare categorie de lucrări şi fiecare criteriu de performantă;  

d. diferentierea demersului pentru verificarea calitătii lucrărilor se face în functie de următoarele criterii:  

• categoria de importantă a constructiilor, stabilită conform reglementărilor legale în vigoare;  

• cele trei niveluri de verificare, asociate claselor de fiabilitate, definite în SR EN 1990, anexa B;  

• tipul lucrărilor de constructii care trebuie să fie realizate;  

• gradul de independentă a personalului care efectuează verificările;  

• cerintele explicite ale proprietarului/investitorului sau ale proiectantului lucrării. 

Modul în care se diferentiază controlul calitătii lucrărilor, în functie de criteriile arătate la pct. (d), este 
prezentat în tabelul de mai jos: 
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Controlul calitătii lucrărilor din beton si beton armat este în responsabilitatea directă a constructorului 
acestor lucrări, dar, pe lângă acesta, sunt implicati toti factorii participanti, în functie de natura activitătii lor şi de 
fazele de realizare a lucrărilor. 

Se disting două etape principale privind controlul calitătii lucrărilor:  

a. verificarea elementelor de intrare în procesul de realizare a lucrărilor, în principal:  

• proiectul, care furnizează datele tehnice privind constructia;  

• conformitatea produselor care intră în lucrare;  

• capabilitatea furnizorilor care efectuează servicii pentru realizarea lucrării respective;  

• capabilitatea constructorului de a realiza lucrarea;  

b. verificarea proceselor de executare a lucrărilor pentru fiecare categorie de lucrări şi fază/etapă, începând 
cu primirea frontului de lucru de la faza/etapa precedentăşi sfârşind cu predarea frontului de lucru pentru faza/etapa 
următoare sau receptionarea lucrărilor respective. 

Prevederile SR EN 1992-1-1 au în vedere numai proiectarea şi executarea lucrărilor încadrate în clasa de 
fiabilitate RC2, căreia îi corespund nivelurile de verificare DSL2 şi IL2.  

Având în vedere faptul că în România proiectele sunt verificate tehnic, conform prevederilor legale, de o 
tertă parte, conditia privind nivelul de verificare pentru proiectare este îndeplinită inclusiv pentru nivelul DSL3, 
respectiv clasa de fiabilitate RC3. 

In cazul lucrărilor cu caracter specific, se aplică prevederile din reglementările tehnice specifice, precum şi 
cele din caietele de sarcini, dacă acestea sunt mai restrictive sau împun conditii suplimnetare, fată de cele 
corespunzătoare nivelului IL2 de verificare.  

In functie de categoria de importantă a constructiei şi de implicarea lucrărilor respective în posibile 
consecinte sub aspectul riscului în ceea ce priveşte viata şi pierderile economice, proiectantul poate stabili, prin 
proiect, niveluri diferite de verificare fată de nivelul IL2, care corespunde prevederilor SR EN 1992-1-1, astfel:  

• nivelul IL1 de verificare, pentru constructii având categoria de importantă D şi riscuri minore, sau pentru 
elemente/părti ale constructiilor având categoria de importantă C sau D şi care prezintă riscuri minore;  

• nivelul IL3 de verificare pentru constructii având categoria de importantă A sau B; pentru elemente/părti 
ale constructiilor având categoria de importantă A, B sau C şi care prezintă riscuri majore, precum şi la cererea 
investitorului. 

Verificările prevăzute în Normativul NE 012-2/2010 sunt cele care corespund nivelului IL2 de verificare. 

Verificarea completitudinii proiectului are la bază următoarele principii:  

a) nu se poate realiza o constructie corespunzătoare dacă aceasta nu are la bază un proiect corespunzător;  

b) nu se pot pune în evidentă responsabilitătile privind proiectul în conditiile în care contractul de proiectare, 
încheiat între beneficiarul lucrării (proprietar/investitor) şi proiectant nu este întocmit în mod corespunzător.  

Proiectantul este implicat în verificarea calitătii lucrărilor care se execută conform proiectelor sale, indiferent 
de clasa de verificare, cel putin în următoarele etape:  

• lucrările pentru care este specificată legal participarea sa;  

• la receptia de la terminarea lucrărilor şi la receptia finală.  
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Proiectul, care stă la baza executării lucrărilor, trebuie să fie verificat tehnic, conform prevederilor legale, 
înainte de a fi predat constructorului.  

Contractorul General trebuie să analizeze proiectul primit, sub aspectul fezabilitătii şi să facă obiectiuni, 
dacă este cazul. 

Pentru produsele care nu sunt specificate în proiect (spre exemplu: produse pentru cofraje, produse pentru 
ungerea cofrajelor în vederea decofrării, sârmă pentru legarea armăturilor, distantieri pentru asigurarea pozitiei 
armăturii), constructorului îi revine obligatia de a asigura îndeplinirea cerintelor/condiŃiilor privind realizarea de 
lucrări calitate, prin utilizarea acestor produse. 

Pentru serviciile furnizate (spre exemplu: lucrări de cofraje, confectionare armături), responsabilitatea 
asigurării calitătii acestora revine Contractorului Generali, care trebuie să fie în măsură să tină sub control realizarea 
activitătilor respective. 

În vederea asigurării calitătii lucrărilor de construcții, executantul trebuie să facă dovada, în special în ceea 
ce priveşte:  

• functionarea conform documentelor legale;  

• aplicarea unui sistem de management al calitătii;  

• capacitatea tehnică, sub aspectul dotărilor cerute de tehnologiile prevăzute, confirmată şi prin documente 
privind realizarea unor lucrări similare;  

• existenta personalului autorizat sau atestat, după caz, pentru executarea lucrărilor pentru care este cerută 
autorizarea, respectiv atestarea. 

Tinerea sub control a proceselor de executare a lucrărilor, în scopul verificării conformitătii acestora cu 
cerintele specificate în proiect şi în reglementările tehnice aplicabile, cuprinde următoarele forme:  

a) control intern, efectuat de fiecare entitate care efectuează lucrări, în scopul verificării calitătii acestora. 

b) control extern, efectuat de investitor sau de un organism independent actionând în numele acestuia, sau 
al autoritătii de reglementare, cu misiunea de:  

• a preveni riscul greşelilor în managementul calitătii;  

• a asista pe investitor sau a reprezenta interesul autoritătii de reglementare în obtinerea calitătii;  

• a valida controlul intern al executantului. 

În cazul nivelului IL1 de verificare, se aplică numai controlul interior. În cazul nivelului IL3 de verificare, se 
aplică şi controlul extern efectuat de o tertă parte. 

Principalele cerinte şi criterii de performantă pentru activitătile de control intern sunt prezentate în tabelul 
de mai jos: 
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Verificările lucrărilor efectuate sunt prezentate în normativ, în capitolele respective, după cum urmează:  

• cofraje 

• spatii de turnare realizate în teren 

mailto:office@extremeproconstruct.ro


 

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L. 
Câmpina, str. Dr. Constantin Istrati, nr. 5, Prahova 

R.C. J29/1541/2017, C.U.I. 37814334 

Telefon: +40.244.333.927; Mobil: +40.734.959.184  
E-mail: office@extremeproconstruct.ro 

PROIECT NR. 
19/2017 

FAZA 
D.T.A.C. P.T.-D.E. 

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DECEMBRIE 2017 

 

 

 

 Pagina 27 din 52 

 

• armătura nepretensionată montată 

• piese înglobate montate  

• betonul şi punerea în operă a acestuia  

• montare elemente prefabricate 

 

RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE BETON ȘI BETON ARMAT: 

Receptia lucrărilor din beton si beton armat se efectuează pentru întreaga constructie şi pe părti din 
constructive. Această receptie are la bază examinarea directă, efectuată pe parcursul executării lucrărilor, precum 
şi: 

a) declaratiile de conformitate prevăzute de reglementările în vigoare pentru materialele utilizate;  

b) existenta şi continutul proceselor verbale de receptie calitativă privind cofrajele, armarea, aspectul 
elementelor după decofrare, calitatea betonului pus în lucrare, precum şi existenta şi continutul proceselor verbale 
pentru fazele determinante şi pentru lucrările care devin ascunse;  

c) existenta şi continutul documentelor privind betonul livrat;  

d) consemnările din condica de betoane;  

e) constatările consemnate în cursul executării lucrărilor în cadrul controlului interior şi/sau exterior;  

f) confirmarea, prin procese verbale, a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele 
documente examinate;  

g) rapoartele privind calitatea betoanelor întărite;  

h) încadrarea în abaterile admisibile, pentru:  

• dimensiuni de ansamblu şi cote de nivel;  

• dimensiuni ale elementelor în raport cu prevederile proiectului;  

• pozitia golurilor prevăzute în proiect. 

În vederea receptiei structurii unei constructii, în cazurile în care se solicită de către proiectant, Contractorul 
General trebuie să prezinte beneficiarului rapoarte de încercări prin metode nedistructive pe beton întărit. Alegerea 
elementelor şi numărului necesar de încercări se face de către proiectant. Încercările prin metode nedistructive se 
efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile. 

Verificarea calitătii betonului pus în operă se face pe părti de obiect, pe baza încercării epruvetelor 
prelevate la punerea în operă a betonului, precum şi a examinării directe şi măsurării. Rezultatele verificării se 
înscriu în raportul privind calitatea betoanelor. 

Verificările efectuate şi constatările rezultate la receptia structurii de rezistentă se consemnează într-un 
proces verbal încheiat între investitor, proiectant şi constructor, precizându-se, în concluzie, dacă structura în cauză 
se receptionează sau se respinge. În cazurile în care se constată deficiente în executarea structurii, trebuie stabilite 
măsuri de remediere, iar după realizarea acestora trebuie să se efectueze o nouă receptie.  

Receptia constructiilor din beton si beton armat se face în conformitate cu prevederile legii.  
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PIESE ÎNGLOBATE ÎN BETON: 

Piesele înglobate în beton pot fi confectionate în ateliere proprii, prin comandă la furnizori, sau procurate 
de pe piată, conform prevederilor din proiect, care trebuie să contină toate datele necesare pentru aceasta. O 
categorie deosebită de piese înglobate în beton o constituie profilele de etanşare care se montează la rosturile din 
beton.  

Piesele înglobate în beton se receptionează calitativ, conform prevederilor proiectului, având în vedere, în 
mod deosebit, conditiile privind executarea sudurilor, dacă este cazul (tipul de sudură, lungimea şi grosimea 
cordoanelor de sudură etc.), întocmindu-se proces verbal de receptie calitativă pe faze (pentru lucrări care devin 
ascunse).  

În cazurile în care sunt piese înglobate asemenea, având pozitii diferite sau fiind montate în elemente 
diferite, se va asigura trasabilitatea acestora, de la procurare/livrare şi până la montare. 

Montarea pieselor înglobate în beton se face cu respectarea următoarelor conditii:  

a) aşezarea în pozitie corespunzătoare, în limita abaterilor admisibile prevăzute în  

proiect, în ceea ce priveşte:  

• amplasarea fată de axele elementului;  

• amplasarea fată de suprafata elementului;  

• cota de nivel, dacă este cazul;  

• pozitia, în cazurile în care piesele înglobate nu sunt simetrice;  

b) fixarea sigură, pe cofraj sau pe elemente rigide independente, cu exceptia cazurilor  

în care:  

• piesele fac parte din carcasa de armătură, care trebuie amplasatăşi fixată corespunzător;  

• acestea sunt profile de etanşare, care trebuie să fie fixate corespunzător, fără a fi degradate sau deformate 
de armăturile din zonă; 

c) etanşarea corespunzătoare, în cazurile în care piesele înglobate au goluri în care nu trebuie să intre beton 
sau lapte de ciment;  

d) îndepărtarea zgurii de pe suduri şi verificarea stării de curătenie, mai ales sub aspectul aderentei părtilor 
în contact cu betonul. 

După montarea pieselor care se înglobează în beton se face receptia acestora, prin verificarea îndeplinirii 
conditiilor prevăzute şi a documentelor de receptie prevazute mai sus şi se încheie proces verbal de receptie 
calitativă pe faze (lucrări care devin ascunse).  

În cazurile în care de la această receptie şi până la punerea în operă a betonului a trecut o perioadă mai 
lungă, care poate avea repercusiuni, mai ales, asupra conditiilor precizate la alineatele (b), (c) şi (d), se va face o 
nouă verificare, imediat înaintea turnării betonului. 

 

 

 

mailto:office@extremeproconstruct.ro


 

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L. 
Câmpina, str. Dr. Constantin Istrati, nr. 5, Prahova 

R.C. J29/1541/2017, C.U.I. 37814334 

Telefon: +40.244.333.927; Mobil: +40.734.959.184  
E-mail: office@extremeproconstruct.ro 

PROIECT NR. 
19/2017 

FAZA 
D.T.A.C. P.T.-D.E. 

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DECEMBRIE 2017 

 

 

 

 Pagina 29 din 52 

 

EXECUTIA STRUCTURILOR METALICE 

3.1 General 

Prezentul Caiet de sarcini se aplica la executia, controlul si receptia constructiilor metalice ce fac parte din investitie. 

Executia, receptia, depozitarea, atât în uzina cât si pe santier, transportul, ambalarea, montajul, vopsitoria si 
finisajul constructiei si a partilor de constructie metalica, vor respecta prevederile standardelor, normativelor si 
intructiunilor tehnice in vigoare si prevederile prezentului Caiet de sarcini. 

Prezentul Caiet de sarcini nu suplineste prevederile normativelor in vigoare, ci le completeaza si precizeaza 
anumite detalii si modul de interpretare. 

Respectarea prevederilor normativelor in vigoare si a prezentului Caiet de sarcini, este obligatorie si constituie baza 
receptiei provizorii si definitive a unor parti din lucrare sau a ansamblului ei. 

Furnizorul(executantul) va face instructajul necesar cu întregul personal de executie, în uzina si pe santier, referitor 
la proiect, normative, intructiuni tehnice si prezentul Caiet de sarcini în asa fel încât fiecare din cei ce contribuie la 
realizarea lucrarii sa cunoasca perfect sarcinile ce le revin în respectarea conditiilor tehnice de calitate a lucrarii. 

 

Coduri si Standarde aplicabile 

• SR EN 1990:2004 – Eurocod: Bazele proiectarii structurilor  

• SR EN 1990:2002/A1:2005 – Bazele proiectarii structurilor, Anexa 1 

• SR EN 1990/NA – Bazele proiectarii structurilor, Anexa nationala  

• SR EN 1993-1-1 – Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru 
cladiri 

• SR EN 1993-1-8 – Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor 

• SR EN 1993-1-10 – Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a 
otelului. 

• SR EN-1998-1 & SR EN 1998-1/NA – Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur Partea 1: Reguli 
generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri. 

• P100-1/2013 – Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri. 

• SR EN ISO 5817:2008 – Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora. 

• SR EN 1090-1+A1:2012 – Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe 
pentru evaluarea conformităţii componentelor structurale 

• SR EN 10024:1998 – Profile I cu aripi înclinate laminate la cald 

• SR EN 10025-1:2005 – Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1:Conditii tehnice 
generale de livrare 

• SR EN 10025-2:2004 – Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 2: 

Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii nealiate 

• SR EN 10056-1-2000 – Corniere cu aripi egale si inegale din otel pentru constructii 
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• SR EN 10058-2004 – Otel laminat la cald pentru utilizari generale. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si 
la forma 

• SR EN 10060-2004 – Otel rotund laminat la cald pentru utilizari generale. Dimensiuni si tolerante la 
dimensiuni si la forma 

• SR EN 22553-1995 – Îmbinări sudate şi lipite, reprezentări simbolice pe desene. Standarde române 

• STAS 767/0-88 – Constructii civile, industriale si agricole. Constructii din otel. Conditii tehnice generale de 
calitate 

• STAS 767/2-78 – Constructii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite si imbinari cu suruburi de 
constructii din otel. Prescriptii de executie 

• STAS 735/2-87 – Desene tehnice. Notarea procedeelor de verificare nedistructivă a îmbinărilor sudate 

• STAS 564-86 – Profile U. Profile laminate la cald 

• STAS 2350-91 – Buloane de ancoraj pentru fundatii 

• C150-1999 – Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si 
agricole 

• C56-1985 – Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 

 

3.2 Categoria de importanta si Clasa de importanta pentru lucrari 

• Categoria de importanta, conform HG 766/1997 este “D” 

• Clasa de importanta, conform Cod P100-1/2013 este “IV”. 

Pentru o constructie metalica ce se incadreaza intr-o categorie superioara celei de mai sus, se va intocmi o anexa 
la prezentul caiet de sarcini, cu cerinte specifice categoriei. 

 

3.3 Materiale 

Materialele de baza trebuie sa corespunda conditiilor prescrise în proiect (marca, clasa de calitate) sa fie însotite 
de certificatele de calitate ale furnizorului materialelor si sa aiba marcate pe fiecare tabla, platbanda etc. marca 
otelului, clasa de calitate, numarul sarjei precum si poansonul AQ al furnizorului de material. 

Folosirea laminatelor nemarcate nu este admisa. 

 

3.3.1 Materiale pentru profile 

Profilele laminate si tablele vor fi facute din urmatoarele material: 

• Otel clasa S235  

 

Pentru alte caracteristici care nu sunt incluse în tabelul de mai sus, termenii de livrare se vor stabili de către proiect, 
în conformitate cu normativul SR EN 10025/2-2004. 
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Raportul dintre rezistenţa la rupere "fu" şi rezistenţa minimă de curgere "fy" va fi cel puţin 1.20, iar alungirea la 
rupere va fi cel puţin 20%. Oţelurile folosite în elementele structurale cu rol disipativ vor avea un palier de curgere 
distinct, cu alungire specifică la sfârşitul palierului de curgere, de cel puţin 1,5%.  

Oţeluri cu limita de curgere de proiectare fy ≥ 350 N/mm2 se pot folosi numai dacă proprietăţile plastice ale 
materialului sunt atestate prin încercări experimentale.  

Elementele din tablă de grosimi mai mari de 16 mm, solicitate la tensiuni de întindere, perpendicular pe planul lor, 
se vor controla ultrasonic pe toată zona astfel solicitată. Se vor efectua încercări la tracţiune pe direcţia grosimii 
(SR EN 10 002-1) a pieselor din zona îmbinărilor rigide grindă-stâlp. 

 

3.3.2 Materiale pentru imbinari 

• Bolturi     - min. clasa 4.6 

• Suruburi de inalta rezistenta  - clasa 8.8 

• Piulite, saibe    - conform SR EN 15048-1:2007 

 

Clasa bolt 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 

fyb (N/mm2) 240 320 300 400 480 640 

fub (N/mm2) 400 400 500 500 600 800 

 

Clasa surubului 8.8 poate fi utilizata cu aprobarea prealabilă a proiectantului. Șuruburile, piulițele și șaibele vor fi 
stocate în cutii special marcate si vor fi galvanizate. 

 

3.3.4 Materiale pentru suduri 

Materialele de sudura utilizate trebuie să respecte cerințele de calitate din tabelul 4, C150-99. 

Furnizorul este responsabil pentru executarea îmbinărilor sudate, folosind materiale de adaos, adecvate tehnologiei 
de fabricatie aprobate. 

Electrozii pentru sudura manuala se vor alege în functie de marca otelului, conform cu SR ISO 2560-2010. Se vor 
avea în vedere urmatoarele: 

• In timpul sudarii, arcul electric se mentine cât mai scurt, efectuând mici pendulari perpendiculare la directia 
de sudare. Se interzice efectuarea unor pendulari mari, prin care la fiecare strat depus sa se acopere întregul rost 
de sudare. Ultimul strat se va putea executa cu acoperirea întregului rost. 

• La îmbinari de colt sensul de sudare se va pastra de regula de la mijlocul subansamblului catre capete. Se 
recomanda ca sudurile de colt lungi sa fie executate simultan de doi sudori începând de la mijloc spre capete. 

• La stabilirea regimului de sudare se va avea în vedere alegerea diametrelor de electrozi astfel ca sa se 
asigure o patrundere buna la radacina îmbinarii;  

• Sudarea manuala a îmbinarilor cap la cap se va executa de preferinta în plan orizontal; 
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• Numarul de straturi la îmbinarile cap la cap se va stabili prin procesul tehnologic si va fi în functie de marca 
otelului.  

• Fiecare strat de sudura la îmbinarile cap la cap se va depune în mod obligatoriu de la un capat spre celalalt. 
Nu se admite sudarea de la cele doua capete spre centru. 

Fiecare strat se va depune în sens invers celui parcurs pentru depunerea stratului precedent. 

 

3.4 Categoria de executie pentru structurile metalice 

Elementele structurale din oțel sunt clasificate în conformitate cu STAS 767/0-88 în categoria de execuție B.  

Clasa sau categoria de execuției structurilor metalice din oțel se pot modifica la propunerea Contractorului numai 
cu aprobarea proiectantului. 

 

3.5 Documentatia tehnica pentru executie si montare 

3.5.1 Documentatia pentru detalii de executie 

 

• Categoria de executie A sau B pentru fiecare element in parte conform articolului 1.3. din STAS 767/0 - 
88. 

• Pe elementele sudate se va indica, pentru fiecare cusatura sudata in parte, nivelul de acceptare al sudurilor 
conform Instructiunilor tehnice C 150 - 99. 

• Reprezentarea si dimensiunile imbinarilor sudate vor fi conform SR EN 22553-1995 – Îmbinări sudate şi 
lipite, reprezentări simbolice pe desene. Standarde române si STAS 735/2-87 – Desene tehnice. Notarea 
procedeelor de verificare nedistructivă a îmbinărilor sudate 

 

Daca pe planurile de executie nu se specifica grosimea cusaturilor de colt (a), aceasta se stabileste de catre 
intreprinderea de uzinare in functie de grosimea (t) a produselor laminate care se imbina, conform tabelului A. 
      

TABELUL  A 

GROSIMEA CUSATURILOR DE COLT 

Grosimea tablelor 

         t (mm) Grosimea cusaturilor 

de colt a (mm) min. 

4....8 3.5 

9....15 4.0 

16...20 4.5 

21 ...30 5.0 
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31 ...40 6.0 

> 40 8.0 

 

3.5.2 Documentatia tehnica ce trebuie elaborata de uzina constructoare 

Furnizorul are obligatia sa intocmeasca o documentatie a tehnologiei de confectionare, care sa cuprinda operatiile 
de debitare si prelucrare a pieselor si preasamblare in uzina. 

Intreprinderea ce uzineaza piesele metalice are obligatia ca inainte de inceperea uzinarii sa verifice planurile de 
executie. O atentie deosebita se va da verificarii tipurilor si formelor cusaturilor sudate prevazute in proiect. 

Procesul tehnologic de executie pentru fiecare piesa trebuie sa cuprinda: 

• piese desenate cu cote, pentru fiecare reper; 

• procedeele de debitare ale pieselor  si de prelucrare a muchiilor, cu modificarea clasei de calitate a 
taieturilor; 

• marcile si clasele de calitate ale otelurilor care se sudeaza; 

• tipurile si dimensiunile cusaturilor sudate; 

• forma si dimensiunile muchiilor care urmeaza a se suda conform datelor din proiect sau, in lipsa acestora, 
conform SR EN ISO 9692-1/2004 si SR EN ISO 9692-2 :2000; 

• marca, caracteristicile si calitatea materialelor de adaos: electrozi, sarme si flexuri; 

• modul si ordinea de asamblare a pieselor in subansambluri; 

• procedeele de sudare; 

• regimul de sudare; 

• ordinea de executie a cusaturilor sudate; 

• ordinea de aplicare a straturilor de sudura si numarul trecerilor;  

• modul de prelucrare a cusaturilor sudate; 

• tratamentele termice daca se considera necesare; 

• ordinea de asamblare a subansamblelor; 

• planul de control nedistructiv (Rontgen, gamma sau ultrasonic) al imbinarilor; 

• planul de prelevare a epruvetelor pentru incercari distructive; 

• regulile si metodele de verificare a calitatii pe faze de executie, cf. cap. 4 din STAS 767/0 - 88 si prevederile 
prezentului caiet de sarcini. 

Regimurile de sudare se stabilesc de catre intreprinderea de uzinare, pe imbinari de proba, acestea se considera 
corespunzatoare numai daca rezultatele incercarilor distructive si analizelor metalografice realizate conform tabel 
5 din C 150-99 corespund prevederilor din tabelul 6 al normativului respectiv. 
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3.5.3 Documentatia tehnica intocmita de intreprinderea ce monteaza structura metalica  

Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda: 

• spatiile si masurile privind depozitarea si transportul pe santier al elementelor de constructii; 

• organizarea platformelor de preasamblare pe santier, cu indicarea mijloacelor de transport si ridicare ce 
se folosesc; 

• verificarea dimensiunilor implicate in obtinerea tolerantelor de montaj impuse; 

• pregatirea si executia imbinarilor de montaj; 

• verificarea cotelor si nivelelor indicate in proiect pentru constructia montata;  

• ordinea de montaj a elementelor; 

• metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor in fazele intermediare de montaj; 

• schema si dimensiunile halei incalzite iarna pentru completarea subansamblelor uzinate cu unele piese ce 
se sudeaza pe santier. 

 

3.6 Constructia metalica executata în uzina 

3.6.1 General 

Furnizorul lucrarilor va întocmi pentru fiecare subansamblu, un proces tehnologic de executie în asa fel încât sa 
asigure buna calitate a lucrarii. Procesul tehnologic trebuie sa cuprinda: 

• Piesele desenate pe repere cu toate cotele. 

• Dimensiunile de taiere si procedeul de taiere al laminatelor. 

• calitatile materialului de baza ce trebuie folosit. 

• modul de pregatire a marginilor pieselor ce se sudeaza (sanfrenarea). 

• modul de preasamblare (haftuire) a elementelor si a subasamblelor; 

• procedeul de sudare cu indicarea de a se folosi pe scara larga sudarea automata si semiautomata; 

• regimul de sudare; 

• tipurile si dimensiunile cordoanelor de sudura; 

• ordinea de executie a cordoanelor pentru evitarea deformatiilor neadmisibile si a tensiunilor interne mari; 

• ordinea de aplicare a straturilor si numarul trecerilor, unde e cazul; 

• modul de prelucrare a cordoanelor; 

• ordinea de asamblare; 

• planul de control Rontgen, gamagrafic sau ultrasonic 
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Regimurile de sudare se stabilesc de uzina pe placi de proba, considerându-se corespunzatoare numai dupa 
efectuarea încercarilor mecanice si fizice ale cordoanelor de sudura care trebuie sa corespunda cu prevederile 
prezentului Caiet de sarcini. 

Furnizorul  este direct si singur raspunzator pentru întocmirea proceselor tehnologige de executie si sudare ale 
subansamblelor (care se executa în uzina), de alegerea regimurilor optime de sudare, de calitatea materialelor de 
adaos alese ca si calitatea lucrarilor executate, în conformitate cu planurile de executie si prezentul Caiet de sarcini. 

 

3.6.2 Pregatirea laminatelor 

La alegerea lor laminatele trebuie sa fie controlate din punct de vedere al calitatii, starii si aspectului lor, precum si 
al eventualelor defecte de laminare. Pe baza numarului de sarja imprimata pe laminate ca si pe baza buletinelor 
de analiza si încercari mecanice se va verifica corespondenta datelor cu cerintele proiectului, standardelor si 
prezentului Caiet de sarcini.  

Laminatele ruginite, murdare de noroi, ulei sau vopsea se vor curata înainte de prelucrare. Laminatele cu defecte 
ca: stratificari, suprapuneri, sufluri, fisuri, incluziuni sau alte defecte neadmisibile, ca si cele cu abateri dimensionale 
peste cele admise prin standarde sau prezentul Caiet de sarcini nu vor fi folosite la executia constructiei metalice 
sudate. 

Prelucrarea laminatelor fara îndreptarea lor prealabila este admisa în cazul în care abaterile fata de forma lor 
geometrica corecta, nu depasesc tolerantele cuprinse in standardele in vigoare (STAS 767/0 - 88) sau pe cele 
indicate in detaliile de executie. 

Laminatele care prezinta deformatii mai mari ca cele mentionate mai sus, trebuie indreptate inainte de trasare si 
debitare. 

 

3.6.3 Trasarea 

Constructiile metalice se vor executa conform detaliilor din proiect, folosind tehnologia  proprie fiecarui atelier 
specializat. 

Trasarea se va executa cu precizie de 1.00 mm daca in proiect nu se prevede o precizie mai mare. Nu se admite 
acumularea mai multor tolerante pe aceeasi linie de cotare. 

Trasarea se efectueaza cu instrumente verificate si comparate cu etaloanele de control verificate oficial sau cu 
instalatii speciale. Pe sabloane se scriu : simbolul lucrarii, numarul desenului, pozitia pieselor, diametrul gaurilor, 
numarul pieselor aceleasi, etc. 

Dupa trasare, înainte de executarea taierii se va marca prin poansonare pe fiecare piesa trasata sarja din care face 
parte tabla. De asemenea, piesele vor fi marcate prin vopsire (sau poansonare) cu numarul de pozitie al piesei 
conform proiectului sau planului de operatii. Verificarea executarii corecte a marcajului pe piese va fi efectuata prin 
sondaj de organul AQ, trasatorul nefiind scutit de raspundere. 

 

3.6.4 Prelucrarea laminatelor 

Taierea pieselor se face cu foarfeca, cu fierastraul sau cu laser folosindu-se cu precadere taierea mecanizata. Nu 
se admite taierile si prelucrarile cu arcul electric. 
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Racordarile sau degajarile circulare care sunt prevazute în proiect se vor executa obligatoriu numai prin gaurire cu 
burghiul sau prin taiere cu suflai axial cu compas. 

 

Prelucrarea muchiilor (sanfrenarea) pieselor ce trebuie îmbinate prin sudura este obligatorie si se va executa 
conform procesului tehnologic de executie. 

Nu se admite prelucrarea muchiilor manual cu flacara de oxigaz. 

Suprafetele taieturilor executate cu stanta sau flacara se prelucreaza prin aschiere pe o adancime de 2 – 3 mm. 
Se excepteaza marginile libere ale guseelor ori rigidizarilor. Marginile taieturilor executate cu foarfeca sau laser nu 
mai necesita prelucrarea prin aschiere, daca prin sudare se topesc complet sau daca se asigura taierii clasa de 
calitate 1.2.1 conform SR EN ISO 9013 – 1998. 

Pe fiecare piesa taiata dintr-o tabla se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza: 

• numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul elementului la care se 
foloseste; 

• marca si clasa de calitate a tablei; 

• numarul lotului din care provine. 

Tipul imbinarii trebuie prevazut in proiect. Uzina trebuie sa examineze aceste tipuri si sa faca proiectantului 
propuneri de modificari, daca prin acestea se usureaza executia, fara a modifica calitatea cusaturii. Geometria 
rosturilor (unghiul, marimea muchiilor netesite, deschiderea rosturilor, etc.) ca si forma prelucrarii muchiilor in 
vederea sudarii se alege de uzina functie de tipul imbinarii prevazute in proiect, de procedeul de sudare folosit si 
de grosimea pieselor, tinand seama de prevederile din SR EN ISO 9692-1/2004 pentru sudarea cu arc electric 
invelit. Aceste forme trebuie prevazute in tehnologia de sudare intocmita de uzina. 

Toate piesele care în urma procesului de taiere cu flacara au suferit deformatii mai mari decât cele indicate în 
prezentul Caiet de sarcini vor fi supuse îndreptarii. Indreptarea se va putea face la laminorul de planat sau prin 
încalzire locala. Temperatura tablei în zonele încalzite local va fi de cca. 600o C. Ea va fi obligatoriu controlata.  

Gaurirea se face dupa operatiile de îndreptare si sudare. Ea se poate face si înaintea acestor operatii daca se 
asigura conditiile de calitate si coincidenta gaurilor din piesele care se suprapun. 

Dimensiunile pieselor taiate trebuie astfel realizate încât dupa sudarea definitiva sa nu se depaseasca abaterile 
admise.  

 

3.6.5 Controlul calitatii dupa debitare, îndreptare si prelucrarea muchiilor  

Organul de control a calitatii are obligatia sa verifice urmatoarele: 

• existenta pe piese a marcajului corect si vizibil; 

• dimensiunile pieselor debitate în limitele tolerantelor; 

• curatirea completa a crustei de zgura, care se formeaza pe partea inferioara a taieturii;  

• planeitatea suprafetelor si rectilinitatea marginilor pieselor dupa îndreptare, în limitele tolerantelor;  

• executia corecta a sanfrenului la piesele ce necesita aceasta prelucrare. 
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Nu se admite trecerea la alte operatii a pieselor care: 

• sunt necorespunzatoare dimensional; 

• nu au marcajul corect si vizibil; 

• prezinta defecte de taiere ce nu pot fi remediate. 

 

3.6.6 Asamblarea 

Piesele care urmeaza a fi asamblate trebuie sa aiba suprafetele uscate si curate. Se interzice asamblarea pieselor 
ude, acoperite cu ghiata, unsoare, noroi, rugina etc. prezentând exfolieri. 

Marginile pieselor care se sudeaza vor fi polizate pe o latime de 20 - 30 mm pe ambele fete pentru îndepartarea 
completa a tunderului si ruginii. 

Piesele care prezinta muscaturi rezultate prin oprirea accidentala a procesului de taiere cu flacara, vor fi remediate 
înainte de asamblare. 

 

3.6.7 Asamblarea pieselor în vederea sudarii (asamblare provizorie) 

Asamblarea pieselor se va executa cu ajutorul dispozitivelor de asamblare, sudare. Constructia acestor dispozitive 
trebuie sa asigure precizia de asamblare a pieselor in limitele tolerantelor admise de prezentul Caiet de sarcini si 
sa nu împiedice deformarea libera a pieselor precum si executarea lucrarilor de sudare în bune conditii. 

Asamblarea trebuie facuta astfel ca dupa sudarea definitiva sa rezulte subansamble cu dimensiuni corecte. 
Eventualele abateri la asamblarea pentru sudare trebuie sa se încadreze în cele prevazute în acest Caiet de sarcini. 

Neregularitatile si deformatiile locale pe care le prezinta o piesa si care depasesc pe cele prevazute în acest Caiet 
de sarcini, trebuie sa fie înlaturate prin prelucrare, realizându-se racordarea lina de la portiunea prelucrata la cea 
neprelucrata. 

La asamblare tolerantele sunt cele din STAS 767/0 - 88. 

 

3.6.8 Controlul calitatii dupa asamblarea si prinderea provizorie 

Inainte de operatia de sudare, se vor verifica toate dimensiunile subansamblelor.  

Se vor controla toate prinderile de sudura (haftuirile). Acestea vor fi controlate de organul AQ din schimbul respectiv. 
Se va proceda la examinarea amanuntita a fiecarei prinderi, folosind în acest scop lampi electrice si lupe cu o 
putere de marire de 2,5 ori. 

Daca se constata fisuri în cordoanele de prindere a unor îmbinari cap la cap, se vor îndeparta complet cordoanele 
de prindere fisurate, prin craituire arc-aer, urmata de o polizare pâna la îndepartarea completa a urmelor lasate de 
arcul electric (de la craituire) pe materialul de baza. 

In cazul unor fisuri în cordoanele de prindere a unor îmbinari de colt acestea se vor elimina prin polizare sau 
craituire mecanica (se elimina complet cordoanele cu fisuri). Curatirea mecanica va fi urmata obligatoriu de 
polizare. 
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3.6.9 Sudarea subansamblelor metalice 

Executarea unor îmbinari sudate de buna calitate este conditionata de: 

• folosirea unor laminate de buna calitate lipsite de defecte ca: stratificari, suprapuneri, sufluri, fisuri, 
incluziuni; 

• curatirea de impuritati (grasimi, vopsea, rugina etc.) a laminatelor în zona îmbinarii; 

• uscarea zonelor din table pe care se aplica sudarea; 

• folosirea unor materiale de adaos (electrozi, sârma, flux) corespunzatoare materialului de baza ce se 
sudeaza; 

• sudarea în plan orizontal a imbinarilor cap la cap, respectiv sudarea în jgheab a imbinarilor de colt; 

• sudarea în stare nerigidizata a îmbinarilor pentru evitarea concentrarii tensiunilor, prin folosirea unei ordini 
de asamblare si sudare corecte 

 

Sudarea subansamblelor metalice se va executa în hale închise la o temperatura de minim + 50C. Locurile de 
munca vor trebui sa fie lipsite de curenti permanenti de aer care ar influenta asupra calitatii sudurilor. 

Daca din anumite motive este necesar sa se execute în aer liber unele îmbinari manuale, de lungime mica, aceasta 
se va efectua sub directa îndrumare a inginerului sudor al sectiei. Vor trebui luate masuri speciale pentru protejarea 
locului de sudare si al sudorului, de vânt, ploaie, zapada, care ar împiedica buna executie a lucrarilor. 

In aceste conditii sudarea pieselor metalice este admisa si la o temperatura sub + 50C dar nu mai mica de – 50C 
si numai pentru piese cu grosimi sub 24 mm, executate din laminate de otel cu cel mult 0,18%C. Inainte de sudarea 
se vor preîncalzi muchiile pieselor ce se sudeaza la temperatura de 100 – 150oC. 

Pentru piese cu grosimi mai mari de 24 mm si cu continut în carbon mai mic de 0,18%, muchiile vor fi preîncalzite 
la o temperatura de 150-2000C. Racirea zonelor sudate se va efectua astfel ca temperatura de 1000C a pieselor 
sa se stinga nu mai devreme de 30 min. de la temperatura sudarii. 

La sudare se vor folosi electrozi, care se vor usca obligatoriu la o temperatura de 250 – 3000C timp de minim 1 
ora. 

Scopul stabilirii unui regim de sudura normal, este obtinerea unei calitati bune a îmbinarilor sudate. Indeosebi se 
urmareste:  

• realizarea caracteristicilor mecanice corespunzatoare; 

• patrunderea corespunzatoare în materialul de baza; 

• patrunderea la radacina; 

• lipsa defectelor (fisuri, pori, incluziuni, etc.). 

 

Regimurile stabilite se mentin atâta timp cât nu se schimba unul din factorii: marca materialului de baza, marcile 
materialelor de adaos, procedeele de sudare. 

Laboratorul de sudura va comunica sectorului de sudura si serviciului AQ regimul optim de sudura pentru fiecare 
tip de cordon. 
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Toate sudurile manuale, automate si semiautomate se executa cu folosirea placutelor terminale. 

• Pentru îmbinari de colt se vor prevedea, la ambele capete ale cordonului, placute terminale în forma de T. 

• Pentru îmbinarile cap la cap se vor aseza, la ambele capete ale cordonului placute terminale. Placutele 
terminale vor fi sanfrenate la fel cu piesele ce se îmbina. 

In cazurile în care nu este posibila asezarea placutelor terminale trebuie sa se asigure completarea craterelor de 
la capetele cordoanelor de sudura.  

Dupa terminarea operatiilor de sudare, placutele terminale trebuie îndepartate iar capetele codoanelor se vor 
prelucra. Indepartarea placutelor terminale se va face numai prin taierea cu flacara. Nu se admite indepartarea lor 
prin lovire. 

Imbinarile cap la cap la care se vor folosi placi de proba pentru încercari mecanice se stabilesc de comun acord 
intre proiectant si furnizor. 

Placile pentru probe vor avea poansonat pe ele un numar pentru a putea indentifica locul unde au fost extrase, 
numar care va corespunde cu cel din procesul tehnologic. 

Nu se va permite începerea sudarii daca: 

• fiecare piesa a subansamlului nu are marcat numarul sarjei si numarul pozitiei sale din planul de operatii. 

• ansamblurile si prinderile nu corespund cu planurile de executie, cu prevederile procesului tehnologic si cu 
indicatiile din prezentul Caiet. 

• sunt depasite tolerantele de prelucrare, sanfrenare sau asamblare, specificate în prezentul Caiet. 

• muchiile care se sudeaza si zonele invecinate nu sunt curate. Se va verifica si curatirea zgurii hafturilor.  

• placutele terminale nu sunt bine asezate sau au dimensiuni mai mici decât cele indicate în procesul 
tehnologic. 

• rosturile au local abateri mai mari decât cele admise. 

• îmbinarile cap la cap ale pieselor ce se asambleaza si care au fost sudate înainte de asamblare nu au fost 
controlate sau nu corespund clasei de calitate prescrisa. 

 

3.6.10 Sudarea propriu-zisa 

Se interzice amorsarea arcului electric pe suprafetele ce nu se acopera ulterior cu sudura. Se vor lua masuri sa nu 
se produca deteriorari ale pieselor prin stropiri de metal topit. 

Se interzice racirea fortata a sudurilor. Zgura de sudura se va îndeparta numai dupa racirea normala a acestora. 
La sudarea automata si semiautomata,îndepartarea fluxului trebuie sa se faca la o distanta de cel putin 1 m de 
arcul voltaic. 

La sudurile cap la cap, înainte de sudarea pe fata a doua, radacina primei suduri se va curata prin craituirea 
mecanica sau prin procedeul arc-aer pâna se obtine o suprafata metalica curata. In cazul folosirii procedeului aer-
arc este obligatoriu sa se polizeze suprafetele rostului pâna la îndepartarea completa a materialului ars. 

Sudurile de prindere (haftuire) se acopera întodeauna complet cu cordonul propriu-zis pentru a evita suprapunerea 
mai multor cratere de încheiere. In acest scop primul strat va începe intodeauna de la sudura de prindere pentru a 
putea acoperi complet eventualele cratere, realizându-se cordoane fara îngrosari bruste în dreptul haftuirilor. 
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Sudarea va începe si se va termina obligatoriu pe placutele terminale. 

Straturile de sudura se vor depune unul dupa altul fara ca zona îmbinarii sa se raceasca. Totusi temperatura 
stratului depus anterior nu va depasi 200oC. (La îmbinarile scurte, se va lasa pentru racire un timp de 5-6 minute 
între doua straturi succesive de sudura). 

 

3.6.11 Sudarea manuala 

Electrozii pentru sudura manuala se vor alege în functie de marca otelului. 

Se vor avea în vedere urmatoarele: 

• In timpul sudarii, arcul electric se mentine cât mai scurt, efectuând mici pendulari perpendiculare la directia 
de sudare. Se interzice efectuarea unor pendulari mari, prin care la fiecare strat depus sa se acopere întregul rost 
de sudare. Ultimul strat se va putea executa cu acoperirea întregului rost; 

• La îmbinari de colt sensul de sudare se va pastra de regula de la mijlocul subansamblului catre capete. Se 
recomanda ca sudurile de colt lungi sa fie executate simultan de doi sudori începând de la mijloc spre capete; 

• La stabilirea regimului de sudare se va avea în vedere alegerea diametrelor de electrozi astfel ca sa se 
asigure o patrundere buna la radacina îmbinarii;  

• Sudarea manuala a îmbinarilor cap la cap se va executa de preferinta în plan orizontal; 

• Numarul de straturi la îmbinarile cap la cap se va stabili prin procesul tehnologic si va fi în functie de marca 
otelului.  

• Fiecare strat de sudura la îmbinarile cap la cap se va depune în mod obligatoriu de la un capat spre celalalt. 
Nu se admite sudarea de la cele doua capete spre centru. 

Fiecare strat se va depune în sens invers celui parcurs pentru depunerea stratului precedent. 

 

3.6.12 Sudarea automata 

Materialele de adaos (sârma, flux) sa îndeplineasca conditiile prevazute de prescriptiile in vigoare. 

Ingrosarile rezultate la începerea si încheierea cordoanelor se vor netezi prin polizare (în cazul când nu a fost 
posibila asezarea pe placute la capetele sudurilor). 

Sudarea automata a îmbinarilor de colt se va executa orizontal în jgheab, asigurându-se patrunderea necesara. 

La depunerea unui strat de sudura trebuie sa se asigure executia stratului respectiv fara a fi necesara întreruperea 
procesului de sudare. 

Daca în mod accidental se întrerupe procesul de sudare al unui strat, el se va relua in mod obligatoriu în acelasi 
sens si cât mai repede. 

La fiecare cordon de sudura de rezistenta sudorul trebuie sa imprime poansonul sau pe metalul de baza în locuri 
vizibile la circa 50 mm distanta de axul cusaturii si anume la mijlocul lungimii la cordoane de 1 m si de la început si 
sfârsit la cordoane mai lungi de 1 m. 
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Sudurile se vor executa fara pori, incluziuni, lipsuri de topire etc. Suprafata cusaturilor trebuie sa fie cât mai neteda 
si uniforma. Se vor evita crestaturile de topire de la marginile cordoanelor de sudura iar craterele se vor completa 
cu sudura. Nu se admite matarea sudurilor.  

Toate cordoanele de sudura se vor executa cu dimensiunile prevazute în procesul tehnologic în conformitate cu 
proiectul de executie. 

 

3.6.13 Conditii de calitate ale pieselor, elementelor, subansamblelor si cusaturilor sudate 

Dimensiunile specificate pe desenele de executie corespund temperaturii de + 200C.  

Pentru masuratori facute la alte temperaturi se vor face corecturile necesare, coeficientul de dilatare termica liniara 
fiind a = 12 x 106. 

Abaterile limita de la forma si dimensiunile pieselor si subansamblelor sudate sunt cele specificate in STAS 767/0-
88 pct. 2.3.1 ... 2.3.5 si anume tabelele 1, 2 si 3, cu urmatoarele limitari si precizari: 

• abateri limita la lungimea pieselor secundare:  +2 ... -4 mm 

• abateri limita la lungimea grinzilor principale:   

o pana la deschideri de 9 m inclusiv:  +0 ... -4 mm 

o la deschideri mai mari de 9 m:   +0 ... -6 mm 

• abateri limita la stalpi frezati 

(cu lungimea intre 4, 5 si 9 m):   ±2 mm 

• abateri limita la stalpi cu capetele nefrezate, 

insa prelucrate pentru sudare:   +2 … 4 mm 

Daca lungimile rezulta mai mari, ele se vor prelucra cu discuri abrazive, iar daca rezulta mai mici, se va proceda 
conform pct. 4.7.1.4. d si art. 2.3.5.2 din STAS 767/0-88. 

Indiferent de tipul imbinarilor si forma cusaturilor, calitatea cusaturilor sudate se verifica dimensional, vizual prin 
examinare exterioara si cu lupa, prin ciocanire, cu lichide penetrante, exceptional si prin sfredelire. 

Nivelurile de acceptare a defectelor in imbinarile sudate sunt cele din Tabelul 6  din Normativul C 150 -99 pentru 
cusaturi cap la cap si de colt.  

 

3.6.14 Alte lucrari dupa asamblare 

Controlul de calitate al subansamblurilor si al îmbinarilor lor sudate se face de catre organele competente ale 
furnizorului. 

Controlul se va face vizual si prin masuratori dimensionale. La acest control nu trebuie depasite tolerantele 
admisibile din STAS 767/0 –88. 

Se va da o deosebita atentie la respectarea tolerantelor în locurile de îmbinare cu alte elemente. 

Pentru fiecare piesa sau subansamblu care paraseste uzina, se va elibera un certificat de calitate care sa ateste 
ca subansamblu este calitativ si dimensional corespunzator proiectului si Caietului de sarcini. 
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Nu se va primi nici un subansamblu fara sa fie însotit de certificatul de calitate respective. 

Depozitarea si transportul subansamblelor sau a pieselor detasate finite, se va face atât la uzina cât si în drum spre 
santier, în asa fel încât acestea sa nu se deformeze, apa sa nu stagneze pe piesele metalice iar partile neprotejate 
prin vopsire sa fie aparate de rugina. 

Protejarea suprafetelor metalice se face imediat dupa pregatirea suprafetelor si nu trebuie sa depaseasca 3 ore de 
la terminarea curatirii fiecarei portiuni de suprafata a elementului care se protejeaza. 

In uzina se executa grunduirea elementelor metalice cu doua straturi de grund. 

Nu se vopsesc si nu se protejeaza cu alte produse suprafetele si gaurile imbinarilor cu buloane, suprafetele din 
vecinatatea imbinarilor de montare prin sudura. 

Dupa terminarea montarii se aplica ultimul strat exterior de vopsea. 

 

3.7 Conditii tehnice pentru executia pe santier 

3.7.1 Asamblarea si montajul constructiilor metalice confectionate în uzina  

Furnizorul lucrarilor de montaj nu va receptiona constructiile metalice confectionate în uzina decât numai daca sunt 
însotite de un certificat de calitate. 

Organele de control tehnic ale furnizorului vor verifica prin sondaj calitatea pieselor metalice confectionate în uzina 
si respectarea proiectului, prezentului Caiet de sarcini si reglementarile tehnice in vigoare. Inaintea asamblarii 
subansamblurile vor fi verificate.  

In afara depozitului, in imediata apropiere a locului de montare se vor amenaja platforme pentru lucrarile de 
pregatire in vederea montarii. 

Procesul tehnologic de asamblare si sudare a tronsoanelor pe santier va fi stabilit de organele tehnice ale 
furnizorului, în conformitate cu proiectul si Caietul de sarcini. 

 

3.7.2 Imbinari sudate  

Sudarea elementelor de otel, inclusiv sudarea fixa care incorporeaza activitatea finala, trebuie sa respecte 
dispozitiile din C150-1999 – Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale 
si agricole. 

Contractorul va pregati tehnologia de sudare, avand in vedere calitatea materialelor imbinate, tipul de sudura indicat 
in proiect, continuitatea si lungimea cusaturii, compozitia si calitatile sale mecanice. 

Nivelul de acceptare pentru imbinarile sudate este "B" și este în conformitate cu tabelul 2 din C150-99. Nivelul de 
acceptare a defectelor de sudură va fi "C". 

Sudurile in santier trebuie efectuate numai cu sudori autorizati, cu scule, dispositive si echipamente 
corespunzatoare, luandu-se toate masurile necesare pentru asigurarea sudurilor de calitate.  

Nivelul de acceptare a defectelor sudurilor "C", în conformitate cu norma C150-99, cu excepția acceptarii sudurilor 
marcate cu "B". 

Se interzice sudarea otelurilor la temperature sub +5°C. 
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Sudorii care executa îmbinarea tronsoanelor pe santier, sudurile de montaj, vor trebui scolarizati si instruiti si apoi 
supusi unor probe practice executate în pozitia în care vor suda pe santier dupa care vor fi autorizati sa execute 
numai acele cordoane de sudura pentru care au dovedit însusirea cunostintelor teoretice si practice.  

Autorizarea se va face pe baza Instructilunilor ISCIR în vigoare de catre serviciul tehnic al furnizorului si se va 
consemna în scris. 

Fiecare sudor autorizat va avea un poanson cu un numar înregistrat la AQ, cu care va marca fiecare cordon de 
sudura executat de el. 

Nu se admite a se folosi la executia lucrarilor de sudare a sudorilor neautorizati sau care sa nu foloseasca 
poansonul de marcaj. 

 

3.7.3 Imbinari cu suruburi 

Imbinarile cu suruburi folosite pentru montarea de structuri metalice vor fi indicate pe desenele de detalii executie. 
Suprafata pieselor in contact nu trebuie sa aiba o pregatire speciala, avand aceeasi protectie la coroziune ca si 
elementul care se imbina. 

Contractorul va furniza toate gaurile necesare pentru montarea de echipamente, mentionate in desene. Acesta va 
furniza toate suruburile de montaj si saibele, inclusiv toate cele necesare pentru imbinarea structurilor metalice 
intre ele. Pentru imbinarile mobile, Contractorul va furniza doua piulite pe fiecare surub. 

Toate imbinarile executate in uzina vor fi sudate si toate imbinarile executate in santier vor fi cu suruburi, cu exceptia 
cazului specificat pe desene. 

Pentru imbinari cu suruburi, suruburile de inalta rezistenta vor fi utilizate numai daca suruburile normale nu sunt 
notate pe desene. Toate imbinarile cu suruburi vor avea un minim de doua suruburi de 16 mm, cu exceptia celor 
altfel notate. Gaurile vor fi cu 2 mm mai mare decat diametrul suruburilor. 

Executarea imbinarilor folosind suruburile de inalta rezistenta vor fi executate numai de lucratori certificati. Piesele 
de asamblare pentru aceste imbinari trebuie să fie în conformitate cu SR EN 15048-1: 2007. Alternativ, acestea ar 
putea fi furnizate în conformitate cu SR EN 14393-3: 2005 (șuruburile de și piulițe) și SR RN 14399-6:2005 / AC: 
2006 (șaibe). 

 

3.7.4 Imbinari cu suruburi de inalta rezistenta (IP) 

Imbinarile cu suruburi IP se executa conform prevederilor din "Instructiunile tehnice C133-82". In general, suruburile 
IP lucreaza la intindere in tija sau la presiune pe gaura. Gaurile sunt cu 2 mm mai mari fata de diametrul surubului. 

Pretensionarea suruburilor  se va face prin strangerea piulitelor la un moment egal cu 50% din momentul de 
strangere, pentru faza finala, moment de strangere indicat in C133-82. 

Calitatea imbinarilor se controleaza prin masurarea momentelor de strangere cu cheia dinamometrica, si prin 
sondaj cu metada « unghiului de strangere », conform prevederilor din "Instructiuni tehnice " C 133-82. 

Suprafetele pieselor care urmeaza sa fie in contact dupa realizarea imbinarii cu suruburi IP se protezeaja impotriva 
coroziunii la fel ca intraga constructie metalica (nu sunt necesare masuri speciale de finisare). 

Executia imbinarilor cu suruburi IP se face numai cu lucratori atestati. Atestarea se refera atat la conducatorul 
lucrarii cat si la maistri, sef de echipa si muncitori calificati care executa astfel de imbinari. 
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Strângerea suruburilor IP se va face in doua faze in conformitate cu prevederile din C133-82 "Instrucţiuni tehnice 
privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate". 

Nr. crt. Diametrul 

nominal Grupa Momentul final 

de strângere 

(daNm) 50% din momentul  

final de strângere 

(daNm) 

1 M12 10.9 25÷50 12.5÷25 

2 M16 10.9 50÷80 25÷40 

3 M20 10.9 80÷110 40÷55 

4 M24 10.9 140÷190 70÷95 

5 M27 10.9 185 92.5 

6 M12 8.8 10÷25 5÷12.5 

7 M16 8.8 25÷40 12.5÷20 

8 M20 8.8 50÷75 25÷37.5 

9 M24 8.8 85÷125 42.5 ÷62.5 

10 M27 8.8 - - 

 

Conform "Instrucţiunile tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă 
pretensionate" - C133/82, verificarea momentului de strângere se face pe cel puţin un şurub din fiecare zonă 
caracteristică a îmbinării. 

După efectuarea strângerii şurburilor de înaltă rezistenţă pretensionate nu se va face chituirea îmbinării, deoarece 
suprafeţele care vin in contact sunt protejate împotriva coroziunii prin grunduire şi vopsire la fel ca întreaga confecţie 
metalică. 

STAS-urile in vigoare sunt: 

• Suruburi de inalta rezistenta:  

o Suruburi SR EN 14399-3/2005 - gr. 10.9 sau gr. 8.8 

o Piulite  SR EN 14399-3/2005 - gr. 10.9 sau 8.8 

o Saibe  STAS 8796/3-89 

 

• Suruburi precise:  

o Suruburi precise SR EN ISO 4014-2003 
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o Piulite precise  SR EN ISO 4032-2002 

o Saibe   STAS 2241/1-82 

 

3.7.5 Controlul executiei 

Furnizorul va asigura prin organe competente, controlul tehnic neîntrerupt al operatiunilor de asamblare si montaj 
si receptia asamblarii fiecarui subansamblu sau element, atât la sol cât si la montaj. 

Controlul operatiunilor de asamblare si montaj se vor face vizual si prin masuratori dimensionale. Se vor verifica 
dimensiunile, forma si calitatea cordoanelor de sudura de la îmbinarea fiecarui element, respectarea tolerantelor la 
asamblare si a celor de montaj . 

Lucrarile de montaj si de sudare pe santier vor fi urmarite si receptionate, pe faze de executie, de un delegat 
permanent al clientului. 

 

3.7.6 Caietul de evidenta a montajului constructiilor metalice  

Furnizorul lucrarilor este obligat sa întocmeasca si sa tina la zi, “Caietul de evidenta a constructiilor metalice”. Este 
preferabil ca acest caiet sa fie întocmit de o singura persoana. Acest caiet este o piesa indispensabila pentru 
operatiunea de receptie partiala sau totala a lucrarii. 

Se atrage atentia ca proiectantul nu va semna nici un act de receptie daca acest caiet nu este completat cu toate 
datele necesare, pentru toate acele parti de lucrare care se receptioneaza. 

Dupa receptie acest caiet va fi predat Clientului care îl va pastra anexat la “Cartea Constructiei”. 

 

3.8 Receptia lucrarilor de constructii 

La receptia lucrarilor de constructii se vor verifica:  

• corectitudinea executarii îmbinarilor sudate 

• corectitudinea asamblarii tronsoanelor metalice pe santier. 

Se va verifica corectitudinea executarii protectiei anticorozive la constructiile metalice. 

Receptia se va face in conformitate cu C56-85. In timpul fazei de executie, se vor pastra toate informatiile necesare 
pentru intocmirea cartii tehnice a structurii, si anume: 

• proiectul care a stat la baza 

• dispozitiile de santier emise de proiectant in timpul executiei lucrarilor 

• procese-verbale de control de calitate 

• procese-verbale de lucrari ascunse intocmite in timpul executiei 

• certificatele de calitate ale materialelor 

• buletine de incercari 
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Orice actiune corectiva va fi executata numai cu aprobarea sau sustinerea de catre proiectant. In timpul receptiei 
lucrarilor de contructie vor fi verificate: executarea corecta a sudurilor, exactitatea sectiunilor asamblate in santier, 
documentele de calitate si specificatiile pentru toate materialelel si elementele structurale. 

De asemenea, se verifica executarea corecta a protectiei impotriva coroziunii pentru structurile metalice. 

 

3.9 Dispozitii finale 

In timpul executiei lucrarii, se vor retine toate documentele necesare întocmirii cartii constructiei, respectiv:  

• proiectul care a stat la baza executiei  

• dispozitiile de santier emise pe parcursul executarii lucrarii  

• procesele verbale de receptie calitativa si de lucrari ascunse întocmite pe parcursul executiei  

• certificatele de calitate ale materialelor folosite, buletine de încercari, etc. 

Eventualele remedieri necesare, se vor executa numai cu avizul sau sprijinul proiectantului. 

In timpul exploatarii, beneficiarul va urmari ca elementele constructiilor sa nu fie încarcate peste limitele admise în 
proiect. 

Depunerile de industrial vor fi înlaturate la intervale regulate astfel încât acestea sa nu depaseasca limitele admise. 
Inlaturarea depunerilor de praf se va face pe baza unui program întocmit în acest sens de beneficiar. 

Periodic se va face o verificare tehnica a starii constructiei. Dupa evenimente cu caracter exceptional (cutremure, 
incendii, explozii, avarii datorate procesului de exploatare, etc.) se va face în mod obligatoriu verificarea starii 
tehnice a constructiei. 

 

3.10 Protectia impotriva coroziunii 

La execuţia şi montajul confecţiei metalice, vor fi respectate prevederile din GP 121-2013, “Ghid de proiectare, 
execuţie şi exploatare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel“. 

Durata de viata a acoperirii anticorozive trebuie sa fie de minim 15 ani ceea ce corespunde unei durabilitati ridicate 
„R” conform pargraf 5.1.2. din GP 035-98. Nivelurile de performanta ale sistemelor de protectie anticoroziva vor fi 
in conformitate cu capitolul 4 Tabelul 4.2 din GP 035-98;  

 Aplicarea straturilor de acoperire prin vopsire se va face inainte de montarea elementelor de constructii. Se poate 
accepta ca ultimul strat să se aplice după montare. Se pot aplica înainte de montaj numai straturile de grund şi cel 
puţin un strat de vopsea din componenta sistemului de acoperire pe întreaga suprafaţă, iar pe zonele care se 
suprapun se va aplica numărul total de straturi ale sistemului de acoperire prin vopsire. 

Suprafetele tuturor elementelor metalice se vor sabla la gradul 2 conform STAS 10166/1-77. Pregătirea suprafeţei 
realizându-se în conformitate cu SR EN ISO 8501-1:2002, SR EN ISO 8504:2002, SR EN ISO 8504-2:2002 şi SR 
EN ISO 8504-3:2002. 

Pentru aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire trebuie sa se creeze urmatoarele conditii de mediu ambiant: 

• lipsa de praf; 

• concentratie cat mai redusa a gazelor agresive; 
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• temperatura aerului si a piesei de protejat între 5 şi 400C dacă nu se specifică alte valori de către 
producătorul de materiale de protecţie; 

• umiditatea relativă a aerului sub 70 %, conform STAS 10702/1-83, dacă nu se specifică altfel de către 
producătorul de materiale. 

Primul strat al sistemului de acoperire prin vopsire se va aplica după cel mult 3 ore de la pregătirea suprafeţelor 
elementelor din oţel. 

Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe suprafeţe curate, lipsite de apă, 
praf sau de impurităţi. 

Fiecare strat al acoperirii trebuie să fie continuu, lipsit de încreţituri, băsici sau exfolieri, fisuri, neregularităţi. 

Cu exceptia cazului in cazul in care este necesara o pregatire speciala, toate structurile metalice vor fi grunduite. 
Piesele care urmeaza sa fie incastrate in beton nu trebuie sa fie vopsite, unse sau galvanizate, exceptie pentru 
piesele grunduite cand se foloseste beton impotriva focului. 

Pentru imbinarile din fabrica folosind SIRP, gaurile vor fi vopsite, fara praf si alte deteriorari.  

La receptia lucrărilor de construcții vor fi verificate: executarea corectă a îmbinărilor sudate si montarea corectă a 
secțiunilor de metal din santier. Va fi verificată executarea corectă a protecției la coroziune a structurilor metalice. 

Sistemul de protectie anticorozivă prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C3 se alege din tabelului de 
mai jos extras din GP 121-2013.  

Sisteme de protectie prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C3 

(1) Grosimea nominală de film uscat.  

(2) Divers - grunduri cu diverse tipuri de pigmenti anticorozivi.  

(3) Este recomandat să se verifice compatibilitatea după producătorul de vopsea.  

(4) Pentru grundurile pe bază de silicat de etil, este recomandat să se utilizeze unul din straturile suplimentare ca 
strat barieră. 

(5) Este de asemenea posibil să se lucreze cu o grosime de 40µm până la 80 µm cu conditia ca grundul ales bogat 
în zinc să convină pentru această grosime.  

Clasa de coroziune a elementelor structurale este prevăzută în tabelul de mai jos: 

 

Elemente Structurale  Clasa de coroziune conform SR ISO 9223, SR EN ISO 12944-2 

Stalpi, grinzi si contravantuiri orizontale si vertical localizate in interiorul structurii (suprastructura) C3 
 

4 PROIECT CADRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA, PROTECTIA MEDIULUI SI SITUATII DE 
URGENTA  

Proiectul cadru are urmatoarea structură: 

1. LEGI 

2. HOTĂRÂRI GUVERNAMENTALE 
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3. ORDONANŢE 

4. ORDINE 

5. CERINŢE TEHNICE 

6. INSTRUCŢIUNI 

7. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE 

 

  Generalităţi 

1. Proiectul a fost elaborat cu respectarea legislaţiei, normelor şi standardelor în vigoare, în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 

2. În cadrul proiectului au fost respectate şi aplicate toate prevederile de securitate şi sănătate în muncă în 
vigoare, în scopul asigurării condiţiilor normale de muncă. 

3. Înainte de a începe lucrul pe şantier: 

 Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă în domeniul construcţiilor trebuie efectuat înaintea, în timpul 
şi ulterior fazei de construcţie. 

 Ţinerea sub control a riscurilor pentru muncitori prin specificarea cerinţelor privind securitatea şi sănătatea 
în muncă, în caietele de sarcini pentru contractanţi. 

4. Managementul în şantier 

 Angajatorii şi şefii de lucrări trebuie să coopereze pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor. 
Acest obiectiv poate fi realizat prin: 

i. evitarea riscurilor pentru toţi lucrătorii; 

ii. evaluarea acelor riscuri care nu pot fi evitate; 

iii. combaterea riscurilor la sursă; 

iv. utilizarea măsurilor colective pentru protecţia lucrătorilor; 

v. utilizarea măsurilor individuale de protecţie, acolo unde nu există alte alternative; 

vi. stabilirea unor proceduri pentru situaţii de urgenţă; 

vii. informarea lucrătorilor în privinţa riscurilor existente şi a măsurilor pentru ţinerea sub control a acestora; 

asigurarea unei instruiri periodice şi corespunzătoare. 

5. Principalele pericole şi riscuri 

Pe un şantier de construcţii trebuie evitate căile de producere a unor accidente mortale, vătămări corporale sau 
îmbolnăviri profesionale, care includ: 

viii. căderea de la înălţime; 

ix. implicarea într-un accident de autovehicul; 

x. electrocutarea; 

xi. îngroparea în cursul executării unei săpături; 
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xii. lovirea produsă de un material aflat în cădere; 

xiii. inhalarea de fibre de azbest; 

xiv. suferirea unei afecţiuni dorsale, provocată de manipularea unor materiale grele; 

xv. contactul cu substanţe periculoase; 

xvi. suferirea unei pierderi a auzului, cauzată de zgomotul puternic. 

 

25. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

26. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, modificată şi 
completată de OUG 91/2007. 

27. Legea nr. 130/1999 republicata şi completată de Legea 403/2005 privind unele măsuri de protecţie a 
persoanelor încadrate în muncă. 

28. Legea nr. 245/2004 republicata, privind securitatea generală a produselor. 

29. Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de 
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. 

30. Legea nr. 101/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii. 

 

1.  Hotărârea de guvern nr.300/2006 modificata si completata de HG 601/2007, privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.  

2. Hotărârea de guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006 actualizata. 

3. Hotărârea de guvern nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de 
muncă. 

4. Hotărârea de guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 

5. Hotărârea de guvern nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securitatii şi sănătataii 
lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subtereran. 

6.  Hotărârea de guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 
sănătate la locul de muncă. 

7.  Hotărârea de guvern nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. 

8. Hotărârea de guvern nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea  securităţii lucrătorilor 
care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive. 

9. Hotărârea de guvern nr. 1876/2006 modificata si completata de HG 601/2007, privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii.  
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10. Hotărârea de guvern nr. 493/2006 modificata si completata de HG 601/2007, privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, semnalizarea de 
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. 

11. Hotărârea de guvern nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.  

12. Hotărârea de guvern nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. 

13. Hotărîrea de guvern nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca 
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici. 

13. H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul  României. 

 14. H.G. nr. 1407/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 
de combustibil. 

15.  H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase. 

 16. H.G. nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi 
deteriorării. 

 17. H.G. nr. 79/2009 pentru modificare H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanţe periculoase. 

 

CAP.III ORDONANŢE 

 Ordonanaţa de urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme 
pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. 

 

CAP. IV ORDINE 

1. Ordinul nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în 
caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase. 

2. Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – 1993, aprobat de MLPAT cu Ordinul 
nr.9/N/15.03.1993. 

 

CAP. V  CERINŢE TEHNICE 

 În scopul evitării accidentelor de muncă, a incendiilor şi exploziilor, a îmbolnăvirilor profesionale, a 
asigurării securităţii personalului şi instalaţiilor, precum şi pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor 
normative în vigoare se va incheia o CONVENŢIE tip SSM-HSEQ, "Securitate si sanatate in munca, protectia 
mediului si Situatii de urgenta”, între beneficiar şi executantul lucrărilor de investiţii (constructor, prestator de 
servicii, etc). 

 Se atrage atenţia în mod special ca lucrările de săpături cât şi cele care necesită foc deschis se vor executa 
numai în baza permiselor adecvate emise de beneficiar pentru acest tip de lucrări şi în conformitate cu condiţiile 
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impuse de acestea şi a celor stabilite în CONVENŢIE tip SSM-HSEQ, "Securitate si sanatate in munca, protectia 
mediului si Situatii de urgenta”. 

 

CAP. VI INSTRUCŢIUNI DE LUCRU PROPRII CARE CONŢIN  MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ  

 1. Sunt interzise săpăturile cu adâncimi mai mari de 1m (şanţuri, gropi, canale, etc.), fără a se sprijini pereţii 
sau asigura panta corespunzătoare a taluzului şi fără împrejmuirea şi marcarea acestora cu semne distinctive, 
vizibile în orice condiţii atmosferice, pe timp de zi şi noapte. La sprijinirea pereţilor săpăturilor se va avea în vedere 
posibilitatea slăbirii rezistenţei solului sub acţiunea apei, razelor solare, apropierii de drumuri şi căi ferate. 

 2. Este interzisă ridicarea de schele, pentru reparaţii sau construcţii, ca şi efectuarea de lucrări la înalţime 
şi lucrări de săpătură în apropierea reţelelor electrice, la distanţe mai mici decât cele prevăzute de normele în 
vigoare, iar acolo unde este posibil, liniile respective să fie scoase de sub tensiune, cu respectarea prevederilor 
normelor de specialitate. Asemenea lucrări se execută numai sub supravegherea (conducerea) directă a 
persoanelor calificate şi numai pe bază de permis de lucru emis de cei in drept. 

 La executarea săpăturilor se va ţine seama de evitarea deteriorarii reţelelor de cabluri subterane (electrice, 
telefonie, etc.), reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă, precum şi a celor de gaze naturale. 

 Pentru prevenirea accidentelor la subtraversarea estacadelor şi accesul pe acestea se vor monta 
obligatoriu limitatoare metalice de gabarit şi de acces persoane, inscripţionate şi semnalizate corespunzător. 

 3. La manipularea încărcăturilor, cu ajutorul utilajelor specifice de ridicare se face numai vertical pentru a 
se evita balansarea acestora. 

 Înainte de a da semnalul de ridicare a unei încărcături se vor verifica toate cablurile, chingile sau alte 
legături să fie aplicate corect pe încărcătură şi asigurate în cârlig. Încărcătura trebuie să fie bine echilibrată şi să 
nu vină în contact cu alte obiecte. 

 Atunci când o încărcătură nu se echilibrează bine şi este observată în timpul ridicării macaragiul va acţiona 
imediat semnalul de alarmă şi va coborî aceasta pentru rearanjare. 

 Pe durata deplasării încărcăturii, semnalizatorii vor dirija mişcarea astfel încât să se evite orice pericol sau 
accident de muncă. 

 Nu este permis ca aparatele de ridicat să rămână deasupra utilajelor în funcţiune cu sarcină în cârlig. 

 Transportul manual al obiectelor grele se face cu ajutorul cleştilor de ridicare. 

 Instituţiile şi persoanele fizice implicate în derularea prezentului proiect sunt obligate să asigure conform 
HG nr. 1146/2006 (privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă), echipament de muncă adecvat. 

 Fiecare persoană este obligată să poarte şi să-şi verifice, înainte de a intra la lucru, întregul echipament 
aflat în dotare, să solicite înlocuirea celui degradat şi completarea acestuia în funcţie de operaţiile ce urmează a le 
efectua, să cunoască modul de a utiliza acest echipament în tot timpul lucrului. 

 În afara prezentei legislaţii şi actelor normative în vigoare, unităţile de profil au obligaţia de a elabora şi 
respecta: planul de securitate si sanatate, precum si planul propriu de securitate şi sănătate în muncă care va 
include evidenta zonelor cu risc ridicat si specific, respectiv masurile specifice fiecărei operaţii la punctele de lucru 
şi care vor fi aprobate de către conducerea unităţii respective. 
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 Principalele zone cu risc ridicat si specific ce trebuie sa conţina măsuri de securitate şi sănătate în muncă 
sunt: 

a.  realizarea de lucrări în zone cu risc ridicat de accidente (instalatii petroliere de suprafata, retele de gaze, 
etc.); 

b.  prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat; 

c. lucrul la înălţime; 

d. lucrări in instalatiile electrice; 

e. lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii; 

f. lucrări de executare a construcţiilor înalte prin liftări şi glisări; 

g. lucrări de construcţii şi confecţii metalice; 

h. lucrări de săpături, spijiniri, montaj conducte, tuburi si armături; 

i. lucrări de terasamente, izolaţii, reparaţii, consolidări, demolări si translaţii de clădiri; 

j.     lucrul cu utilaje mecanizate şi echipamente de ridicat. 

 În cazul producerii de accidente în timpul execuţiei sau în timpul exploatării, reviziilor şi reparaţiilor 
investiţiei proiectate, executantul şi respectiv beneficiarul va acorda primul ajutor aplicând indicaţiile 
corespunzatoare prevăzute în instrucţiunile pentru prim ajutor medical la locul accidentului.  

   

CAP. VII PRECIZĂRI SUPLIMENTARE 

1. Pentru execuţia lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamentele tehnice certificate din punct de 
vedere al securităţii muncii. 

2. Măsurile de securitate şi sănătate în muncă menţionate mai sus nu sunt limitative. Ele vor fi completate de 
executant cu orice alte măsuri, care se consideră necesare, pentru prevenirea accidentelor tehnice, umane şi 
limitarea efectelor lor în cazul în care s-au produs. 

3. Dacă pe parcursul executării lucrărilor apar situaţii neprevăzute se va opri lucrul şi se va anunţa beneficiarul 
pentru a analiza situaţia şi pentru a indica măsurile de securitate si sănătate în muncă necesare la reluarea lucrului. 

4. Pe toată durata executării lucrărilor, se va asigura personal competent care să supravegheze permanent 
respectarea tuturor măsurilor de securitate si sănătate în muncă. 

Se precizează că  prin “execuţia lucrărilor” se  înţelege  atât  execuţia în uzină cât şi montajul pe şantier. 

  

 

INTOCMIT 

Ing. DANIEL SECELEANU 
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NOTE:

Categoria de importanta a constructiei - "D" = redusa, conform HG 766/1997
Domeniile de exigenta - A1, A2, conform OG 777/2003
Clasa de importanta - expunere a constructiei - IV - cladiri de importanta redusa, ɣ

I

 = 0.8, conform CR 0/2012
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag=0.35g, conform P 100-1/2013
Valoarea perioadei de colt, TC=1.00 sec., conform P 100-1/2013
Clasa de rezistenta si expunere a elementelor din beton armat - C12/15 XC2, conform NE 012-1/2007
Clasa de rezistenta si expunere a elementelor din beton simplu - C8/10 X0, conform NE 012-1/2007
Dimensiunea maxima a agregatului ag=16mm, Ciment CEM II-A, S42.5R, S3
Marca otelului utilizat pentru armare - Otel beton PC52 SR 438-1:2012

          Otel beton OB37 SR 438-1:2012
Acoperirea minima cu beton a armaturilor in fundatii este de 5cm.
Toate armaturile sunt cotate in cm si la interiorul barelor. Etrierii vor fi fasonati cu ciocurile la 180 grade.

Adancimea de fundare este -0.80m fata de cota terenului.

La executarea sapaturilor vor fi chemati la fata locului un inginer geotehnician, cel care a executat studiul geotehnic sau
altul, si proiectantul de rezistenta pentru intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a terenului de fundare si
confirmarea cotei de fundare a constructiei.
Ultimii 15cm de sapatura se vor excava in ziua inceperii turnarii betonului, pentru a nu se modifica caracteristicile
parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare.

NOTA GENERALA:

Orice modificare asupra prezentului Proiect Tehnic facuta fara acordul scris al Proiectantului
este responsabilitatea Beneficiarului si atrage dupa sine anularea Proiectului.
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Construire împrejmuire teren situat în incinta complexului
”GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL PETROL”
Municipiul Câmpina, b-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 4, Jud. Prahova
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PROIECTAT

ȘEF PROIECT

SPECIFICAȚIE NUME SEMNĂTURA SCARA

DATA:

PROIECT
NR.

FAZA:

PLANȘA
NR.

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANȘĂ:

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L.
Mun. Câmpina, Str. Dr. Constantin Istrati,
Nr. 5, Jud. Prahova
Nr. Reg. Com.: J29/1541/2017,CUI:37814334

VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNĂTURA CERINȚA REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică

VERIFICATOR Referat de verificare de calitate nr. _______, data __________

CANTATI:

Sapatura: 25.0 mc;
Cofraje: 205 mp;
Beton:

- C8/10: 12.0 mc;
- C12/15: 23.0 mc;

Armatura:
- PC52: 1164 kg;
- OB37: 614 kg;

Otel S235J2: 2200 kg;
Suprafata protejata: 75 mp;
Panouri plasa bordurata 2000x2500mm: 102 buc.
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NOTA GENERALA:

Orice modificare asupra prezentului Proiect Tehnic facuta fara acordul scris al Proiectantului este
responsabilitatea Beneficiarului si atrage dupa sine anularea Proiectului.

arh. Ioana INCA

ing. Daniel SECELEANU

ing. Daniel SECELEANU

1:20

19/2017

D.T.A.C.
P.T.-D.E.

R02

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI, CÂMPINA

Construire împrejmuire teren situat în incinta complexului
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PROIECTAT

EF PROIECT

SPECIFICA IE NUME SEMN TURA SCARA

DATA:

PROIECT
NR.

FAZA:

PLAN A
NR.

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLAN :

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L.
Mun. Câmpina, Str. Dr. Constantin Istrati,
Nr. 5, Jud. Prahova
Nr. Reg. Com.: J29/1541/2017,CUI:37814334

VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMN TURA CERIN A REFERAT de verificare / RAPORT de expertiz  tehnic

VERIFICATOR Referat de verificare de calitate nr. _______, data __________

NOTE:

Categoria de importanta a constructiei - "D" = redusa, conform HG 766/1997
Domeniile de exigenta - A1, A2, conform OG 777/2003
Clasa de importanta - expunere a constructiei - IV - cladiri de importanta redusa, I = 0.8, conform CR 0/2012
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag=0.35g, conform P 100-1/2013
Valoarea perioadei de colt, TC=1.00 sec., conform P 100-1/2013
Clasa de rezistenta si expunere a elementelor din beton armat - C12/15 XC2, conform NE 012-1/2007
Clasa de rezistenta si expunere a elementelor din beton simplu - C8/10 X0, conform NE 012-1/2007
Dimensiunea maxima a agregatului ag=16mm, Ciment CEM II-A, S42.5R, S3
Marca otelului utilizat pentru armare - Otel beton PC52 SR 438-1:2012, Otel beton OB37 SR 438-1:2012
Acoperirea minima cu beton a armaturilor in fundatii este de 5cm.
Toate armaturile sunt cotate in cm si la interiorul barelor. Etrierii vor fi fasonati cu ciocurile la 180 grade.
Adancimea de fundare este -0.80m fata de cota terenului.
La executarea sapaturilor vor fi chemati la fata locului un inginer geotehnician, cel care a executat studiul geotehnic sau altul, si proiectantul
de rezistenta pentru intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a terenului de fundare si confirmarea cotei de fundare a constructiei.
Ultimii 15cm de sapatura se vor excava in ziua inceperii turnarii betonului, pentru a nu se modifica caracteristicile parametrilor fizico-mecanici
ai terenului de fundare.
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ELEVATIE POARTA ACCES PIETONAL
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NOTA GENERALA:

Orice modificare asupra prezentului Proiect Tehnic facuta fara acordul scris al Proiectantului este
responsabilitatea Beneficiarului si atrage dupa sine anularea Proiectului.

arh. Ioana INCA

ing. Daniel SECELEANU

ing. Daniel SECELEANU
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COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI, CÂMPINA

Construire împrejmuire teren situat în incinta complexului
”GRUP COLAR INDUSTRIAL PETROL”
Municipiul Câmpina, b-dul. Nicolae B lcescu, nr. 4, Jud. Prahova

ELEVA IE POART  ACCES AUTO.
ELEVA IE POART  ACCES PIETONAL

A1, A2

12.2017DESENAT

PROIECTAT

EF PROIECT

SPECIFICA IE NUME SEMN TURA SCARA

DATA:

PROIECT
NR.

FAZA:

PLAN A
NR.

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLAN :

EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L.
Mun. Câmpina, Str. Dr. Constantin Istrati,
Nr. 5, Jud. Prahova
Nr. Reg. Com.: J29/1541/2017,CUI:37814334

VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMN TURA CERIN A REFERAT de verificare / RAPORT de expertiz  tehnic

VERIFICATOR Referat de verificare de calitate nr. _______, data __________

NOTE:

Categoria de importanta a constructiei - "D" = redusa, conform HG 766/1997
Domeniile de exigenta - A1, A2, conform OG 777/2003
Clasa de importanta - expunere a constructiei - IV - cladiri de importanta redusa, I = 0.8, conform CR 0/2012
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag=0.35g, conform P 100-1/2013
Valoarea perioadei de colt, TC=1.00 sec., conform P 100-1/2013
Calitatea otelului: S235 J2, conform SR EN 10025-2
Categoria de executie "B"
Sudurile vor avea nivelul de acceptare "C"
Sudurile neprecizate pe desen vor avea grosimea egala cu 0,7 din grosimea celui mai subtire dintre cele doua
elemente care se sudeaza si lungimea pe toate portiunile in contact.
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