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MEMORIU TEHNIC 
 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII: 
 
1.1. Denumirea obiectului de investiții : 

CONSTRUCTII CANALIZATII RETELE SUBTERANE DE TRANSFER DE INFORMATIE 
ORAS SOVATA, JUD.MURES 

1.2. Amplasamentul : 
Str.Trandafirilor, tronson cuprins intre strada Vulturului si strada Bradului 

1.3. Ordonator principal de credite:  
PRIMARIA SOVATA 

1.4. Beneficiarul lucrării:  
Primăria Sovata, str. Principală, nr. 155, tel/fax: 0265-570218/0265-570524 

1.5. Elaborator documentaţie:  
S.C. INSTA GRUP SRL, str. Căminului nr. 35, Tg. Mureş, tel/fax: 0265-253997 

1.6. Durata de realizare: 
 Durata de realizare a lucrărilor: 6 luni 
 
2. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI : 

 
2.1. Descrierea amplasamentului - Topografia 

Judeţul Mureş este situat în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, în 
bazinul superior al râului Mureş şi bazinele râurilor Târnava Mare şi Târnava Mică. Este cuprins între 
meridianele 23º55' şi 25º14' longitudine estică şi paralelele 46º09' şi 47º00' latitudine nordică și are o 
suprafaţa de 6.714 km². Județul Mureș se învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu judeţul 
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Harghita, la sud-est cu judeţul Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la sud-vest cu judeţul Alba, la vest cu 
judeţul Cluj, iar la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Sovata - al 6-lea oraș al județului Mureș - se află pe cursul superior al râului Târnava Mică, în 
Depresiunea Praid-Sovata, la poalele dinspre sud-vest ale Munților Gurghiu (Carpații Orientali). 
Altitudinea localității este cuprinsă între  475 și 530 m. Se învecinează la nord cu dealul Cireșelu de 912 
m, la est cu dealul Stejaru de 649 m, la nord-est cu dealul Becheci sau Bicheș de 1080 m, iar la nord-
est cu Masivul Gurghiu, vârful Saca de 1777 m.  

Sovata s-a format între anii 1578 - 1582, prima atestare datează din 13 septembrie 1578, iar în 
1597 este înregistrată ca staţiune(Cazare Sovata, Pensiuni la Sovata, Cabane la Sovata, Hoteluri 
Sovata, Tratament Sovata, Lacul Ursu Sovata). 

Regiunea deţine numeroase ape curgătoare, dintre care unele deosebit de importante pentru 
menţinerea efectului heliotermic al lacului Ursu: pârâul Auriu, Criş, Topliţa. Deţine pe langă acestea, 
izvoare sărate( cele ce izvorăsc din Munţii Gurghiu şi lacurile din dolină). 

 
2.2. Clima și fenomenele naturale specifice zonei 

Clima Orașului Sovata are caracter temperat, fiind influențată și de clima subalpină a munților 
înconjurători. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 6-8°C. Cantitatea precipitațiilor medii 
anuale este de aproximativ 800 mm/mp. Fenomenele meteorologice extreme cuprind viscol, depuneri 
de gheață pe conductorii electrici, îngheț timpuriu sau târziu, furtuni, grindină, secetă. 

 
2.3. Geologia, Seismicitatea 

Din punct de vedere geologic, se găsesc două tipuri de roci: andezite (rocă formată din lavă 
vulcanică ajunsă la suprafaţă, de culoare gri sau neagră, şi halit sau sare, formată acum 20-22 milioane 
de ani.  

Din punct de vedere seismic, localitatea se află în zona seismică E, cu perioada de colț Tc=0,7 
cu grad de intensitate seismică de VII, coeficient zonal Ks=0,12 și o adâncime de îngheț de 0,9m. 

 
3. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA  LUCRĂRII : 
 

Prezentul proiect cuprinde soluţia tehnică necesară pentru construcţia unei canalizaţii pentru 
reţelele de transfer de informaţie  (fibră optică, cabluri de curenţi slabi) pe strada Trandafirilor, tronson 
cuprins între strada Vulturului și strada Bradului din orașul Sovata, jud.Mureș în vederea asigurării 
posibilităţii de reamplasare în subteran a reţelelor aeriene existente pe traseele marcate în planurile de 
situaţie anexate, şi de crearea de condiţii pentru montarea altora noi, fără a necesita lucrări de spargere 
ulterioare. 

Lucrarea este oportună fiind realizată concomitent cu lucrările de reabilitare a 

trotuarelor/carosabilului. Strategia de reabilitare urmărește modernizarea și extinderea rețelelor 
electrice existente și trecerea în subteran a cablurilor electrice și de telecomunicații. 

Necesitatea trecerii în subteran a reţelelor de transmitere de informaţii este conforma cu planul 
de strategie privind aprobarea măsurilor pentru îmbunătăţirea aspectului urban al orașului Sovata, iar 
asigurarea condiţiilor de amplasare a reţelelor subterane pentru orice operator de telecomunicaţii este 
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conformă cu OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI: 

 
3.1. Situaţia existentă 

Pe traseele marcate, în prezent nu există infrastructură pentru pozarea subterană de F.O., 
aceasta împreună cu reţelele electrice fiind pozate aerian, pe stâlpi de beton. Configuraţia actuală nu 
mai permite modernizarea reţelelor existente şi în plus, numărul mare de fire existente pe stâlpi 
dăunează aspectului urban orașului.  

Odată cu modernizarea  reţelelor şi executarea unor  lucrări de reabilitare în zonă, este 
oportună şi investiţia pentru construcţia unei canalizaţii pentru reţelele de transfer de informaţie  (fibră 
optică, cabluri de curenţi slabi) în vederea asigurării posibilităţii de reamplasare în subteran a reţelelor 
aeriene existente. 
 
4. CARACTERISTICILE INSTALAŢIILOR PROIECTATE:  
 
4.1.  Soluţia de realizare a lucrării 

Pentru realizarea obiectivelor propuse în prezenta documentaţie sunt necesare următoarele 
lucrări: 

- pozare tuburi PEHD Ø63mm în trotuare sau spaţii verzi; 
- cămine de tragere; 
- cămine de branşament. 
 
Tubulatura se va poza la o adâncime de 70-80cm în profil M in pat de nisip respectiv in profil T 

în zonele de acces sau subtraversare străzi conform planurilor de situaţie anexate.  
Reţeaua de tuburi va fi structurată astfel:  
- tubulatură de tranzit pentru FO Ø63 PE în sistem intrare-ieşire în căminele de intersecţii, 
- tubulatură de racordare Ø40 PE pentru racordarea obiectivelor existente la căminele de 

branşament; 
- tubulatură de integrare pentru FO de deservire obiective sau străzi adiacente Ø63 PE, care 

va prelua reţeaua de fibră optică de pe primul stâlp al fiecărei străzi adiacente şi le va 
conduce în căminele de vizitare. Coborârea de pe stâlpi se va realiza pe o porţiune de 2m 
de la nivelul solului prin tubulatură protejată mecanic împotriva actelor de vandalism.  
 

Căminele de vizitare se vor realiza din beton armat vor avea dimensiunile de 
1,25mx1,25mx1,5m şi se vor amplasa la intersecţii pe partea cu reţeaua de distribuţie a S.C. 
ELECTRICA S.A. În cazul în care distanţa dintre două cămine de vizitare va fi mai mare de 250m se 
vor prevedea cămine de tragere cu un pas de maxim 200m. 

Căminele de branşament vor fi realizate din tub PVC de Ø400 cu adâncimea de 70-90cm şi vor 
lega consumatorii şi obiectivele existente la tubulatura de racordare. 
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5. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PAZA CONTRA INCENDIILOR: 
 

5.1.   Măsuri de protecţie a muncii: 
 La realizarea lucrărilor prezentate în această documentaţie se vor respecta cu stricteţe 
prevederile normativelor:  
 Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
 NGPM 2002 – Norme generale de protecţia muncii 
 HG 1091/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă 
 HG 300/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporale sau mobile 
          IPSSM-DEE-001/2007 “Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru distribuţia 
energiei electrice”. 
 Înainte de începerea lucrărilor se va face un instructaj general privind desfăşurarea întregii 
lucrări. Admiterea la lucru, supravegherea în timpul lucrului, mutarea în altă zonă, terminarea lucrărilor 
şi repunerea sub tensiune a instalaţiilor se va face numai după îndeplinirea prevederilor IPSSM-DEE-
001/2007 cap. 3,4. 
           De asemenea se vor respecta măsurile de protecţia muncii precizate de exploatare, odată cu 
eliberarea autorizaţiei de lucru a echipelor. Zona de lucru se stabileşte de către organul de exploatare 
conform unui program încheiat înaintea începerii lucrărilor. Zona de lucru  se va delimita prin 
scurtcircuitoare mobile. 
           Începerea lucrărilor se va face numai după stabilirea unui program de întreruperi. 
           Execuţia lucrărilor se va face pe baza convenţiei de lucrări. 
 Admiterea la lucru se va face numai pe baza autorizaţiei de lucru care va trebui să cuprindă 
toate măsurile tehnice şi organizatorice menite să garanteze securitatea muncii. 
Se vor respecta prevederile normativului PE 009/93 "Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva 
incendiilor în unităţile din ramura energetică şi termică ". 
 În cadrul prezentei lucrări nu sunt necesare derogări de la actele normative valabile.  

5.2.    Condiţii impuse de beneficiar pentru anumite etape de execuţie: 

       Nu sunt. 

5.3.   Transportul: 

       Transportul materialelor se va efectua cu auto de la depozitul executantului până la locul de 
execuţie a lucrărilor. 

5.4.   Condiţii de calitate a execuţiei montajului: 

     Lucrările vor fi executate conform fişelor tehnologice în vigoare şi trebuie să fie corespunzătoare 
din punct de vedere calitativ.  
 
6. SUPRAFAŢA ŞI NATURA JURIDICĂ A TERENULUI OCUPAT : 

 
6.1.  Regimul juridic 
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Pentru realizarea lucrărilor energetice necesare la eliberarea amplasamentului, se vor ocupa 
următoarele suprafeţe de teren:  

 
- temporar 1438 m2 de teren din domeniul public, pentru pozarea canalizatiei de FO si a 

retelei de iluminat public. 
- definitiv 15,6m2 de teren din domeniul public reprezentând suprafaţa a 10 cămine de 

vizitare. 
- definitiv 11,5m2 de teren din domeniul public reprezentând suprafaţa a 18 cămine de 

bransament. 

6.2. Regimul economic: 

Pentru executarea lucrărilor electro-energetice nu se ocupă teren agricol, nici suprafeţe din 
proprietăţi private. 

 
 

7. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT 
 
      Conform normativului seismic P-100/92, caracteristicile geofizice a terenului sunt:  

- zona seismica E ;  
- perioada de colt 0.7 sec. iar coeficientul de supraîncărcare este Ks=0.12 

       Terenul de fundare nu a fost studiat prin studiu geo, condiţiile de fundare s-au stabilit în baza 
recunoaşterii vizuale şi s-a ţinut cont şi de rezultatele stabilite cu ocazia executării lucrărilor energetice 
până în prezent în aceste zone. Terenul unde vor fi executate lucrările energetice este de categoria C 
(teren tare).  

 
 

8. DATE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI  
 
8.1.  Situaţia iniţială 
       Terenul pe care se vor amplasa instalaţiile electrice proiectate se află integral în domeniul public. 
 

8.2.  În timpul lucrărilor 
       Pe durata de execuţie a lucrărilor terenul va fi afectat de lucrările de săpătură necesare pozării 
tuburilor PE şi de amplasare a căminelor de vizitare/branşament. 
 

8.3. După finalizarea lucrărilor 
      Terenul afectat de lucrările de săpătură va fi readus la parametrii anteriori începerii lucrărilor 
energetice, respectiv va fi nivelat şi curăţat de deşeuri. Se va reface pavajul în zonele de trotuar, 
carosabil sau platforme betonate . 
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8.4. Gradul de afectare al aşezărilor umane 
      Aşezările umane, respectiv obiectivele învecinate amplasamentului instalaţiilor proiectate  nu vor fi 
afectate de instalaţiile proiectate. 
 

8.5. Gospodărirea deşeurilor 
       Deşeurile rezultate în urma lucrărilor (pământ, moloz) vor fi gestionate de către executantul 
lucrărilor, respectiv pământul şi molozul vor fi transportate şi depozitate prin grija executantului, în locuri 
special destinate acestor tipuri de deşeuri, aprobate de Agenţia de Protecţia Mediului. 
 

8.6. Substanţe periculoase utilizate 
       Nu este cazul. 

 

8.7. Modul de respectare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului 
       Executantul lucrărilor energetice are obligaţia de a respecta cu stricteţe legislaţia în vigoare 
referitoare la protecţia mediului  
 

9. NORMATIVE PE BAZA CĂRORA SE EXECUTĂ LUCRAREA 
 

Lucrările se vor executa în condiţiile respectării normelor, standardelor si prescripţiilor şi a 
fiselor tehnologice în vigoare, respectiv: 
Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii; 
Legea nr. 50/1991 Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
Legea nr. 319/2006 Lege a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 

 
10. COEXISTENŢA CU ALTE INSTALAŢII DIN ZONĂ 
 

Lucrările proiectate se realizează conform planurilor de situaţie anexate, cu respectarea 
distanţelor la traversări şi apropieri, conform normativelor în vigoare faţă de reţele Tc, gaz, respectiv 
conducte apă - canal, termice, construcţii şi drumuri. 

 
11. AVIZE ŞI ACORDURI 
 

Pentru executarea lucrărilor proiectate se vor obţine avizele de amplasament şi acordurile de la 
deţinătorii de utilităţi, conform normativelor în vigoare. 

 
12.    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

 
12.1.     Durata de realizare a investiţiei : 6 luni 
12.2.     Capacităţi în unităţi fizice : 
    În cadrul acestei documentaţii se prevede realizarea următoarelor lucrări: 
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- Pozare tuburi PEHD 63mm – 6,5km; 
- Camine de vizitare/tragere – 10 buc; 
- Camine de bransament – 18 buc. 

 
                    ÎNTOCMIT, 

                                                                   sing. Marc E. Florin 
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PROCEDURI DE EXECUTIE CONSTRUCŢII CANALIZAŢII REŢELE SUBTERANE DE 
TRANSFER DE INFORMAŢIE 

 
 

1. Generalitati 
Procedurile de executie se aplica pentru realizarea racordurilor de canalizatii subterane de transfer de 
informatie. 

              Racordurile : 
                        -retea de canalizatie din teava PEID Dn 63,40mm 
                       - cămine de vizitare prevăzute la intersecţii 
                       - cămine de tragere 
                      - cămine de branşament 
                         

2. Baze de proiectare 
  ● Plan de situatie cu amplasamentul retelelor de utilitati existente pe strada 

             ● GP-043/1999-Ghid pentru proiectarea,executia si exploatarea sistemelor canalizare  
                utilizand conducte de PVC,polietilena si polipropilena. 
 
 
 Cap. 1 - DATE PRIVIND  EXECUTIA  LUCRARILOR 

 
 1.1. Obiectul lucrarii 
 
Documentatia tehnica trateaza montarea conductelor  de canalizatie subterana, executata din polietilena 
de inalta densitate (PE80). 
                                                                                                                                            

 1.2. Pregatirea traseului 
 

Amenajarea traseului, pregatirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a 
lungul traseului pentru aprovizionarea materialelor si manipularea acestora). 

Marcarea traseului si fixarea de reperi in vederea executarii lucrarii. 
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Receptia, sortarea, transportul tevilor si a materialelor necesare pentru executia lucrarilor. 
 
 1.3. Trasarea 
 

Inainte de inceperea lucrarilor de pozare, antreprenorul, pe baza proiectului de executie, trebuie sa 
procedeze la operatiile de pichetaj si jalonare care cuprind: 
 

-materializarea in teren a traseului conductelor 
-stabilirea pozitiei tuturor retelelor edilitare existente in zona (electrice, telefonie, gaze naturale, 

canalizare etc.) conform planului de coordonare retele si a sectiunilor specifice. 
 

Antreprenorul trebuie sa se asigure de condordanta intre ipotezele definitive la nivelul proiectului si 
conditiile de executie ale lucrarilor. 

Antreprenorul va verifica traseul coordonat al retelei edilitare din proiect cu datele din teren si se va 
asigura ca exista conditii pentru inceperea lucrarilor. 

In punctele de intersectie cu cabluri electrice si canalizatie telefonica ,antreprenorul va executa 
sondaje de recunoastere, perpendicular pe traseele conductelor proiectate. 

In cazul in care anumiti parametri cum ar fi natura solului, conditiile de pozare, panta terenului etc. 
sunt in discordanta cu prescriptiile din documentatia tehnica, se vor informa proiectantul si beneficiarul. 

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice 
(la coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si iesire din curbe, in axul 
caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte si la  bransamente). 

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la distante 
care sa nu permita degradarea in timpul executarii sapaturilor, depozitarii pamantului sau din cauza 
circulatiei. 

Pentru pozarea tuburilor din polietilena se utilizeaza frecvent urmatoarele metode de trasare: 
-cu jaloane de nivel (teuri) 
-cu utilizarea nivelei (cu luneta). 
Metoda de trasare va fi stabilita de comun acord de beneficiar si constructor. 

 
 1.4. Sapatura 

 
Executia santului 

 
Executarea sapaturii va incepe numai dupa completa organizare a lucrarilor si aprovizionarea cu 

materiale (conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de executie (pentru sapat, 
transport, compactari, refacerea izolatiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul de materiale, pentru ca 
transeele sa stea deschise o perioada cat mai scurta de timp. 

Sapatura va fi executata, de regula, manual (cca 60%), in special ultimii 20-30 cm, pentru 
executarea patului transeii si a zonelor din dreptul imbinarilor care se vor executa conform datelor 
prezentate in proiect. 

Este obligatorie executarea sapaturilor manual si cu deosebita atentie in zona intersectiilor cu 
instalatii executate anterior: cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze. 
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Instalatiile existente intalnite in santul sapat pentru conductele noi vor fi sustinute pe toata perioada 
in care santul va ramane deschis. 
In timpul executarii transeii se va avea in vedere asigurarea stabilitatii peretilor (prin sprijinire), evitandu-se 
crearea de depozite de debleuri langa sapatura, pentru a asigura protectia persoanelor si a evita 
deteriorarea terenului inconjurator. 

De asemenea, este obligatoriu sa se indeparteze pietrele mari de pe marginea transeii, astfel incat 
sa se evite caderea acestora, accidentala, peste conductele de polietilena pozate. 

Latimea santului este in functie de diametrul conductei, de natura terenului, materialul conductei, 
tipul si modul de imbinare, conditiile de pozare.  

Saparea transeii se face conform cotelor indicate in plan, astfel incat inaltimea umpluturii sa nu fie 
mai mica de 0,7 m deasupra generatoarei superioare a tubului. 

Sapatura se va realiza cu pereti verticali, sprijiniti, protejati cu parapeti si semnalizare rutiera. 
Realizarea sprijinirilor se va face respectand “Regulamentul privind protectia muncii in constructii”, cap.19  
art. 567- 590. 
 
 1.5. Realizarea patului de pozare 
 

Comportamentul conductelor din polietilena este influentat si conditionat de modul corect de 
realizare a radierului transeii, a patului de fundare si a umpluturilor. 
Pozarea conductei se va face astfel incat sa se realizeze: 

-actiunea efectului lateral al terenului; 
-protectia tubului impotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri dure 

la periferia sa. 
Aceste conditii vor fi realizate prin executarea unui pat de pozare din nisip, avand 0,10 m, cu 

granulatia 1÷7 mm. 
Zona de umplutura se realizeaza in straturi succesive, din materiale excavate cu grosimea de max. 

0,15 m, avand 0,1 m peste creasta, pe toata latimea santului. 
Zona de acoperire si patul de pozare sunt compactate la 95% PROCTOR cu granulatia 1-10 mm, 

care sa asigure repartizarea uniforma a incarcarilor asupra zonelor de rezemare, astfel incat sa nu aiba 
reazem linear sau concentrat. Compactarea nu trebuie sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea 
tubului, in special la tuburile deformabile. Trebuie sa se compacteze in jurul tubului atat cat este necesar 
pentru asigurarea stabilitatii conductei. 

Sunt interzise orice elemente care pot constitui reazeme concentrate pentru a evita concentratiile 
locale ale fortelor de incovoiere 

 
 
 1.6. Manevrarea, transportul si depozitarea tuburilor 

Tuburile de polietilena sunt rigide, relativ usor de manevrat. De asemenea, sunt robuste, rezistente 
la socuri si nu se sparg. Este insa absolut obligatoriu ca transportul tuburilor din polietilena sa se faca cu 
atentie, pentru a fi ferite de lovituri si zgarieturi. 

Pentru manevrare si ancorare este admisa numai folosirea de chingi din piele, cauciuc, nylon sau 
polipropilena, interzicandu-se folosirea lanturilor sau carligelor metalice in contact cu materialul, evitandu-
se astfel alunecarea tuburilor in pozitie inclinata si deteriorarea lor. 
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La incarcare si descarcare si la alte diverse manipulari, tuburile nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se 
vor depozita sau arunca alte materiale. 

Tuburile din polietilena se livreaza si se transporta orizontal, in pachete ambalate pentru diametre 
Dn > 110 mm si in colaci sau pe tamburi pentru Dn < 110 mm. 
Tuburile din polietilena cu Dn > 110 mm se vor aseza in stive cu inaltime maxima de 1,5 m. 
Se recomanda astuparea provizorie a capetelor tuburilor pentru a impiedica intrarea animalelor, pietrelor, 
pamantului sau apei. 

Pe timpul verii, pentru a fi ferite de soare, tuburile, si piesele din polietilena se vor transporta 
acoperite cu prelate si se vor depozita in locuri acoperite sau magazii. 
Este obligatorie evitarea oricarui contact cu hidrocarburi (carburanti,  uleiuri  etc.). 

Depozitarea se va face pe suprafete orizontale, pentru pastrarea caracteristicilor geometrice ale 
tuburilor, iar  piesele se vor depozita in rafturi, pe sortimente si dimensiuni. 

Temperatura recomandata de depozitare este intre +50C+400C , departe de orice surse de caldura. 
La manipulare, transport si depozitare este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli: 
-ridicarea si nu tararea sau rostogolirea pe pamant sau obiecte dure ; 
-evitarea contactului cu piesele metalice iesite in afara, cu protejarea partilor metalic ale vehiculului 

si controlarea platformelor camioanelor si a paletilor de manevrare; 
-stocarea se va face pe suprafetele plane si amenajate, iar in cazul unei stocari de lunga durata se 

va evita contactul direct cu solul; 
-stocarea colacilor se va face de preferinta culcati, pe o inaltime de maximum un metru, iar 

dezlegarea colacilor din chingi se va face numai in momentul utilizarii lor pe santier, tuburile vor fi utilizate 
in ordinea livrarilor. 

 
In cazul tuburilor infasurate pe tamburi se vor respecta urmatoarele reguli speciale: 
-sprijinirea pe o parte si pe alta a tamburului este obligatorie chiar pe suprafete plane, atat pentru 

ambalajele pline cat si pentru cele goale si se poate realiza cu ajutorul caramizilor; 
-la transport cu camionul tamburul va fi asezat astfel incat sa fie sprijinit in patru puncte de 

platforma si legat cu chingi, in asa fel incat eforturile sa se exercite asupra partilor metalice ale tamburului 
si nu asupra tubului; 

-legarea in chingi a tubului, realizata strat cu strat se va pastra pana la utilizarea pe santier, cand 
colacii vor fi dezlegati din chingi, iar extremitatea exterioara va fi solid ancorata inainte de orice manevrare. 

Temperatura optima de prelucrare si montare a tuburilor din polietilena este intre +50C ÷+300C. 
Atunci cand sunt depasite aceste temperaturi se iau masuri speciale si anume: intre +50C  si-50C se 
asigura corturi incalzite, iar peste 300C se feresc de razele soarelui. 
 

Verificarea materialelor 
 

Inainte de a fi montate, tuburile, si piesele din polietilena vor fi verificate vizual si dimensional. 
 La examinarea vizuala: 

-tuburile trebuie sa fie liniare; 
-culoarea tuburilor sa fie uniforma; 
-suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara denivelari, necojita, fara fisuri, arsuri, 

incluziuni sau zgarieturi; 
-sectiunea transversala a tubului nu va avea goluri de aer, incluziuni sau arsuri. 
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 La examinarea geometrica: 
 

-abaterile geometrice ale tuburilor,  pieselor din polietilena, la masurarea cu sublerul se vor inscrie 
obligatoriu in normele DIN 8075 si ISO 12162. 
 Toate tuburile si piesele din polietilena necorespunzatoare vor fi refuzate la receptie si nu se vor 
introduce in lucru. 
 
 1.7. Montarea tuburilor si pieselor de polietilena 
 

 Montarea tuburilor si accesoriilor pe santier se va realiza astfel: 
 
 -controlul tuburilor si accesoriilor inainte de coborarea in transee, astfel incat acestea sa fie in stare 
perfecta; 
 -evitarea socurilor si deplasarea tubului pe zonele cu terenuri bolnavicioase; 
verificarea si asigurarea ca aceste elemente sa nu prezinte defectiuni (fisuri, ovalizari); 
 -controlul ca in interiorul tuburilor sa nu se  afle corpuri straine. 
 

Tuburile vor fi coborate cu grija in transee cu ajutorul unor utilaje aflate in dotare: macara, lansator 
de tuburi. 

In concluzie pentru cazurile curente de pozare se vor respecta urmatoarele reguli: 
realizarea transeii se face pe traseul, latimea, panta si adancimea prevazute in proiect; 
fundul transeii trebuie sa fie egal si stabil, respectand panta si adancimea din proiect; 
la fundul transeii se realizeaza un pat de pozare cu o grosime de 100 mm; 
materialul patului de pozare va fi selectat cu grija, folosindu-se numai material granular; 
suprafata patului de pozare va fi continua, neteda si nu va contine obiecte dure - pietre, lemne sau 
particule prea mari de material; 
radierul transeii va fi rectiliniu, iar pozarea tuburilor din PEID se va realiza in ondulatii largi (in plan 
orizontal), destinate sa compenseze contractarea si dilatarea conductei. 
 
             1.8Imbinarea conductelor 
 

Imbinarea tuburilor  din polietilena se va face prin prin imbinari rapide la tuburile de  40, 63mm. 
 
 1.9. Realizarea umpluturilor 
Umplutura transeii conductelor din polietilena cuprinde doua zone bine definite si anume: 
 

Zona de acoperire - pana la aproximativ 10 cm deasupra generatoarei conductei, necesara asigurarii 
stabilitatii conductei. 

Zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care actioneaza asupra 
conductei si protejarea acesteia in timpul realizarii umpluturii superioare (vezi pct.1. 5.). 

 
 Zona de acoperire (pana la 0,1 cm deasupra generatoarei superioare) trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii de material si executie: 
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-materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de max. 10 mm) sau 
materiale solidificate; 

-pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare trebuie sa se 
utilizeze materiale fiabile de adaos (nisipuri, pamant ); 

-nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta tasari 
ulterioare; 

-compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15 cm. 
 

Compactarea se va face manual si mecanizat cu echipament usor (de tip broasca) pentru a asigura 
stabilitatea tubului. 
Umplutura este realizata prin straturi succesive de aproximativ 20-30 cm, astfel incat tuburile sa nu sufere 
nici o deteriorare. 

Pentru a marca existenta conductei de canilizatie , in cazul deschiderii unei sapaturi, se va amplasa 
in umplutura, deasupra generatoarei conductei, la 50 cm, o banda longitudinala din PVC, (banda de 
semnalizare),  iar pentru a permite detectarea in sol a retelelor de apa , se monteaza un conductor de 
cupru Ø1,8 mm izolat la exterior, al caror capete va fi scos in camine. 

Santurile nu trebuie tinute deschise timp indelungat pentru evitarea inundarii santurilor, situatie in 
care se schimba pozitia conductei in sant. Dulapii orizontali, atat la sprijinirile orizontale, cat si la cele 
verticale (daca e cazul) nu se vor scoate decat pe masura executarii umpluturilor. 
Dulapii orizontali se vor scoate numai de pe mal. 

Daca demontarea sprijinirilor prezinta pericol pentru muncitori sau pentru constructiile invecinate, 
ele se vor lasa in pamant. 
Aceste lucrari se vor executa conform STAS 2914 / 84. 

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu piesele desenate din documentatia tehnica: 
- planuri de situatie  
 
 1.10. Masuri de protectie a muncii 
 

La intocmirea documentatiei au fost respectate Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în 
muncă, NGPM 2002 – Norme generale de protecţia muncii, HG 1091/2006 – Cerinţe minime de securitate 
şi sănătate pentru locul de muncă, HG 300/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru 
şantierele temporale sau mobile. 
La proiectarea lucrarilor ce fac obiectul documentatiei s-au respectat Normele republicane si 
departamentele privind executia lucrarilor de retele edilitare, prevazandu-se urmatoarele masuri: 

-sprijinirea malurilor transeii de pozare a conductei; 
-sprijinirea si protectia retelelor existente intalnite in sapatura; 
-parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pentru pietoni. 
-panouri de avertizare 
-luminoblocuri de avertizare pe timpul noptii.montate in lungul parapetilor de protectie. 

 
In timpul executiei lucrarilor antreprenorul va lua masurile de protectia muncii pentru evitarea accidentelor 
(arsuri, electrocutare, loviri prin impact cu utilaje de transport sau manevra etc.), urmarind in principal 
respectarea normelor ce reglementeaza activitatea de protectie a muncii. 
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 1.11. Calitatea lucrarilor 
 

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prescriptiile din Legea nr.10/95 si a regulamentelor 
aprobate prin HG 766 / 97, HG 272 / 94 si HG 273 / 94 privind calitatea lucrarilor in constructii si vor fi 
obligatoriu puse in practica de reprezentantii autorizati din partea proiectantului, beneficiarului si a 
antreprenorului lucrarilor. 

In conformitate cu HG 766/97 s-a stabilit categoria de importanta a lucrarii:“C” normala, calitatea 
lucrarilor asigurandu-se dupa modelul nr. 3. 
La faza PT s-a stabilit programul de urmarire tehnica a executiei pe faze determinante. 
Prin sistemul de calitate se va urmari: 

-Materialul pus in opera (conducte, vane si armaturi, piese speciale etc.); 
-Executia sapaturii pentru pozarea conductelor; 
-Executia patului de fundare; 
-Pozarea conductei, executarea ramificatiilor, a mansoanelor de imbinare  
-Proba de etanseitate, urmarindu-se si modul de realizare a umpluturilor partiale si a 

compactarii uniforme a acestora; 
-Modul de realizare al lucrarilor finale (umpluturi finale, pozitionarea hidrantilor, cu verificarea 

prevederilor din proiect ); 
-Controlul nonconformitatilor; 
-Inregistrari privind calitatea. 

 
 
 CAP. 3 – RECEPTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE 
 

Receptia lucrarilor este precedata de controlul riguros al acestora, care cuprinde urmatoarele 
operatii: 

-verificarea transeii si patului conductei; 
-verificarea condutei montate in sant; 
-verificarea cotelor conductei; 
-verificarea umpluturilor . 
- verificarea imbinarilor 

 
 Verificarea si receptia se fac cu respectarea SR 4163/3/1996 a Regulamentului de receptie aprobat 

prin HG 766/97 si a celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea receptiei obiectivelor de 
investitii. 

 La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru si un delegat al unitatii care 
urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei. 

  
 Beneficiarul va receptiona: 
 

-modul de executare a umpluturilor, montarea conductelor ; 
-cartea constructiei, cu toate lucrarile executate precis specificate. 
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 La receptia finala a lucrarilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnica a lucrarii in care 
sa fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de executie, eventualele modificari acceptate de 
proiectant si de beneficiar, inclusiv, marcarea lucrarilor. 

 Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o calitate 
corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate. 
 Dupa receptia finala ce se va efectua in conformitate cu O.G. 2 / 94 si cu Regulamentul de receptie 
a lucrarilor aprobat prin H.G. nr. 766 / 97, conducta de distributie a apei potabile va fi preluata in exploatare 
si intretinere. 

Cartea constructiei, intocmita de antreprenor si prezentata la receptie va fi documentul principal pe 
baza caruia se va realiza receptia finala. 

Beneficiarul are obligatia ca inainte de inceperea executiei sa inainteze spre verificare proiectul 
unui verificator autorizat. 
 
 CAP. 3 - DATE PRIVIND FURNIZAREA MATERIALULUI 
 

Tuburile din mase plastice ofera numeroase avantaje utilizatorilor din domeniul lucrarilor de 
construcții in comparatie cu materiale de constructie clasice (fonta, otel etc.). 
Durata de viata a conductelor din polietilena este previzionata la minim 50 ani. 
Tuburile din polietilena se caracterizeaza prin greutate redusa, elasticitate mare, rezistenta chimica, 
proprietati termoplastice si rezistenta la uzura prin abraziune. 

La alegerea acestui material s-a avut in vedere comportamentul bun al conductelor si armaturilor la 
presiuni inalte, usurinta la montaj, manevrare, transport si depozitare, precum si asigurarea unor conditii de 
buna functionare in timp. 
Montajul si executia lucrarilor de canalizatie din tuburi de polietilena este obligatoriu sa se faca de catre 
unitati de constructii profilate pe astfel de lucrari si dotate cu utilaje si personal specializat. 

Pentru realizarea unor lucrari de calitate si intr-un timp optim, este necesara specializarea 
personalului unitatii constructoare de catre firma furnizoare de material, precum si procurarea utilajelor 
specificate indicate de firma furnizoare. 
 

Unitatea de constructii ce va asigura montajul, raspunde de alegerea corecta a procedeelor 
tehnologice de executie in conformitate cu prescriptiile republicane de protectie a muncii, precum si de 
calitatea executiei si respectarea prescriptiilor impuse de furnizorul de polietilena. 
 

CAP 4. CONSTRUCŢII 

 
Procedurile de executie detaliază lucrarile de constructii de camine. 
 
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile normativelor de protecţia muncii în vigoare, masurile 

nu vor fi limitative, executantul fiind obligat sa ia toate masurile pe care le considera necesare pentru evitarea 
oricărui accident. 

 
4.1 Trasarea pe teren a construcţiei 
Fixarea poziţiei construcţiei pe amplasament constă din aplicarea pe teren a bazei de trasare marcând 

punctele caracteristice ce determină conturul construcţiei materializându-se cota de ±0,00. 
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4. 2  Executarea săpaturilor  
La săpaturile pentru cămine trebuie sa se aibă în vedere: 
- sa nu se strice echilibrul terenului în jurul fundaţiilor pe o distanta suficienta, pentru a nu 

influenta stabilitatea construcţiei. 
- sa se asigure păstrarea caracteristicilor pământului sub talpa fundaţiei. 
-  sa se asigure protecţia muncii în timpul lucrului. 
Daca sunt necesare epuismente locale se va executa cu atenţie pentru a nu produce tasari sub 

construcţiile existente. 
Pământul rezultat din săpătura nu se depozitează la mai puţin de 1,0 m de la marginea gropii de 

fundaţie pentru săpaturi mai adânci de 1,0 m, distanta se poate lua egala cu adâncimea săpăturii. 
Transportul pământului excedentar rezultat din săpătură se va face de constructor pe un amplasament 

autorizat de Primărie. 
La întâlnirea în săpătură de cable, conducte ori protecţii care semnalizează prezenta lor în teren, se 

va opri lucrul în acea zona, şeful punctului de lucru va lua măsuri de semnalizare a prezentei reţelei 
subterane, va anunţa beneficiarul, lucrul în acea zona reluându-se doar în prezenta beneficiarului de reţea, cu 
luarea tuturor măsurilor de protejare a ei. 

 

4. 3 Executarea cofrajelor 
Cofrajele şi susţinerile lor trebuie să asigure forma, dimensiunile şi gradul de finisare al construcţiei, 

conform proiectului. 
 
Calităţile pe care trebuie să le îndeplinească cofrajele sunt precizate în NE 012-99(art. 11.1.1 

.-l 1.1.12 ş i Anexa III. 1., tabel III. 1.1). 
Montarea cofrajelor se va face astfel încât să asigure forma şi dimensiunile construcţiei, să fie rigide 

şi foarte bine sprijinite pe elementele de susţinere, care se reazemă pe teren, astfel încât, în timpul turnării 
betonului, să nu se producă deformări laterale sau tasări pe verticală, situaţii care nu sunt admise. 

 
Montarea cofrajelor cuprinde următoarele operaţii: 
- Trasarea poziţiei cofrajelor, 
- Asamblarea şi susţinerea provizorie a panourilor; 
- Verificarea şi corectarea poziţiei panourilor; 
- încheierea, legarea şi sprijinirea definitiva a cofrajelor. 
Verificarea calitativă a lucrărilor de cofraje şi de sprijinire este precizată de normativul NE 012-99, 

Capitolul 11, pct. 11, ţinându-se seama de prevederile Capitolului 17, Controlu calităţii cofrajelor. 
In cazul cofrajelor care se închid după montarea armăturilor, se va redacta un proces verbal comun 

pentru cofraj e şi armături. 
 
Nerespectarea celor de mai sus de către Antreprenor poate conduce la deformări ale 

cofrajelor în timpul turnării, lucru care va fi remediat în max.l oră de la apariţie, prin înlăturarea şarjei de 
beton respective, recofrarea şi asigurarea corespunzătoare. Aceste remedieri se vor suporta pe cheltuiala 
Antreprenorului. 

 
4.4 Executarea lucrărilor de betonare 
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De asemenea se vor avea în vedere si reglementările cuprinse în normativul NE 012-99, în cap.5 din 
normativul C21-85 si prevederile din STAS 10111/2-87 si STAS 1799-88. 

Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice fck cil, (fck cub), care este rezistenta la 
compresiune în N/mm2, la 28 zile, determinate pe cilindri de 150/300mm (sau pe cuburi cu latura de 150 
mm), sub a căror valoare se pot intilni cel mult 5% din rezultate. 

Se prezintă în tabel echivalenta dîntre clase conform NE - 012- 99 si Normativul C140-86.  
Nivelele de performanta ale betoanelor funcţie de gradul de impermeabilitate este conform 
 

Clasa 
NE 012-99 

Clasa 
C140-86 

Clasa 
NE 012-99 

Clasa 
C140-86 

Clasa 
NE 012-99 

Clasa 
C140-86 

Clasa 
NE 012-99 

Clasa 
C140-86 

C2,8/3,5 Bc3.5 C10/12 Bcl5 C25/30 Bc30 C35/45 - 

C4/5 Bc5 C16/20 Bc20 C28/37 - C40/50 Bc50 

C6/7,5 Bc7.5 C 18/22,5 Bc22.5 C28/35 Bc35 C45/55 - 

C8/10 Bcl0 C20/25 Bc25 C32/40 Bc40 C50/60 Bc60 

 
tabelului următor: 
 

Adâncimea limita de pătrundere a apei (mm) Presiuneaapei 
(bar) 

100 200  
 Gradul de impermeabilitate  
 P4

10 P4
20 4 

P8
10 P8

20 8 

P12
10 P12

20 12 

 
Nivelele de performanta ale betoanelor funcţie de gradul de gelivitate este conform tabelului următor: 
 
Gradul de gelivitate al betonului Numărul de cicluri la inghet-dezghet 

G50 50 

G100 100 

G150 150 

 
Calitatea materialelor şi nivelul de execuţie vor fi în conformitate cu STAS 10107/0-90, NE 012-99 , SR 

3011-1996, SR 197:1-2002, P 73-78, C56-2002, precum şi a standardelor şi normativelor care prevăd, în 
legătură conexă, condiţii de realizare a unei calităţi conforme cu aceste acte nonnative. 
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Toate materialele care intră în componenţa betonului trebuie să corespundă exigenţelor cerute de 
actele normative precizate în procedurile de executie, nefiind admisă nici o derogare fără aprobarea scrisă a 
Inspector de Şantierului. 

 
Actele care certifică calitatea materialelor şi care urmează să între în alcătuirea betonului trebuie să fie 

prezentate, în prealabil. 
 
Se vor utiliza numai materiale agrementate. 
Clasele minime de betoane pentru elementele de construcţii sunt precizate în NE 012-1999. 
Dozajele de ciment vor respecta dozajul minim impus prin NE 012-99 tabel 5.5, pentru betonul 

simplu, respectiov armat, în scopul asigurării cerinţelor de durabilitate. 
La betoanele prescrise cu grad de impermeabilitate nu se admite ca raportul A/C să 

depăşească valorile: 
-0,55  pentru gradul de impermeabilitate P10

4. 
-0,5   pentru P10

4 în cazul betoanelor simple expuse la agresivitatea intensă. 
-0,45  pentru gradul de impermeabilitate P10

8 
-0,45  pentru gradul de impermeabilitate P10

12. 
 
Cimenturi 
Sorturile uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora precum si domeniul si condiţiile de utilizare sunt 

precizate NE 012-99, precum si conform cu SR 197-1:2002. 
Cimentul se livrează în vrac sau ambalat în saci de hirtie insotit de certificate de calitate. 
Depozitarea cimentului în vrac se va face în celule tip siloz. Depozitarea cimentului ambalat în saci se 

va face în incaperi incluse. Durata de depozitare nu va depasi 60 zile de la data expedierii de către 
producător pentru cimenturile cu adaos si respetiv 30 zile în cazul cimenturilor fara adaosuri. 

Verificarea calităţii cimentului se va face conform SR EN 196-7/95, 196-6/94, 196-3/97, 227-5/96, 196-
1/95. 

 
Agregate  
Pentru prepararea betoanelor avind densitatea între 2201-2500 daN/m3 se folosesc agregate grele, 

provenite din sfarimarea naturala si/sau din cancasarea rocilor. 
Depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate avind pante si rigole de evacuare a apelor. 

Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente avind inaltimea 
corespunzătoare pentru a se evita amestecarea sorturilor. Nu se admite depozitarea pe pamant sau pe 
platforme balastice. 

Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în reglementările specifice (STAS 1667-76 şi după caz 
SR 662-2002 şi SR 667-2001). 

Condiţiile de folosire ale agregatelor pentru confecţionarea betonului sunt precizate de: 
a) condiţiile tehnice ale agregatelor, precizate în STAS 1667-76 (NE 012-99 ); 
b) modalitateatransport şi depozitare - conform art.4.2.5. din NE 012 - 99. 
c) controlul calităţii agregatelor este conf. pct. 17.2.1.1. din NE 012-99 şi    
Anexa VI iar  metodele de verificare sunt reglementate în STAS 4606/80; 
d)  nu este admisă derogarea de la prevederile precizate la punctele a, b, şi c; 
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e) odată ce a fost aprobată de Inspector de Şantier sursa de aprovizionare cu agregate, 
schimbarea ei pe parcurs nu este admisă decât cu avizul scris al acestuia; 

f) umiditatea agregatelor va fi determinată zilnic, pentru a se corecta în funcţie de aceasta 
factorul apă-ciment. 

 
Apa 
Apa utilizata la prepararea betoanelor poate proveni dinreteaua publica sau alta sursa, dar în acest 

caz va îndeplini condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790-84. 
 
Aditivi 
 
a) aditivii sunt produse chimice care adăugate la prepararea betonului în cantităţi mai mici sau 

egale cu 5% substanţă uscată faţă de masa cimentului, au drept scop îmbunătăţirea calităţilor acestuia 
pentru lucrabilitate, impermeabilitate, rezistenţe superioare, întârzierea sau accelerarea procesului de 
întărire, îmbunătăţirea gradului de gelivitate, etc. 

b) folosirea aditivilor şi   dozajul  acestora sunt prevăzute  în proiect,  în funcţie   de 
caracteristica constructivă şi funcţională a obiectului şi de tehnologia de turnare a acestuia. 

c) în cazul de folosire concomitentă a doi aditivi sunt obligatorii încercări preliminare şi avizul 
unui laborator de specialitate. 

d) Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie în următoarele cazuri 
(conformNE012-99,pct. 4.4.2.2., tabel 4.4.): 

 
- betoane de rezistenţă având clasa cuprinsă între C 12/15 şi C 30/37 inclusiv, la care se 

recomandă plastifiant sau superplastifLant; 
- betoane supuse la îngheţ şi dezgheţ repetat, se recomandă reducător de apă - plastifiant; 
- betoane cu permeabilitate redusă, se recomandă reducător de apă - plastifiant; 

 
Se vor utiliza numai materiale agrementate. 
 
Cerinţe privind caracteristicile betonului 
Compoziţia unui beton este astfel aleasă, încât cerinţele de rezistenţă şi durabilitate a acestuia 

să fie asigurate, conform tabelului 5.4, NE 012-99. 
Compoziţia betonului se alege astfel, încât betonul să satisfacă: 
 
- criteriile de performanţă specificate pentru betonul întărit; 
- să poată fi turnat şi compactat, să protejeze armătura; 
- să evite acţiunile interne dăunătoare betonului (reacţia alcalină - agregate) 
- să reziste acţiunilor climaterice. 
-  
Condiţii de expunere 
In funcţie de mediul sau microclimatul în care este expus betonul, pot apărea diverse efecte locale, 

care pot deprecia calitatea betonului. 
Se vor lua masuri suplimentare de protecţie prin aplicarea unor pelicule impermeabile. 
Compoziţia, prepararea betonului 
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Caracteristica betonului se precizează prin proiect. 
Prepararea si livrarea betonului se face prin staţii de betoane. Acestea sunt unităţi dotate cu una sau 

mai multe instalaţii de preparat beton sau betoniere. 
Pentru lucrările de beton, beton armat precomprimat tipurile de beton se diferenţiază si se notează în 

funcţie de clasa betonului, lucrabilitate, tipul de ciment utilizat, mărimea agregatelor, gradul de 
impermeabilitate, gradul de gelivitate si tipul de aditiv adoptat. 

Pentru lucrările curente compoziţia betonului se stabileşte de către laboratorul 
antreprenorului. 

 
Stabilirea compoziţiei se va face: 
- la intrarea în funcţiune a unei staţii de betoane; 
- la schimbareatipului de ciment sau agregate; 
- la introducerea utilizării de aditivi sau la schimbarea tipului acestora; 
- la pregătirea executării unei lucrări care necesita un beton cu caracteristici deosebite de cele 

curent preparate sau de clasa egala sau mai mare de B c25. 
-  
Compoziţiile de betoane vor fi aprobate de beneficiar. 
 
In cazul construcţiilor speciale, precum si în cazul utilizării unor tipuri de ciment, agregate, aditivi sau 

adaosuri altele decit cele cuprinse în standardele menţionate în normativul NE 012-99 stabilirea compoziţiei 
betoanelor se va face pe baza de studii elaborate de laboratoare de specialitate din instituţii de cercetare. 

In cursul preparării betonului reţeta se va corecta de către laboratorul staţiei si cu acceptul 
beneficiarului, în funcţie de incercarile privind: 

- umiditatea agregatelor; 
- granulozitatea sorturilor; 
- densitatea aparenta a betonului proaspăt; 
- lucrabilitatea betonului. 
Dozarea materialelor componente se face prin cintarire, abaterile inscriindu-se in 

următoarele limite: 
+ 3% pentru agregate + 2% pentru ciment si apa 
+ 5% pentru aditivi 
Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare forţată au betoniere cu cădere 

libera. 
Controlul calităţii betonului preparat se va face prin prelevare de probe în condiţiile NE 012-99. 

Transporturile şi încercarea probelor la laborator se fac pe cheltuiala Antreprenorului. 
Amestecarea şi încărcarea betonului în mijlocul de transport se va face în condiţiile NE 012-99. 
în cazul betonierelor mobile (de şantier) cu capacitate maximă de 250 litri, care prepară betoane de 

clasă < C12/15 la lucrările de importanţă redusă este permisă şi dozarea volumetrică, cu acceptul scris al 
investitorului, ca sistem alternativ avându-se în vedere următoarele: 

- Pentru agregate se pot folosi ca unitate de măsură cupa betonierei gradată sau cutii 
etalonate; 

- Pentru ciment se pot folosi ca unitate de măsură sacul, cutii etalonate sau simultan ambele 
procedee; 
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- Pentru apă şi aditivi se vor folosi recipienţi gradaţi; 
Abaterile la dozarea volumetrică nu vor depăşi ± 5% pentru agregate şi aditivi, respectiv ± 3% pentru 

ciment şi apă. 
 
Lucrări pregătitoare: 

înaintea de turnarea betonului se verifica cotele cofrajelor orizontalitatea, modul de fixare, rezistenta si 
stabilitatea elementelor de susţinere, dispoziţia corecta a armaturilor, verificarea probelor înglobate. Se curata 
cofrajul si armatura de corpuri străine. Toate aceste verificări se consemnează intr-un proces verbal de lucrări 
ascunse. 

 
Reguli generale de betonare: 
- betonarea este condusa de maistrul sau şeful punctului de lucru. 
- punerea în lucrare a betonului se face în maximum 15 miri. de la aducerea lui. 
- inaltimea de cădere a betonului sa fie 1,5 m. Turnarea de lainaltime mai mare de 1,5 m se 

face prin tuburi tronconice. 
- nu se ciocane si scutura armatura în timpul vibrării. 
- circulaţia - oameni si utilaje - se face pe punţi speciale care nu se reazama pe armaturi. 
 
4. 5       Executarea fundaţiilor 
Se vor respecta si prevederile cuprinse în normativul NE-012-99. Execuţia fundaţiei va incepe numai 

după verificarea în prealabil a săpăturii de fundaţie. Fundaţia se va executa pe cat posibil fara întreruperi. 
Se verifica si cofrajul ca poziţie si dimensiuni fata de proiect, şi daca este curat. 
 
4. 6       Betonarea pereţilor si plăcilor 
Betonarea va fi condusa nemijlocit de şeful punctului de lucru, cu respectarea prevederilor 

normativului NE 012-99. 
 
La turnarea betonului se vor respecta următoarele reguli generale: 

 
- cofrajele din lemn, betonul vechi, zidăriile, care vor veni în contact cu betonul proaspăt, vor fi 

udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de turnare, iar apa rămasa în denivelări se va evacua; 
- din mijlocul de transport betonul se va descarcă în bene, pompe, benzi transportoare, jgeaburi 

sau direct în lucrare; 
- daca betonul adus la locul de punere în opera nu se incadreaza în limitele de 

lucrabilitate admise sau prezintă segregări, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui în lucrare;    se    
admite   imbunatatirea   lucrabilitatii   numai prin   folosirea   unui   aditiv superplastifiant, dar cu acordul 
beneficiarului; 

- inaltimea de cădere libera a betonului nu va depasi 3 m pentru elementele cu latime max. 
de 1 m respectiv 1,5 m inaltime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafaţa tip placa; 

- betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3m se va face prin ferestre laterale 
sau prin intermediul unui furtun sau tub avind capătul inferior la max. 1,5 m de zona care se betoneaza; 

- betonul se va raspindi uniform în lungul elementului, urmărindu-se realizarea pe stratur 
orizontale de max. 50 cm inaltime; 

- se vor lua masuri pentru a evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de poziţia 
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prevăzuta îndeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a plăcilor în consola; daca totuşi se vor 
produce asemenea fenomene, ele se vor corecta în timpul turnării; 

- se va urmări cu atenţie inglobarea completa în beton a armaturilor, respectindu-se grosimea 
stratului de acoperire prevăzuta în rpoiect; 

- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii în timpul turnării si nici aşezarea pe 
armaturi a vibratorului; 

- in zonele cu armaturi dese se va urmări cu atenţie umplerea completa a secţiunii; 
- se va urmări comportarea si menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor si susţinerile acestora, 

luindu-se masuri immediate de remediere în cazul constatării unor deplasări sau căderi; 
- circulaţia muncitorilor si utilajului de transport în timpul betonarii se va face pe podine, astfel 

rezemate incit sa nu modificepozitia armaturii; este interzisa circulaţia directa pe armaturi sau pe zonele cu 
beton proaspăt; 

- betonarea se va face continuu pina la rosturile de lucru prevăzute în proiect; 
- in cazul în care s-a prous o întrerupere de betonare mai mare de 2 ore, reluarea turnării este 

permisa numai după pregătirea suprafeţei rostului si cu acordul beneficiarului. 
-  
Compactarea mecanica se va face prin vibrare. 
Se admite compactarea manuala (cu mai, vergele, sipci sau prin ciocanire cofraj) numai în cazuri 

accidentale de întrerupere a unctionarii vibratorului (defecţiune sau întrerupere de curent) caz în care 
betonarea trebuie sa continue pina la poziţia corespunzătoare a unui rost. 

Se pot utilizaurmatoarele procedee de vibrare: 
- vibrarea interna folosind vibratoare de interior (pervibratoare); 
- vibratoarea externa cu ajutorul vibratoarelor de cograj; 
- vibrare de suprafaţa cu vibratoare placa sau rigle vibrante. 
Alegerea tipului de vibrare se va face în funcţie de tipul si dimensiunile elementului (placa,grinda) si de 

posibilitatea de introducere prîntre barele de armatura. 
La execuţie se vor respecta prevederile normativului NE 012-99 referitoare la compactarea betonului. 
In măsura în care este posibil se vor evita rosturile de lucru organizindu-se execuţia astfel ca betonarea 

sa se facă fara întrerupere pe întregul element. Cind rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziţia lor se va stabili 
prin proiect. 

La realizarea rosturilor de lucru se va respecta cu stricteţe poziţia lor, conform proictului, iarla execuţie 
se va tine seama de regulile date în normativul NE 012-99. 

Inălţimea de cădere pana la fata superioara a cofrajului sau fetei superioare a elementelor ce se 
toarnă nu va depasi 1,00 m. 

Betonarea se face fara întrerupere. 
Turnarea se face în straturi orizontale de 30 cm inaltime, un strat turnându-se inainte de 

inceperea prizei stratului inferior. 
Turnarea plăcilor va incepe după 1-2 ore de la turnarea pereţilor pe care se reazemă (după terminarea 

turnării). Turnarea plăcilor este continuă, nu se admite creerea unui rost de lucru. 
Turnarea betonului la construcţiile de beton, beton armat şi beton precomprimat se va face, în mod 

obligatoriu, în conformitate cu fişa tehnologică întocmită în prealabil de Antreprenor. 
Acesta răspunde integral de realizarea elementelor la cotele, forma, dimensiunile şi calitatea 

corespunzătoare. 
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4.7       Compactarea betonului 
Compactarea se face cu vibratoare omologate si cu personal instruit în acest scop. Alegerea capului 

vibrator se face în funcţie de dimensiunile elementelor si de posibilităţile de introducere în element. 
Durata de vibraţie optima este între 5 secunde si 30 de secunde, cea maxima. Prelungirea pana la 60 

secunde funcţie de condiţii, nu dăunează betonul. 
 
4.8       Rosturi de lucru 
Se vor evita pe cat este posibil. Daca nu, se prevăd în zonele unde solicitările sunt minime. 
4.9       Tratarea betonului după turnare 
 
Pentru a se asigura condiţii favorabile de intarire si a reduce deformatiile din contracţie se va asigura 

menţinerea umidităţii betonului protejind suprafeţele libere prin: 
- acoperirea cu materiale de protecţie si umezire; 
- aplicarea de pelicule de protecţie. 
Protecţia va fi îndepărtata după minim 7 zile numai daca între temperatura suprafeţei betonului si 

cea a mediului nu este o diferenţa mai mare de 12°C. 
Pe timp ploios suprafeţele de beton proaspăt se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilena, 

atit timp cit prin căderea precipitaţiilor exista pericolul antrenării pastei de ciment. 
Decofrarea se va face numai după ce betonul a căpătat rezistenta necesara cu respectarea 

termenelor minime recomandate din normativul NE 012-99. 
 

4.10     Controlul calităţii lucrărilor 
 
a) Controlul  calităţii betonului la locul de punere în operă se va realiza conform 

normativului NE 012 - 99. Pentru probele trimise la laborator,   laboratorul va emite un buletin unic, în 
baza căruia se va putea face aprecierea calităţii betonului pus în lucrare. 

b) Probele menţionate mai sus vor fi confecţionate, prelevate, păstrate,    notate şi 
încercate conform prevederilor STAS 1275-88. 

c)Defectele admisibile privind aspectul şi integritatea elementelor turnate din beton şi beton armat sunt 
arătate în NE 012-99. 

d) Nu sunt admise defectele care afectează rezistenţa elementelor din beton armat sau care 
afectează etanşeitatea recipienţilor care înmagazinează lichide (beton segregat sau necompactat).   

Aceste defecte se înlătură încă din timpul procesului de betonare. 
Dacă înlăturarea defectelor nu este posibilă, atunci toate cheltuielile necesare pentru refacerea 

structurii de rezistenţă sau a etanşeităţii, ca şi a acelora precizate la alineatul precedent, privesc în mod 
exclusiv pe Antreprenor. 

e)Nu este admisă acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri, tencuieli, protecţii, 
finisaje, etc.) fără recepţia calitativă a acesteia de către investitor şi Inspector de Şantier, cu care prilej se va 
încheia un proces-verbal de lucrări care devin ascunse. 

f)în cazul când la decofrare se constată defecte de betonare Investitorul asistat de Inspector de 
Şantier va preciza măsurile de remediere adecvate în vederea asigurării structurii şi performantelor 
acesteia, mergând până la demolarea şi rebetonarea elementului în cauză. Costul lucrărilor priveşte pe 
Antreprenor. 
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Inaintea începerii betonarii în afara verificărilor menţionate se va verifica si daca sunt pregătite 
corespunzător suprafeţele de beton turnate anterior si următoarele: 

- s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment. 
- s-au îndepărtat zonele de beton necompacte. 
- daca betonul corespunde celor menţionate în fisele de transport. 
- lucrabilitatea betonului. 
- se asigura menţinerea poziţiei armaturilor si pieselor înglobate. 
- se aplica masurile de protecţie ale betonului proaspăt. 
După terminarea lucrărilor structurale se face recepţia structurii de rezistenta pe parti componente 

sau pe întrega construcţie cu participarea executantului, beneficiarului si proiectantului. 
Verificările efectuate si constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenta se consemnează 

intr-un proces verbal precizandu-se daca structura în cauza se atesta sau se respinge. 
 
4.11     Armarea betonului 
 
Otelul beton trebuie sa indeplineasca condiţiile tehnice prevăzute în STAS 438/1-89, STAS 438/2-91, 

SR 438/3-98 si STAS 6482/1,2,3,4-80. Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat si beton 
precomprimat si domeniile lor de aplicare sunt indicate în tabelul următor si corespund prevederilor din 
normativele NE 012-99 si C21-85. 

 
Tipul de otel Simbol Domeniul de utilizare 

Otel beton rotund neted 
STAS 438/1-89 

OB 37 Armaturi de rezistenta sau armaturi 
constructive 

Sirma trasa ptr.beton armat 
STAS 438/2-91 
Plase sudate pentru beton 
armat STAS 438/3-91 

STNB 
STPB 

Armaturi de rezistenta sau armaturi 
constructive; armaturile de rezistenta numai 
sub forma de plase sau cacase sudate 

Otel beton cu profil periodic 
STAS 438/1-89 

PC52 
PC60 

Armaturi de rezistenta cu betoane de clas 
cel puţin C12/15 
Armaturi de rezistenta la elemente cu 
betoane de clasa cel nuti C30/37 

Armaturi pretensionate: 
-sirme netede STAS 6482/2-80
-sirme amprentate STAS 
6482/3-80 
-toroane 

SBPI 
SBPII 
SBPI 
SBPII 

Armaturi de rezistenta la elemente cu 
betoane de clasa cel puţin C30/37 

Idem 

 
Pentru otelurile de import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a 

importat otelul sau cea care asigura desfacerea acestuia. 
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In certificatul de calitate se va menţiona tipul corespunzător de otel STAS 438/1-89, 438/2-91, SR 
438/3-98 si STAS 6482-80, echivalarea fiind făcuta prin luarea în considerare a tututror parametrilor de 
calitate. 

Controlul calităţii 
Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor în vigoare si insotita de certificatul de calitate. 
Receptionarea otelului beton se va face în conformitate cu regulile si metodele de verificare a calităţii 

prevăzute în STAS 1799-88 "Construcţii din beton, beton armat si beton precomprimat.Prescriptii pentru 
verificarea calităţii materialelor si betoanelor destinate executării lucrărilor de construcţii de beton, beton 
armat si beton precomprimat". 

Pentru controlul calităţii se vor lua în mod obligatoriu probe cu frecventele prevăzute în STAS 1799-
88 si STAS 6482-80 si Normativul C21-85. 

Pentru fiecare cantitate si sortiment de otel pentru beton armat aprovizionat, controlul calităţii se va 
face conform prevedrilor din normativul NE 012-99. 

 
Reguli generale : 

- se executa mai intai curăţirea si indreptarea barelor la care se indeparteaza pământul, 
urmele de ulei, vopsea. 

- se executa curăţirea de rugina cu ciocanul si peria de sarma. 
După Îndepărtarea ruginei dimensiunile secţiunii barelor nu trebuie sa depăşească abaterile prevăzute 

în NE-012-99. 
Fasonareabarelor se face cu respectarea stricta aproiectului. 
 
Reţelele de armaturi din placi vor avea legate obligatoriu doua rânduri de incrucisari 

marginale pe întreg conturul . Restul Încrucişărilor, din mijlocul reţelelor, vor fi legate din doi în doi, în ambele 
sensuri (sah). Barele inclinate vor fi legate în mod obligatoriu cu care se Încrucişează. 

Plăcile se armeaza în următoarea ordine a operaţiilor: 
- insemnarea pe cofraj a poziţiei barelor. 
- aşezarea barelor drepte si legarea lor cu sarma de armatura grinzilor sau centurilor. 
- montarea barelor ridicate. 
- montarea armaturilor de repartiţie. 
La plăcile armate cruciş se montează mai intai barele drepte si ridicate din rândul 1 si apoi barele de 

pe cealaltă direcţie aşezate pe rândul 2. Se montează deasemenea barele de montaj si călăreţii, distantierii 
si caprele (pentru al doilea rând). Circulaţia se face pe podina montata pe capre.  

Montarea armăturilor în cofraje începe numai după: 
a)recepţionarea calitativă a cofrajelor şi a sprijinirii acestora; 
b)corespondenţa cu proiectul ansamblului de cofraje care urmează să participe la procesulde 

betonare, inclusiv poziţia golurilor; 
c)aprobarea de către Inspector de Şantier a fişei tehnologice de betonare. 
 
Art 12     Condiţii de calitate, verificarea si si recepţia lucrărilor de armare 
 

Se verifica montarea armaturii, foarte atent în fiecare element care după betonare devine lucrare 
ascunsa. Verificările se fac de dirigintele, şeful de lot si proiectant si constau din : 
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- numărul diametru si poziţia barelor în diferite secţiuni caracteristice elementului de 
structura. 

- distanta între etrieri si diametrul acestora. 
- lungimea de petrecere a inadirii. 
- calitatea sudurilor. 
- dispozitivele de menţinere pe poziţie a armaturilor (capre, distantieri, etc). 
- modul de asigurare a stratului de acoperire. 
Toate aceste elemente se consemnează în registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii 

lucrărilor ce devin ascunse. 
 
Prin armături din oţel se înţeleg otelurile beton OB 37, PC 60, STNB şi STPB. 
a) Montarea armăturilor din oţel va respecta prevederile proiectului şi normativului NE 012- 99 (art. 

pct. 10.5). 
b) Se precizează ca înnădirea barelor de armătură trebuie să respecte prevederile STAS 

10107/0-90/6.3. 
c) înlocuirea armăturilor prevăzute în proiect se face numai cu aprobarea Inspector de 

Şantierului în condiţiile NE 012-99 (art. 10.11.1). 
d) Toleranţele admise la fasonarea şi montarea armăturilor sunt cele prevăzute de NE 012- 99 

Cap. 10, pct. 10.6. 
e) Concomitent sau după terminarea montării armăturilor în cofraje ,se pozează şi se fixează 

cofrajele golurilor şi pieselor metalice de încastrare prin hafturile de armături. 
f) Verificarea calităţii şi recepţia armăturilor, care sunt lucrări care devin ascunse, se 

materializează prin proces-verbal în conformitate cu prevederile NE 012-99. 
Oţelurile de alte tipuri, inclusiv provenite din import, trebuie să fie agrementate tehnic cu precizarea 

domeniului de utilizare. 
Folosirea altor tipuri de oţeluri nu este posibilă decât cu aprobarea proiectantului care se face numai 

pe baza certificatului de calitate emis de producător. 
Fasonarea, montarea şi legarea armăturilor se va fiice în strictă conformitate cu prevederile proiectului 

(NE 012-99, pct. 10.5) 
Inainte de a se trece la fasonarea armăturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, ţinând 

seama de posibilităţile practice de montare şi fixare a barelor, precum şi aspecte tehnologice de betonare şi 
compactare. în cazul când se consideră necesar, executantul va solicita proiectantul pentru a reexamina 
dispoziţiile de armare prevăzute în proiect. 

Armătura se leagă, se taie, se manipulează astfel încât să se evite: 
- Deteriorări mecanice - crestături, loviri, etc. 
- Ruperi ale nodurilor în carcase şi plase sudate; 
- Contactul cu substanţe care pot afecta aderenţa sau pot produce coroziunea armăturilor; 
Nu se fasonează armăturile la temperaturi sub -10° C. Barele cu profil periodic cu diametrul > 25 mm 

se vor fasona la cald. 
Fasonarea, montarea şi legarea armăturilor respectă prevederile NE 012-99, prezentate în Anexa II. 1. 
Indoirea barelor înclinate şi lungimea porţiunii drepte ale acestor tipuri de bare sunt 

explicitate în planşele de execuţie ale proiectului şi se conformează STAS-ului 10107/0-90. 
Toleranţele de execuţie sunt date prin proiect, dacă nu se respectă NE 012-99, Anexa II.2. 
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4.12     Prefabricate 
 
Elementele prefabricate pentru construcţii sunt de două categorii: 

-elemente prefabricate de industrie; 
-elemente prefabricate  executate pe  şantier sau în baze   de producţie   secundare  ale 

Antreprenorului. 
Toate prefabricatele si bazele de producţie de prefabricate vor respecta Normativul NE 013 - 2000 

referitor la execuţia elementelor prefabricate. 
 
Prefabricate de industrie 
 

a)      Antreprenorul recepţionează de la Furnizor elementele prefabricate bucată cu bucată,dacă 
acestea corespund calitativ prevederilor proiectului şi fişei do calitate a prefabricatului. 

La recepţie nu se admit defecte care afectează capacitatea portantă sau durabilitatea elementului 
prefabricat, sau aspectul arhitectonic al construcţiilor. Prin defecte care nu se admit se înţeleg fisuri, 
crăpături, ştirbituri sau lipsuri în corpul elementului prefabricat. 

Delegatul Antreprenorului supraveghează manipularea, încărcarea şi descărcarea în şi din mijlocul de 
transport, inclusiv depozitarea, în scopul evitării producerii de avarii. 

Depozitarea prefabricatelor se va face pe loturi de elemente de acelaşi tip şi dimensiuni, în 
depozite utilate special, pentru a permite manipularea acestora fără a produce murdărirea şi avarierea lor. 

Nu se admite depozitarea rebuturilor în depozitul organizat pentru produse finite. 
f)Nu se admite pozarea în lucrare de elemente prefabricate avariate şi cu defecte care contravin 

prevederilor STAS 6657/1,2,3-89, motiv pentru care Investitorul va recepţiona bucată cu bucată elementele 
prefabricate care se pun în operă. 

Prefabricatele rebutate vor fi înlocuite cu altele, corespunzătoare calitativ, pe cheltuiala 
Antreprenorului. 

Prefabricate confecţionate de Antreprenor 
Tiparele pentru seriile mici, sub 50 buc, vor respecta prevederile STAS 7721-90 şi STAS 6657/1-

89, inclusiv încadrarea în toleranţe de formă şi dimensiuni, fiind obligatorie verificarea elementelor precizate 
mai înainte la fiecare întrebuinţare. 

înainte de turnarea betonului în prefabricate sunt obligatorii verificările prevăzute de NE 012 - 99 si 
NE 013, privind verificarea tiparelor, a armăturilor şi pofilelor laminate ce urmează a se îngloba în beton, atât 
ca număr cât şi ca poziţie. 

 
Prepararea betonului, betonarea, vibrarea, accelerarea întăririi şi decofrarea se vor face cu 

respectareaNE 012-99 si NE 013 
Manipularea, transportul, depozitarea şi recepţia calitativă a prefabricatelor care se pozează în 

operă sunt operaţiuni care vor respecta prevederile NE 012-99 si NE 013. 
 
 

Intocmit                                     



 
 
 
 

 
 
 

CONSTRUCTII CANALIZATII RETELE  

SUBTERANE DE TRANSFER DE INFORMATIE  

 

ORAS SOVATA, JUD.MURES  
Str.Trandafirilor, tronson cuprins intre strada Vulturului si strada Bradului 

 
 

   loc.SOVATA, Str.Trandafirilor, tronson cuprins intre strada Vulturului si strada  
   Bradului, jud.Mureș                                                                      
  Beneficiar: Primaria Sovata 

Reprezentat prin ___________________________________________ 
Executant ________________________________________________ 
Reprezentat prin ___________________________________________ 

 
 În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii se 
stabileşte de comun acord următorul program pentru controlul calităţii lucrărilor: 
 

Nr. 
crt 

Lucrări ce se controlează şi se verifică 
sau se recepţionează calitativ şi pentru 
care se întocmesc documente scrise 

Documentul scris care 
se întocmeşte: PV - 

proces verbal,  
PVLA - proces verbal 
de lucrări ascunse, 

PVR - proces verbal de 
recepţie 

Participanţi şi 
semnatari: 

P - proiectant, 
B - beneficiar, 
E - executant, 

I - I.J.C.L.P.U.A.T. 

1 Predare amplasament PV P+B+E 
2 Pozare tuburi PE  P.V.L.A. B+E 
3 Recepţia lucrării PVR P+B+E 

 
 
 Notă: Înaintea datei la care urmează a se efectua verificarea, executantul va anunţa 
în scris toţi factorii implicaţi. Pentru recepţia lucrării, un exemplar din prezentul program, la 
care se anexează copiile proceselor verbale, se va anexa la cartea construcţiei. 
 
 

 Beneficiar,   Executant,   Proiectant, 
__________________ _________________             S.C. INSTA GRUP S.R.L. 
         Tg. Mureş 
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Nr. 

Crt.

Denumire operatie U.M. Cant. Preţ unitar Pret total

1 Lucrari sapatura profil M (sant cu latimea de 20cm) -deviz pt. 100m 100m 14,38 2.560,00 36.812,80

2 Lucrari de sapatura pr. M sant cu latimea de 40cm - deviz pentru 100m 100m 18,84 4.200,00 79.128,00

3 Spargere beton 15cm sub trotuar piscotat 1mp 729,5 50,60 36.912,70

4 Lucrari de pozare tuburi D63mm (4T) - 100m 100m 8,03 4.500,00 36.135,00

5 Lucrari de pozare tuburi D63mm (2T) - 100m 100m 8,39 2.249,42 18.872,63

6 Lucrari de pozare tuburi D63mm (1T) - 100m 100m 5,01 1.152,00 5.771,52

7 Lucrari de pozare tuburi D125mm  - 100m 100m 1,2 1.746,12 2.095,34

CONSTRUCTII CANALIZATII RETELE SUBTERANE STRADA TRANDAFIRILOR SOVATA

CENTRALIZATOR

7 Lucrari de pozare tuburi D125mm  - 100m 100m 1,2 1.746,12 2.095,34

8 Camin de vizitare - tragere buc 10 3.521,20 35.212,00

9 Camereta (camin de bransament) buc 18 750,00 13.500,00

10 Desfacere refacere pavaj - 1mp mp 32 205,00 6.560,00

11 Proiectare canalizatie FO faza PT+DTAC buc 1 9.500,00 9.500,00

12 TOTAL II 280.500,00

13 TVA 53.295,00

14 TOTAL GENERAL CU TVA 333.795,00

Beneficiar Proiectant

S.C. INSTA GRUP S.R.L.
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Proiect: __________________ ___ nr: 

Plansa: __________________ ___ nr: 

Faza: __________________ 

OBIECTIV: Oras Sovata 

OBIECTUL: Alee str.Trandafirilor-canalizatii retele subterane de 

transfer de informatie 

Beneficiar: ________________________________________ 

Proiectant: ________________________________________ 

Executant: ________________________________________ 

- lei - 

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 

Nr. 
 

Capitolul de lucrari 
 

U.M. 

 

Cantitatea 

Pretul unitar 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

TOTALUL 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Lucrari sapataura profil M (sant cu latimea de 20cm) -deviz pt. 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

mc  44,21  707,34

 0,00 

 44,21 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 707,34

 0,00

 0,00

 16,00Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, 
in transee de pana la 4 m adancime, pentru 
cabluri electrice de inalta tensiune in pamant 
cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m 
adancime < 1,5m teren tare      

TSA16C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 MC  14,98  179,79

 0,05 

 14,94 

 0,00 

 0,00 

 0,57

 179,23

 0,00

 0,00

 12,00COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A 
UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA 
FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV      

TSD04B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 MC  11,33  181,30

 0,00 

 11,33 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 181,30

 0,00

 0,00

 16,00IMPRASTIEREA CU LOPATA A 
PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 
10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN 
F.TARE      

TSD01D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 M  7,69  768,64

 4,89 

 2,79 

 0,00 

 0,01 

 489,31

 278,79

 0,00

 0,53

 100,00Profil pentru cable de 1KV cu strat protector 
din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M     

W2H02A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 TONA  6,83  83,30

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 6,83 

 0,00

 0,00

 0,00

 83,30

 12,20TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=10 KM      

TRA01A10P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 TONA  6,83  2,05

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 6,83 

 0,00

 0,00

 0,00

 2,05

 0,30TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

7 TONA  10,95  136,91

 0,00 

 10,95 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 136,91

 0,00

 0,00

 12,50INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

8 TONA  4,98  62,23

 0,00 

 4,98 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 62,23

 0,00

 0,00

 12,50DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 2.121,55 85,88  0,00 1.545,80 489,88 Total Cheltuieli directe: 
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STADIUL FIZIC:   Lucrari sapataura profil M (sant cu latimea de 20cm) -deviz pt. 100m 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 34,78 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 34,782,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  489,88  1.580,58  0,00  85,88  2.156,33

 189,67 58,79  0,00  10,31Cheltuieli indirecte  258,7612,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  548,67  1.770,25  0,00  96,18  2.415,09

 106,21 32,92  0,00  5,77Profit  144,916,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  581,59  1.876,46  0,00  101,95  2.560,00

STADIUL FIZIC:   Lucrari sapataura profil M (sant cu latimea de 40cm) -deviz pt. 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

mc  47,30  1.513,58

 0,00 

 47,30 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 1.513,58

 0,00

 0,00

 32,00Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, 
in transee de pana la 4 m adancime, pentru 
cabluri electrice de inalta tensiune in pamant 
cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m 
adancime < 1,5m teren tare      

TSA16C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 MC  16,03  384,73

 0,05 

 15,98 

 0,00 

 0,00 

 1,22

 383,51

 0,00

 0,00

 24,00COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A 
UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA 
FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV      

TSD04B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 MC  12,12  387,94

 0,00 

 12,12 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 387,94

 0,00

 0,00

 32,00IMPRASTIEREA CU LOPATA A 
PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 
10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN 
F.TARE      

TSD01D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 M  8,22  822,37

 5,24 

 2,98 

 0,00 

 0,01 

 523,52

 298,28

 0,00

 0,57

 100,00Profil pentru cable de 1KV cu strat protector 
din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M     

W2H02A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 TONA  7,30  105,19

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,30 

 0,00

 0,00

 0,00

 105,19

 14,40TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=10 KM      

TRA01A10P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 TONA  7,30  4,38

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,30 

 0,00

 0,00

 0,00

 4,38

 0,60TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

7 TONA  11,72  175,77

 0,00 

 11,72 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 175,77

 0,00

 0,00

 15,00INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

8 TONA  5,33  79,90

 0,00 

 5,33 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 79,90

 0,00

 0,00

 15,00DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 3.473,86 110,14  0,00 2.838,98 524,74 Total Cheltuieli directe: 
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STADIUL FIZIC:   Lucrari sapataura profil M (sant cu latimea de 40cm) -deviz pt. 100m 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 63,88 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 63,882,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  524,74  2.902,86  0,00  110,14  3.537,74

 348,34 62,97  0,00  13,22Cheltuieli indirecte  424,5312,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  587,70  3.251,20  0,00  123,36  3.962,26

 195,07 35,26  0,00  7,40Profit  237,746,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  622,97  3.446,27  0,00  130,76  4.200,00

STADIUL FIZIC:   Spargere beton 15cm sub trotuar piscotat 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 MC  163,73  32,75

 0,00 

 114,85 

 48,88 

 0,00 

 0,00

 22,97

 9,78

 0,00

 0,20SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT 
PT POZARE CABLE COND,POD,GURI 
SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB      

DG06A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 TONA  9,51  3,43

 0,00 

 9,51 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 3,43

 0,00

 0,00

 0,36INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1      

TRI1AA01C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 TONA  6,80  2,45

 0,00 

 6,80 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 2,45

 0,00

 0,00

 0,36DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 TONA  9,32  3,36

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 9,32 

 0,00

 0,00

 0,00

 3,36

 0,36TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=20 KM      

TRA01A20P 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 41,97 3,36  9,78 28,84 0,00 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 0,65 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 0,652,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  0,00  29,49  9,78  3,36  42,62

 3,54 0,00  1,17  0,40Cheltuieli indirecte  5,1112,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  0,00  33,03  10,95  3,76  47,74

 1,98 0,00  0,66  0,23Profit  2,866,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  0,00  35,01  11,61  3,98  50,60

STADIUL FIZIC:   Lucrari de pozare tuburi D63mm (4T) - 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 BUC  22,03  88,12

 22,00 

 0,00 

 0,00 

 0,03 

 88,00

 0,00

 0,00

 0,12

 4,00Mufa de imbinare pentru tuburiPEHD 63mm     7007107 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 M  6,18  2.471,52

 1,89 

 2,77 

 1,50 

 0,03 

 754,00

 1.108,80

 598,67

 10,04

 400,00TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL 
PLASTIC MONTAT INGROPAT CU 
DIAMETRUL EXTERIOR PESTE 25 MM 
INCLUSIV      

EA01B# 

2.L    7007100 ML  400,00  3,00 Teava PEHD 63mm       1.200,00
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STADIUL FIZIC:   Lucrari de pozare tuburi D63mm (4T) - 100m 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Lucrari de pozare tuburi D63mm (4T) - 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 TONA  7,20  1,73

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,20 

 0,00

 0,00

 0,00

 1,73

 0,24TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 TONA  11,55  2,77

 0,00 

 11,55 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 2,77

 0,00

 0,00

 0,24INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 TONA  5,25  1,26

 0,00 

 5,25 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 1,26

 0,00

 0,00

 0,24DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 3.765,40 11,89  598,67 1.112,83 2.042,00 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 25,04 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 25,042,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  2.042,00  1.137,87  598,67  11,89  3.790,44

 136,54 245,04  71,84  1,43Cheltuieli indirecte  454,8512,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  2.287,04  1.274,42  670,52  13,32  4.245,29

 76,46 137,22  40,23  0,80Profit  254,726,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  2.424,26  1.350,88  710,75  14,12  4.500,00

STADIUL FIZIC:   Lucrari de pozare tuburi D63mm (2T) - 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 BUC  22,03  44,06

 22,00 

 0,00 

 0,00 

 0,03 

 44,00

 0,00

 0,00

 0,06

 2,00Mufa de imbinare pentru tuburiPEHD 63mm     7007107 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 M  6,18  1.235,76

 1,89 

 2,77 

 1,50 

 0,03 

 377,00

 554,40

 299,34

 5,02

 200,00TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL 
PLASTIC MONTAT INGROPAT CU 
DIAMETRUL EXTERIOR PESTE 25 MM 
INCLUSIV      

EA01B# 

2.L    7007100 ML  200,00  3,00 Teava PEHD 63mm       600,00

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 TONA  7,20  0,72

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,20 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,72

 0,10TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 TONA  11,55  1,16

 0,00 

 11,55 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 1,16

 0,00

 0,00

 0,10INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 TONA  5,25  0,53

 0,00 

 5,25 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 0,53

 0,00

 0,00

 0,10DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 1.882,22 5,80  299,34 556,08 1.021,00 Total Cheltuieli directe: 
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STADIUL FIZIC:   Lucrari de pozare tuburi D63mm (2T) - 100m 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 12,51 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 12,512,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  1.021,00  568,59  299,34  5,80  1.894,73

 68,23 122,52  35,92  0,70Cheltuieli indirecte  227,3712,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  1.143,52  636,82  335,26  6,50  2.122,10

 38,21 68,61  20,12  0,39Profit  127,336,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  1.212,13  675,03  355,37  6,89  2.249,42

STADIUL FIZIC:   Lucrari de pozare tuburi D63mm (1T) - 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 BUC  22,03  44,06

 22,00 

 0,00 

 0,00 

 0,03 

 44,00

 0,00

 0,00

 0,06

 2,00Mufa de imbinare pentru tuburiPEHD 63mm     7007107 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 M  6,18  617,88

 1,89 

 2,77 

 1,50 

 0,03 

 188,50

 277,20

 149,67

 2,51

 100,00TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL 
PLASTIC MONTAT INGROPAT CU 
DIAMETRUL EXTERIOR PESTE 25 MM 
INCLUSIV      

EA01B# 

2.L    7007100 ML  100,00  3,00 Teava PEHD 63mm       300,00

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 TONA  7,20  0,64

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,20 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,64

 0,09TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 TONA  11,55  1,03

 0,00 

 11,55 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 1,03

 0,00

 0,00

 0,09INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 TONA  5,25  0,46

 0,00 

 5,25 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 0,46

 0,00

 0,00

 0,09DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 964,08 3,21  149,67 278,70 532,50 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 6,27 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 6,272,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  532,50  284,97  149,67  3,21  970,35

 34,20 63,90  17,96  0,39Cheltuieli indirecte  116,4412,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  596,40  319,16  167,63  3,60  1.086,79

 19,15 35,78  10,06  0,22Profit  65,216,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  632,18  338,31  177,69  3,82  1.152,00

STADIUL FIZIC:   Lucrari de pozare tuburi D125mm - 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 BUC  22,03  44,06

 22,00 

 0,00 

 0,00 

 0,03 

 44,00

 0,00

 0,00

 0,06

 2,00Mufa de imbinare pentru tuburiPEHD 63mm     7007107 
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STADIUL FIZIC:   Lucrari de pozare tuburi D125mm - 100m 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Lucrari de pozare tuburi D125mm - 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 M  6,20  619,91

 1,89 

 2,77 

 1,50 

 0,05 

 188,50

 277,20

 149,67

 4,55

 100,00TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL 
PLASTIC MONTAT INGROPAT CU 
DIAMETRUL EXTERIOR PESTE 25 MM 
INCLUSIV      

EA01B# 

2.L    6700319 m  100,00  7,98 Teava PVC dn125x3.0 L = 1m       798,14

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 TONA  7,20  0,72

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,20 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,72

 0,10TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 TONA  11,55  1,16

 0,00 

 11,55 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 1,16

 0,00

 0,00

 0,10INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 TONA  5,25  0,53

 0,00 

 5,25 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 0,53

 0,00

 0,00

 0,10DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 1.464,51 5,33  149,67 278,88 1.030,64 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 6,27 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 6,272,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  1.030,64  285,15  149,67  5,33  1.470,79

 34,22 123,68  17,96  0,64Cheltuieli indirecte  176,4912,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  1.154,32  319,37  167,63  5,96  1.647,28

 19,16 69,26  10,06  0,36Profit  98,846,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  1.223,58  338,54  177,69  6,32  1.746,12

STADIUL FIZIC:   Camin de vizitare-tragere 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 MC  82,85  298,26

 0,00 

 82,85 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 298,26

 0,00

 0,00

 3,60SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII 
EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA 
SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.F.TARE      

TSA17C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 MC  12,53  45,11

 0,00 

 12,53 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 45,11

 0,00

 0,00

 3,60IMPRASTIEREA CU LOPATA A 
PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 
10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN 
F.TARE      

TSD01D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 TONA  7,55  48,93

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,55 

 0,00

 0,00

 0,00

 48,93

 6,48TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=10 KM      

TRA01A10P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 TONA  12,11  78,49

 0,00 

 12,11 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 78,49

 0,00

 0,00

 6,48INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 
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STADIUL FIZIC:   Camin de vizitare-tragere 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Camin de vizitare-tragere 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 TONA  5,51  35,68

 0,00 

 5,51 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 35,68

 0,00

 0,00

 6,48DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 MC  87,32  79,47

 0,05 

 86,33 

 0,94 

 0,00 

 0,05

 78,56

 0,86

 0,00

 0,91TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII 
IZOLATE CU VOLUM <3MC      

CA02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

7 MC  230,71  209,95

 230,71 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 209,95

 0,00

 0,00

 0,00

 0,91BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622      2100933 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

8 MC  70,72  11,32

 0,06 

 70,03 

 0,63 

 0,00 

 0,01

 11,21

 0,10

 0,00

 0,16TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII 
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU 
VOLUM <3MC      

CA01A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

9 MC  199,25  31,88

 199,25 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 31,88

 0,00

 0,00

 0,00

 0,16BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622      2100957 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

10 KG  0,75  45,28

 0,03 

 0,73 

 0,00 

 0,00 

 1,64

 43,60

 0,00

 0,04

 60,00MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON 
D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU 
DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE      

CC01A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

11 KG  6,05  363,30

 5,30 

 0,44 

 0,31 

 0,01 

 317,75

 26,45

 18,32

 0,76

 60,00CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI 
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL 
CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM      

CZ0302B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

12 MP  29,32  439,83

 11,88 

 17,40 

 0,00 

 0,04 

 178,19

 260,97

 0,00

 0,67

 15,00COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN 
PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI 
DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0      

CB02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

13 KG  2,86  91,61

 0,00 

 2,86 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 91,61

 0,00

 0,00

 32,00MONTAREA CONFECTIILOR METALICE 
DIVERSE INGLOBATE IN BETON      

CL21A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

14 KG  10,55  337,60

 10,49 

 0,00 

 0,00 

 0,06 

 335,58

 0,00

 0,00

 2,01

 32,00CONFECTII METALICE INGLOBATE 
INBETON      

6309886 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

15 BUC  723,57  723,57

 692,60 

 24,22 

 0,00 

 6,74 

 692,60

 24,22

 0,00

 6,74

 1,00CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU 
CAMINE FARA PIESA SUPORT CAROSABIL 
TIP IV      

ACD01F1 
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STADIUL FIZIC:   Camin de vizitare-tragere 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Camin de vizitare-tragere 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

16 M  37,90  75,80

 29,77 

 7,93 

 0,01 

 0,18 

 59,55

 15,86

 0,03

 0,37

 2,00MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN 
PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND 
DN 150      

ACA11E2 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

17 TONA  10,62  27,20

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 10,62 

 0,00

 0,00

 0,00

 27,20

 2,56TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI- MORTARULUI CU 
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM     

TRA06A10 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 2.943,24 86,72  19,31 1.010,02 1.827,19 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 22,73 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 22,732,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  1.827,19  1.032,74  19,31  86,72  2.965,97

 123,93 219,26  2,32  10,41Cheltuieli indirecte  355,9212,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  2.046,46  1.156,67  21,63  97,13  3.321,89

 69,40 122,79  1,30  5,83Profit  199,316,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  2.169,24  1.226,07  22,93  102,96  3.521,20

STADIUL FIZIC:   Camereta (camin de bransament) 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 MC  79,71  19,93

 0,00 

 79,71 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 19,93

 0,00

 0,00

 0,25SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII 
EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA 
SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.F.TARE      

TSA17C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 MC  12,06  3,01

 0,00 

 12,06 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 3,01

 0,00

 0,00

 0,25IMPRASTIEREA CU LOPATA A 
PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 
10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN 
F.TARE      

TSD01D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 TONA  7,26  3,27

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,26 

 0,00

 0,00

 0,00

 3,27

 0,45TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=10 KM      

TRA01A10P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 TONA  11,65  5,24

 0,00 

 11,65 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 5,24

 0,00

 0,00

 0,45INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 MC  73,57  18,39

 0,05 

 73,52 

 0,00 

 0,00 

 0,01

 18,38

 0,00

 0,00

 0,25TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA 
CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI 
LEA,ETC.)      

CA01M1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 MC  181,61  45,77

 181,61 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 45,77

 0,00

 0,00

 0,00

 0,25BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622      2100933 
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STADIUL FIZIC:   Camereta (camin de bransament) 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Camereta (camin de bransament) 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

7 M  17,08  17,08

 1,15 

 14,41 

 1,51 

 0,01 

 1,15

 14,41

 1,51

 0,01

 1,00TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL 
PLASTIC MONTAT INGROPAT CU 
DIAMETRUL EXTERIOR PESTE 25 MM 
INCLUSIV      

EA01B# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

8 M  90,93  92,74

 90,81 

 0,00 

 0,00 

 0,12 

 92,62

 0,00

 0,00

 0,12

 1,02TEAVA CANALIZARE MULTISTRAT PVCSN4 
400/1M      

3270124 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

9 KG  2,75  13,77

 0,00 

 2,75 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 13,77

 0,00

 0,00

 5,00MONTAREA CONFECTIILOR METALICE 
DIVERSE INGLOBATE IN BETON      

CL21A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

10 KG  7,12  35,62

 7,06 

 0,00 

 0,00 

 0,06 

 35,31

 0,00

 0,00

 0,30

 5,00CONFECTII METALICE INGLOBATE 
INBETON      

6309886 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

11 BUC  374,90  374,90

 357,92 

 14,83 

 0,00 

 2,15 

 357,92

 14,83

 0,00

 2,15

 1,00CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU 
CAMINE FARA PIESA SUPORT 
NECAROSABIL TIP I      

ACD01A1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 629,72 5,85  1,51 89,58 532,78 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 2,02 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 2,022,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  532,78  91,59  1,51  5,85  631,74

 10,99 63,93  0,18  0,70Cheltuieli indirecte  75,8112,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  596,71  102,59  1,70  6,55  707,55

 6,16 35,80  0,10  0,39Profit  42,456,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  632,52  108,74  1,80  6,95  750,00

STADIUL FIZIC:   Desfacere refacere pavaj - 1mp 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 M  11,02  55,11

 2,66 

 5,32 

 3,04 

 0,00 

 13,29

 26,61

 15,21

 0,01

 5,00TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST 
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA 
LA DRUMURI      

DC04B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 MP  9,78  9,78

 0,00 

 9,78 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 9,78

 0,00

 0,00

 1,00DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM 
GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE 
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE      

DG05A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 MC  109,04  16,36

 0,00 

 76,49 

 32,55 

 0,00 

 0,00

 11,47

 4,88

 0,00

 0,15SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT 
PT POZARE CABLE COND,POD,GURI 
SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB      

DG06A1 
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STADIUL FIZIC:   Desfacere refacere pavaj - 1mp 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Desfacere refacere pavaj - 1mp 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 TONA  6,34  2,05

 0,00 

 6,34 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 2,05

 0,00

 0,00

 0,32INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1      

TRI1AA01C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 TONA  4,53  1,47

 0,00 

 4,53 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 1,47

 0,00

 0,00

 0,32DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 TONA  6,21  2,01

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 6,21 

 0,00

 0,00

 0,00

 2,01

 0,32TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=20 KM      

TRA01A20P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

7 MC  62,86  9,43

 0,04 

 62,82 

 0,00 

 0,00 

 0,01

 9,42

 0,00

 0,00

 0,15TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA 
CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI 
LEA,ETC.)      

CA01M1 

7.L    2100933 MC  0,15  155,17 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622       23,46

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

8 TONA  8,73  2,88

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 8,73 

 0,00

 0,00

 0,00

 2,88

 0,33TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI- MORTARULUI CU 
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM     

TRA06A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

9 MP  0,02  0,02

 0,00 

 0,00 

 0,02 

 0,00 

 0,00

 0,00

 0,02

 0,00

 1,00CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU 
TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET 
CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC      

DB01A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

10 100 
MP 

 59,74  0,60

 0,00 

 59,74 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 0,60

 0,00

 0,00

 0,01AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC 
EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF 
CU BITUM TAIAT      

DB02C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

11 MC  82,27  16,45

 50,79 

 20,89 

 10,59 

 0,00 

 10,16

 4,18

 2,12

 0,00

 0,20STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU 
FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE 
ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL      

DA06A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

12 MP  3,98  3,98

 0,10 

 3,87 

 0,00 

 0,00 

 0,10

 3,87

 0,00

 0,00

 1,00ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 3 
CM ASTER MAN      

DB20A1 

12.L    2600177 KG  0,07  1,38 BITUM PT DRUMURI TIP D 25/ 40STAS 754      0,10

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

13 TONA  206,86  18,20

 102,67 

 18,10 

 77,59 

 8,50 

 9,04

 1,59

 6,83

 0,75

 0,09PREP ASFALTULUI TURNAT EXECUTAT CU 
CRIBLURA SI FILER DE CALCAR IN 
MALAXOR MECANIC      

DZ18A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

14 TONA  6,34  3,36

 0,00 

 6,34 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 3,36

 0,00

 0,00

 0,53INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1      

TRI1AA01C1 
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STADIUL FIZIC:   Desfacere refacere pavaj - 1mp 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Desfacere refacere pavaj - 1mp 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

15 TONA  6,21  3,29

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 6,21 

 0,00

 0,00

 0,00

 3,29

 0,53TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=10 KM      

TRA01A10P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

16 TONA  4,53  2,40

 0,00 

 4,53 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 2,40

 0,00

 0,00

 0,53DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 170,95 8,94  29,05 76,80 56,15 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 1,73 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 1,732,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  56,15  78,53  29,05  8,94  172,68

 9,42 6,74  3,49  1,07Cheltuieli indirecte  20,7212,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  62,89  87,95  32,54  10,01  193,40

 5,28 3,77  1,95  0,60Profit  11,606,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  66,66  93,23  34,49  10,61  205,00

Cheltuieli directe:  17.457,51 327,12 1.257,00 7.816,50 8.056,88

Recapitulatie:  61,24 235,31 1.508,25  1.672,04  3.476,84

TOTAL GENERAL (faraTVA):  9.488,55  1.492,31  388,36  20.934,35 9.565,13

TVA:  1.817,37  1.802,82  283,54  73,79  3.977,53

TOTAL GENERAL:  11.382,51  11.291,37  1.775,85  462,14  24.911,87

Beneficiar,                                                            Proiectant,  

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 










