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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIEVTIVUL DE INVESTITII 
 
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI  
  DE INVESTITll: "STATIE DE POMPARE APE PLUVIALE - INTRAREA 
SIGHISOARA, COM. STEFANESTII DE JOS, JUD. ILFOV"  
 
AMPLASAMENTUL: Comuna Stefanestii de Jos  
  
 lnvestitia se va amplasa pe domeniul public al Primariei Comunei Stefanestii de 
Jos, pe intrarea Sighisoara. 
  

 
1.2. INVESTITOR: Comuna Stefanestii de Jos - Judetul Ilfov 
 
1.3. BENEFICIARUL INVESTITIEI:  Comuna Stefanestii de Jos - Judetul Ilfov, 
      prin reprezentantul sau legal -  primar  
      D-nul  Stefan Ionel Robert 
 

1.4. ELABORATORUL PT+DE, CS:   S.C. GEOMATTER CONSULTING SRL 
              Splaiul Independentei nr. 273, sector 6, Bucuresti 

            Tel: +40766644165  
            e-mail: geomatter.consulting@gmail.com 
 
 

(Prezenta documentaţie a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, 

republicată în anul 2015, privind calitatea lucrărilor de constructii și în conformitate cu 

prevederile HG 907/2016 – privind etapele de elaborare și continutul – cadru al 

documentațiilor tehnico - economice). 

mailto:geomatter.consulting@gmail.com
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(Prezenta documentatie a fost intocmita cu respectarea normativului NP 133/2011: 

„Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare a localităţilor” -  Partea a II‐a: Sisteme de canalizare a localităţilor. Indicativ NP 

133/2–2011”) 

 „S.C. GEOMATTER CONSULTING S.R.L. a pregãtit aceastã documentaţie în 

concordanţã cu instrucţiunile Beneficiarului, pentru folosinţa lui unicã pentru proiectul mai 

sus menţionat. Toate informaţiile incluse în documentaţie aparţin firmei S.C. 

GEOMATTER CONSULTING S.R.L., aceasta având exclusivitatea drepturilor de 

proprietate asupra lor. Informaţiile conţinute în aceastã documentaţie nu vor fi folosite în 

alt scop şi de nici o altã persoanã fãrã acordul în scris al S.C. GEOMATTER 

CONSULTING S.R.L.” 

 

Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta, 

detaliaza si, dupa caz, optimizeaza, prin propunerile tehnice, scenariul/optiunea aprobata 

in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii. 

 

*                                    * 
* 
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2. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI  
 
2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI  
 
 Comuna Stefanestii de Jos este o unitate administrativ - teritoriala, din Romania, 
situata în centrul județului Ilfov, la nord-est de București, în câmpia Vlăsiei, pe 
malurile râului Pasărea, iar relieful ei este cel specific zonei de câmpie. Comuna se 
întinde pe o suprafață de 29 km², localitățile aflându-se de o parte și de alta a bălților 
formate de râu. 
 
Comuna Stefăneștii de Jos este mărginită la sud-vest de orașul Voluntari, la nord de 
comuna Dascălu, la est de comuna Afumați și la vest de comuna Tunari. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuna Stefanestii de Jos 
 
Comuna Stefanestii de Jos se intinde pe o suprafata de 29 km2 .. 
  
 In prezent, comuna Stefanestii de Jos dispune de un sistem centralizat de 
canalizare si de o statie de epurare ampalsata in partea estica a comunei.  
 
 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Pas%C4%83rea,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A 
DEFICIENTELOR 
 
 In prezent exista in comuna un sistem centralizat de canalizare menajera si 
pluviala, ce asigura colectarea, transportul si epurarea apelor uzate pentru o parte din 
strazile comunei. 
 
 Pe intrarea Sighisoara nu exista canalizare menajera si pluviala. 
 

      In comuna Stefanestii de Jos s-au executat unele retele de preluare ape 

pluviale pe strada Campina si strada Sighisoara, care datorita cotelor din teren 

existente au fost proiectate si executate corelat cu o dezvoltare ulterioara in zona 

intrarea Sighisoara. Reteaua existenta nu a corespuns cotelor de preluare, acesta 

zona fiind mai inalta, astfel ar fi rezultat o retea de canalizare cu o adancime de 

peste 5m, ceea ce ar fi marit nejustificat costul investitiei. 

Astfel, in situatia prezenta, pentru functionarea in conformitate a retelei de 

canalizare pluviala din zona, se impune executia unei statii de pompare ape 

pluviale pe intrarea Sighisoara, care sa preia apele pluviale din strazile Sighisoara, 

Campina, Cluj, Arad, Gutuiului, Caisului si Piersicului. Tot odata este necesara 

executia unei retele de canalizare pluviala cu o lungime de de 51,00 m, a unei retele de 

canalizare menajera cu o lungime de 144 m cu rol de preaplin si a unei conducte de 

refulare pentru statia de pompare cu o lungime de 82,00 m – toate aceste retele de 

conducte avand rolul de a asigura buna functionare a statiei de pompare.  Apele pluviale 

vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta pe str. Olanesti prin intermediul 

conductei de refulare. 

Se propune ca noua statie de pompare sa fie amplasat in spatiul verde de pe intrarea 

Sighisoara. 

Caracteristicile tehnice ale statiei de pompare vor fi:  Di 2.5m, inaltime=5m. 

Echipamentele de pompare vor fi dimensionate pentru Q=15l/s si H=8mCA. 

 

Responsabilitatea implementarii proiectului revine comunei Stefanestii de Jos, prin 

reprezentantul sau legal - privind gestionarea, implementarea si punerea in functiune a 

investitiei, care pe baza acestui proiectului tehnic si a detaliilor de executie va contracta 

lucrari de extindere a retelei de canalizare in vederea punerii in conformitate a retelei 
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existente. 

 
 In concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea 
Europeana, conform Directivelor 98/83/CE (Directiva apei potabile) si 91/271/CEE 
(Directiva apei uzate urbane) si urmarind imbunatatirea vietii si a infrastructurii 
rurale, se impune realizarea statiei de pompare, realizarea retelei de canalizare 
menajera cu rol de preaplin si a retelei de canalizare pluviale pe intrarea Sighisoara, 
com. Stefanestii de Jos. 
 
 
2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALZIAREA INVESTITIEI 
PUBLICE 
 
 Scopul investitiei ii constituie: 

 asigurarea ca debitele de apa pluviala provenite de pe strazile Sighisoara, Campina, 
Cluj, Arad, Gutuiului, Caisului si Piersicului vor fi colectate de reteaua de apa pluviala 
propusa pe intrarea Campina, iar de aici, prin intermediul statiei de pompare propuse 
si a conductei de refulare apele vor fi evacuate catre reteaua existenta din str. 
Olanesti. 

 asigurarea ca debitele de preaplin ale apei uzate menajere provenite de la statia de 
pompare de pe intrarea Sighisoara sunt colectate de reteaua de canalizare si 
evacuate in canalizarea existenta pe str. Olanesti; 

 protejarea si imbunatirea calitatii mediului inconjurator; 

 cresterea numarului de persoane racordate la reteaua de canalizare. 
 

 Obiective investitiei sunt: 

 modernizarea si extinderea retelei de canalizare, care vor contribui la imbunatatirea 
sanatatii populatiei si protectiei mediului; 

 protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate ce sunt deversate 
necontrolat, cu efecte negative asupra sanatatii omului si mediului prin asigurarea de 
retele de colectare; 

 asigurarea colectarii corespunzatoare de apelor uzate in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 188/2002 si Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioar 

 
 
 Obiectivul proiectului este realizarea statiei de pompare in vederea 
modernizarii si extinderea sistemului de canalizare din com. Stefnaestii de Jos pe 
intrarea Sighisoara, conform normelor de calitate impuse de normativele in vigoare 
si legii nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
 
3.1. ZONA SI AMPLASAMENTUL 
 

 Lucrările proiectate se vor realiza pe intrarea Sighisoara, în localitatea Ștefăneștii 

de jos, județul Ilfov. 

 
 - clima și fenomenele naturale specifice;  
Clima este temperat continentală cu nuanță excesivă, cu veri călduroase și secetoase și 
ierni friguroase, dominate de prezența frecventă a maselor de aer rece continental din E, 
sau arctic din N și de vânturi puternice care viscolesc zăpada. Valorile medii multianuale 
ale temperaturii aerului înregistrează o ușoară creștere de la N (10.5 grade C) la S (11 
grade C). Regimul eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor dinspre NE (21.6 
%) și E (19.7 %) care bat cu viteze medii anuale de 2-2.5 m/s, cu maxime pe timpul iernii 
ce pot depăși 125 km/oră. 
 
 - geologia și seismicitatea;  
Conform „Cod de proiectare seismica P100-1/2013”, pentru cutremure cu interval mediu 
de recurenta IMR = 225 ani, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag 
= 0,30g (fig. 3.1.), iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,6 s. 
Conform STAS 6054/77 în zona adâncimea de îngheț este de 90 cm. 
 
 

Lucrarile proiectate se incadreaza in zonarea seismica, in izolinia ”81”, grade MSK 

conform SR11100/1-93. 

Pentru proiectarea seismica a constructiilor, teritoriul României este impartit in 

zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic in fiecare zona se considera, 

simplificat, a fi constant. Pentru centre urbane importante si pentru constructii de 

importanta speciala se recomanda evaluarea locala a hazardului seismic pe baza datelor 

seismice instrumentale si a studiilor specifice pentru amplasamentul considerat. 

Conform normativului P100/2013, intensitatea pentru proiectare a hazardului 

seismic este descrisa de valoarea de vârf a acceleratiei terenului, ag determinata pentru 

intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR), valoare numita in continuare „acceleratia 

terenului pentru proiectare”.  

Acceleratia terenului pentru proiectare pentru fiecare zona seismica corespunde 

unui interval mediu de recurenta de referinta de 225 ani. Zonarea acceleratiei terenului 

pentru proiectare, ag pentru cutremure din sursa sub crustala Vrancea si pentru 

cutremure din surse crustale in România este indicata in figura de mai jos, pentru 
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evenimente seismice având intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) IMR = 225 ani. 

Valoarea acceleratiei ag definita cu IMR = 225 ani se foloseste pentru proiectarea 

constructiilor la starea limita ultima.  

 

 

Valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având 

intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani 

Miscarea seismica intr-un punct pe suprafata terenului este descrisa prin spectrul 

de raspuns elastic pentru acceleratii. 

Actiunea seismica orizontala asupra constructiilor este descrisa prin doua 

componente ortogonale considerate independente intre ele si reprezentate prin acelasi 

spectru de raspuns. 

Spectrele normalizate de raspuns elastic pentru acceleratii se obtin din spectrele 

de raspuns pentru acceleratii prin impartirea cu valoarea ag. 

Conditiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colt) a 

spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului considerat, TC. Marimea TC descrie 

sintetic compozitia de frecvente (spectrala) a miscarilor seismice, in functie de conditiile 

locale de teren.   
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Perioada de control (colt) TC a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona 

(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori 

maxime in spectrul de viteze relative . 

In conditiile seismice si de teren din România, pentru cutremure având IMR  225 

ani, perioada de control (colt), TC a spectrelor de raspuns la componentele orizontale ale 

miscarii seismice este zonata pe baza datelor instrumentale existente. 

Pentru conditiile de teren caracterizate de TC≤0.7s, valoarea perioadei de control 

(colt) recomandata pentru proiectare este TC = 0.7s. 

Pentru conditiile de teren caracterizate de 0.7s<TC≤1.0s, valoarea perioadei de 

control (colt) recomandata pentru proiectare este TC = 1.0s. 

Pentru conditiile de teren caracterizate de 1.0s<TC≤1.6s, valoarea perioadei de 

control (colt) recomandata pentru proiectare este TC = 1.6s. 

 

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de 

raspuns 
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Spectru normalizat de raspuns elastic ale acceleratiilor absolute pentru 

componente orizontale,  in zonele carcaterizate prin perioada de control (colt): TC =  1.6 

s. 

 

Spectrul de raspuns elastic al deplasarilor relative pentru componentele orizontale 

ale miscarii terenului , SDe(T) (in metri) se obtin prin transformarea directa a spectrului 

de raspuns elastic pentru acceleratii absolute,  Se(T), cu urmatoarea relatie: 

    

2

2
)()( 












T
TSTSD ee

 

Actiunea seismica verticala pentru proiectarea constructiilor este reprezentata prin 

spectrul de raspuns elastic pentru componenta verticala a miscarii terenului in 

amplasament, Sve (in m/s2) dat de urmatoarea relatie:  

 TaTS vvgve )(
 

unde avg este valoarea de varf a acceleratiei pentru componenta verticala a miscarii 

terenului, in m/s2 si  βv(T) este spectrul nominalizat de raspuns elastic al acceleratiilor 

absolute pentru componenta verticala a miscarii terenului. 

 

Valoarea de vârf a acceleratiei pentru componenta verticala a miscarii terenului, 

agv se evalueaza ca fiind:  

agv = 0.7 ag 
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Spectrul normalizat de raspuns elastic al acceleratiilor absolute pentru componenta 

verticala a miscarii terenului, βv(T) este dat de urmatoarele relatii: 

0<T < TBv   

 
 T

T

1
 1(T)  

Bv

0v 



v

 

TBv < T   TCv   0v(T)   v  

TCv < T  TDv   T

TCv
vv 0(T)   

 

 TDv<T  5s                   
20(T)  
T

TT DvCv
vv


 

 

unde ov = 2.75 este factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei verticale a 

miscarii terenului pentru valoarea conventionala a fractiunii din amortizarea critica =0.05, 

iar TBv, TCv, TDv sunt perioadele de control (colt) ale spectrului de raspuns al 

componentei verticale. 

Perioadele de control (colt) ale spectrului nominalizat de raspuns pentru componenta 

verticala a miscarii seismice se considera simplificat astfel: 

TBv = 0.1 TCv 

TCv = 0.45 TC 

TDv  TD 

Conform „Codului de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare 

pentru cladiri” P100/2013, amplasamentul lucrarilor este situat intr-o zona de hazard 

seismic ce corespunde unei acceleratii la nivelul terenului de ag=0,30g, cu o perioada de 

colt a spectrului seismic TC=1,6 sec. Coeficientul de amplificare dinamica este, conform 

normativului P100/2013, βo=2.50, pentru intervalul TB-TC. 

ag reprezinta acceleratia terenului pentru proiectare determinata pentru intervalul 

mediu de recurenta de referinta (IMR) de 225 ani. Aceasta valoare se foloseste pentru 

calculul structurilor la starea limita ultima. 
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Stabilirea categoriei si a clasei de importanta : 

În conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului 

privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, lucrările proiectate se 

încadrează în categoria “C” – importanţă normală, iar nivelele de performanță prevăzute 

sunt corespunzătoare acestei categorii. 

În domeniul construcţiilor se aplică trei modele, notate cu 1, 2 şi 3, reprezentând 

niveluri distincte de asigurare a calităţii, corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 

9001; SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. 

Între categoria de importanţă a construcţiilor şi modelele de asigurare a calităţii se 

recomandă respectarea corespondenţei din următorul tabel:  

_____________________________________________________________  
Categoria de importanţă      Modelul de asigurare a calităţii:  

a construcţiei:  
_____________________________________________________________  
excepţională (A)      modelul 1 sau reglementare specială  
_____________________________________________________________  
deosebită (B)                 modelul 1 sau 2  
_____________________________________________________________  
normală (C)       modelul 2 sau 3  
_____________________________________________________________  
redusă (D)       modelul 3 (opţional)  
_____________________________________________________________ 
Astfel, construcțiilor prevăzute în acest proiect li se aplică modelul 3 de asigurare 

a calității. 

În conformitate cu ”Cod de proiectare seismică” indicativ P100-1/2013, clasa de 

importanță – expunere este clasa a III-a, iar valoarea factorului de importanță – expunere 

pentru acțiunea seimiscă este γI,e = 1,0. 

 
Încărcări date de vânt 

Din punct de vedere al solicitărilor din vânt, amplasamentul corespunde unei 

presiuni de referinţă a vântului de 0.5 kPa, conform CR1-1-4-2012, mediată pe 10 min, la 

10 m, cu interval mediu de recurenţă de 50 ani (2% probabilitate anuală de depăşire).  
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Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, qb in kPa, 

avand IMR=50 ani 
 
 

Încărcări date din zăpadă 

Din punct de vedere al încărcărilor din zăpadă amplasamentul corespunde unei 
valori caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol s0,k = 2,00 kN/m2 conform CR1-1-3-
2012.  

 

 
Zonarea valorilor de referinta ale incarcarii din zapada pe sol, sk in kN/m2, 

avand IMR=50 ani 
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Adâncimea de îngheț: 

Conform STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheț este de 0,90 m, iar 

frecvenţa medie a zilelor de îngheţ cu T ≤ 0o C este de 97.7 zile/an. 

 

 

 

Stratificaţia terenului  

 Aşa cum rezultă din forajele geotehnice executate in zona lucrarilor, stratificaţia 

identificată este următoarea: 

- între 0,00 – 1,40 m, umplutură heterogenă de pamânt argilos, cafeniu, plastic vârtos, cu 

piatră şi fragmente  de cărămidă.  

- între – 1,40 – 7,50 m (în grosime de 6,10 m), un strat de argilă, plastic vârtos, de culoare 

cafeniu; 

 
 
 
3.2. STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT 
 Terenul pe care se realizeaza prezenta investitie se afla in domeniul public situat 
in intravilanul localitatii, toate terenurile fiind administrate de Primaria comunei Stefanestii 
de Jos, judet Ilfov. Prin amplasamentele alese si prin solutiile tehnologice adoptate, 
realizarea obiectelor investitiei nu afecteaza urbanismul localitatii Stefanestii de Jos, judet 
Ilfov si dovedeste o buna folosire a terenului. 
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 Obiectele sistemului de canalizare propus, se vor amplasa pe terenuri apartinand 
domeniului public al comunei, pe intrarea Sighisoara. 
 
 
SITUATIA OCUPARILOR PROVIZORII DE TEREN: suprafata totala, reprezentand 
terenuri din intravilan. 
 Terenul se afla in intravilanul comunei Stefanestii de Jos si face parte din domeniul 
public dupa cum urmeaza: 
 
 Suprafata totala ocupata provizoriu aferenta investitiei: St = 416 mp  
 
 Executarea sapaturilor pentru conducte, camine si statia de pompare nu va afecta 
constructiile subterane (retele electrice sau de telefonie), traseul conductelor urmarind 
trotuarele, santurile drumurilor sau acostamentul acestora. 
 
STUDll DE TEREN 
 
 •STUDll TOPOGRAFICE 
 Studiile topografice au fost efectuate in anul 2017, si acestea au fost realizate 
astfel incat datele rezultate sa poata fi utilizate pentru modelarea tridimensionala a 
terenului (coordonate X,Y,Z) si sa poata fi prelucrate cu programe de proiectare moderne. 
 
 Pe traseul stabilit pe planurile de situatie s-au efectuat ridicari topografice detaliate, 
aceasta operatiune avand doua scopuri principale: 

- obtinerea unei precizii mai mari in activitatea de proiectare;  
- identificarea cu exactitate a limitelor de proprietate. 

 Studiile topografice s-au efectuat in sistemul national de coordonate Stereografic 
1970 (STEREO 70) si in cote de nivel locale. 
 
  

 Fundarea obiectelor se va realiza la adancimea minima de fundare Df = - 0,90 - 1,00 m 
sub cota terenului pentru depasirea adancimii de inghet. 
 

 Nivelul freaticului se situeaza, in general la - 7 - - 8 m. 
 

 Conform normativului P 100 - 1/2013, amplasamentul este situat din punct de vedere al 
perioadei de colt (Tc) in zona cu Tc = 1,6 s, iar din punct de vedere al acceleratiei terenului 
pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) IMR = 225 ani 
(ag), in zona cu ag = 0,30g. 
 
 
 
3.3.  Caracterisitici tehnice si parametrii specifici 

Durata de realizare a investitiei este defalcata pe 3 luni (executie efectiva a 

lucrarilor inclusiv organizare de santier) (GRAFIC). 
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Etapele principale sunt : 

1. Realizarea organizării de şantier 

2. Execuţia lucrărilor de terasamente si constructii 

 

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE C+M 

 

Denumirea lucrarilor 

PERIOADA DE EXECUTIE  

 - luni - 

1 2 3 

Organizare de 

şantier  

            

Executie lucrări             

 
Deşi execuţia lucrărilor se  poate face, din punct de vedere tehnologic, etapizat, 

considerăm că este necesară aprobarea şi finanţarea integrală a obiectivului de investiţie. 

Trebuie menţionat faptul că un element de risc în analiza de sensitivitate, care 

conduce la nerealizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, este finanţarea 

întreruptă sau cu alocaţii anuale insuficiente, ceea ce poate determina sporirea 

indicatorilor capacităţi, respectiv investiţii. 

 
 

4.2  MEMORll TEHNICE PE SPECIALITATI 
 
 Pentru descrierea fiecarui obiect pe specialitati, genuri sau categorii de lucrari s-
au intocmit memorii tehnice specifice. 
  

 
O1: Realizare statie de pompare apa pluviala Q=15 l/s, H=8mCA 

Pe rețeaua de canalizare apă pluvială pe intrarea Sighișoara s-a prevăzut o stație 

de pompare din beton armat pentru ridicarea presiunii, având diametrul de 2,5 m și o 

adâncime la radier -5,65 m.  

Din cauza lipsei spațiului nu s-a putut prevedea un bazin de retenție. 

Stația de pompare va fi dotată cu 2 pompe având următoarele caracteristici: Q = 

15 l/s, H = 8 m. 

Statia de pompare va fi realziata in conformitate cu plansele prezentate in partea 

desenata. 
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O2: Extindere retea de canalizare pluviala PVC SN4 Dn315 mm, L = 51,0 m 
 

Canalizarea pluviala va asigura debitul de intrare si functionarea statiei de 

pompare. 

Determinarea debitelor s-a făcut in conformitate cu prevederile SR 1846-2:2007 și 

STAS 9470-73.  

Debitul de ape pluviale  

  Q = m * S * C * i 

unde: 

m – coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care ține seama de 

capacitatea de înmagazinare, in timp, a canalelor și de durata ploii de calcul, t 

m = 0,8 pentru t≤40 min; 

m = 0,9 pentru t>40 min. 

 = coeficient de scurgere  

i  = intensitatea ploii de calcul. 

S = aria bazinului de calcul aferent secțiunii de calcul, in hectare; 

C = coeficient de scurgere aferent ariei S. 

S-a considerat intensitatea ploii de calcul rezultată din diagrama pluviometrică a 

zonei 8 (în care se află localitatea Ștefăneștii de jos- STAS 9470) conform timpului ploii 

teoretice de calcul pentru fiecare secțiune de calcul din profilele longitudinale. 

Curba de frecvență 1/1. 

Stabilirea diametrelor ține seama de criteriile hidraulice, precum și de cele 

economice, pentru a realiza o rețea funcțională și economică. 

Materialul ales pentru conducte ține cont de următoarele exigențe considerate 

esențiale: 

- Asigurarea, atât prin construcția tuburilor cât și prin îmbinarea lor, a unei 

canalizări complet etanșe, astfel încât rețeaua de canalizare să fie complet ecologică. În 

acest mod, în timp, calitatea pânzei de apă freatică de suprafață va deveni foarte bună. 

- Asigurarea unei durabilități a rețelei de minimum 50 ani; 

- Asigurarea condițiilor corespunzătoare de rezistență a tuburilor la condiții de 

trafic, acesta devenind mai intens pe măsura dezvoltării localității; 
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Patul de pozare va fi realizat dintr-un strat de nisip de 100 mm pentru care se 

recomandă compactare manuală. Materialul de umplutură din jurul și deasupra țevilor va 

fi material selectat compactat manual. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra 

conductelor va fi de minim 200 mm și se va compacta manual. Deasupra acestei zone se 

pot utiliza compactoare mecanice.  

Lungimea totală a rețelei de canalizare pluviale pentru colectarea apei pluviale 

este de 51 m. Conductele de colectare se vor realiza din PVC SN4 și vor avea diametrul 

Dn 315 mm.  

Conductele de legătură între gurile de scurgere și căminele de colectare se vor 

realiza din PVC și vor avea diametrul Dn 200 mm. 

 Deasupra conductei de PVC, la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a 
acesteia, se prevede grila de semnalizare si avertizare. 
 

Apele pluviale colectate vor fi transportate în rețelele existente de apă pluvială. 

Rețelele existente fiind prevăzute cu separatoare de hidrocarburi. 

Cămine de vizitare 

Având in vedere lungimea totală a canalelor proiectate, particularitățile traseului și 

condiția de maximum 60 m între cămine (conform STAS 3051-91), pe traseul proiectat al 

canalizării din tuburi PVC, au fost prevăzute cămine de vizitare acoperite cu ramă și 

capac din material compozit. 

Căminele de vizitare se vor realiza în conformitate cu STAS 2448-82, din elemente 

prefabricate. 

Capacele căminelor, conform STAS 2308-81 vor fi tip IV, cu orificii de aerisire, 

carosabile. Capacele se vor monta la cota sistemului rutier proiectat. 

 
O3: Extindere retea de canalizare menajera cu rol de preaplin PVC SN4 Dn250 

mm, L = 144,00 m 
 

Limite admise în rețeaua de canalizare 

Limitele admise pentru evacuarea apei menajere în rețeaua de canalizare conform 

NTPA 002 sunt: 

- pH 6,5 – 8,5 

- MSS 350 mg/l 
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- CBO5 300 mg/l 

- CCOCr 500 mg/l 

- Detergenți 25 mg/l 

- Azot total 30 mg/l 

- Sulfați 600 mg/l 

- Cloruri 500 mg/l 

Apele provenite din preaplinul statiei de pompare vor  fi evacuate in reteaua de 

canalizare menajera propusa a se realiza pe intrarea Sighisoara iar ulterior vor fi evacuate 

în rețeaua de canalizare apă uzată menajeră existentă din str. Olanesti, in dreptul 

caminului CME. 

Conductele sunt prevăzute din PVC SN4  Dn 250 mm. 

Prin proiect se vor realiza si racordurile la rețeaua de canalizare a gospodariilor de 

pe intrarea Sighisoara. 

Racorduri se vor executa din tuburi PVC KG Dn 160 mm si reprezinta tronsonul de 

canal intre limita proprietatii si canalizarea stradala.  

Patul de pozare va fi realizat din nisip cu grosimea de 10 cm pentru care se 

recomandă compactare manuală. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra 

conductelor va fi de minim 200 mm și se va compactat manual. Deasupra acestei zone 

se pot utiliza compactoare mecanice.  

Coordonarea de amplasare a rețelei cu alte rețele utilitare existente cu respectarea  

condițiilor din SR 8591:1997 precum și marcarea și reperarea rețelei conform STAS 

9570/1-89. 

S-au prevăzut pe traseu cămine de vizitare la distanțe de maxim 60 m (conform 

STAS 3051-91), la schimbările de direcție și  în punctele de intersecție. 

Lungimea de rețea de canalizare apă uzată menajeră este de 144 m. 

Deasupra conductei de PVC, la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a 

acesteia, se prevede grila de semnalizare si avertizare.  

 

Cămine de vizitare 

Având in vedere lungimea totală a canalelor proiectate, particularitățile traseului și 

condiția de maximum 60 m între cămine (conform STAS 3051-91), pe traseul proiectat al 
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canalizării din tuburi PVC, au fost prevăzute cămine de vizitare acoperite cu ramă și 

capac din material compozit. 

Căminele de vizitare se vor realiza în conformitate cu STAS 2448-82, din elemente 

prefabricate. 

Capacele căminelor, conform STAS 2308-81 vor fi tip IV, cu orificii de aerisire, 

carosabile. Capacele se vor monta la cota sistemului rutier proiectat. 

Racordarea tubului PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin 

intermediul unei piese speciale din PVC care asigura etanșeizarea corespunzătoare.  

 
O4: Realizare conducta de refulare PEHD PE 80 Pn6 Dn200 mm, L = 82,00 m. 

Conducta de refulare pentru stația de pompare apă pluvială se va realiza din PEHD 

PE 80 Pn 6 Dn 200 mm, L = 82 m, pana la caminul CPe din str. Olanesti. 

Conducta de refulare din PEHD se va executa la o adancime de 0,90 m de la teren 

la generatoarea superioară a conductei. Se va monta pe un pat de nisip de 0,10 m 

grosime sub generatoarea inferioara a tubului, iar umplutura pana la 0,20 m deasupra 

generatoarei superioare se va executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se 

fac cu materialul rezultat din sapatura, sortat, maruntit, bine compactat.  

Deasupra conductei de polietilena la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara 

a acesteia, se prevede grila de semnalizare si avertizare. 

 

5. REALIZAREA PLANULUI GENERAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  

Generalitati 

În vederea executării lucrărilor prevăzute în documentaţie, anagajatorul trebuie să 

cunoască temeinic prevederile tuturor documentelor, legilor şi actelor normative în 

vigoare, care se referă la problemele de tehnica securităţii in munca si sa aplice Planul 

General de Securitate si Sanatate în Munca (PGSSM).  

Planul General de Securitate si Sanatate în Munca (PGSSM) va fi intocmit în 

conformitate cu legislatia in vigoare: 

 LEGEA 319 /14.07.2006 - LEGEA  SECURITĂŢII  ŞI  SĂNĂTĂŢII  

ÎN  MUNCĂ – actualizata pana la data de 24.03.2012 si Normele metodologice de 
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aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătăţii in munca : HG 1425 / 

11.10.2006, HG 955 / 08.09.2010, HG 1242 / 14.12.2011 ; 

 LEGEA 40 / 31.03.2011 pentru modificarea si completarea Legea 

nr.53 / 2003 - CODUL MUNCII – M.O. 225 / 31.03.2011; 

   HG 300 / 02.03.2006 - Privind cerinţe minime de securitate şi 

sănătate  pentru şantiere temporare sau mobile – MO 252 / 21.03.2006, 

actualizata pana la data de 12.07.2007; 

 HG 601 / 13.06.2007 - Pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca (HG 300 /2006, HG 493 

/2006, HG 1875 /2005, HG 1876 /2005 – M.O. 470 / 12.07.2007; 

 Ord. 242 / 23.03.2007 – MMSSF - Pentru aprobarea Regulamentului 

privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe 

durata elaborării proiectului şi / sau a realizării lucrării pentru şantierele temporare 

ori mobile – M.O. 234 / 04.04.2007; 

  

Planul General de Securitate si Sanatate în Munca (PGSSM) va contine: informatii 

generale, o prezentare generala a lucrarii si informatii administrative, masuri de 

organizare si coordonare generala a santierului, masuri de coordonare pentru prevenirea 

riscurilor generate de interferare a activitatilor din santier, procedurile de salvare in caz 

de accident si identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si masuri 

specifice de prevenire si protectie pentru principalele categorii de lucrari executate.   

  Planul General de Securitate si Sanatate în Munca (PGSSM) este un document 

care defineste ansamblul masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire 

profesionala ce decurg din desfasurarea si interferenta activitatilor in santier. 

Prin intermediul acestui plan se urmăreşte conducerea si coordonarea tuturor 

activitatilor desfasurate in santier din punctul de vedere al sigurantei si sanatatii in munca. 

PGSSM are ca scop stabilirea modului concret prin care toate persoanele juridice 

sau fizice implicate in realizarea proiectului (beneficiar, antreprenor general, 

subantreprenori, lucratori independenti etc.) vor gestiona, coordona si controla 

desfasurarea lucrarilor in asa fel incat sa se asigure sanatatea si integritatea tuturor 

categoriilor de personal angrenate precum si protectia mediului inconjurator si a celorlalte 
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persoane ce pot fi afectate. 

 

Principalele obiective ale PGSSM sunt: 

- asigurarea unui mediu de muncă sigur si sanatos pentru toti cei care lucreaza, 

prin mentinerea unei stari de ordine capabila sa minimizeze la maxim toate pericolele 

potentiale, 

- prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza ranirea sau prejudicierea sanatatii 

oricaror persoane precum si pagube materiale de orice fel, 

- prevenirea oricaror forme de viciere a mediului ambient, 

- evidentierea tuturor pericolelor care pot ameninta sanatatea si integritatea 

corporala a persoanelor precum si mediul inconjurator, 

- informarea si instruirea tuturor celor implicati cu privire la metodele de lucru si 

masurile care trebuiesc luate astfel, incat activitatea pe santier sa se desfasoare in 

conditii de maxima siguranta. 

 Misiunea coordonatorului in domeniul securitatii are ca obiect asigurarea 

coordonarii de aproape a tuturor intervenientilor în materie de securitate si protectie a 

sanatatii muncitorilor cu scopul de a preveni riscurile ce rezulta din interventiile simultane 

sau succesive ale intreprinderilor sau ale muncitorilor independenti. 

Misiunea se exercita :  

- in etapa de proiectare; 

- in etapa de realizare a lucrarii. 

In etapa de proiectare, coordonatorul in domeniul securitatii : 

- coopereaza la proiect; 

- participa la reuniunile de planificare a avansarii lucrarilor; 

- stabileste dosarul de întretinere a viitoarei retele de canalizare si a 

cladirilor si instalatiilor aferente din cadrul statiei de epurare; 

- defineste constrangerile aferente punerii in practica si folosirii  

echipamentelor colective de protectie a aparatelor de ridicare, a 

acceselor provizorii si a instalatiilor in general;  

- elaborează  Planul General de Securitate si Sanatate in Munca; 

- participa la redactarea regulamentului de santier si a campusului  
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intreprinderilor; 

- deschide caietul de observatii de pe santier. 

 

Sedintele de coordonare pe linie organizatorica vor asigura implementarea 

PGSSM.  

La acestea vor participa: 

- managerul de proiect, 

- coordonatorul în materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului 

(pe perioada realizarii lucrarilor), 

- persoana desemnata cu securitatea si sanatatea in munca la antreprenorul 

general, 

- coordonatorul tehnic al lucrarilor, 

- persoanele responsabile cu securitatea si sanatatea in munca desemnate de 

catre fiecare subantreprenor, pe toata perioada cat acestia executa lucrari pe santier. 

 Inspectiile pe linie de securitate si sanatate in munca vor fi periodice si zilnice 

  

Persoana desemnata de Antreprenorul general / Contractant cu atributii in materie 

de securitate si sanatate in munca va inainta Managerului de proiect rapoarte zilnice 

privind situatiile periculoase constatate (locurile, modul concret de manifestare) si 

masurile propuse pentru inlaturarea lor. Aceste rapoarte vor fi puse si la dispozitia 

Coordonatorului SSM la nivelul proiectului. 

 În aplicarea legislatiei pe linie de securitate si sanatate in munca in santierele 

temporare si mobile, conform HG 300/2006, principalele atributii in materie de securitate 

si sanatate in munca ale beneficiarului sau ale managerului de proiect sunt: 

a) Numeste coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca, pentru 

elaborarea PGSSM si pentru îndeplinirea atributiilor privind coordonarea in materie de 

securitate si sanatate in  munca, in conformitate cu HG 300/ 2006, pe durata realizarii 

lucrarilor; 

b) Coopereaza cu coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca in 

timpul fazelor de proiectare si de realizare a lucrarilor. In acest sens va organiza lunar 

sedinta de coordonare pe linie de SSM la care vor participa obligatoriu reprezentantii 
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executantilor (antreprenorilor), inclusiv responsabilii SSM ai acestora, reprezentantii 

beneficiarului, proiectantii (dupa caz) si coordonatorul în materie de SSM la nivelul 

proiectului; 

c) Ia in considerare observatiile coordonatorului in materie de SSM al proiectului, 

atat cele consemnate in registrul de coordonare cat si cele incluse in rapoartele periodice 

de control, sau orice alte notificari transmise de coordonator si care se refera la probleme 

de SSM; 

d) Transmite antreprenorului general, in vederea aplicarii, masurile de securitate 

si sanatate in munca aplicabile santierului, conform solicitarilor coordonatorului in materie 

de SSM la nivelul proiectului; 

e) Comunica la I.T.M printr-o notificare, eventualele modificari ale informatiilor 

furnizate in “Declaratia Prealabila Privind Inceperea Lucrarilor” aparute pe parcursul 

derularii proiectului. 

 

Planul PGSSM va contine: partile contractante, o prezentare generala a lucrarilor, 

calendarul general de executie, previziuni privind efectivul global maxim, managerul de 

proiect, coordonatorul/coordonatorii  in materie de securitate si sanatate in munca, 

informatii administrative, servicii de urgenta. 

 

Masurile de organizare si coordonare generala a santierului se refera la :  

- delimitarea amplasamentului – vecinatati,  

- accesul  si deplasarea in incinta santierului a personalului si a vizitatorilor, 

- identificare personal, 

- organizare  prim-ajutor, 

- instructiuni privind accidente minore si majore, 

- instalatii in caz de incendiu, 

- instalatii electrice, 

- spatii de depozitare, 

- asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei.   

 

Masurile de coordonare pentru prevenirea riscurilor generale de interferare a 
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activitatilor din santier contin obligatiile generale ale lucratorilor , obligatiile privind 

informarea si comunicarea , procedurile de lucru – permise de lucru, protectia impotriva 

caderii de la inaltime, controlul zgomotului si al vibratiilor, manipularea manuala a 

sarcinilor, masuri de protectie individuala-echipamente individuale de protectie (E.I.P.), 

caile de circulatie commune, utilizarea si interferarea utilajelor si instalatiilor de ridicat. 

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si masuri 

specifice de prevenire si protectie se vor face pentru  categoriile de lucrari executate. 

 

 Cerinte minime generale pentru locurile de munca   

1. Stabilitate si soliditate 

1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare 

oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod 

adecvat si sigur. 

1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu 

este permis decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel 

incat lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta. 

2. Instalatii de distributie a energiei 

2.1. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte 

pericol de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra 

riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta. 

2.2. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de 

protectie trebuie sa se tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de 

influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei. 

3. Caile si iesirile de urgenta 

3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in 

modul cel mai direct posibil intr-o zona de securitate. 

3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si 

in conditii de securitate maxima pentru lucratori. 

3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina 

in functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, 

precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente. 
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3.4. Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile 

din legislatia nationala . 

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de 

rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzatoare. 

3.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de 

urgenta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie 

blocate cu obiecte. 

3.6. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu 

iluminare de siguranta, de intensitate suficienta in caz de pana de curent. 

 

4. Detectarea si stingerea incendiilor 

4.1. In functie de caracteristicile santierului, de echipamentele prezente, de 

caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor prezente, precum si 

de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie prevazute un 

numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor, precum si, 

daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alarma. 

4.2. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele 

de alarma trebuie intretinute si verificate in mod periodic. 

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate. 

4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile 

si usor de manipulat. 

4.4. Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor din legislatia 

nationala. 

Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri 

corespunzatoare. 

 

5. Expunerea la riscuri particulare 

5.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei 

influente exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf. 

5.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este 

susceptibila sa contina o substanta toxica sau nociva, sa aiba un continut insuficient de 
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oxigen sau sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate 

masuri corespunzatoare pentru a preveni orice pericol. 

5.3. Intr-un spatiu inchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera 

cu risc ridicat. Lucratorul trebuie cel putin sa fie supravegheat in permanenta din exterior 

si trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, 

efectiv si imediat. 

 

6. Temperatura 

 In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului 

uman, tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt 

supusi lucratorii. 

 

7. Iluminatul natural al posturilor de lucru si cailor de circulatie de pe santier 

7.1. Posturile de lucru si caile de circulatie trebuie sa dispuna, in masura in care 

este posibil, de suficienta lumina naturala. Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, 

de asemenea, pe timpul noptii locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu lumina 

artificiala corespunzatoare si suficienta. Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse 

de lumina portabile, protejate contra socurilor. Culoarea folosita pentru iluminatul artificial 

nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor ori a panourilor de 

semnalizare. 

7.2. Instalatiile de iluminat ale posturilor de lucru si ale cailor de circulatie trebuie 

amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori. 

7.3.  Posturile de lucru si caile de circulatie in care lucratorii sunt expusi la riscuri 

in cazul intreruperii functionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu iluminat 

de siguranta de o intensitate suficienta. 

 

8. Usi si porti 

8.2. Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de 

siguranta care sa impiedice caderea lor. 

8.3. Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie semnalizate 

corespunzator. 
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8.4. In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa 

existe usi pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie 

mentinute libere in permanenta. 

8.5. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de 

accidentare pentru lucratori. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de 

urgenta, accesibile si usor de identificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz 

de pana de energie, si trebuie sa poata fi deschise manual. 

 

9. Cai de circulatie - zone periculoase 

9.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, rampele de incarcare, 

trebuie sa fie calculate, plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi 

utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in 

vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie expusi nici unui risc. 

9.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele 

unde au loc operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie 

de numarul potential de utilizatori si de tipul de activitate. Daca sunt utilizate mijloace de 

transport pe caile de circulatie, o distanta de securitate suficienta sau mijloace de 

protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului. Caile de circulatie 

trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute. 

9.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe 

o distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni si scari. 

9.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute 

cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele 

respective. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa 

patrunda in zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. 

 

10.  Rampe de incarcare 

10.1. Rampele de incarcare trebuie sa fie corespunzatoare dimensiunilor 

incarcaturilor ce se transporta. 

10.2. Rampele de incarcare trebuie sa fie sigure, astfel incat lucratorii sa nu poata 

cadea. 
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11. Suprafata locului de munca 

11. Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru. Suprafata posturilor de 

lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel incat 

lucratorii sa dispuna de suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor. 

 

12. Primul ajutor 

12.1. Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face 

in orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest 

scop. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a 

lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. 

12.2. Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de 

dimensiunile santierului sau de tipurile de activitati. 

12.3. Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu 

materiale indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde. 

12.4. Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia 

nationala . 

12.5. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de 

munca o cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor 

accesibile. Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa 

si numarul de telefon ale serviciului de urgenta. 

13. Instalatii sanitare 

13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte 

13.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare 

daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanatate sau 

de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sa fie 

usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune. 

13.1.2. Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa 

permita fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si 

vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate. 

In anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a 
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murdariei, imbracamintea de lucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia si 

efectele personale. 

13.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare 

separata a acestora. 

13.1.4. Daca nu sunt necesare vestiare in sensul primului paragraf al pct. 13.1.1 

fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde sa-si puna imbracamintea si efectele 

personale sub cheie. 

13.2. Dusuri, chiuvete 

13.2.1. Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, 

lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar suficient. 

Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati si femei, sau o utilizare 

separata a acestora. 

13.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa 

permita fiecarui lucrator sa isi faca toaleta, fara sa fie deranjat si in conditii de igiena 

corespunzatoare. 

Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda. 

13.2.3. Atunci cand dusurile nu sunt necesare, in sensul primului paragraf al pct. 

13.2.1, trebuie sa fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu apa curenta calda, daca 

este necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate in apropierea posturilor de lucru si a 

vestiarelor. 

Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare 

separata a acestora atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta. 

13.2.4. Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste 

incaperi trebuie sa comunice intre ele. 

13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete 

In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor 

de dusuri lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de 

WC-uri si de chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator, de regula 

ecologice. Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau 

utilizarea separata a acestora. 
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 14. Femei gravide si mame care alapteaza  

Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se 

odihni in pozitie culcata, in conditii corespunzatoare. 

 

15. Lucratori cu dizabilitati 

Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinandu-se seama, daca este cazul, de 

lucratorii cu dizabilitati. 

Aceasta dispozitie se aplica in special usilor, cailor de comunicatie, scarilor, 

dusurilor, chiuvetelor, WC-urilor si posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de catre 

lucratorii cu dizabilitati. 

 

16. Dispozitii diverse 

16.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie 

vizibile si identificabile in mod clar. 

16.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta 

bautura corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care 

le ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru. 

16.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod 

corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in 

conditii corespunzatoare. 

 

Obligatii ale angajatorului 

1. Obligatii privind informarea si  comunicarea 

Lucratorii vor fi instruiti inainte de a incepe lucrul si vor patrunde in incinta cu 

echipamentul de lucru si/sau echipamentul de protectie individuala in functie de operatia 

pe care o executa.  

 Tot in cadrul instructajului se vor introduce si actiunile de prim-ajutor  pe care 

trebuie sa le intreprinda in cazul contactului accidental (inhalare, proiectare, contact cu 

pielea). Toate expunerile accidentale la produsele riscante, chiar considerate minore, 

trebuie sa fie imediat raportate responsabilului cu securitatea si sanatate in munca 

desemnat de beneficiar. 
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Oricare lucrator sau participant la procesul de munca în cadrul locatiei are dreptul 

sa fie informat si consultat în privinta aspectelor care vizeaza securitatea si sanatatea în 

munca.   

In cazul în care considera ca prin modul în care este conceput si contine prevederi 

care pot fi îmbunatatite în vederea promovarii îmbunatatirii securitatii si sanatatii în munca 

este invitat sa îsi exprime opiniile pe care le are catre responsabilului cu securitatea si 

sanatate in munca. Dupa caz, functie de continutul opiniei sale, va primi raspuns imediat 

sau in maxim 15 zile, conditionat de indicarea datelor sale de contact. 

2. Controlul zgomotului si al vibratiilor 

Zgomotul si vibratiile la care sunt expusi muncitorii trebuie sa fie estimat , in special 

in ceea ce priveste: 

 Nivelul, tipul si lungimea expunerii, incluzand si expunerile la 

zgomotul impulsiv sau de impact; 

 Interactiunea dintre zgomot si vibratii; 

 Riscurile asupra sanatatii si sigurantei muncitorilor generate de 

neauzirea semnalelor de avertizare si de alarma; 

 Informarea asupra nivelului de zgomot si a vibratiilor produse de 

utilaje si echipamente (conform cartilor tehnice asigurate de producatori); 

 Existenta echipamentelor alternative de munca menite sa reduca 

zgomotul si transmiterea vibratilor; 

 Efectele asupra sanatatii lucratorilor (informatie relevanta obtinuta 

prin controale medicale periodice); 

 Alegerea echipamentelor individuale de protectie potrivite; 

Zgomotul si vibratiile trebuie sa fie evaluate de o persoana competenta, conform 

cu cerintele legale. Aceasta persoana competenta trebuie sa dea instructiuni despre 

masurile necesare de protectie, astfel incat echipamentele de protectie sa fie alese 

corespunzator si sa fie eficiente. 

Masuri preventive si de protectie care trebuie luate atunci cand un lucrator este 

expus la zgomot si vibratii, peste limitele legale: 

 Instiintarea lucratorilor despre riscul expunerii la zgomot si vibratii; 
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 Asigurarea echipamentului individual de protectie adecvat (EIP) si 

asigurarea ca acesta se foloseste; 

 Implementarea unor masuri de protectie colectiva, daca este posibil 

(exemplu: cortine din materiale absorbante); 

 Controlarea zgomotului si a vibratiilor la nivelul pamantului prin 

folosirea masurilor de plutire a placii; 

 Neprelungirea programului de lucru in zonele cu expunere la zgomot 

si vibratii; 

 Implementarea unui program de monitorizare a starii de sanatate a 

aparatului auditiv pentru lucratorii expusi. 

Lucratorii trebuie sa fie instiintati despre zonele zgomotoase prin semnalele de 

avertizare corespunzatoare si impunerea purtarii echipamentului de protectie pentru 

urechi. 

Se va pune accentul pe reducerea zgomotului si vibratiilor la sursa prin intretinerea 

corespunzatoare a echipamentelor, inlocuirea echipamentelor zgomotoase si utilajelor 

care vibreaza, filtrarea zgomotului si a vibratiilor cu ajutorul materialelor absorbante, 

controlarea vitezei utilajelor si autovehiculelor. 

3. Manipularea manuala a sarcinilor 

Toti muncitorii trebuie instruiti referitor la metodele corespunzatoare de ridicare si 

transport manuala incarcaturilor. 

Regulile esentiale care trebuiesc respectate la aceste operatiuni de catre 

personalul muncitor: 

 Sa se foloseasca echipamente mecanice in locul manipularii manuale, pe cat 

posibil; 

Evaluarea numarului de muncitori care trebuie sa ridice incarcatura in siguranta si 

aranjarea lor (maxim 25 kg/persoana); 

Acolo unde este necesar lucrul in echipa, personalul trebuie selectat in functie de 

varsta si conditia fizica. Pentru sarcinile voluminoase si foarte grele este necesara 

coordonarea actiunilor de catre un membru al echipei prin asigurarea 

instructiunilor/semnalelor necesare; 

  Asigurarea unui spatiu de manevra suficient, in concordanta cu gabaritul 
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materialelor manipulate, eliberarea cailor de deplasare de obstacole si alte pericole 

(cabluri, furtunuri etc.); 

Stivuirea corespunzatoare si asigurarea materialelor impotriva rasturnarii, 

rostogolirii; 

Este obligatorie utilizarea permanenta a echipamentului individual de protectie 

(manusi, bocanci cu bombeu metalic, casca de protectie). 

4. Masuri de protectie individuala-echipamente individuale de protectie 

(E.I.P.) 

Angajatorul trebuie sa asigure muncitorilor Echipamentul Individual de Protectie 

(EIP), si sa-si instruiasca personalul pentru folosirea si intretinerea adecvata a acestuia, 

conform legislatiei aplicabile. 

Angajatorull va prevedea, în număr suficient, pentru personalul în lucru   

echipamente regulamentare de securitate şi sănătate pentru a le pune la dispoziţia 

acestora: 

 Echipamente de lucru; 

 Echipamente de protecţie pe timp de ploaie; 

 Căşti în care sunt incluse, după caz, protecţie auditivă; 

 Cizme şi încălţăminte de protecţie(Pantofi: S2+P ca minim ); 

 Ochelari de protecţie; 

 Mănuşi de protecţie. 

Este interzisă intrarea la lucru în şantier sau vizita oricărei persoane ce nu 

deţine EIP prevăzut. 

Echipamentele de siguranta trebuie sa aiba comercializarea EC si sa se supuna 

standardelor aplicabile. 

 Acordarea EIP nu trebuie sa inlocuiasca sub nici un motiv masurile de protectie 

colectiva. 

Reguli generale care trebuie luate in considerare de catre  Beneficiar pentru 

definirea si distribuirea EIP: 

 Asigurarea cantitatilor suficiente de EIP (in functie de numarul de 

persoane care activeaza pe santier); 
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 EIP trebuie sa asigure protectie adecvata si confort pentru o utilizare 

continua si trebuie sa se supuna standardelor in vigoare si specificarilor tehnice; 

 Asigurarea ca muncitorii  folosesc corespunzator  EIP din dotare; 

 Asigurarea instruirii pentru utilizarea corespunzatoare a EIP din 

dotare, acolo unde este necesar; 

 Asigurarea unor zone de depozitare corespunzatoare pentru tot EIP, 

pentru a se asigura ca sunt conservate capacitatile de protectie; 

 Toti muncitorii care au primit EIP trebuie sa asigure curatarea si 

mentinerea lui in stare buna; 

 Este obligatoriu sa se raporteze imediat conducatorului locului de 

munca orice defect al EIP, pentru a putea fi inlocuit; 

 

a) Protejarea capului 

 Nici o persoana nu are voie sa intre pe santier daca nu poarta casca 

de protectie impotriva obiectelor ce pot cadea si a loviturilor cu greutati. Castile 

trebuie sa respecte EN 397 sau echivalent. 

 Fiecare lucrator trebuie sa asigure ajustarea corespunzatoare a 

castii in asa fel incat protejarea capului sa aiba loc si atunci cand persoana 

respectiva se apleaca, dar sa nu fie prea stransa (sa nu ramana urma pe frunte). 

 Trebuie sa se prevada etichete de identificare castilor, pentru a 

preveni schimbarea lor la intamplare intre muncitori. 

 Sefii formatiunilor de lucru trebuie sa efectueze periodic inspectarea 

castilor pentru a vedea daca au sparturi sau semne de impact sau tratament 

necorespunzator. Indepartarea si inlocuirea tuturor castilor purtate, defecte sau 

distruse ESTE  ABSOLUT OBLIGATORIE. Mai mult, castile de protectie pentru 

care termenul de valabilitate recomandat de producator a expirat, trebuiesc 

inlocuite indiferent de conditia lor. 

 Fiecare lucrator trebuie sa solicite inlocuirea oricarei casti care a 

primit o lovitura dura din cauza faptului ca se reduce substantial protectia oferita 

de casca, chiar daca nu exista defecte aparente. 
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 Lucratorii trebuie sa asigure prevenirea scaparii, aruncarii sau 

folosirea drept suport a castilor de protectie. 

 

b) Incaltaminte de protectie 

Sefii formatiunilor de lucru care activeaza in locatie raspund pentru: 

 Asigurarea si purtarea incaltamintei de protectie corespunzatoare, 

conform EN 344 si EN 345 sau echivalentul lor. 

 Toti lucratorii din subordine poarta incaltaminte pana la glezna, cu 

bombeu metalic si cu talpa antiderapanta, atunci cand se lucreaza in orice loc unde 

exista un risc mare de ranire a picioarelor din cauza alunecarii sau a denivelarilor, 

a obiectelor ascutie, a obiectelor cazatoare etc. 

 Toate masurile de protectie, ce includ pantofi de siguranta, ghete si 

cizme de cauciuc trebuie sa fie identificate printr-un simbol P, conform cu EN 344. 

 Muncitorii care sunt expusi la pericole electrice, trebuie asigurata 

incaltamintea de protectie corespunzatoare. 

 Legarea stransa a sireturilor de la pantofi sau ghete. 

c) Haine de protectie 

Sefii formatiunilor de lucru se vor asigura ca lucratorii din subordine: 

 sa poarte pantaloni impermeabili, manusi si masti de praf cand se 

lucreaza in praf sau cu substante care pot afecta sanatatea, si care pot fi absorbite 

de piele, 

 nu se poarta salopete care sunt deteriorate sau patate cu ulei. 

Echipamentul de protectie trebuie sa fie curatat, schimbat inainte de plecarea din 

locatie si spalat in mod frecvent. 

 lucratorii au asigurat legarea manecilor largi, curelelor, cordoanelor 

si inchiderea nasturilor. 

Contractantii/subcontractantii trebuie sa asigure pentru fiecare lucrator salopete 

de protectie impermeabile si incaltaminte impermeabila pe timp ploios sau atunci cand se 

lucreaza in zone unde patrunde apa. 
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a) Protectia mainilor 

Este necesara purtarea manusilor potrivite si curatarea lor dupa folosire cand: 

 se lucreaza cu fasii de metal si alte obiecte, care au margini si colturi 

ascutite. 

 se taie cu un cutit sau alt instrument de taiere, 

 se ruleaza un material din plastic, 

 se asigura un mecanism de prindere, 

 se manipuleaza manual materiale si echipamente, 

 se manipuleaza sau se lucreaza cu produse periculoase. 

Nu trebuie sa se foloseasca manusi cand exista un risc ca ele sa se agate in partile 

mobile ale utilajelor. 

Este obligatorie spalarea mainilor cu sapun dezinfectant si clatirea cu apa inainte 

de a bea, de a manca sau de a fuma. 

 

     *  * 
      * 

  

Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT+DE, CS a fost realizată in 

conformitate cu: H.G. nr. 907 din 2016, H.G. 364 din 14 aprilie 2010 (actualizata) privind 

standardele de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, Ordinul 

1964/2007 modificat de Ordinul 2.387/2011 privind instituirea regimului de arie naturala 

protejata a siturilor de importanta comunitara ca parte integrata a retelei ecologice 

auropene Natura 2000 in Romania, OUG 195/2005 actualizata privind Protectia Mediului 

si OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a 

florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare. 

La elaborarea prezentei documentatii tehnice PT+DE, CS au fost respectate 

prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare și ale  Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările 

și completările ulterioare;  

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile HG nr.273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare și prevederile HG nr.925/1995 pentru 
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aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuției lucrărilor și construcțiilor;  

 
Prin tehnologiile stabilite în proiect nu se perturbă viaţa şi mediul natural existent 

şi nu se produc factori poluanţi ce ar putea agresa mediul. 

 

Intocmit, 

Ing. Dan Andrei 
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CAIET DE SARCINI 
 

 

CUPRINS: 

 

1. Prevederi generale 

2. Reglementări tehnice de referință 

3. Materiale folosite 

4. Lucrări de terasamente pentru conducte 

4.1.  Concepte de bază 

4.2.  Lucrări pregătitoare 

4.3.  Trasarea pe teren 

4.4.  Execuția lucrărilor  

4.5. Transport, manipulare, depozitare 

4.6.  Execuția lucrărilor de terasamente pe timp friguros sau nefavorabil 

5. Conducte de canalizare aferente statiei de pompare 

6. Statia de pompare 

7. Condiții de Sănătate și Securitatea Muncii 

8. Recepția lucrărilor 

8.1. Generalități 

8.2. Toleranțe admisibile 

8.3. Verificări în vederea recepției 

8.4.  Remedieri 

8.5.  Documente încheiate la recepție 

9. Dispoziții finale  
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1. PREVEDERI GENERALE  

 

Prezentul Caiet de sarcini se aplică la execuţia lucrarilor prevazute in proiectul tehnic pentru 

investitia “Statie de pompare ape pluviale – intrarea Sighisoara, com. Stefanestii de Jos – Jud. 

Ilfov”. 

     Caietul de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie îndeplinite pe parcursul execuţiei 

lucrărilor (săpături, încărcarea în mijloace de transport, transportul, instalarea conductelor si a statiei 

de pomapre) precum şi controlul de calitate şi criteriile de recepţie a lucrărilor. 

      În completarea prezentului Caiet de Sarcini, antreprenorul trebuie să respecte prevederile 

standardelor şi normelor în vigoare.  

Antreprenorul va efectua, într-un laborator autorizat, toate încercările şi determinările cerute 

de Caietul de Sarcini elaborat la faza P.Th.+ D.E. şi orice alte încercări şi determinări cerute de 

consultant/beneficiar/proiectant de specialitate. 

Antreprenorul va înregistra zilnic date referitoare la execuţia lucrărilor şi la rezultatele 

obţinute în urma măsurătorilor, testelor şi sondajelor. 

Constructorul are obligaţia să urmărească stabilitatea masivelor de pământ ca urmare a 

influenţei executării lucrărilor de terasamente prevăzute în proiect, sau acţiunii utilajelor de săpare, 

precum şi stabilitatea, integritatea și siguranța construcţiilor şi a rețelelor învecinate. 

Condiţiile generale referitoare la recepţia lucrărilor, la sănătatea şi securitatea în muncă sunt 

cele din prescripţiile legale în vigoare. 

Proiectantul poate aduce completări sau modificări prezentului caiet de sarcini pe tot 

parcursul execuţiei. Acestea devin obligatorii după luarea la cunostinţă de către executant şi 

beneficiar. 

Lista reglementărilor tehnice cuprinse în prezentul caiet de sarcini va fi consultată şi însuşită 

de către executant/proiectant la momentul execuţiei lucrărilor. 

 

2.  REGLEMENTĂRI TEHNICE DE REFERINȚĂ 

La execuţia excavaţiilor necesare pozarii conductelor si a statiei de pompare şi la sprijinirea 

pereţilor acestora cu panouri metalice de inventar se vor respecta prevederile reglementărilor 

tehnice menţionate mai jos precum şi exigenţele suplimentare, impuse de particularităţile 
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proiectului, aşa cum se arată în prezentul caiet de sarcini. 

  

NP 124:2010  Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere. 

NP 120:2006 Normativ privind exigenţele de proiectare şi execuţie a 

excavaţiilor adânci în zonele urbane. 

C 16: 1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 

construcţii şi a instalaţiilor aferente. 

C 56: 1985 Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente. 

C 83:1975 Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii. 

C 169:1988 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru 

realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. 

SR EN 1538: 2011 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi mulaţi 

NE 012/1-2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton 

armat şi beton precomprimat. Partea 1 Producerea betonului 

NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, 

beton armat și beton precomprimat. Partea 2: Executarea 

lucrărilor din beton 

SR EN 206-1:2002 Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi 

conformitate 

SR EN 1538: 2011 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi mulaţi 

SR EN 10025-1: 2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: 

Condiţii tehnice generale de livrare 

SR EN 10080: 2005 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton 

armat. Generalităţi 

C 182:1987 Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de 

drumuri. 

CR 0:2005 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii. 

NP 074:2014 Normativ „privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării 

geotehnice a terenului de fundare. 



 

“STATIE DE POMPARE APE PLUVIALE - INTRAREA SIGHISOARA, COM. STEFANESTII DE JOS – JUDETUL ILFOV”  – 

FAZA PT+DE, CS 

PT+DE, CS  2018                                    44 
 

P 100-1:2013 Cod de proiectare seismică. Partea I: Prevederi de proiectare 

pentru clădiri. 

P 130:1997 Normativ privind urmărirea în timp a construcţiilor. 

SR EN 1990:2004 Eurocod. Bazele proiectării structurilor. 

SR EN 1991-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni 

generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru 

clădiri. 

SR EN 1993-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli 

generale şi reguli pentru clădiri 

SR EN 1997-1:2006 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică Partea 1: Reguli generale. 

SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: 

Condiţii tehnice generale de livrare. 

SR EN 10025+A1:1994 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţie nealiate. 

Condiţii tehnice de livrare. 

SR EN ISO/CEI 17050-

1: 2010 

Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de 

furnizor. Partea 1: Cerinţe generale 

SR EN ISO/CEI 17050-

2: 2005 

Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de 

furnizor. Partea 2: Documentaţie suport 

SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri nealiate 

şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare. 

SR EN 10080:2005 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton 

armat. Generalităţi. 

ST 009:2005 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă 

pentru armături. 

STAS 2745:1990 Teren de fundare. Urmărirea tasărilor construcţiilor prin metode 

topografice. 

STAS 6054:1977 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea 

teritoriului Republicii Socialiste Romania. 

STAS 9824/1-87 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor civile, 

industriale şi agrozootehnice 
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NP 124:2010  Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere. 

NP 120:2006 Normativ privind exigenţele de proiectare şi execuţie a 

excavaţiilor adânci în zonele urbane. 

C 16: 1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 

construcţii şi a instalaţiilor aferente. 

C 56: 1985 Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente. 

C 83:1975 Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii. 

C 169:1988 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru 

realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. 

NP 120-2006 Normativ privind exigenţele de proiectare şi execuţie a 

excavaţiilor adânci în zonele urbane. 

NE 012/1-2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton 

armat şi beton precomprimat. Partea 1 Producerea betonului 

NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, 

beton armat și beton precomprimat. Partea 2: Executarea 

lucrărilor din beton 

SR EN 206-1:2002 Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi 

conformitate 

SR EN 1538: 2011 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi mulaţi 

SR EN 10025-1: 2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: 

Condiţii tehnice generale de livrare 

SR EN 10080: 2005 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton 

armat. Generalităţi 

C 182:1987 Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de 

drumuri. 

CR 0:2005 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii. 

NP 074:2014 Normativ privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării 

geotehnice a terenului de fundare. 

P 100-1:2013 Cod de proiectare seismică. Partea I: Prevederi de proiectare 
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pentru clădiri. 

P 130:1997 Normativ privind urmărirea în timp a construcţiilor. 

SR EN 1990:2004 Eurocod. Bazele proiectării structurilor. 

SR EN 1991-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni 

generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru 

clădiri. 

SR EN 1993-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli 

generale şi reguli pentru clădiri 

SR EN 1997-1:2006 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică Partea 1: Reguli generale. 

SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: 

Condiţii tehnice generale de livrare. 

SR EN 10025+A1:1994 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţie nealiate. 

Condiţii tehnice de livrare. 

SR EN ISO/CEI 17050-

1: 2010 

Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de 

furnizor. Partea 1: Cerinţe generale 

SR EN ISO/CEI 17050-

2: 2005 

Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de 

furnizor. Partea 2: Documentaţie suport 

SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri nealiate 

şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare. 

SR EN 10080:2005 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton 

armat. Generalităţi. 

ST 009:2005 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă 

pentru armături. 

STAS 2745:1990 Teren de fundare. Urmărirea tasărilor construcţiilor prin metode 

topografice. 

STAS 6054:1977 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea 

teritoriului Republicii Socialiste Romania. 

STAS 9824/1-87 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor civile, 

industriale şi agrozootehnice 
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3.  MATERIALE FOLOSITE 

Materialele folosite pentru realizarea lucrailor sunt: 

Conducte PVC SN4 Dn250mm 

Conducte PEHD PE 80 Pn6 Dn200 mm 

Beton C16/20 

Piese prindere și montaj din oțel laminat OL52. 

Piesele de prindere oţel laminat folosite în lucrare trebuie să fie conform SR EN 10080:2005, 

SR EN 10210-1:2006 şi SR EN 10025-1:2005. 

 

4. LUCRĂRI DE TERASAMENTE 

4.1 Concepte de bază 

Executarea lucrărilor de terasamente se face mecanizat, metodele de lucru manuale fiind 

aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este posibilă, sau nu este justificată. 

Când executarea săpăturilor implică dezvelirea unor reţele de instalaţii existente (apă, canal, 

gaze, electrice etc.) care rămân în funcţiune, trebuie luate măsuri pentru protejarea acestora 

împotriva deteriorării. În acest caz executarea  săpăturilor  se  va  începe  numai după  obţinerea 

aprobării de la instituţiile care exploatează instalaţiile respective (aviz de săpătură şi, atunci când 

este cazul, şi permis de foc). 

Când existenţa reţelelor de instalaţii subterane nu este prevăzută în proiect, dar pe parcursul 

execuţiei lucrărilor apar indicii asupra existenţei lor, se vor opri lucrările de săpături şi se va anunţa 

beneficiarul lucrărilor. Se va prospecta terenul utilizând procedee adecvate şi se va anunţa 

proiectantul şi organele de exploatare a reţelelor. Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul 

şi sub supravegherea beneficiarului sau unităţii de exploatare, după caz. 

Eventualele neconcordanţe între situaţia luată în considerare în proiect şi constatările 

executantului la efectuarea săpăturilor, în ceea ce priveşte stratificaţia terenului de fundare, natura 

apei subterane, obstacolele întâlnite (hrube, umpluturi locale, canalizări etc.), vor fi semnalate 

proiectantului pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare. În astfel de situaţii nu se va continua 

lucrul  fără acordul  scris  al proiectantului. La executarea de săpături lângă clădiri existente, dacă 

se constată că ipotezele luate în considerare în proiect pentru asigurarea stabilităţii clădirilor 

existente nu corespund, executantul va opri lucrările până la obţinerea acordului proiectantului 
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asupra modificărilor de soluţii ce se impun. 

Etapele tehnologice pentru execuţia lucrarilor cuprind următoarele categorii de lucrări: 

- Lucrări pregătitoare execuţiei lucrărilor de săpătură; 

- Trasarea pe teren; 

-    Execuţia lucrărilor de săpătură ; 

-    Protecţia lucrărilor de terasamente executate; 

-    Pozarea conductelor pentru retelel de apa si canalizare; 

-     Realizarea statiei de pomapre 

-    Realizarea umpluturilor compactate si aducerea terenului la starea initiala; 

 

4.2 Lucrări pregătitoare 

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, antreprenorul va executa lucrările pregătitoare 

şi va urmări respectarea cerinţelor menţionate în cele ce urmează: 

- semnalizarea zonei de lucru 

- se va verifica existenţa eventualelor utilităţi (reţelele subterane ale instalaţiilor de 

apă, canalizare, gaze, electrice etc.) în ampriza lucrării sau în vecinătatea acesteia şi se vor lua toate 

măsurile pentru executarea lucrărilor în siguranţă. Se va determina poziţia utilităţilor, care vor fi 

marcate vizibil în vederea mutării sau protejării. Prin proiect se vor stabili măsurile speciale care 

trebuie luate pentru ca lucrările de demolare să nu fie stânjenite în executarea lor de eventualele 

distrugeri accidentale ale acestora şi a se evita accidentele sau incendiile; 

- dacă execuţia săpăturilor pentru fundaţii implică dezvelirea unor reţele de instalaţii 

subterane existente, executarea lucrărilor va începe numai după obţinerea avizului pentru săpătură; 

- dezafectarea reţelelor de instalaţii subterane se va face numai cu acordul 

proiectantului şi acordul scris al beneficiarului 

- defrişarea şi transportul tuturor arborilor şi arbuştilor (inclusiv scoaterea  şi 

transportul rădăcinilor acestora) se va face în locaţii aprobate de consultant/beneficiar şi numai după 

obţinerea acordurilor necesare; 

- decaparea şi depozitarea pământului vegetal se va face în locaţii aprobate de 

consultant/beneficiar; 
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- construcţiile supraterane sau subterane existente în ampriza lucrărilor vor fi 

demolate. Materialele rezultate din demolări se vor evacua pentru a nu stânjeni lucrările de 

terasamente; 

- în cazul descoperirii după demolare a unor gropi sau hrube ale căror limite se extind 

sub nivelul cotei de fundare, executantul va opri lucrările şi va solicita beneficiarului şi 

proiectantului soluţii corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi economic; 

- scurgerea apelor superficiale către terenul pe care se execută lucrările de construcţie 

va fi oprită prin executarea de șanțuri de gardă care vor dirija aceste ape în afara zonelor de lucru; 

- dacă în timpul executării săpăturilor se întâlnesc obiecte sau construcţii de interes 

arheologic, lucrările se vor opri şi se vor anunța organele competente; 

- întreaga suprafaţă a terenului pe care se execută terasamentele va fi curăţată de 

frunze, crengi, buruieni şi când este cazul, de zăpadă. 

- Pentru cladirile aflate in vecinatatea incintei, va fi realizata o instrumentare prin care 

sa poata fi evidentiate eventualele tasari si respectiv, deschideri sau evolutii ale fisurilor sau 

rosturilor, daca exista. In acest sens se prevad cate doi reperi topografici pe fiecare cladire, pe 

fatadele dinspre incinta si montarea unor reperi de sticla pe ipsos pe rosturile si fisurile existente 

(daca exista). Deformatiile rezultate prin masuratori vor fi comparate cu cele prevazute in NP 112-

04. 

Înainte  de  începerea  lucrărilor  de  terasamente  și  pe  parcursul  desfășurării  acestora, 

executantul va asigura în șantier pompe, pentru evacuarea apelor meteorice și de suprafață. 

Antreprenorul poate începe lucrările pentru excavaţie numai după ce lucrările preliminare 

au fost verificate şi aprobate de consultant/beneficiar. 

 

4.3 Trasarea pe teren 

Consultantul/beneficiarul  va  realiza  reţeaua  de  borne  amplasate în  afara amprizei 

lucrărilor şi o listă cu coordonatele acestora. 

Trasarea  pe  teren  cuprinde  marcarea  fiecărei  construcţii  pe  amplasamentele  proiectate, 

conform proiectului. 

Indicații privind întocmirea planului de executare a lucrărilor de trasare necesare fixării 

poziţiei construcţiilor pe amplasamentele proiectate cât şi abaterile admisibile la trasare sunt date 

în Îndrumătorul privind executarea trasării de detaliu în construcţii indicativ C 83-1975. 
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Pe toată durata execuţiei lucrărilor, antreprenorul va executa, pe propria cheltuială, 

întreţinerea tuturor bornelor şi reperelor, inclusiv restabilirea şi re-amplasarea acestora, dacă este 

cazul. 

 

4.4 Execuția lucrărilor de săpătură 

Execuţia lucrărilor de săpătură se va face cu respectarea cotelor şi dimensiunilor înscrise în 

planşele de excavaţie din proiect. În cazul excavaţiilor etapizate, acestea vor urmări întocmai 

ordinea de execuţie şi cotele de excavaţie prezentate în proiect.  

Excavația terenului se va face mecanizat cu utilaje specializate care au gabaritul necesar. 

Prin proiect nu sunt prevăzute lucrări de epuizmente avand in vedere nivelul scazut al apei 

subterane. 

Necesitatea sprijinirii taluzurilor săpăturilor locale, se va stabili ţinând seama de adâncimea 

săpăturii, natura, omogenitatea, stratificaţia, coeziunea, gradul de fisurare şi umiditatea terenului, 

regimul de curgere a apelor subterane, condiţii meteorologice şi climaterice din perioada de execuţie 

a lucrărilor de terasamente, tehnologia de execuţie adoptată etc. Pentru sprijinirea acestor săpături 

se vor utiliza de regulă,  elemente  de  inventar  modulare,  concepute  pentru  un  domeniu  larg  de  

utilizare  şi  cu posibilităţi de refolosire. 

Pentru menţinerea stabilităţii malurilor, terenul din jurul săpăturii nu trebuie să fie încărcat şi să fie 

solicitat prin vibrare.  

Pământul rezultat din săpătură se poate depozita temporar la o distanţă de minimum 2 m de 

marginea excavaţiei. 

Executantul va lua măsuri de înlăturare imediată a apelor de proveniență accidentală şi împotriva 

surpării malurilor. 

Pământul în exces se va încărca în mijloace de transport cu utilaje specializate sau manual în funcţie 

de volumul de pământ rezultat din săpătură. 

Tehnologia de executare va fi organizată astfel ca durata de menținere deschisă a transeelor sa fie 

minimă. 

4.5 Transportul, manipularea, depozitarea 

Transportul pământului se va face cu autobasculante încărcate cu mijloace mecanizate. 

Depozitarea resturilor rezultate din operaţiunile de curăţire a terenului şi pământul rezultat 

în urma excavaţiei se va face în depozite de pământ pentru care, în prealabil s-a obţinut avizul 
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proprietarului. 

Amplasarea depozitelor de pământ, provizorii sau permanente, va fi propusă de către 

antreprenor şi supusă consultantului/beneficiarului pentru aprobare. 

 

4.6 Execuția lucrărilor de terasamente pe timp friguros sau nefavorabil 
 

Execuţia lucrărilor va fi întreruptă atunci când condiţiile cerute în prezentul Caiet de Sarcini sunt 

compromise de vremea nefavorabilă. Execuţia lucrărilor de terasamente în condiţii de timp friguros, 

sub +5 °C, poate fi realizată prin luarea unor măsuri speciale prevăzute de normativele tehnice în 

vigoare (C16-1984, Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor aferente). 

 

5. Conductele de canalizare menajera si pluviala 

Material conducte  

Conducte şi racorduri din polietilenă de înaltă densitate (PEID) 

1 Antreprenorul va trebui sa dovedeasca ca fabricantul propus de el pentru realizarea 

conductelor si fitingurilor este capabil sa respecte conditiile de calitate impuse de ISO 9001 

sau EN 29001. 

2 La marcarea tevilor din grupele MFR 003, 020 si 022 se va verifica valoarea MFR (de 

exemplu prin adeverinta de fabricatie). In afara zonelor hasurate precum si pentru tipul de 

materie prima PE 100 adeverinta de conformitate se va obtine in urma efectuarii probei de 

stabilitate la tractiune conform normelor in vigoare. 

3 Materialul utilizat pentru tuburi si fitinguri vor fi conform ISO 2531, ISO 9002, EN 29002. 

4 Toate materialele si calitatea lucrarilor vor fi supuse aprobarii Inginerului. 

5 Inainte de a comanda orice material cu orice prezentare destinat pentru Lucrari 

permanente, Antreprenorul va prezenta Inginerului datele de identificare ale 

producatorului sau furnizorului propus in Oferta, va supune aprobarii specificatiile 

materialelor si detalii ale locului de origine sau de productie. Antreprenorul nu va putea 

inlocui vreunul din furnizorii materialelor pentru lucrarile permanente fara aprobarea 

Inginerului. Antreprenorului i se va putea cere sa predea Inginerului pentru uzul acestuia 

o copie pentru fiecare comanda de produse inaintata Furnizorilor. 

6 Aprobarea materialelor din punct de vedere sanitar este strict necesara. 

7 Toate conductele din polietilena vor fi din plastic negru de inalta densitate (denumit in 

continuare PEID). Conductele din PEID vor fi fabricate in conformitate cu SR EN 13244 

-2, SR EN 12201-2, SR ISO 3607, SR ISO 4427; ISO 2506 sau echivalent. Conductele 
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PEID vor fi PN 10 SDR 17 PE 100 (in conformitate cu ISO R161, Partea 1) daca nu este 

specificat altfel in alte sectiuni ale caietului de sarcini prezent. Conductele vor fi rezistente 

din punct de vedere chimic, in conformitate cu standardele ISO/DATA 8. Testarea se va 

realiza in conformitate cu standardele in vigoare. 

8 Conductele vor fi marcate permanent cu identificarea producatorului (text sau sigla), 

diametrul nominal, literele “PE”, clasa de calitate si clasa de presiune. 

9 Tevile din polietilenă de inalta densitate pentru vor fi de culoare neagra, cu benzi de 

coextrudare albastre. 

10 Conductele de distributie din PEID cu diametre mai mari sau egale cu 110 mm, vor fi 

livrate numai "bara" cu lungimi conform standardelor comerciale ale producatorului, dar 

nu mai mari de 12m.  

11 Conductele de golire, care fac legatura intre caminele de golire de pe reteaua de alimentare 

cu apa si caminele de canalizare menajera, au diametrul De 63 mm si sunt PE 100 PN 6, 

SDR 26.  

12 Toate tevile din polietilenă de inalta densitate pentru apa uzata vor fi de culoare neagra, cu 

benzi de coextrudare maro. Tevile din PEID vor fi PE 100 PN6 SDR 26. Testarea se va 

realiza în conformitate cu standardele în vigoare. Aprobarea materialelor din punct de 

vedere sanitar este strict necesară. 

13 Diametrele exterioare ale conductei vor avea dimensiunea standard şi grosimea pereţilor 

va fi conform ISO R161, Partea 1 dimensiuni metrice.  

14 Toate materialele şi calitatea lucrărilor vor fi supuse aprobării Beneficiarului, prin Inginer. 

 

Conducte PVC (Policlorură de vinil neplastifiată) 

1 Conductele şi fitingurile din PVC neplastifiat (rigid) vor fi folosite doar pentru canale de 

racord fără presiune. 

2 Toate conductele şi fitingurile din PVC tip greu furnizate în cadrul Contractului vor fi 

neplastifiate. În plus, raportul maxim a dimensiunii standard (SDR) al conductelor PVC 

nu va fi mai mare de 34. 

3 Toate conductele şi fitingurile vor fi furnizate de către producători aprobaţi. Clasele 

conductelor vor fi conform cu precizările din Desene, Cerinţele Beneficiarului sau din 

Specificaţii.  

4 Dacă sunt necesare curburi, se vor utiliza coturi prefabricate, cu razele dorite. Nu este 

permisă realizarea la cald a curburilor pe şantier. 

5 Fitingurile şi lungimile de conductă vor fi furnizate cu cap drept. Dacă conductele trebuie 

tăiate la o lungime anumită, acestea vor fi tăiate perpedicular pe axul conductei. Resturile 

de la tăiere vor fi înlăturate cu un cuţit. Cepul şi mufa vor fi fără noroi sau nisip şi inelul 

va fi amplasat corect în canal. Pe capatul dreapt al conductei, înainte de inserarea acestuia 

în mufă, se va aplica un lubrifiant aprobat de Inginer şi furnizorul tubului.  
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Fitinguri 

1 Prin “fitinguri” se intelege: coturi, teuri, reductii si alte asemenea repere. 

2 Fitingurile vor fi din PVC, PEID corugat, PEID, PAFSIN, fonta ductila sau otel asa cum 

este specificat in Plansele desenate cu detaliile de executie si vor avea clasa minima de 

presiune egala cu cea a conductei pe care se monteaza. 

3 Piesele de legatura si accesoriile din fonta ductila vor fi din Seria A in conformitate cu 

EN545/1994 si ISO 2531/91 si vor fi livrate impreuna cu conductele in cantitatile 

specificate in listele de cerinte pentru fiecare grupa in parte. 

4 Protectia interioara a pieselor de legatura se va face conform EN545/1994 si ISO 2531/91. 

5 Protectia exterioara a pieselor de legatura se va face cu bitum sau epoxi conform 

specificatiilor EN545/1994 si ISO 8179- partea I/1995.  

6 Testele pentru piesele de legatura si accesorii se vor face conform EN545/1994 si ISO 

2531-91 sau echivalent. 

7 Piesele de legatura vor fi cu mufa sau flanse dupa cum este specificat in listele de cerinte 

pentru fiecare zona in parte. 

8 La schimbarile de directie si la ramificatii, imbinarile cu garnituri din elastomeri conform 

EN545/1994 si ISO 4633-83 vor fi imbinari zavorate, la legatura cu tuburile din amonte 

si/sau aval, pentru eliminarea masivelor de ancoraj. 

9 Imbinarile cu flanse vor corespunde cu dimensiunile si cu detaliile de gauri specificate 

conform ISO 1092-2/93. 

10 Furnizorul va pune la dispozitie suficient lubrifiant necesar pentru ansamblarea 

conductelor si a fitingurilor necesare. 

11 Se va livra bitum pentru reparatii. 

12 Furnizorul trebuie sa dea toate detaliile despre caracteristicile materialelor si tehnica de 

aplicare a protectiei anticorozive interne si externe prin invelisuri la imbinari sau in locurile 

in care invelisurile sunt deteriorate. 

13 Furnizorul trebuie sa livreze piese de schimb ca de exemplu: garnituri, materiale de 

conexiune, banda adeziva pentru protectia anticoroziva a suruburilor etc, in cadrul listelor 

sale de preturi. 

  Coturi 

14 Toate coturile vor fi confectionate din PEID, PEID Corugat sau PVC asa cum este 

specificat in Plansele cu detaliile de executie. Coturile vor fi incluse in linia de conducte 

cu acelasi tip de imbinari utilizate intre sectiunile de conducte sau dupa cum recomanda 

producatorul conductelor si fitingurilor si conform aprobarii Inginerului. Coturile vor fi 

asigurate dupa necesitati. 

  Teuri 

15 Toate teurile, egale sau reduse si confectionate din PEID, PEID Corugat sau PVC, pe care 

se monteaza dupa cum este specificat in Plansele cu detaliile de executie. Teurile vor fi 
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incluse in linia de conducte cu imbinari cu flanse sau dupa cum recomanda producatorul 

fitingurilor si conform aprobarii Inginerului. 

  Flanse oarbe 

16 Flansele oarbe vor fi instalate la capetele conductelor metalice, fie daca sunt sau nu 

indicate pe plansele cu detaliile de executie. Se vor utiliza o garnitura de etansare si 

buloane din otel galvanizat, aprobate de Inginer. Se va monta o flansa oarba din material 

feros in cuplajul cu flanse. Dimensiunile flanselor vor fi in conformitate cu STAS 7451-

88 sau EN 1092-1-2001. 

17 Nu se accepta garnituri din cauciuc pentru etansarea flanselor oarbe. 

  Adaptor cu flansa 

18 Adaptoarele cu flanse vor fi instalate la imbinarile demontabile din camine, fie daca sunt 

sau nu indicate pe desene. Vor avea acelasi diametru si clasa de presiune egala sau mai 

mare ca a conductei pe care se monteaza. 

  Racorduri individuale 

19 Amplasamentele precise ale racordurilor individuale vor fi stabilite pe santier de catre 

Beneficiar. Locurile exacte de amplasare a racordurilor vor fi indicate in plansele desenate 

ale Antreprenorului. Cel putin un racord va fi prevazut fiecarei proprietati adiacente 

conductei de canalizare stradala. Fiecare utilizator (casa, scara de bloc, agent economic 

intr-o locatie individuala) va fi prevazut cu un racord la reteaua de canalizare. 

Antreprenorul este responsabil pentru indicarea amplasamentelor precise ale acestor 

racorduri individuale in Cartea constructiei (desene “conform executiei”, incluzand 

distantele precise paralele si perpendiculare) la caminul cel mai apropiat din amonte/aval. 

20 Materialul conductei de racord va fi PVC-KG, SN8. Diametrul va fi De 160 mm si De 200 

mm. 

21 Racordurile individuale vor avea o adancime minima a radierului de 1,30 m la linia de 

demarcare a proprietatii. Acestea vor avea o panta minima de 2%.  

22 Racordurile individuale vor fi realizate in principal in caminele de vizitare amplasate pe 

colectorul de canalizare, pe principiul racordului pieptene.  

23 In cazul racordarilor la camine, caminul va fi realizat cu profil hidraulic daca diferenta 

dintre radierul caminului si radierul racordurilor individuale este mai mare de 1 m. 

24 Pentru situatiile in care aceasta solutie nu este posibila, conductele de racord se vor conecta 

la conducta colectoare prin intermediul unui teu redus la 45º din PEID Corugat si un 

adaptor PEID Corugat / PVC. 

25 Amplasarea exacta a racordurilor noi se va stabili la executia lucrarilor impreuna cu 

Beneficiarul. Nu se vor folosi intepari directe in conducta stradala sau alt fel de metode 

neadecvate sau improvizatii. 

26 In cazul in care, pentru conductele din PAFSIN, racordurile la imobile nu se realizeaza cu 

piese speciale (teuri, ramnificatii) din acelasi material ca si conducta se foloseste solutia 
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prin decuparea conductei din PAFSIN si lipirea conductei de racord, cu rasini speciale 

recomandate de catre producatori. 

27 Toate schimbarile de directie se vor realiza cu fitinguri corespunzatoare (coturi). 

Fitingurile vor fi cu garnituri din cauciuc, asa cum s-a mentionat mai sus pentru tipul de 

conducte utilizate. Nu vor fi permise racordurile lipite cu adeziv. 

28 In toate situatiile se vor respecta prescriptiile producatorilor. 

29 In cazul in care conducta de racord se va opri la limita de proprietate, la capatul acesteia 

se va monta un dop etans. Acest dop va trebui sa reziste la presiunea de 0,35 bar (5 psi) 

atunci cand se va face proba de etanseitate a conductei de canalizare si sa fie usor de 

demontat, fara a distruge in vreun fel conducta de racord. 

30 Dupa refacerea amplasamentului racordului, Antreprenorul va marca pe teren locatiile 

acestor dopuri prin tarusi de lemn de 5 x 5 cm, lungi de 1 m si vopsiti. 

Daca este necesar se va prevedea inglobarea racordului cu beton C25 de grosime 15 cm 

 

Transportul, manipularea si depozitarea conductelor 

31 Datorita proprietatilor fizice suprafata tevilor se poate deteriora cu usurinta. Pentru 

evitarea acestui fenomen, este necesar ca tevile sa fie manipulate, transportate si depozitate 

cu precautie . 

32 Transportul, manipularea şi depozitarea conductelor şi a accesoriilor pentru îmbinare se 

va face cu vehicule adecvate, încărcate şi descărcate sub supravegherea atentă. Pe durata 

transportului, conductele nu vor depăşi lungimea vehiculului cu mai mult de 0.6 m si vor 

fi legate între ele pentru a elimina balansarea lor. Incarcaturile de conducte nu vor depasi 

inaltimea de depozitare de 2 m. 

33 Tuburile vor fi transportate numai cu mijloace de transport prevazute cu platforme. Tevile 

transportate trebuie fixate de platforma mijlocului de transport, în asa fel ca acestea sa nu 

lunece si sa nu fie deteriorate . 

34 Când conductele sunt transportate una în interiorul celeilalte, se va acorda atenţie ca: 

(a) conductele să fie curate, fără pietriş; 

(b) să fie asigurată acoperirea capetelor libere pentru a preveni intrarea pietrişului pe 

durata transportului; 

(c) conductele din stratul inferior să nu fie încărcate cu sarcini care ar putea să le 

deterioreze sau deformeze; 

35 Conductele vor fi manipulate cu mare atenţie la încărcare şi descărcare. Se va evita 

manipularea brutală a conductelor. Pe durata depozitării şi transportului, conductele vor 

avea suport continuu pe cât este posibil şi se va evita deteriorarea prin contactul cu obiecte 

ascuţite, cuie etc. Târârea conductelor pe sol nu este permisă si este un motiv suficient 

pentru a se respinge o conducta. Antreprenorul va fi responsabil de calitatea conductelor 

si de starea lor din momentul livrarii. 
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36 Pe durata transportului, conductele nu se vor sprijini pe îmbinări, pe elementele metalice 

ale vehiculelor sau pe alte părţi unde ar putea apărea o sarcină concentrată datorată greutăţii 

conductei sau şocurilor produse de vehicul. 

37 Conductele vor fi depozitate in zone ferite de lumina directa a soarelui si conform 

recomandarilor producatorului. Depozitarea tevilor pe santier se va face pe platforme bine 

nivelate. La depozitarea pe santier, terenul va fi neted, fara pietre. Pe timpul stocarii se vor 

lua masuri astfel incat conductele sa nu fie deteriorate. Toate conductele trebuie protejate 

impotriva contactelor cu materiale deteriorante: combustibil de motor, solventi sau alte 

lichide similare. Nu sunt admise zgarieturi sau striatiuni cu o adancime mai mare de 10% 

din grosimea peretelui conductei. 

38 Conductele din PVC cu mufa vor fi stivuite cu capetele cu mufe asezate in straturi 

alternative. Conductele indoite, deformate sau cu culoarea schimbata vor fi respinse si nu 

se aproba nici o plata pentru aceste conducte. Antreprenorul se va asigura ca, conductele 

din plastic nu sunt supuse deteriorarii datorata luminii solare pe perioada dintre fabricare 

si instalare in pamant. 

39 Antreprenorul trebuie sa aiba capacitatea de supervizare, forta de munca, utilajele de 

executie, materialele si depozitele necesare pentru a preveni in orice mod deteriorarea 

oricarui material folosit la lucrarile permanente. Antreprenorul va prezenta Inginerului 

propunerile sale pentru a preveni deteriorarea conductelor pe durata transportului si 

instalarii in transee. 

40 Antreprenorul va avea grija pentru a preveni deteriorarea conductelor pe durata coborarii 

in transee, a pozarii si imbinarii. 

41 Manipularea tevilor se poate face manual cînd dimensiunile tevilor si greutatea lor o permit 

, sau cu ajutorul utilajelor de ridicat, motostivuitor, macara, etc. 

42 Pentru evitarea deteriorării tevilor în cazul manipulării cu ajutorul utilajelor, cablul (lantul) 

de ridicat de la utilaj, va fi obligatoriu prevăzut cu o bandă de cauciuc sau pâslă care să 

protejeze tevile. Antreprenorul va avea grijă pentru a preveni deteriorarea conductelor pe 

durata coborârii în tranşee, a pozării şi îmbinării. 

43 Din punct de vedere al protectiei muncii, este interzisa prinderea si ridicarea tevilor dintr-

un singur punct. 

44 Inginerul va verifica conductele pe santier, iar Antreprenorul va marca toate conductele 

defecte sau deteriorate identificate de catre Inginer, le va scoate imediat de pe santier si le 

va inlocui cu unele corespunzatoare, pe cheltuiala proprie. In Lucrari se vor incorpora 

numai conductele marcate de Inginer ca fiind corespunzatoare. 

45 Nu se permite depozitarea peste tuburi a altor materiale. 

46 Pentru depozitarea pe termen lung la temperatura ambientală medie, se va lua în 

considerare înălţimea stivelor pentru a evita deformarea posibilă a diametrelor conductei. 

Se recomandă o înălţime maximă a stivelor de 1 m.  

47 Inginerul va avea dreptul de a respinge transporturi sau loturi de conducte si alte materiale 

din care s-au extras exemplare deteriorate, sau poate cere testarea la presiune in afara 

retelei de conducte, chiar daca nu exista defecte aparente, daca se presupune ca au fost 
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manipulate necorespunzator. Toate costurile aparute in acest fel vor fi suportate de 

Antreprenor. 

 

Manipularea si transportul elementelor prefabricate de camin 

Manipularea elementelor pentru camine de vizitare, la incarcarea si la descarcarea, in si din 

mijloacele de transport se face cu macarale prevazute cu dispozitive speciale de prindere. 

Dispozitivele de prindere sunt alcatuite din lanturi (cabluri) de otel prinse la un capat intr-un inel 

de agatare in carligul macaralei, iar la celalalt capat cu ochiuri de agatare a ancorelor. 

Elementele de baza se manipuleaza cu dispozitiv metalic de 2,5to cu 3 ramuri de ridicare, de cele 

3 ancore inglobate. 

Capetele tronconice si elementele drepte se manipuleaza cu dispozitiv metalic de 1,3to cu 2 

ramuri de ridicare, de cele 2 ancore inglobate. 

Se interzice manipularea elementelor de camin prin introducerea cablului prin interiorul lui. 

Se interzice descarcarea elementelor de camin prin cadere libera. 

In mijloacele de transport: auto sau vagoane CF, asezarea lor se face in pozitia de montaj si sunt 

asigurate impotriva deplasarii. 

Elementele de camin se depoziteaza suprapus, numai pe suprafete orizontale care nu permit tasari. 

Inaltimea maxima de depozitare este: 

- element de baza - 2 randuri 

- cap tronconic - 1 rand 

- element drept - 2 randuri 

Manipularea, transportul si depozitarea elementelor de camin vor fi in grija 

Antreprenorului.  

Pozarea conductelor  

48 La pozarea conductelor se vor respecta prevederile din STAS 8591/97 - Amplasarea in 

localitati a retelelor subterane. 

49 Inainte de inceperea lucrarilor executantul va materializa pe teren traseul conductei 

proiectate. In prealabil executantul va realiza santuri transversale pentru identificarea 

retelelor existente. 

50 Pe traseul astfel materializat se vor marca toate retelele subterane pe planurile de situatie. 

51 De-a lungul aliniamentelor se vor bate tarusi din 50 in 50 m, de o parte si de alta a traseului, 

la o distanta suficienta pentru a ramane nedeplasati in timpul lucrarilor, cu scopul 

materializarii permanente a axului conductei in timpul executiei. 

52 Inainte de pozarea conductelor, transeea se va verifica astfel incat sa se evite prezenta pe 

patul de asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.) cu muchii taioase 

sau colturi ascutite. Acestea pot produce fisuri in cadrul unui proces de abraziune in 

conditii de dilatatie si contractie a conductei. 

53 Este necesara realizarea unui pat perfect neted pentru conducte. Acolo unde se prezinta in 

Plansele desenate sau se solicita de catre Inginer, conductele vor fi pozate pe un pat de 
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nisip, amplasat in conformitate cu clauzele specifice pentru paturi. Zonele largite, realizate 

pentru imbinarea conductelor, dupa cum sunt descrise anterior, vor fi excavate in baza, 

patul si peretii transeei, dupa cum este necesar. Nu se vor poza conducte pana cand 

suprafata transeei sau a patului nu au fost inspectate de catre Inginer si aprobate pentru 

pozare. 

54 Tubul va fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte, iar in cazul imbinarii prin 

electrofuziune, se va verifica daca gradul de racire al tubului este satisfacator. 

55 Toate conductele vor fi pozate cu atentie, cate o bucata, pe aliniamentul si inclinatia 

stabilite. Conductele nu vor fi, in nici un caz, aruncate in transee. Coborarea lor se va 

realiza manual sau cu ajutorul franghiilor. Inainte de coborarea in transee, conducta se va 

curata si examina de defecte. Daca nu prezinta deteriorari, se va plasa in pozitia de 

imbinare, in conformitate cu cerintele urmatoare. 

56 Daca conductele au fost depozitate la o temperatura diferita de cea a mediului ambiant se 

va avea grija ca inainte de instalarea in sant aceasta sa corespunda mediului de lucru. 

57 In cazul inlocuirii si daca nu se specifica altfel de catre Inginer, noile conducte vor fi pozate 

pe acelasi aliniament orizontal cu al conductelor vechi. Conducta veche va fi indepartata 

si depozitata la un amplasament aprobat de catre Beneficiar si predata acestuia. 

58 Reabilitarea conductelor de canalizare (prin inlocuire) se va face cu 

indepartarea/recuperare materialul inlocuit. In functie de materialul si de gradul de 

degradare conductelor inlocuite se va face o sortare a acestora. Conductele care se 

considera ca se pot reutiliza vor fi depozitate in depozitele indicate de catre Beneficiar  si 

predata acestuia  

59 Transportul si taxele aferente depozitarii/eliminarii deseurilor rezultate din dezafectari 

cum ar fi: conducte din azbociment sau beton deteriórate, structuri si elemente de zidarie, 

betoane si structuri din beton, fundatii si elemente de fundare, invelitori, imprejmuiri, 

pavaje de orice tip, revine Antreprenorului. 

60 Pentru materialele periculoase (ex. azbociment) ce necesita conditii speciale de depozitare, 

transport, distrugere etc se va respecta legislatia refceritoare la acestea, prezentandu-se In 

ginerului un plan de indepartare si autorizatiile legale. 

61 Dupa excavarea si pregatirea unei sectiuni de transee, aceasta va fi inspectata de Inginer. 

Chiar inainte de pozarea conductelor, transeea va fi curatata de pietre, pamant si alte 

ramasite care au cazut inauntru. Toate pozarile de conducte vor fi realizate de personal 

calificat, cu experienta in astfel de operatii. 

62 Executia sapaturilor se va incepe numai dupa completa organizare a santierului si 

aprovizionarea cu material tubular, fitinguri si armaturi, astfel ca santurile sa ramana 

deschise pe o perioada cat mai scurta  

63 Un reprezentant al producatorului va vizita santierul la inceperea lucrarilor de instalare a 

conductelor pentru a prezenta procedurile corespunzatoare de instalare in conformitate cu 

recomandarile producatorului. 

64 Imediat inainte de pozare, fiecare conducta si fiting vor fi examinate in interior si exterior 

pentru deteriorari si se va curata praful si impuritatile. Se vor pastra curate pe durata 

pozarii. Daca este cazul, Inginerul va solicita folosirea unui piston (dop) din material 
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moale, care va fi plasat in conducta pozata si imbinata anterior si care este tras, cu ajutorul 

unei franghii, pe intreaga lungime a conductei nou pozate, fara a deteriora suprafata 

interioara a conductei. 

65 Capetele de conducta si elementele de retea din PEID corugata, trebuie curatate inainte de 

instalare si partile defecte trebuie inlocuite. Taieturile vor fi executate vertical pe axa 

longitudinala a acestora cu ajutorul unui echipament adecvat. 

66 Bavurile si suprafetele neregulate sunt netezite folosind scule adecvate. 

67 Capetele taiate sunt apoi pregatite in functie de tipul de asamblare folosit. 

68 Modificarile de directie in profilul retelei se pot realiza utilizand curbarea conductei de 

PEID corugat. Razele minime de curbura admisibile la PEID corugat nu trebuie sa fie mai 

mici decat valorile: 20 D (la 200C), 35D (la 100C) si 50D (la 00C). 

69 Daca schimbarea de directie nu se poate realiza prin flexibilitatea conductei din PEID, se 

vor utiliza coturi prefabricate. Amplasarile aproximative ale acestor coturi sunt indicate in 

Plansele desenate, iar amplasarea exacta va fi convenita cu Inginerul, la fata locului. 

70 Trebuie luate toate masurile de siguranta pentru a evita patrunderea materialelor straine in 

interiorul tevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite introducerea in 

conducte a uneltelor sau a altor materiale. In timpul lucrarilor sau cand acestea sunt oprite 

(inclusiv noaptea), capetele deschise ale conductelor vor fi obturate provizoriu cu un capac 

etans. Tronsonul va fi fixat in sant pentru a se evita plutirea lui in cazul in care santul este 

inundat. 

71 Conductele de dimensiuni mici si medii pot fi deplasate manual cu sau fara ajutorul unei 

rangi cu gheare. Conductele mai mari care sunt manevrate cu ajutorul macaralelor sau 

scripetilor pot fi deplasate in timp ce sunt suspendate in echilibru la o inaltime mica fata 

de sol, eliminand astfel frecarea cu fundul transeei.  

72 Conductele de dimensiuni mari necesită utilizarea unui aparat special de tragere. Dacă este 

posibil, conductele vor fi pozate în linii drepte, dar pot fi necesare curburi cu raze mari şi 

acestea vor fi obţinute prin devieri la îmbinări. Dacă nu se specifică altfel de către Inginer, 

aceste devieri nu vor depăşi 3º (trei grade) pentru conductele cu diametre de până la 250 

mm şi 2º (două grade) pentru conductele cu diametre mai mari. 

73 Conductele care opereaza sub gravitatie vor fi pozate consecutiv in linii drepte intre 

caminele de vizitare adiacente. Cuplajele speciale de imbinare vor fi construite in peretii 

caminelor pentru a asigura o imbinare stransa intre conducta si camin.  

74 In dreptul imbinarilor tuburilor PAFSIN, inainte de coborarea tubului in transee, se va 

realiza o adancitura de imbinarea (clopot) care sa permita asamblarea corecta si sa asigure 

ca greutatea sa fie suportata de tub si nu de imbinare. 

75 Sapaturile mai adanci de 1 m vor fi in mod obligatoriu sprijinite.La executarea sapaturilor 

si sprijinirilor se va avea in vedere respectarea tuturor prescriptiilor de protectia muncii.De 

regula sapaturile in intravilan se vor executa manual. 

76 Dupa pozare si imbinare, sectiunea finalizata dintre camine va forma un tub continuu 

sustinut pe toata lungimea sa, cu radierul in conformitate cu aliniamentul si inclinatia 

prezentate in Plansele desenate. Fiecare sectiune dintre camine este verificata extern daca 
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este dreapta cu ajutorul unui fir paralel cu cota proiectata a radierului si cu sustinere pe 

intervale care nu depasesc 7,5 m si de asemenea este verificata intern cu ajutorul razei de 

lumina (fascicul laser sau lumina solara reflectata de o oglinda). 

77 Dacă nu se poate realiza o schimbare de direcţie prin devierea la îmbinări a conductelor 

drepte obişnuite, se pot utiliza coturi prefabricate. Amplasările aproximative ale acestor 

coturi vor fi indicate în Desene şi poziţiile sale exacte vor fi determinate împreună cu 

Inginerul pe şantier. 

78 Schimbarile directiei tronsonului de conducta de PEID, pot fi permise functie de 

capacitatea de indoire a tuburilor. Cu toate acestea, trebuie mentinut tubul pozitionat 

central in sant prin compactarea corecta a materialului de umplutura de pe margine. 

79 Conductele care vor functiona in regim gravitational, vor fi pozate consecutiv în linii 

drepte între căminele de vizitare adiacente. Cuplajele speciale de îmbinare vor fi construite 

în pereţii căminelor pentru a asigura o îmbinare strânsă între conductă şi cămin.  

80 Toate conductele şi căminele vor fi pozate şi construite conform Desenelor sau conform 

indicaţiilor Inginerului, cu următoarele toleranţe, dacă Inginerul nu stabileşte în alt mod: 

(d) deviaţia maximă permisă la cota radierului nu va depăşi 2,0 cm pe o secţiune ; 

(e) aliniamentul şi amplasarea în plan nu vor devia cu mai mult de 20 cm. Deplasarea 

axială a conductelor la intrarea şi la ieşirea din cămin nu va depăşi 2 cm. 

81 Daca tuburile din poliesteri armati sunt ovalizate vizibil datorita sarcinilor rezultate din 

ambalare si depozitare, se lasa in conditii lipsite de astfel de sarcini minim 24 ore inainte 

de instalare. 

82 Daca este necesara realizarea imbinarilor in interiorul santului, trebuie asigurat un mediu 

de lucru propice in ceea ce priveste spatiul, temperatura si protectia impotriva 

intemperiilor. 

83 Inainte de imbinarea unei conducte noi la una pozata deja in transee, se va instala a doua 

garnitura pe capatul liber al cuplajului montat pe conducta, in maniera descrisa mai sus. 

Noua conducta, cu cuplajul de imbinare montat, va fi coborata in transee, iar capatul liber 

al acesteia, curatat si lubrifiat este introdus in capatul liber al cuplajului de pe conducta 

deja amplasata. Apoi, conducta este deplasata pana cand capatul atinge inelul distantier 

central sau distantierele din imbinare.  

84 Imbinarea conductelor din materiale diferite se va executa obligatoriu in camine de 

vizitare. 

85 In momentul in care fiecare conducta este amplasata in pozitia sa finala si este imbinata, 

transeea va fi umpluta, lasand doar imbinarile neacoperite. Materialele utilizate pentru 

umplere si plasarea si compactarea lor vor fi in conformitate cu Plansele desenate si cu 

cerintele Specificatiilor. Imbinarile vor ramane neacoperite pana sunt indeplinite cu succes 

testele hidrostatice si Inginerul si-a dat aprobarea pentru acoperirea imbinarilor. 

86 Conductele vor fi testate in fabrica si vor fi supuse testelor hidraulice si de impact (obiect 

in cadere). Daca dispune Inginerul, selectarea esantioanelor si testarea se vor face in 

prezenta unui reprezentant al Inginerului care va fi informat cu cel putin 48 de ore inainte 

de realizarea esantionarii sau testarii. 
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87 In transee, dupa pozarea conductelor de canalizare si racord, deasupra acestora la 0,5 m 

fata de generatoarea superioara se va monta o banda de avertizare din PE cu insertie 

metalica. 

88 Costurile esantioanelor, transportul lor la laborator si testarea vor fi considerate incluse in 

pretul unitar si nu vor fi platite separat. 

89 Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, acesta se va astupa la anumite 

distante ce nu vor depasi 250 m. Aceste obstacole vor fi indepartate atunci cand 

operatiunile de montaj ajung in dreptul lor. 

90 Este necesara tinerea unei evidente complete si clare a instalarii inainte de acoperirea 

conductelor. 

91 Inginerul va verifica conductele pe şantier, iar Antreprenorul va marca toate conductele 

defecte sau deteriorate stabilite de Inginer, le va scoate imediat de pe şantier şi le va înlocui 

cu unele corespunzătoare, pe cheltuiala proprie. În Lucrări se vor încorpora numai 

conductele marcate de Inginer ca fiind corespunzătoare. 

92 Costurile tuturor imbinarilor si fitingurilor vor fi incluse in costurile unitare pentru 

furnizarea si pozarea conductelor. Nici o plata suplimentara nu va fi efectuata pentru 

imbinari sau fitinguri. Conductele, imbinarile, fitingurile vor fi furnizate de catre 

Antreprenor. 

93 În momentul în care fiecare conductă este amplasată în poziţia sa finală şi este îmbinată, 

tranşeea va fi umplută, lăsând doar îmbinările neacoperite. Materialele utilizate pentru 

umplere şi plasarea şi compactarea lor vor fi în conformitate cu Desenele, cu cerinţele 

Angajatorului şi cu cerinţele Specificaţiilor. Îmbinările vor rămâne neacoperite până sunt 

îndeplinite cu succes testele hidrostatice şi Inginerul şi-a dat aprobarea pentru acoperirea 

îmbinărilor. 

94 Acolo unde şanţurile au fost săpate şi există probabilitatea ca apa subterană să curgă in 

orice pat granular şi să înconjoare conducta, Antreprenorul va asigura scuturi exterioare 

din argilă impermeabilă la o distanţă maximă de 50 m de-a lungul şanţului.  

95 Nici un sant nu va fi sapat la mai mult de 25 m de locul unde va fi asezata conducta, iar 

sapaturile nu vor fi lasate neterminate pe o distanta mai mare de 75 m de locul unde 

conducta a fost deja asezata, fara permisiunea speciala a inginerului. Lungimea santului 

care trebuie sapat nu trebuie sa fie mai mare decat lungimea tevii si decat mijloacele 

auxiliare disponibile aflate pe partea santului unde se fac lucrarile. Santurile vor fi sustinute 

si izolate conform standardelor de siguranta general acceptate in constructii. In santuri nu 

vor fi lasate nici o grinda de sustinere, de izolare sau alte materiale. 

 

Materiale granulare pentru patul de pozare 

96 După ce partea inferioară a şanţului a fost nivelată şi consolidată, un pat de pozare cu 

grosimea de minim 10 cm, va fi amplasat pe întreaga lăţime a şanţului şi compactat în 

straturi mai mici de100 mm grosime cu ajutorul unui compactor vibrator adecvat. 

Suprafaţa compactată a patului de pozare va avea un nivel puţin mai înalt decât cel al 
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nivelului cerut al radierului interior al conductelor. Conductele vor fi aşezate şi vor fi aduse 

la nivelul cerut prin îndepărtarea cantităţii necesare de pat de fundare compactat.  

97 Materialele granulare pentru patul de pozare vor fi compactate prin mijloace manuale în 

straturi ce nu depăşesc 200 mm grosime fiecare cu un nivel de aproximativ jumătate din 

diametrul conductei. După testare, materialul de umplere selectat va fi aşezat şi compactat 

manual în jurul conductei la minim 300 mm deasupra coroanei conductei în straturi ce nu 

depăşesc 200 mm. Fiecare aşezare şi compactare va fi efectuată în mod egal pe ambele 

laturi ale conductei. 

98 Pentru a asigura compactarea adecvată a materialului granular pentru patul de fundare, 

spaţiul minim dintre coloana de ancoraj şi elementele de susţinere din lemn ale şanţului va 

fi de minim 150 mm, iar Antreprenorul trebuie să aloce o lăţimea necesară şanţului pentru 

a respecta această cerinţă. Nu este permisă pozarea fără pat de fundare. 

Pat de pozare şi fixare pentru conducte flexibile 

99 După pregătirea şanţului, patul de pozare pentru conducte va fi aşezat în straturi mai mici 

de 100 mm grosime fiecare şi va fi bine compactat. Primul strat pentru materialul de 

umplere în vederea fixării va fi aşezat şi compactat atent, o atenţie specială fiind acordată 

eliminării golurilor din zona de sub linia centrală a  conductei. 

100 Fixarea va continua prin compactarea în straturi de 200 mm grosime în mod egal pe ambele 

laturi ale conductei pentru a preveni deplasarea laterală şi finalizată la o înălţime mai mare 

decât coroana conductei. 

Retragerea elementelor de susţinere 

101 În timpul aşezării patului de pozare, toate materialele de împrejmuire sau fixare, 

elementele de susţinere laterale temporare şi de acoperire vor fi ridicate progresiv, ca şi în 

cazul amplasării acestora, cu excepţia cazurilor când există indicaţii să fie lăsate în acelaşi 

loc. Întreaga lăţime va fi umplută cu material granular de umplere, elemente de 

împrejmuire sau fixare şi compactat adecvat pentru a elimina golurile dar şi pentru a obţine 

susţinerea proiectată a conductei. 

Montarea conductelor 

102 Verificate înainte de acceptare, gulerele, capacele sau discurile de protecţie de la capetele 

flanşelor, elementelor încorporate/speciale de îmbinare sau fitingurile nu vor fi îndepărtate 

până când conductele, elementele încorporate/speciale sau fitingurile urmează să fie 

coborâte în şanţ. Înainte ca o conductă să fie coborâtă în şanţ, va fi verificată cu atenţie 

pentru a se asigura că straturile de acoperire exterioară sau căptuşire interioară sau  de 

izolare nu sunt deteriorate. Acolo unde este necesar, interiorul conductelor, al elementelor 

încorporate şi al fitingurilor va fi curăţat cu atenţie. Orice conducte avariate sau orice 

deteriorare a straturilor de acoperire sau căptuşire vor fi reparate sau respinse conform 

indicaţiilor. 

103 Când sunt folosite conducte sintetice cu îmbinare cu adezivi pe bază de solvent, exteriorul 

mufei va fi verificat şi orice zonă albită sau decolorată din cauza expunerii la lumina 

soarelui va fi îndepărtată înainte de aplicarea solventului. 
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104 Conductele sintetice cu îmbinări continue expuse la temperaturi ambientale ridicate în 

timpul montării, vor fi răcite cu apă sau în mod natural înainte de acoperirea completă. 

Contracţia termică va fi permisă să aibă loc înainte ca conducta să fie strâns fixată la coturi, 

vane, îmbinări în T sau alte fitinguri. 

105 În timpul montării, este recomandat un compresor cu aer comprimat sau un dispozitiv de 

scoatere pentru a preveni prinderea materiilor străine în conductă. La finalizarea montării, 

toate materiile străine care pot rămâne în conductă vor fi îndepărtate. Conductele vor fi 

fixate atent pentru a preveni flotaţia când montarea se face pe sol acvifer. 

Tăierea conductelor  

106 Toate conductele vor fi tăiate conform instrucţiunilor producătorului, folosind 

echipamente specializate. Capetele tăiate ale conductelor din materiale plastice armate cu 

fibră de sticlă vor fi etanşate cu răşină furnizată de producător dar folosind un pigment 

diferit de cel al conductei. 

 

     Camine de racord 

107 Caminele de racord vor fi circulare prefabricate din PEID Corugat cu diametrul De 315 

mm. Aceste camine se vor compune din: 

108 • Element de baza camin cu diametrul de 315 mm sau 400 mm 

109 • Tub de inaltare 

110 • Acoperire telescopica formata din tub telescopic De 315 mm si manseta telescopica 

111 • Capacele pentru caminele de racord vor fi din material plastic compozit clasa 

B125/C250  

 

Instructiuni de montaj pentru camine din plastic 

Pregatirea locatiei 

112 Se sapa groapa de pozare a caminului in asa fel incat sa se asigure in jurul acestuia un 

spatiu de 30-40 cm. Sapatura se va efectua astfel incat fundul gropii sa fie plan. In functie 

de natura terenului si adancimea de pozare, sapatura se poate executa cu pereti verticali 

(cu sau fara sprijiniri) sau cu taluz inclinat. 

113 Se asterne pe fundul gropii un strat de nisip de 10-15 cm grosime si se compacteaza. 

Suprafata rezultata in urma compactarii trebuie sa fie perfect plana. 

Pregatirea caminului 

114 Stuturile de iesire ale caminului se taie la diametrul dorit prin simpla retezare cu un 

fierastrau sau flex, la fata locului si se sanfreneaza. 

115 Pentru racordurile de intrare se gauresc peretii laterali ai caminului in zonele marcate, la 

diametrul dorit, utilizand o masina de gaurit si o freza carotiera . 
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116 Etansarea dintre teava si peretele caminului se realizeaza cu ajutorul garniturii pentru 

racord. 

Pozitionarea caminului 

117 Se aseaza caminul pe fundul gropii, asigurandu-va ca acesta este asezat intr-o pozitie 

stabila pe fundul gropii, in pozitie perfect verticala. 

Racordarea tevilor la camin 

118 Se racordeaza tevile la camin. 

 

Îmbinarea conductelor  - conditii generale 

119 Îmbinările se vor realiza în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Societatea 

responsabilă de realizarea proiectului va folosi serviciile de consultanţă tehnică oferite de 

producători pentru a instrui executanţii îmbinărilor în metoda de îmbinare. Dacă 

producătorii recomandă folosirea unor garnituri de îmbinare, Societatea responsabilă de 

realizarea proiectului le va folosi pentru efectuarea tuturor îmbinărilor de conducte. Înainte 

de a face orice îmbinare, toate garniturile vor fi curăţate şi uscate atent şi menţinute în 

această condiţie, folosind un lubrifiant recomandat de producătorul de conducte până când 

îmbinările au fost complet realizate sau asamblate. 

120 În ciuda oricărei flexibilităţi conferită la îmbinarea conductelor, conductele trebuie 

poziţionate sigur pentru a preveni eventuala mişcarea în timpul sau după realizarea 

îmbinării. Conductele din material sintetic cu îmbinări continue pot fi îmbinate în vârful 

şanţului înainte de montarea lor în şanţ. 

121 Toate îmbinările vor avea clasa de presiune egală sau mai mare decât cea a conductelor la 

care se branşează. În nici un caz clasa de presiune a îmbinării nu va fi mai mică de PN 6, 

iar clasa de presiune va fi mai mare în cazurile specific indicate în Desene sau când 

Inginerul consideră necesar. 

122 Tăierile din conducte vor fi reduse la minim. Dacă până la sfârşitul Contractului rămân 

materiale nefolosite, Antreprenorul nu va putea solicita decontarea lor suplimentară. 

Antreprenorul va include în preţurile unitare şi pierderile tehnologice sau cele cauzate de 

risipă . 

123 Dacă este necesară tăierea conductelor, aceasta se va realiza cu precizie, cu ajutorul unei 

maşini de tăiat, astfel încât capătul conductei să fie un cerc perpendicular pe axa conductei. 

124 În toate situaţiile, capetele conductelor vor fi curăţate cu atenţie, atât în interior cât şi în 

exterior, înainte de a începe îmbinarea. Îmbinările vor fi lăsate descoperite până la 

finalizarea testului de presiune, dacă nu este stabilit altfel de către Inginer. 

Ca regulă strictă, capetele libere ale conductelor vor fi închise cu capace etanşe de 

siguranţă, până la realizarea îmbinării. 

Îmbinări la conductele de plastic 

125 Imbinările şi fitingurile trebuie să fie în concordanţă cu prevederile SR EN 13244-3 sau 

SR EN 12201-3. 



 

“STATIE DE POMPARE APE PLUVIALE - INTRAREA SIGHISOARA, COM. STEFANESTII DE JOS – JUDETUL ILFOV”  – 

FAZA PT+DE, CS 

PT+DE, CS  2018                                    65 
 

126 Antreprenorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura necesara 

recomandate de furnizori pentru montarea conductelor de plastic. 

127 Conductele din polietilena de inalta densitate se imbina prin urmatoarele procedee: 

(f) sudura cap la cap (imbinare nedemontabila); 

(g) imbinare cu flanse (imbinare demontabila). 

128 Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezinta un sistem 

integrat din polietilena, capabil sa preia sarcini de capat, consta in electrofuziunea 

conductelor. Sudura cap-la-cap este cea mai frecvent utilizata metoda, totusi 

electrofuziunea ar putea fi preferată prioritar, din cauza lipsei de spatiu. 

129 Îmbinarea conductelor prin fuziune se executa de personal calificat, cu echipamente 

adecvate si prin metoda corespunzatoare materialelor de asamblat.  

130 Teurile, reductiile, coturile, crucile pentru tevile din PEID vor fi fitinguri injectate (nu se 

vor folosi fitinguri segmentate sau construite din segmente). 

 

Realizarea umpluturilor  

131 Umplutura tranşeei cuprinde doua zone bine definite si anume: 

(h) Zona de acoperire - pana la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei conductei, 

necesara asigurarii stabilitatii conductei. 

(i) Zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care 

actioneaza asupra conductei si protejarea acesteia. 

132 Zona de acoperire trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de material si executie: 

(j) materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri sau materiale 

solidificate; 

(k) pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare, 

trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri, pietrisuri, pamant) sau 

o protectie de beton; 

(l) nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care 

prezinta tasari ulterioare; 

(m) compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de maxim 20 cm. 

133 Compactarea se va face manual sau cu echipament usor, pentru a nu periclita stabilitatea 

tubului. 

134 Zona de umplutura va fi executata in general cu material similar celui folosit pentru 

acoperirea tubului. 

135 Umplutura este realizata prin straturi succesive de aproximativ 20 cm, astfel incat tuburile 

sa nu sufere nici o deteriorare. 
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136 Prezenta ocazionala a unor particule cu dimensiuni cuprinse intre 20 si 40 mm este 

acceptata in procente foarte mici pentru zona de umplutura. In cazul in care exista si 

particule de peste 40 mm, materialul trebuie refuzat. 

Umplerea cu pământ  

137 După ce materialul de umplere sau de pozare a fost aşezat până la 300 mm deasupra 

coroanei conductei, materialul normal de umplere va fi apoi aşezat în straturi ce nu 

depăşesc 200 mm grosime fiecare şi compactat pe întreaga lungime a conductei înainte de 

reumplere. În cazul unui pat de pozare din beton, umplerea cu pământ nu va începe până 

ce betonul nu este suficient de matur. Nu va fi folosit un echipament de compactare 

mecanic până ce nu a fost aşezat un strat suficient pentru a proteja conducta de echipament. 

Nu se va aşeza material de umplere în şanţuri cu apă. 

Refacerea suprafetelor 

138 Pentru refacerea suprafetelor afectate de lucrari se vor considera urmatoarele situatii 

(conform plansa nr. BT-BT-PT/DA-A/C-C-01 – „Detaliu tip – Refacere sistem pietonal si 

rutier”): 

 

(n) Refacere drum asfalt (trafic greu) – Categoria I: 

Strat de uzura din Beton asfaltic BA 16  40 mm; 

Geocompozit antifisura 

Mixtura asfaltica pentru stratul de baza BAD 25  60 mm; 

Mixtura asfaltica pentru stratul de baza AB 25  100 mm; 

Piatra sparta     200 mm; 

Balast amestec optimal    250 mm 

TOTAL      650mm 

 

(o) Refacere drum asfalt (trafic usor) – Categoria II: 

Strat de uzura din Beton asfaltic BA 16  40 mm; 

Geocompozit antifisura 

Mixtura asfaltica pentru stratul de baza BAD 25  60 mm; 

Fundatie din piatra sparta    150 mm; 

Balast amestec optimal    200 mm 

TOTAL      450mm 

 

(p) Refacere drum beton: 

Beton rutier BCR 3.5    200 mm; 

Folie polietilena/hartie kraft 

Nisip       20 mm; 

Balast       350 mm 

TOTAL      570 mm 

 

(q) Refacere drum balast: 
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Balast       250 mm 

Total       250 mm 

 

(r) Trotuar beton: 

Beton C12/15     100 mm; 

Balast       100 mm 

Total       200 mm 

 

(s) Trotuar pavele: 

Pavele      50 mm; 

Nisip       50 mm; 

Beton C12/15     100 mm; 

Total       300 mm 

 

(t) Trotuar asfalt – Categoria I 

Strat de uzura asfaltica BA8    30 mm; 

Mixtura asfaltica pentru stratul de baza BAD 25  40 mm; 

Macadam     80 mm; 

Balast       100 mm 

TOTAL      250 mm 

 

(u) Trotuar asfalt – Categoria II 

Strat de uzura asfaltica BA8    30 mm; 

Mixtura asfaltica pentru stratul de baza BAD 25  40 mm; 

Balast       100 mm 

TOTAL      180 mm 

 

(v) Zona verde 

Pamant vegetal     200 mm 

Total       200 mm 

 

139 Compactarea straturilor de fundatie se va face conform prevederilor STAS 6400, pana la 

atingerea  unui grad de compactare de minimum 98% din densitatea in stare uscata maxima 

determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13 in cel putin 93% 

din punctele de masurare si de minimum 95% in toate punctele de masurare. 

140 Pentru drumuri de clasa I,II, III (Autostrazi, drumuri nationale principale cu 4 benzi, si 

drumuri cu trafic foarte intens pana la mediu – respectiv strazi magistrale) compactarea 

stratului de fundatie trebuie sa fie de 100% in 95% din puncte si min. 98% in toate 

punctele.  
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Testarea sistemelor de canalizare 

Verificarea vizuală a conductelor 

141 Conductele de canalizare vor fi verificate vizual pe exterior, înainte şi după umplere, şi 

defectele vor fi remediate. 

Proba de etanseitate a canalului 

142 Conductele cu curgere cu nivel liber se vor proba la etanseitate, conform STAS 3051. 

143 Apa necesara pentru probele de etanseitate se va prelua din reteaua publica de apa existenta 

in apropierea punctului de lucru. 

144 Efectuarea probelor si umplerea canalului cu apa nu se va incepe mai curand de 14 zile 

dupa montajul tuburilor. In cazul folosirii cimenturilor cu intarire rapida, la executarea 

caminelor, timpul se va reduce corespunzator. 

145 Prima proba de etanseitate a unui tronson de canal se va face dupa verificarea planimetrica, 

de nivelment, de calitate, si de dimensiuni a lucrarilor executate si inainte de astuparea 

transeei. 

146 Aceasta proba se va face pe tronsoanele dintre amplasamentele a doua camine succesive, 

in cazul in care acestea nu sunt inca executate. 

147 Capetele tronsonului de canal supus la proba se vor inchide etans (cu dopuri fixate cu 

ajutorul unor spraituri sau cu scuturi, obturatoare pneumatice, etc.). 

148 In dopul capatului amonte se va introduce un tub flexibil (furtun) terminat cu tub de sticla, 

care sa permita observarea nivelului apei. 

149 Printr-o palnie introdusa in capul tubului de sticla, tronsonul canalului se va umple cu apa 

la inaltimea de 1,00 m deasupra crestei canalului de la capatul amonte. 

150 Se vor depista punctele unde se vor produce eventualele pierderi de apa si se vor remedia 

defectele constatate. Tronsonul se va supune apoi unei noi probe. 

151 A doua proba de etanseitate se va face dupa astuparea transeei si terminarea executiei 

caminelor. Aceasta proba se va face de asemenea pe tronsonul dintre doua camine, dar se 

va include in proba si etanseitatea caminelor. 

152 In acest scop, iesirile din camine opuse tronsonului supus la proba, se vor astupa etans (cu 

dopuri de lemn fixate prin spraituri iar tronsonul, obturatoare pneumatice, etc.) si caminele 

de la capete se vor umple cu apa, pana la inaltimea indicata mai sus. 

153 Se va asigura un timp de impregnare, odata ce reteaua si/sau caminele umplute sunt puse 

sub presiune. In general o durata de 1 h este suficienta.  

154 Tronsoanele de canal supuse la proba se vor tine sub presiunea apei timp de 30 minute. Pe 

masura ce nivelul apei va scadea, apa se va completa cu ajutorul unui vas etalon pana la 

nivelul stabilit. Cantitatea de apa adaugata va indica pierderea de apa din tronsonul 

respectiv al canalului, pentru tuburi din PVC si PAFSIN nu se admit pierderi (conform 

STAS 3051/90). 

155 Conditia probei este indeplinita daca cantitatea de apa adaugata nu este mai mare decat: 
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- 0,15 l/m2 timp de 30 min. pentru retele; 

- 0,20 l/m2 timp de 30 min. pentru retele si camine; 

- 0,40 l/m2 timp de 30 min. pentru camine de vizitare si camine de racord. 

(metri patrati se refera la suprafata interioara udata). 

156 In cazul cand proba nu reuseste se iau masuri de remediere si se reface proba. 

157 Proba de etanseitate se va face in prezenta Anteprenorului, Autoritatii Contractante, 

Proiectantului si a reprezentantului Inspectiei de Stat in Constructii, urmand a se incheia 

un proces-verbal de faza determinanta. 

Testul de infiltrare 

158 In cazurile in care conducta a fost montata sub nivelul natural al apei freatice, dupa 

reumplerea transeei, interiorul conductei va fi testat pentru infiltratia apei exterioare prin 

imbinari. Canalele vor fi acceptate ca satisfacatoare daca infiltrarea pe o perioada de 15 

minute nu depaseste cantitatile permise stabilite de catre Inginer. Orice scurgere astfel 

detectata va fi reparata conform instructiunilor Inginerului, iar linia de conducta va fi 

retestata, toate pe costurile Anteprenorului. 

Testul de presiune hidraulica 

159 Acest test se va aplica tuturor conductelor sub presiune (PEID) care vor fi testate la 

presiunea de proba de 1,5 ori presiunea de regim maxima. Se vor respecta prevederile 

STAS 4163-3 si STAS 6819. 

160 Conductele vor fi probate cu toate armaturile si cuplajele montate. 

Testarea căminelor de vizitare şi a camerelor  

Testarea caminelor 

161 Antreprenorul va asigura apa, forta de munca, conductele, coturile si alte echipamente 

necesare pentru realizarea testelor, si nici un camin sau alta lucrare nu se va acoperi inainte 

de verificarea si aprobarea Inginerului. 

162 Testele care se vor aplica caminelor vor consta din umplerea lor cu apa pana la 10 cm sub 

placa de acoperire sau nivelul solului si, dupa alocarea a 24 de ore pentru saturarea 

betonului, se reumplu pana la nivelul initial. 

163 Astfel, pierderea de apa trebuie sa fie mai mica decat echivalentul a 2 cm pentru intreaga 

suprafata a caminului, in 24 de ore. In cazul neindeplinirii acestei conditii, se va proceda 

la repararea caminului si la repetarea testelor pe cheltuiala Antreprenorului. 

164 Pe traseele canalelor gravitationale s-au prevazut camine de aliniament si de intersectie. 

Caminele prevazute pe traseul canalelor se compun din trei elemente: fundatia, camera de 

lucru si cosul de acces. 

165 Caminele se vor instala pe toate conductele de canalizare la intervale de maxim 60 metri.  
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In cazul refularilor, caminele de vane propriu-zise vor fi rectangulare in sectiune si se vor realiza 

din beton armat monolit. Masurarea dimensiunilor caminelor de vane in listele de cantitati este 

facuta la dimensiunile interioare. 

 

6. Statia de pompare 

1 Statia de pompare ape pluviale va fi prefabricată, monobloc, complet utilată, subterană, 
compatibilă pentru instalări în soluri cu pânză freatică aproape de suprafață. 

2 Statia va avea un sistem care să nu permită corpurilor solide grosiere din apele pluviale să vină 
în contact direct cu electropompele.  

3 Statia de pompare ape pluviale va include:  

- conductă de intrare în stația de pompare;  

- două pompe de apă pluviala submersibile, cu rotor monocanal sau vortex, montate uscat; 

- conducte de aspiratie si refulare pentru fiecare pompa; conductele de refulare vor fi prevazute 
cu robinet antiretur si robinet de inchidere din fonta; 

- conductă de refulare a stației de pompare;  

- sistem de ventilație forțată cu funcționare automatizată; 

- pompă de bașă cu funcționare automatizată;  

- cămin îngropat din beton armat / poliester armat cu fibră de sticlă / polipropilenă / polietilenă 
ranforsată cu Dinterior=2.5m, Htotal=5.0m, care adăpostește toate instalațiile stației de pompare. 

4 Instalația de conducte interioare trebuie să fie realizate din materiale rezistente la abraziunea si 
coroziunea apei uzate (PEID sau oțel inox) și să aibă o funcționare fiabilă, fără riscul înfundării. 

5 Conductele de intrare exterioare statiilor vor fi din PVC De250, iar conductele de refulare 
exterioare statiilor vor fi din PEID, PE 100, PN 6, SDR 26. 

6 Electropompele vor avea caracteristicile Q, H descrise în Fișele tehnice, cu randament minim 
40%, dotate cu motor antiex. 

7 Stațiile vor fi prevăzute cu sistem de ventilație forțată din fabricație. 

8 Atât pompele cât și ventilatoarele vor fi acționate electric și vor funcționa în regim automatizat. 

9 Electropompele vor fi alese astfel încât să pornească/opreasca în funcție de nivelul apei pluviale 
din rezervorul colector de apă pluviala. 

10 Pe conducta de refulare a fiecărei pompe se va prevedea un robinet antiretur și un robinet de 
închidere din fontă.  

11 Statia va avea o instalație închisă și etanșă în ceea ce privește gazele, astfel încât să fie asigurate 
condiții igienice de lucru și siguranță pentru reparații și întreținere. 

 

7. CONDIȚII DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII 

La  executarea  lucrărilor  cuprinse  în  aceste  specificaţii  tehnice  se  vor  

respecta  următoarele 

prescripţii: 
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- Legea 319/2006 - Legea securităţii în muncă; 

- HG 1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii SSM 319/2006; 

- HG 1091/2006 - privind cerinţele minime de SSM pentru locul de muncă; 

- HG 1146/2006 - privind cerinţele minime de SSM pentru utilizarea în muncă de 

către lucrători a echipamentelor de muncă; 

- HG 1092/2006 - privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenți biologici în muncă; 

- OG 99/2000 - Privind măsurile aplicate în perioadele cu temperaturi extreme; 

- HG nr. 580 din 6/07/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce 

pot fi aplicate în  perioadele cu  temperaturi  extreme pentru protecția persoanelor 

încadrate în muncă; 

- HG nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate 

şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

- HG nr. 493 din 12/04/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; 

- HG nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul 

de muncă; 

- Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii - Buletinul 

Construcţiilor nr. 5- 6-7-8/1993 - Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii 

aprobat de MLPAT cu Ordinul 9/N/15.03.1993 (Cap. 19 şi Cap. 28); 

- HG nr. 1051/9.08.2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru 

manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special  de  

afecțiuni dorsolombare; 

- HG nr. 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru 

șantierele temporare sau mobile; 

- HG nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii; 
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- HG nr.71/12.02.1996 referitoare la modificarea şi completarea HG nr.51/1996 

privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a 

incendiilor ; 

Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereţi sprijiniţi, fie pentru 

dezgheţarea pământului, fie pentru încălzirea muncitorilor. 

 

8. RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

1 Receptia reprezinta actiunea prin care Beneficiarul accepta si preia lucrarea, aceasta 

putand fi data in functiune, certificandu-se faptul ca Antreprenorul si-a indeplinit 

obligatiile conform prevederilor contractuale si ale documentatiei de executie. 

2 Receptia se face conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, „Regulamentul 

de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora„ (HG nr. 273/94) si altor 

reglementari specifice. 

3 Etapele de realizare a receptiei sunt: 

 Receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract; 

 Receptia finala - dupa terminarea perioadei de garantie prevazuta in proiect. 

4 Receptia retelelor de  canalizare ale localitatilor se efectueaza in conformitate cu 

prevederile normativului I22 - 1999 si a reglementarilor in vigoare  

5 In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu 

prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucrarilor aferente, 

precum si a instructiunilor de montaj ale producatorului de echipamente. 

6 Verificarea se refera atat la elementele de constructii, cat si la instalatiile hidraulice, 

mecanice, electrice, etc., efectuandu–se cu respectarea standardelor in vigoare si a actelor 

cu caracter normativ. 

7 La receptie se verifica si executarea tuturor lucrarilor conexe retelei. 

8 Se vor avea in vedere in special conditiile tehnice privind: 

 Echiparea cu aparate corespunzatoare; 

 Folosirea echipamentelor prevazute in proiect; 

 Respectarea traseelor conductelor, a diametrelor si tipurilor de materiale stabilite in 

proiect;  

 Montarea si functionarea corespunzatoare a armaturilor aferente retelei si a tuturor 

echipamentelor auxiliare; 

 Rigiditatea fixarii elementelor de instalatii de elementele de constructii; 

 Asigurarea dilatarii libere a conductelor; 

 Modul de amplasare a aparatelor de reglare, masura si control si accesabilitatea acestora;  
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 Echiparea si functionarea corespunzatoare a instalatiilor pentru stingerea cu apa a 

incendiilor, conform prevederilor din proiect si a indicatiilor producatorului 

echipamentelor; 

 Calitatea izolatiilor si vopsitoriilor; 

 Aspectul estetic general al instalatiilor; 

 Realizarea in conditiile proiectului tehnic a instalatiilor de alimentare cu energie electrica 

a punctelor de consum de pe traseul retelelor; 

9 Intre conditiile obligatorii de efectuare a receptiei se numara si punerea la dispozitia 

Inginerului a tuturor documentelor de executie necesare intocmirii Cartii Constructiei si 

care trebuie sa contina cel putin: 

 documentele de calitate si de garantie a materialelor, utilajelor, aparatelor si 

echipamentelor folosite in executie;  

 cartile tehnice de punere in functiune si exploatare a utilajelor, aparatelor, echipamentelor 

mecanice si electrice; 

 planurile conforme cu executia pentru toate obiectivele investitiei. 

10 Scopul receptiei este sa verifice: 

 Realizarea lucrarilor de constructii-montaj in conformitate cu documentatia tehnico-

economica si cu prescriptiile tehnice; 

 Indeplinirea conditiilor pentru exploatarea normala; 

 Realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati. 

11 Receptia obiectivelor de investitii se desfasoara in urmatoarele etape: 

 Receptia lucrarilor de constructii-montaj care se efectueaza pe parcursul executarii 

lucrarilor sau la terminarea obiectelor sau grupelor de obiecte care pot functiona 

independent; 

 Receptia punerii in functiune a capacitatii finale a obiectivului de investitii; 

 Receptia definitiva a obiectivului, care se efectueaza la termenul prevazut pentru realizarea 

indicatorilor tehnico-economici aprobati. 

12 Comisia de receptie examineaza: 

 respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de 

executie impuse de autoritatile competente. 

13 Examinarea se va face prin: 

 cercetarea vizuala a lucrarii; 

 analiza documentelor aferente cartii tehnice a constructiei sau a utilajului; 

 executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de 

executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale conform 

legii; 
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 analizarea referatului de prezentare intocmit de proiectant, cu privire la modul in care a 

fost executata lucrarea. Beneficiarul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in 

contractul de proiectare; 

 terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre Beneficiar si executant 

si in documentatia anexata la contract. 

14 In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii tehnice a 

constructiei sau a utilajului, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari 

suplimentare, probe si alte teste. 

15 La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-

verbal de receptie si il va inainta in termen de 3 zile lucratoare Beneficiarului impreuna cu 

recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a receptiei, de amanare sau de respingere a 

ei. 

16 Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei, in cazul in care nu exista obiectii sau 

cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale. 

17 Comisia de receptie recomanda amanarea receptiei cand: 

 se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a 

lucrarilor din punct de vedere al exigentelor esentiale; 

 lucrarea prezinta vicii a caror remediere este de durata si care, daca nu ar fi facuta, ar 

diminua considerabil utilitatea ei; 

 exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de incercari de 

orice fel pentru a le clarifica; 

 se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a 

utilajului, echipamentului si a instalatiei tehnologice sau capacitatea de productie 

prevazuta sau nu permit punerea in functiune; 

 nu au fost respectate conditiile cerute de catre organele de avizare abilitate in acest scop. 

18 Comisia de receptie recomanda respingerea receptiei, daca constata vicii care nu pot fi 

inlaturate si care, prin natura lor, impiedica realizarea uneia sau a mai multor exigente 

esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari, etc. 

19 Presedintele comisiei de receptie va prezenta Beneficiarului procesul-verbal de receptie cu 

observatiile participantilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de 

receptie, Beneficiarul hotaraste admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica 

hotararea sa, in interval de 3 zile lucratoare, Antreprenorului, impreuna cu un exemplar 

din procesul-verbal. 

20 In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul-verbal de receptie se 

vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate. Termenele de 

remediere se vor conveni cu Antreprenorul, dar ele nu vor depasi, de regula, 90 de zile 

calendaristice de la data receptiei, daca, datorita conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt 

termen. 

21 Receptionarea lucrarilor este precedata de controlul riguros al acestora, care cuprinde in 

mod obisnuit: 
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- Verificarea transeei si patului conductelor; 

- Verificarea conductei montate in sant; 

- Verificarea cotelor conductelor; 

- Verificarea respectarii prescriptiilor de montaj si functionare corecta a vanelor, aparatelor 

de masura, ventilelor de aerisire; 

- Respectarea dimensiunilor si a cotelor prevazute in proiectele de executie; 

- Asigurarea etanseitatii conductei; 

- Verificarea la presiune; 

- Verificarea capacitatii de transport (debitului); 

- Verificarea umpluturilor, refacerii pavajelor si strazilor betonate; 

- Respectarea masurilor de protectie si de securitate a muncii; 

- Respectarea masurilor de protectie a mediului sau a celor stabilite de autoritatile locale. 

 

Remedieri 

Proiectantul va decide în cazul unor nerespectări ale prevederilor din proiect şi ale prezentelor 

specificaţii, care sunt măsurile de remediere locale sau de mai mare întindere, în funcţie de natura 

şi amploarea deficienţelor constatate. 

Costurile presupuse de eventualele lucrări de remediere vor fi suportate de executant. 

Documente încheiate la recepție 

La încheierea lucrărilor şi remedierilor necesare se va încheia între proiectant, executant şi 

beneficiar un Proces Verbal de recepţie finală a lucrărilor executate. 

 

9. DISPOZIȚII FINALE 

În vederea respectării prevederilor Ordonanţei nr. 2/1994 , factorilor implicaţi la realizarea 

lucrărilor le revin obligaţii şi răspunderi după cum urmează: 

Beneficiarul de investiţie: 

 - să asigure întocmirea proiectului şi fondurile necesare desfăşurării 

activităţii prevăzute până la recepţia preliminară; 

 - să asigure întocmirea şi predarea către beneficiarul de dotaţie a 

cărţii tehnice a construcţiei. 

Proiectantul: 

-  să elaboreze proiecte, pe baza comenzii beneficiarului; 
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- să urmărească execuţia lucrărilor conform prevederilor şi să introducă în 

acestea toate modificările ce survin până la recepţia preliminară; 

Executantul: 

 - să semnaleze proiectantului neconcordanţele cu prevederile 

proiectului rezultate pe timpul execuţiei spre a efectua corecturile necesare 

execuţiei; 

 - să întocmească şi să predea beneficiarului de investiţie 

documentaţia legală pentru cartea tehnică a construcţiei, conform prevederilor 

normelor C167-83. 

Sarcina beneficiarului este ca lucrările să se execute strict cu prevederile din prezentul caiet 

de sarcini. În cazul când se constată abateri de la prezentul caiet de sarcini, are obligaţia să 

înştiinţeze organul superior al executantului şi să anunţe proiectantul. 

Despre modul de execuţie al lucrărilor, dirigintele de şantier trebuie să facă menţiuni zilnic 

în caietul de dispoziţii de şantier, consemnând dacă se respectă sau nu caietul de sarcini.  

Proiectantul are sarcina să urmărească execuţia lucrărilor şi să consemneze în caietul de 

note de şantier asupra respectării prevederilor din prezentul caiet de sarcini. 

Constructorul are obligaţia de a respecta cu stricteţe prevederile prezentului caiet de sarcini, 

de a convoca părţile implicate în recepţia calitativă a lucrărilor, inclusiv a fazelor determinante, 

de a face determinările de laborator necesare lucrării şi de a completa formularele tipizate 

respective pe măsura execuţiei lucrărilor. În cazul în care se întâlnesc situaţii neprevăzute, 

executantul va convoca proiectantul şi beneficiarul pentru măsurile ce se impun. 

Recepţia construcţiei constituie atestarea de către comisia de recepţie a îndeplinirii 

condiţiilor de calitate prevăzute în prescripţiile tehnice, în proiectele de execuţie, în caietele de 

sarcini şi în dispoziţiile de şantier care au stat la baza execuţiei lucrării. 

 În cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări 

ce se recepţionează s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii 

şi de prezentul caiet de sarcini. 

În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă 

posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare. 

Recepţia pe faze se efectuează de cãtre dirigintele lucrării şi şeful de punct de lucru, 

documentul ce se încheie ca urmare a recepţiei să poarte ambele semnături. 
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Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de 

control, cât şi a comisiei de recepţie preliminara sau finală.    

Întocmit, 

ing. Dan  ANDREI 
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PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE FAZE DETERMINANTE – STATIE DE POMPARE APE PLUVIALE – 
INTAREA SIGHISOARA, COMUNA STEFANESTII DE JOS 

 
Tabel 1 – Controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante 

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru 
care trebuie intocmite documente scrise 

Documentul scris care se incheie: 

-PV- Proces Verbal 

-PVLA-Proces Verbal 

de Lucrari Ascunse 

-PVRC- Proces Verbal 

de Receptie Calitativa 

-PVFD- Proces Verbal 

de Faza Determinanta 

Cine intocmeste si 
semneaza: 

B=Beneficiar 

(Diriginte) 

C=Constructor 

P=Proiectant  

I=ISC Jud. Ilfov 

Numarul si data 
actului incheiat (se 
completeaza la data 

incheierii actului 
prevazut in coloana 

2) 

1. 2. 3. 4. 

1. Predare amplasament PV C+B+P  

2. Trasarea in plan a conductei de canalizare PV C+B  

3. Executia sapaturii, la santul de pozare a conductei pana la atingerea 
cotei de fundare 

PVLA C+B 
 

4. Pregatirea si executarea patului de pozare a conductei 

- executia patului de nisip 

- verificarea cotei de pozare 

- verificarea calitatii patului de pozare 

PVLA C+B 

 

5. Montare conducta si a statiei de pompare 

Pante,imbinare tuburi si piese,executia caminelor 
PVRC C+B 

 

6. Controlul calitatii pozarii, imbinarii si montarii conductelor  PVLA C+B  

7. Faza determinanta - Proba de etanseitate PVFD C+B+P  

8. Realizarea umpluturilor si a compactarii inclusiv sistematizarea PVRC C+B  

9. Refacerea zonelor carosabile cu macadam/asfalt/beton/piatra cubica PVRC C+B+A.L.  

CONSTRUCTOR,   BENEFICIAR,    PROIECTANT,   ISC  
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Nota: Convocarea delegatiilor in vederea respectarii prezentului program si a intocmirii documentelor atestatoare (procese verbale de 
receptie; etc) este in sarcina antreprenorului - pentru care, prezentul program devine obligatoriu in momentul prezentarii ofertelor de 
executie a lucrarii. 

Prezentele faze de control prevazute mai sus nu sunt limitative. 

Beneficiarul si inspectorul din cadrul Inspectiei in constructii mai pot adauga si alte faze pe care le considera importante pentru realizarea 
cerintelor de calitate 
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