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NESECRET
Exemplar unic
Nr. ____________
Târgoviște, ___/___/______

CAIET DE SARCINI
„Reparații curente acoperiș clădire 48-61-01 la Detașament Pompieri Pucioasa”

Prezentul caiet de sarcini detaliază condiţiile de execuţie a lucrărilor de reparații
curente ale învelitorii şi acoperişului tip şarpantă, aferente clădirii 48-61-01.

I. DATE GENERALE
1.1. OBIECTUL prezentului caiet de sarcini îl constituie:
achiziția de lucrări de „Reparații curente acoperiș clădire 48-61-01 la Detașament Pompieri
Pucioasa” constând în înlocuire învelitoare cu păstrarea configurației actuale, reparații și
înlocuiri locale ale materialului lemnos la șarpantă, astereală, pazie, sageac, înlocuirea
sistemului de evacuare a apelor pluviale.
1.2. BENEFICIAR: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BASARAB I” al jud.
Dîmbovița, Târgoviște, șos. Găești, nr. 9, jud. Dâmbovița, tel. 0245/611212, fax 0245/634020,
adresă e-mail tehnic@isudb.ro
1.3. AMPLASAMENT: Detașamentul de Pompieri Pucioasa, mun. Pucioasa, b-dul.
Trandafirilor, nr. 185, jud. Dâmbovița
1.4. SURSA DE FINANŢARE: Bugetul de stat
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1.5. TERMEN DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR: 10 zile de la data emiterii Ordinului
de începere a lucrărilor
Toate dispoziţiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor fi respectate cu stricteţe de
antreprenor.
Autoritatea contractantă are dreptul să mărească sau să micşoreze cantităţile de
lucrări pe perioada execuției acestora acestora în limita fondurilor alocate.
Antreprenorul va lua toate măsurile necesare de pază, pentru prevenirea incendiilor de
pe şantierul lucrării, fiind răspunzător de toate pagubele ce s-ar aduce, atât şantierului, cât şi
construcţiilor învecinate din cauza incendiilor ce ar lua naştere din lipsa acestor măsuri.
Antreprenorul este responsabil de ordinea printre lucrătorii săi. El este obligat a lua
toate măsurile şi a realiza toate dispozitivele necesare astfel ca lucrătorii săi şi toţi cei care
activează pe şantier, sa fie feriţi de accidente. Pentru orice accident survenit pe şantier. în
timpul şi din cauza naturii lucrărilor, antreprenorul rămâne singurul responsabil, atât faţă de
familia accidentaţilor, cât şi faţă de autorităţi. Antreprenorul va ajuta întotdeauna autorităţile
publice în cercetările ce le-ar avea pe şantier. Antreprenorul va menţine curăţenia şi ordinea
pe şantier şi va veghea la respectarea condiţiilor elementare de igienă necesare unui şantier.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, antreprenorul are
obligaţiile:
1) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe
şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul
său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi predate către achizitor) în
starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
2) pe durata derulării contractului, responsabilitatea privind pregătirea personalului
executantului pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă cade în sarcina acestuia:
3) comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unui accident de muncă al unui angajat al
executantului se face prin grija acestuia chiar dacă îşi desfăşoară activitatea într-un
perimetru al Ministerului Afacerilor Interne, predat temporar până la finalizarea
lucrărilor.
4) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protecţie. îngrădire, alarmă şi pază. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de
către achizitor sau de către alte autorităţi competente. în scopul protejării lucrărilor sau
al asigurării confortului riveranilor;
5) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor,
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi
de metodele sale de lucru.
După terminarea lucrărilor, se va proceda la recepţia lucrărilor de către o comisie numită de
beneficiar. Această recepţie se va face consemnându-se rezultatul într-un proces verbal de
recepţie. Pe parcursul executării lucrărilor nu se vor face recepţii parţiale ale lucrărilor.
II. SPECIFICAŢII TEHNICE PRIVIND LUCRĂRILE
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă
prezentată care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în
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considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.
Rolul diferitelor părţi implicate în proiect este definit de Legea nr. 10/1995.
Contractantul câştigător va furniza toate utilajele, materialele, lucrările, sculele,
echipamentele, serviciile de administraţie, inspecţie, va efectua toate încercările în
conformitate cu cerinţele ce intervin pe parcursul lucrărilor de execuţie.
Lucrările vor fi efectuate în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.
Lucrările trebuie executate în modul cel mai corect şi complet, astfel încât să conducă
la îndeplinirea condiţiilor cerute de beneficiar (în limitele impuse de normativele şi
standardele în vigoare). Beneficiarul va avea dreptul să respingă orice lucrare şi materiale care
nu corespund normelor în vigoare.
Lucrările vor fi atent verificate de antreprenor în ceea ce privesc toate gabaritele,
condiţiile de pe teren, respectarea condiţiilor de arhitectură şi coordonarea corespunzătoare cu
toate specialităţile de pe şantier.
Executantul va solicita furnizorilor declarații de conformitate, certificate de
calitate şi garanţie.
Pentru elaborarea unei oferte corespunzătoare, este necesar ca ofertantul să viziteze
amplasamentul, să analizeze lucrările ce urmează a fi executate, să ia în calcul toate lucrările
necesare a se executa pentru finalizare şi punere în funcţiune. În acest sens, ofertantul va
transmite o solicitare pe adresa de e-mail tehnic@isudb.ro, care să cuprindă data şi ora de
vizitare a amplasamentului, precum şi datele de identificare ale persoanei.
Menționăm că este obligatoriu ca ofertantul să cuprindă în ofertă toate lucrările,
material mărunt, transport, manipulare, manoperă, contribuţia asiguratorie de muncă
(CAM), cheltuielile indirecte, elaborare documentaţie tehnică, pe care le consideră
necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor.
Folosirea normelor şi standardelor româneşti va prevala în Contractul pentru lucrări şi
în absenţa Standardelor Româneşti pentru lucrările specifice, se vor folosi standarde pentru
lucrări similare sau Standarde Europene relevante. Contractorul trebuie să respecte normele
de sănătate şi de protecţie a muncii în vigoare. De asemenea, trebuie să respecte normele de
incendiu, mai ales când se folosesc substanţe periculoase. Măsurile particulare care se vor lua
şi recomandările pentru transportul şi depozitarea adecvată a materialelor de construcţie se
vor găsi în diverse capitole ale acestui caiet de sarcini.
DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI:
- Clădire 48-61-01 cu funcțiuni administrative
- Regim de înălțime:
P+2
- Anul punerii în funcțiune:
1999
- Suprafață construită:
358 mp
- Suprafață desfășurată:
1.074 mp
- Fundații:
beton armat
- Structură de rezistență:
cadre din beton armat
- Pereți:
zidărie de cărămidă
- Planșee:
beton armat
- Șarpantă:
lemn
- Învelitoare:
țiglă ceramică profilată
Nesecret
pag. 3 / 12

Nesecret

- Categoria de importanță (conform H.G. nr.
B - construcţii de importanță deosebită
766/1997):
- Clasa de importanță (conform Normativ P100I - construcții esențiale pentru
1/2006):
societate
- Clădirea nu are valoare arhitecturală, artistică, ambientală, istorică sau de vechime și nu
prezintă elemente cu valoare arhitecturală, aristică, ambientală, istorică sau de vechime.
SITUAŢIA EXISTENTĂ:
Acoperişul clădirii 48-61-01 este de tip şarpantă, cu structură de lemn formată din
coamă, popi, pane, contrafişe, căpriori, etc. Învelitoarea actuală este din ţiglă ceramică cu un
grad avansat de degradare (crăpături, fisuri, dizlocări, etc) cauzat atât de fenomenele meteo
(grindină) cât și de uzura normală pe parcursul celor 22 ani de exploatare. Șarpanta, astereala
și planșeul peste etajul 2 prezintă degradări locale datorită infiltrării apelor pluviale.
Jgheaburile şi burlanele sunt degradate şi ruginite iar înlocuirea acestora se impune pentru
evitarea scurgerii apei pe faţadele clădirii şi implicit degradarea acestora.
DESCRIEREA LUCRĂRILOR:
Lucrările de reparații curente ce urmează a fi executate sunt următoarele:
- desfacere învelitoare din țiglă ceramică pe toată suprafața
- revizuire șarpantă și astereală din lemn și înlocuire elemente deteriorate
- revizuire elemente lemn lucarne existente și înlocuire elemente deteriorate
- montare de folie de protecție anticondens
- montare sistem învelitoare cu tablă din oțel profilată tip țiglă
- înlocuire sistem evacuare ape pluviale
Lucrările nu modifică structura de rezistenţă a construcţiei existente.
Lucrările nu modifică aspectul architectural al construcţiei existente.
Lucrările nu se schimbă forma acoperişului construcţiei existente.
În vederea pregătirii desfacerii învelitorii existente, se va desfiinţa coşul de fum care
nu mai este funcțional, realizat din zidărie de cărămidă plină, existent la nivelul podului.
Cărămizile vor fi demontate treptat, de sus în jos, cu respectarea legislaţiei in vigoare.
După desfacerea ţiglelor ceramice se va trece la realizarea consolidărilor locale de la
nivelul șarpantei. Șipcile de la nivelul învelitorii pe care este montată ţigla ceramică, se vor
desface numai după ce lucrările de consolidare ale scheletului din lemn al şarpantei au fost
realizate.
Desfacerea coşului de fum dezafectat, a învelitorii din ţiglă ceramică, a jgheaburilor,
burlanelor, paziilor si asterealei degradate, se vor face cu recuperarea, reconditionarea,
prelucrarea și gestionarea în condiţiile stabilite de lege, a resurselor materiale rezultate,
reintegrarea în natură a materialelor nerecuperabile, asigurandu-se securitatea maximă a
personalului la execuţia a lucrărilor. Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului,
având la bază o justificare economică. Personalul va fi instruit asupra procesului tehnologic,
asupra succesiunii fazelor și operaţiilor și a măsurilor de protecţia muncii. Se vor lua masuri
de protecţie a vecinătăţilor prin: evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a şocurilor,
prin degajări mari de praf, precum si prin asigurarea acceselor necesare la aceste vecinătăţi.
Se vor lua masuri de protecţie a mediului inconjurator.
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Demontarea invelitorii se va începe de la cota cea mai înaltă și se va realiza fără a
afecta rezistenta construcţiei. Demontarea se va efectua respectând ordinea logică a
operaţiilor, pornind de la coamă către streaşină, începând cu demontarea accesoriilor,
continuând cu învelitoarea propriu-zisă, dinspre exterior către interiorul construcţiei apoi a
luminatoarelor, lucarnelor şi încheind cu elemente aferente şarpantei. Materialul lemnos
rezultat din desfacerea elementelor de şarpantă se coboară bucată cu bucată, când este cazul,
sau în legături cu ajutorul frânghiei şi scripetelui, evitând aglomerarea spaţiului de lucru şi
supraîncărcarea podului. Ordinea operaţiilor de demontare se va stabili în conformitate cu
caracteristicile construcţiei respective astfel incât eventualele operaţii de tăiere sau sudare a
unor ansambluri nedemontabile să nu creeze pericolul de aprindere a elementelor
combustibile ale construcţiei. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai miei de 3 m
faţă de elementele sau materialele combustibile (carton sau pânză bitumată, poliester, lemn
etc.) fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare etc.). Zilnic, după
terminarea programului de lucru acoperişul se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate.
Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol
de producere a incendiilor. Pe timpul executării lucrărilor la şarpantă şi învelitoare este
interzis focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute şi
asigurate cu protecţiile necesare. Se recomandă lucrul pe podine la desfacerea elementelor
aflate la înălţime.
La efectuarea lucrărilor de demolare se va avea în vedere respectarea normelor tehnice
şi măsurilor de securitate şi sănătate a muncii. Se interzice supraîncărcarea planşeului de sub
învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate.
Transportul şi evacuarea materialelor demontate din şi de pe acoperiş se va realiza
astfel ca să nu se producă degradarea lor, utilizând pentru acestea jgheaburi, palete,
containere, precum şi dispozitive şi utilaje corespunzătoare. Materialele recuperate din
acoperiş se sortează, recondiţionează şi se depozitează corespunzător.
Învelitoarea existentă va fi înlocuită cu o învelitoare din panouri metalice profilate
(ţiglă metalică), complet accesorizată cu coame, dolii, păzii, racorduri, podine, accesorii de
montaj, de etanşeizare, de ventilare, parazăpezi, jgheaburi, burlane şi elemente de racordare,
bride jgheab, prelungitoare intermediare, racorduri jgheab-burlan, coturi, brăţări, ramificaţii,
manşoane, coturi de evacuare, cârlige presate pentru jgheab, cârlige cu agrafe nituite montate
pe pazie verticală, piese de îmbinare cu garnituri de etanşare, capace autoblocante.
Panourile metalice profilate se vor poza şi monta pe rigle (şipci şi contrasipci) din
lemn. Suprafaţa de reazem/contact va fi de minim 50 mm lăţime. Distanţa dintre rigle
(interax) este variabilă la panourile metalice profilate, în funcţie de caracteristicile fizicomecanice ale panoului (tip, profil, grosime tablă), de pantă şi de încărcările uniform distribuite
preconizate. Fixarea se face, conform indicaţiilor producătorului, cu mijloace mecanice
(şuruburi autofiletante, șuruburi pentru lemn, etc.) prevăzute cu elemente de etanşare şi de
protecţie (garnituri etanşare, capacele protecţie). Acoperişurile cu panouri metalice profilate
pot închide spații necondiţionate sau condiţionate termic.
Panoul aplicat pe reazem (riglă cu lăţimea de contact de minim 50 mm) va depăşi
marginea acesteia cu minim 50 mm. Elementele ce depăşesc planul învelitorii (elemente dc
iluminare/acces, scări, podine, elemente de producere de energie, instalaţii ventilaţii, etc.) se
vor monta/fixa numai pe structura de rezistenţă (pane, căpriori nu pe rigle). La suprapunerile
transversale (în lungul pantei), etanşate suplimentar, coaserea intre panourile profilate se va
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face pe aripa marginală, înclinată (nu pe capul ondulei/cutei), iar la cele neetanșate
suplimentar coaserea între panouri se va face pe capul ondulei/cutei. La suprapunerile
longitudinale, etanşate suplimentar, cordonul de etanşare se va aplica în avalul elementelor de
fixare, la cca. 2-3 cm distanță de acestea.
Dimensionarea şi detalierea elementelor de colectare şi dirijare a apelor pluviale se va
face conform prevederilor producătorului de sistem.
Tabla din care sunt alcătuite panourile metalice profilate va corespunde cerinţelor
standardelor privind acoperirile metalice ale tablei din oţel precum şi pentru protecţia
suplimentară peliculară. Pentru panourile profilate sistemul de rigle suport va fi dimensionat
conform reglementarilor privind rezistența şi stabilitatea. Numărul fixărilor mecanice este
indicat de producător (pentru acţiuni normale) dar trebuie verificat.
Pe conturul unei suprafeţe de acoperiş, pe minim 1 m lățime, elementele de bordare și
panourile de învelitoare vor fi ancorate/fixate întărit, pentru a preveni eventuale degradări ca
efecte ale acţiunii factorilor de mediu (vânt, zăpadă, gheață).
Pentru panourile peliculizate, suplimentar se vor prevedea vopsiri de retuş (cu produse
indicate de fabricant) ale zonelor degradate și ale muchiilor noi, tăiate (cu foarfecă manuală),
rezultate la punerea în operă.
Sub învelitoare, se va prevedea folie de protecție-anticondens.
Fixarea panourilor metalice profilate se face cu mijloace de fixare specifice (şuruburi)
prevăzute cu garnitură de etanşare şi căpăcel de protecţie, de regulă, pe cuta inferioară,
conform prevederilor producătorului. Mijloacele de fixare vor fi protejate anticoroziv
(zincate. cadmiate, inox, etc).
La îmbinarea longitudinală dintre panourile profilate, fixarea panoului superior se va
face excentric, pe ondula inferioară, astfel încât să se preseze (strângă) suprapunerea.
Urmărirea comportării în exploatare se va face în conformitate cu prevederile
reglementărilor specifice în vigoare.
Întrucât lucrările se vor desfăşura fără dezafectarea temporară a funcţionalităţii clădirii
existente, se vor lua măsurile necesare de protecţie şi siguranţă a utilizatorilor: protecţia
spaţiilor interioare, împotriva intemperiilor previzibile, protecţia căilor de acces şi după caz, a
perimetrului circulabil din jurul construcţiei, etc.
Lucrările exterioare se vor desfăşura în condiţii normale, fără vânturi puternice, ploaie
sau ninsoare, la temperaturi pozitive, (în general peste 5°C).
La întreruperea lucrărilor pe timp limitat sau mai îndelungat (week-end, sărbători
legale, etc.) se vor lua măsurile de protecţie a construcţiei (spaţii inferioare, zone decopertate,
materiale perisabile, etc.) şi conservarea lucrărilor de execuţie în desfăşurare.
Depozitarea elementelor şi materialelor grele se va face pe suprafeţe asigurate din
punct de vedere al capacităţii portante şi, în general, se vor depozita dispersat (nu în sarcini
concentrate). La depozitare, materialele perisabile la umezire vor fi permanent protejate
împotriva apei, asigurându-se totodată ventilaţia, pentru a se preveni condensul (condens sub
prelată).
Se va avea în vedere că timpul prevăzut, dintre lucrările privind desfacerea şi
îndepărtarea învelitorii existente, până la executarea unui sistem provizoriu de protecţie
(acoperire) sau a sistemului definitiv prevăzut, să fie cât mai scurt şi, pe cât posibil, să nu
cuprindă zile nelucrătoare. Referitor la rezistenţa la coroziune electrochimică a elementelor de
învelitoare, de finisaj şi a sistemelor de ancorare se va evita contactul direct între următoarele
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metale: zinc - fier (oţel), zinc - cupru, fier (oţel) - cupru, aluminiu - fier, aluminiu - staniu
(cositor), aluminiu - cupru, aluminiu - plumb, aluminiu - zinc.
Executantul va întocmi împreună cu beneficiarul procese verbale privind diversele
faze ale execuţiei, în special pentru lucrările ascunse.
Procurarea materialelor şi accesoriilor aferente se va face conform nivelurilor de
calitate prevăzute în caietul de sarcini.
Lucrările propriu-zise de execuţie a învelitorii vor fi precedate de îndepărtarea din
zona de lucru a tuturor materialelor şi deşeurilor inflamabile şi/sau combustibile.
Se va verifica poziţionarea şi calitatea conformării şi montării tuturor elementelor la
care se raportează învelitoarea (elemente suport, de preluare şi scurgere a apelor pluviale,
sorturi, copertine, străpungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare, etc).
Montarea structurilor şi produselor/materialelor de învelitoare se va face pe zone şi
sensuri determinate, ţinându-se seama, în special, de direcţia vântului dominant, de pante, de
căile de acces, transport şi de manipularea materialelor, fără afectarea zonelor cu lucrări în
curs de execuţie sau terminate.
Se vor lua măsuri ca dotările de lucru (utilaje de ridicat, containere, paleți, dispozitive
de transport, etc.) să nu deterioreze suportul sau învelitoarea.
Producătorul de panouri, producătorul de sistem sau furnizorii de sistem vor pune la
dispoziţie detalii şi condiţii de montare şi elementele accesorii (elemente de tinichigerie, de
fixare, materiale de etanşare, de retuş, etc).
Ambalarea şi transportul panourilor profilate metalice se face în pachete, paletizat sau
containerizat, cu măsuri de protecţie împotriva deteriorării marginilor şi fețelor.
Pentru execuţia lucrărilor de desfacere, refacere/montare a învelitorilor şi straturilor
suport ale acestora se vor respecta: „Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea
învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri"” - indicativ NP 069/2014, precum şi toate
prevederile în vigoare ale legislaţiei specifice.
Pentru asigurarea nivelului corespunzător de realizare a ventilaţiei naturale în spaţiul
podului, includerile din scânduri deteriorare, aferente lucarnelor existente, vor fi refăcute.
CONDIȚII PENTRU MATERIALELE UTILIZATE
- pentru învelitoare: se vor folosi panouri profilate din tablă de oțel (ţiglă metalică) de min.
0,5 mm grosime, zincată pe ambele părți (strat de zinc 225-275 g/mp) și protejată cu poliester
(35 microni), culoare roșu-închis mat (RAL 3009), cu toate accesoriile și elementele de
montaj conform specificațiilor producătorului (șipcă, folie anticondens, dolii, coame,
frontoane, pazii, parazăpezi, etc)
- pentru sistemul de evacuare ape pluviale: se vor folosi jgheaburi din tablă de oțel de min.
0,5 mm grosime, semicircular, D=125 mm (RAL 3009) respectiv burlane din tablă de oțel de
min. 0,5 mm grosime, D= 87 mm (RAL 3009) prevăzute cu toate accesoriile de montaj
conform specificațiilor producătorului
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LISTA
cu cantități pe categorii de lucrări
Cod articol
deviz
RPCT26B1

Descriere

UM Cantitate

Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate
mp
520
cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct
pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor,
sorturilor si racordarii din tabla zincata
RPCXH13B Desfacerea asterelei invelitorii din scindura sau pfl incl.
mp
100
sortare si stivuire materiale.
RPCT41A1 Desfacerea izolatiei hidrofuge vechi in vederea refacerii
mp
520
RPCXI05A Demontare jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc.
m
215
RPCH10A1 Astereala invelitorii din scanduri de rasinoase, de 24 mm
mp
100
grosime, executate cu scanduri brute, la constructii
obisnuite
RPCH07E1 Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele
m
50
noi coame, pane
RPCH07D1 Inlocuirea de elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi m
50
popi *
RPCI37A# Invelitori placi tabla amprentata (tip tigla lindab) pentru
mp
520
invelitori acoperisuri
RPCI29B#
Sistem de burlane prefabr tip brass din tabla (protejata
m
130
anticorosiv)
RPCI29A# Sistem de jgheaburi prefabr tip brass din tabla (protejata
m
85
anticorosiv)
Notă: la articolele de deviz mai sus menționate ofertanții pot adăuga alte articole (de
transport, utilaje, alte elemente) pe care le consideră strict necesare pentru îndeplinirea
contractului.
Execuţia, verificarea şi recepţia lucrărilor de reparaţii curente care fac obiectul
prezentului caiet de sarcini se vor face în conformitate eu prevederile:
• C56-2002 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente;
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
• Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii (H.G. nr. 766/1997);
• Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi
postutilizarea construcţiilor (H.G. nr. 766/1997);
• Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor (P130/1999);
• Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor (P118/1999);
• Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi a elementelor
componente ale construcţiilor. Intervenţii la învelitori, acoperişuri, terase şi şarpante (NE
005/1997).
PRINCIPALELE STANDARDE DE REFERINŢA PENTRU MATERIALE:
• STAS 2111-71 Cuie cu cap plat, tip B pentru tabla şi carton
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•
•
•

STAS 2111- 71 Cuie cu cap conic, tip A pentru construcţii
STAS 942/86 și STAS 1949/86 Şipci de lemn (cherestea de răşinoase)
STAS 1949 - 86 Cherestea de răşinoase. Clase de calitate.

CONDIȚII GENERALE DE EXECUŢIE ȘI RECEPȚIE
Pe parcursul execuţiei lucrărilor de învelitori se va verifica:
• îndeplinirea condiţiilor de calitate a suportului învelitorilor;
• calitatea principalelor materiale ce intră în operă, conform standardelor şi normelor în
vigoare;
• corectitudinea execuţiei, conform prevederilor caietului de sarcini şi ale memoriilor
tehnice.
Înainte de executarea recepţiei, pe măsura executării lucrărilor, antreprenorul are
obligaţia de a anunţa beneficiarul despre executarea lucrărilor care prin tehnologia de execuţie
devin ascunse. Această activitate se va finaliza prin încheierea de procese verbale de lucrări
ascunse și procese verbale de recepţie calitativă.
Recepţia lucrărilor se va face la terminarea completă a execuţiei acestora pe baza
situației de lucrări consemnându-se cantitățile real executate din devizul ofertă.
Modalitatea de derulare a plăţilor se face pe baza următoarelor documente:
1. Măsurătoarea lucrărilor;
2. Devizul pe categorii de lucrări;
3. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
4. Documente care atestă calitatea materialelor puse în operă (certificate de garanţie şi
conformitate, agremente tehnice etc, în limba română), din care să reiasă respectarea
tuturor prevederilor din caietul de sarcini;
5. Documente care atestă calitatea executării lucrărilor, întocmite pentru lucrările
realizate şi confirmate de autoritatea contractantă.
6. Factura fiscală.
ELEMENTE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, APĂRAREA
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECȚIA MEDIULUI
La întocmirea caietului de sarcini s-au avut în vedere, printre altele, următoarele
normative si prescripţii privind sănătatea şi securitatea muncii:
- Legea nr. 319/2006 a securităţii si sănătăţii în muncă
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1.425/2006.
- H.G. nr 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare sau mobile.
Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, s-au avut în vedere următoarele normative
pe care constructorul le va respecta pe tot timpul executării şi dării în exploatare a lucrărilor:
- „Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor” – P118/1999;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi H.G. nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
- Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei (NP 073-2002);
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- Norme generale de apărare împotriva incendiilor - Ordinul 163 din 2007.
Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul
apărării împotriva incendiilor, aprobată cu OMAI nr. 87/2010
La executarea lucrărilor cât si în activitatea de exploatare se va urmări respectarea cu
stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate care vizează activitatea pe şantier.
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Executantul va adopta toate măsurile pe care le va considera necesare astfel încât orice
posibilităţi de accidentare sa fie excluse.
Pentru lucrările ce urmează a fi executate, personalul muncitor al executantului va fi
instruit pe linie de protecţia muncii de către responsabilul propriu S.S.M.
Pentru fiecare muncitor se va întocmi de către executant fişa de securitate şi sănătate
în muncă în care vor fi specificate materialul prelucrat, viza medicală pentru lucru la înălţime,
grupa sanguină.
Se vor verifica înainte de folosire: scările, schelele, scripeţii, macaraua. Personalul
muncitor trebuie sa posede cunoştinţe profesionale şi de protecţia muncii specifice lucrărilor
ce se execută precum şi cunoştinţe privind acordarea primului ajutor. Este necesar sa se facă
instructaj cu toţi oamenii care iau parte la execuția lucrărilor, precum şi verificări ale
cunoştinţelor referitoare la N.T.S.M. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul
muncitor de pe şantier. Pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamentul de
protecţie corespunzător în timpul lucrului sau de circulaţie prin şantier. Mecanismele de
ridicat vor fî deservite numai de personalul calificat. Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe
deasupra muncitorilor.
Pe timp nefavorabil (ploi, ninsoare, polei, ceaţă, vânt puternic, temperaturi sub +5°C).
lucrările exterioare se vor întrerupe.
Pentru muncitorii care lucrează pe schele se va prevedea un acces sigur prin scări
prevăzute cu balustrade de protecţie, montate anume şi verificate, fiind interzise accese
improvizate.
Legarea cu centuri de siguranţă a muncitorilor este obligatorie, iar când acestea nu
oferă suficientă securitate sau stânjenesc execuţia se va prevede în documentaţie amplasarea
sub tronsonul de lucru a unei plase generale, rezistente la căderea unui om.
Ridicarea materialului pe schele trebuie făcută în containere, baloţi, găleţi. Acestea nu
trebuie să agaţe în timpul ridicării nici un element de construcţie şi ele trebuie să fie asigurate
pentru a împiedica rotirea lor.
Utilajele de ridicat, acţionate electric, trebuie să fie legate la pământ, să fie complete şi
verificate. Manipularea lor se va face numai la către personal autorizat.
Se vor respecta şi măsurile de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor
specificate în normele de produs (standarde, agremente tehnice, norme sau mărci de
fabricaţie) asigurându-se echipamentul de protecţie precizat în aceste norme.
PROTECŢIA MEDIULUI
Atât pe timpul executării lucrărilor cat şi după terminarea acestora, antreprenorul are
obligaţia sa respecte legislaţia de mediu în vigoare. Spaţiile şi terenurile puse la dispoziţia sa
de către beneficiar, pentru buna desfăşurare a lucrărilor, vor fi aduse la starea iniţială pe
cheltuiala antreprenorului înainte de recepţia la terminarea lucrărilor.
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Neaducerea la starea iniţială a terenurilor, sau lăsarea deşeurilor de orice fel în zona
frontului dc lucru constituie un motiv suficient pentru amânarea recepţiei la terminarea
lucrărilor.
APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Se vor lua măsuri de propagandă vizuală de avertizare, de dotare cu materiale P.S.I. la
locul de muncă pentru evitarea şi limitarea unui eventual incendiu.
Se interzice fumatul în afara zonelor stabilite în acest sens.
Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul majorării activului de muncitori.
PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR, OFERTANŢII VOR PREZENTA LISTA
CU URMĂTORUL PERSONAL DE SPECIALITATE:
a) minim un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care va
îndeplini şi funcţia de coordonator în materie de securitate şi sănătate cu respectarea
art. 54 şi 55 din H.G. nr. 300/2006.
Se vor prezenta următoarele documente:
- certificatul de atestare;
- copie contract de muncă sau extras REV1SAL sau declaraţie de
disponibilitate
b) şef de şantier - să aibă studii în domeniul construcţiilor, cu experienţa specifică:
implicarea persoanei în cel puţin un contract la nivelul căruia să fi derulat activităţi
similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui contract.
Se vor prezenta următoarele documente:
- diploma de studii în domeniul construcţiilor:
- dovadă experienţă specifică:
- decizia de numire;
- copie contract de muncă sau extras REVISAL sau declaraţie de
disponibilitate.
CERINŢE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ
Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât sa asigure posibilitatea verificării
corespondenței acesteia cu specificaţiile din caietul de sarcini și anexele acestuia.
Prezentul caiet de sarcini nu are caracter limitativ, dar orice modificări sau completări
se vor putea face numai cu acordul beneficiarului.
Pentru principalele materiale utilizate se vor prezenta certificate de calitate, declaraţii
de conformitate, agremente tehnice. Lipsa acestor documente constituie motiv suficient pentru
admiterea cu obiecţii sau amânarea recepţiei.
Documentaţia a fost elaborată conform cerinţelor beneficiarului şi prescripţiilor
tehnice în vigoare. Orice modificare a documentaţiei se va face atunci când este necesar,
numai cu acordul investitorului. La execuţie se impune respectarea documentaţiei prezente cât
si a instrucţiunilor de montaj si utilizare primite la achiziţionarea materialelor.
La întocmirea acesteia s-au utilizat indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări
de reparații de construcțiile civile și industriale RpC.
Încadrarea lucrărilor în categoriile de lucrări menţionate este orientativă, antreprenorul
putând utiliza tehnologii proprii de lucru care îl pot avantaja în privinţa randamentului
Nesecret
pag. 11 / 12

Nesecret

executării lucrărilor în condiţiile în care exigenţele calitative sunt respectate. În schimb,
conţinutul categoriilor de lucrări din devizele ofertă trebuie să respecte descrierea naturii şi a
materialelor precizate în antemăsurători, acesta constituind un criteriu de calificare.
Pentru a se evita concurenţa neloială sau preţurile de dumping, ofertantul va anexa la
devizul ofertă, extrase de resurse. Se vor anexa: Extras de materiale (Formularul C6);
Extras de manoperă (Formularul C7); Extras utilaje (Formularul C8); Extras transport
(Formularul C9).
Utilizarea unei manopere orare sub salariul minim brut pe economie, fără posibilitatea
justificării acesteia, poate conduce la descalificarea ofertantului.
Traseul de deplasare al personalului muncitor este cel stabilit prin PROTOCOL
cu beneficiarul.
Este interzis accesul personalului muncitor al firmei executante în alte zone din
cazarmă în afară de aceea în care îşi desfăşoară activitatea stabilită la predarea
amplasamentului.
Pentru toate neregulile pe linie de protecţia muncii şi P.S.I. care pot avea loc pe
perioada execuţiei lucrărilor răspunde antreprenorul.
GARANŢII
Garanţia acordată pentru execuţia lucrărilor trebuie să fie de minim 3 (trei) ani de la
data recepţiei la terminarea lucrărilor şi se prelungeşte cu perioada remedierii
deficienţelor.
Durata maximă de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie este de 72 ore.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este Preţul cel mai scăzut.
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