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CAIET DE SARCINI – Conditii tehnice 
 
 

I. TERASAMENTE SI FUNDATII 
 
 
TERASAMENTE 
 

1. Executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor. 
 

1.1. Prevederi generale 
 
 Lucrarile de terasamente nu vor incepe inaintea lucrarilor pregatitoare. 
 Constructorul are obligatia de a urmari stabilitatea masivelor de pamant ca urmare a influentei 
lucrarilor de terasamente prevazute in proiect sau a utilajelor de sapare si compactare, precum si constructiilor 
sau instalatiilor invecinate. 
 Eventualele neconcordante intre situatia luata in considerare in cadrul proiectului si constatarile 
constructorului pe teren la executarea sapaturilor, vor fi semnalate proiectantilor de specialitate pentru 
stabilirea masurilor corespunzatoare. 
 Cand in proiect nu a fost prevazuta existenta retelelor de instalatii subterane, dar pe parcursul 
lucrarilor apar indicii cu privire la existenta pe amplasament a diferitelor tipuri de retele, se vor opri lucrarile 
de sapatura si se va instiinta beneficiarul investitiei. Se va prospecta terenul cu procedee adecvate si se va 
anunta proiectantul si organele de exploatare a retelelor. 
 Dezafectarea retelelor se va face doar cu acordul si sub supravegherea beneficiarului sau a unitatii de 
exploatare, de la  caz la caz. 
 

1.2. Lucrari pregatitoare 
 
 Lucrarile ce se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-zise consta in 
general din defrisari, demolari, amenajarea terenului si a platformei de lucru. 
 Inainte de inceperea lucrarilor de demolari, se vor examina retelele subterane ale instalatiilor de 
alimentare cu apa, cu gaze, electricitate sau de canalizare, sau altele. 
 Prin proiect se vor stabili masurile speciale ce trebuiesc luate pentru ca lucrarile de demolare sa nu fie 
stanjenite inexecutarea lor, de eventualele distrugeri accidentale ale retelelor sau de aparitia unor explozii, 
incendii, inundatii,etc. 
 In cazul existentei unui pericol de incendiu sau explozie, este necesara obtinerea de catre beneficiar a 
permisului de foc. 
 In cazul descoperirii dupa demolare a unor gropi, hrube, elemente de constructie ce se extind sub 
nivelul cotei de fundare, executantul va opri lucrarile si va solicita beneficiarului si proiectantilor solutii 
tehnico-economice corespunzatoare. 
 Excavarea stratului vegetal se va face de regula mecanizat. Pamantul vegetal va fi depozitat inafara 
perimetrului construit. 
 Scurgerea apelor superficiale spre terenul unde se executa lucrarile de constructie, va fi oprita si 
redirijata prin executia de santuri de garda. Pamantul rezultat se va depune intre santurile de garda si sapaturile 
pe care le apara. 
 In cazul in care debitul apelor de colectat este redus, sau daca terenul este accidentat, iar amenajarea 
santurilor de garda nu ar fi economica, se vor executa rigole. 
 

1.3. Trasarea pe teren 
 
 Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate si marcarea 
fiecarei constructii conform proiectului. 
 Pentru intocmirea planului de executare a lucrarilor de trasare necesare fixarii pozitiei constructiilor pe 
amplasamentele proiectate si abaterile admisibile la trasare sunt date in “Indrumatorul privind executarea 
trasarii de detaliu in constructii”- C 83-75. 
 Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si va fi 
efectuata pe baza planului de trasare, dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat. 

1.4. Executia sapaturilor si sprijinirilor 
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 La executarea sapaturilor pentru fundatii se vor avea in vedere 
urmatoarele: 
mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in 
jurul fundatiilor existente, pe o distanta suficienta, astfel incat sa nu pericliteze 
instalatiile si constructiile invecinate 
cand turnarea betonului in fundatii nu se face imediat dupa terminarea 
sapaturii, sapatura va fi oprita la o cota cu 20-25 cm mai ridicata decat cota 
finala pentru a nu se modifica caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de 
sub viitoarea talpa fundatiei. 
 Necesitatea sprijinirii marginilor sapaturii se va stabili tinand cont de 
adancimea sapaturii, natura, omogenitatea coeziunea, gradul de fisurare si 
umiditatea terenului, precum si de regimul apelor subterane si factorii 
geoclimatici in zona si la perioada respectiva, precum si tinand seama de tehnologia adoptata. 
 Sapaturile de lungimi mari se vor organiza astfel ca in orice faza a lucrului, fundul sapaturii sa fie 
inclinat spre unul sau mai multe puncte pentru colectarea apelor in timpul executiei. 
 Sapaturile ce se executa mecanizat nu vor depasi profilul proiectat al sapaturii. Sapatura va fi oprita cu 
20-30 cm deasupra cotei profilului sapaturii, diferenta executandu-se manual. 
 Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetelor sapaturilor vor 
indeplini conditiile tehnologice, de securitate a muncii si de calitate a lucrarilor, in conformitate cu legislatia in 
vigoare la date executiei. 
 In cazul terenurilor sensibile la actiunea apei, sapatura de fundatie va fi oprita la un nivel superior 
cotei prevazut in pro-iect, dupa cum urmeaza: 

 nisipuri fine    0,20-0,30 cm 
 pamanturi argiloase   0,15-0,25 cm 
 pamanturi sensibile la umezire  0,40-0,50 cm 

 Saparea acestui ultim strat se va face imediat inaint de incepe-rea executiei fundatiei. 
 In cazul unei umeziri superficiale a fundului gropii, din cauza unor precipitatii atmosferice, fundul 
gropii va fi lasat sa se zvante inainte de inceperea betonarii, iar in situatia in care umezirea este puternica, 
stratul de noroi va fi indepartat, coborandu-se cota de fundare. 
 Schimbarea cotei de fundare va fi permisa doar cu acordul pro-iectantului. 
 In cazul sapaturilor executate langa constructii existente sau in curs de executie, prin proiect vor fi 
prevazute masuri speciale pentru asigurarea stabilitatii acestora. 
 Turnarea betonului in fundatii se va executa imediat dupa atingerea cotei de fundare conform 
proiectului, sau atingerea unui strat pentru care geotehnicianul isi da acordul pentru fundare. 
 In situatia in care la atingerea cotei de fundare prevazuta in proiect, terenul de fundare nu corespunde, 
solutia de continuare a lucrarilor va fi stabilita impreuna cu proiectantul. 
 Inainte de inceperea executiei corpului fundatiilor se va intocmi un proces verbal de lucrari ascunse 
semnat corespunzator ce va contine si eventualele modificari la proiectul initial. 
 In cazul pamanturilor sensibile la umezire se vor verifica: 
asigurarea colectarii si evacuarii apelor de precipitatii sau a celor din surse accidentale, pe toata durata 
executiei lucrarilor de constructii si instalatii mentinerea ultimului strat de 30-50 cm al sapaturii pana cand va 
incepe betonarea in zona respective excluderea pamanturilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgarilor, 
etc. 

 executarea umpluturilor si trotuarelor (definitive sau a celor provizorii) 
 Tolerantele admise la trasarea constructiilor sunt conform STAS 9824/1-87. 
 Gradul de compactare admisibil al umpluturilor este conform STAS 2914-84. 
 La executie se vor respecta si reglementarile normativelor C169/88 si C56/85, aferente terasamentelor. 
 
 
 
 
 
 
EXECUTAREA FUNDATIILOR 
 

1. Executare lucrarilor de fundatii directe 
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1.1. Executarea fundatiilor directe 
 

 Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor, trebuiesc terminate lucrarile 
pregatitoare, constand in: 

 trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor 
 protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant 
 coborarea nivelului apelor subterane ptr. a permite executarea corpului fundatiilor in “uscat”, 

atunci cand procedeele de executie adoptate nu permit betonarea sub apa 
 asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functio-narea normala a utilajului de lucru,a 

depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor 
 verificarea axei fundatiilor 
 verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere a calitatii terenului, 

a dimensiunilor si pozitionarii), in limitele tolerantelor admise-prescrise 
 incheierea procesului verbal de receptie a terenului de fundare. 

 Daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la proiectare, masurile ce urmeaza 
a se lua vor fi stabilite de catre proiectant si se vor transmite prin dispozitii de santier. 
 In cazul fundatiilor in apa cu sau fara epuismente, se verifica in mod special daca s-au produs sau nu 
s-au produs afluieri, ebulmente, prabusiri, etc., sau ca efectele acestora au fost inlaturate in asa mod incat 
corpul fundatiei sa poata fi executat corect in conformitate cu proiectul. 
 Trasarea lucrarilor de fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu. 
 La pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor de beton si beton armat, abaterea admisibila este de 10 
mm. 
 Abaterea admisa pe verticala la pozitionarea fundatiilor fata de cota de nivel este de max.10mm. 
 La executarea fundatiilor trebuiesc avute in vedere urmatoarele: 

 materialele folosite trebuiesc sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor standardelor in 
vigoare; se atrage atentia asupra situatiilor in care proiectele prevad ca masura anticorosiva, 
utilizarea de cimenturi speciale si anumite grade de impermeabilitate a betoanelor. 

 fundatia se executa fara intrerupere pe distanta intre doua rosturi de tasare; in cazul in care aceasta 
masura nu poate fi respectata, se procedeaza conform Codului de Practica pentru executarea 
lucrarilor din beton, indicativ NE012/1-2007, NE012/2-2010 

 in cazul betonarii sub nivelul apei subterane, se verifica, dupa caz, fie eficacitatea epuismentelor, 
inclusiv a masurilor contra afuirii terenului si spalarii cimentului din beton, fie respectarea 
prevederilor din Anexa Codului de Practica pentru executarea lucrarilor din beton, indicativ 
NE012/1-2007, NE012/2-2010. 

 
1.2. Masuri de tehnica securitatii muncii 

 
 In procesul de executie a lucrarilor de fundatii, trebuiesc respectate urmatoarele prevederi in vigoare: 

 Norme generale de protectie a muncii Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 
 Regulamentul privind protectia muncii si higiena muncii in constructii      MLPAT-1995 
 Terasamente in spatii inguste IPC 
 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului, 

indicativ P118/1/2-2013 
 Executantul va elabora instructiuni speciale de tehnica securitatii muncii pentru lucrul cu fiecare nou 
tip de utilaj introdus pe santier, precum si pentru diferitele operatiuni ce se efectueaza la lucrarile de fundatii, 
care nu sunt prevazute in normele in vigoare, folosind in acest scop fise tehnologice existente sau cartea 
tehnica ce insoteste utilajul. 
 

2. Executarea constructiilor fundate pe pamanturi cu umflari si contractii mari 
 
 Fundatiile se vor executa cu respectarea normativului Normativ privind fundarea construcţiilor pe 
pământuri cu umflări şi contracţii mari, indicativ NP 126/2010 
 

2.1. Masuri privind organizarea si executarea lucrarilor de fundatii executate pe P.U.C.M. 
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 Inainte de inceperea sapaturilor la fundatii, este necesar ca suprafata terenului sa fie curatata si 
nivelata, cu pante de scurgere spre exterior, pentru a impiedica stagnarea apelor de precipitatii si scurgerea in 
sapaturile pentru fundatii. Aceste lucrari se vor prevedea in proiect ca lucrari de baza. 
 Ultimul strat de pamant, de circa 30 cm grosime, din sapaturile de fundatie trebuie excavat pe portiuni 
esalonate in timp-corespunzator posibilitatilor de executie a fundatiilor pe ziua respectiva si imediat inainte de 
turnarea betonului de fundatie, pentru a se evita efectele negative datorate variatiilor de umiditate. 
 Daca, totusi, apar crapaturi pe suprafata terenului cotei de fundare, inainte de turnarea betonului se ve 
realiza o matare cu lapte de ciment (cele mici) sau cu pamant stabilizat si urmata de compactarea suprafetei de 
fundare precedata de o usoara stropire a pamantului pentru realizarea unei umiditati optime de echilibru. 
 Umpluturile sub pardoseli vor fi realizate fie din pamanturi lipsite de potential contractie-umflare daca 
se gaseste in zona, fie din P.U.C.M. stabilizate; in toate cazurile, umpluturile vor fi bine compactate, pe straturi 
de 15-20 cm grosime, fiind interzisa utilizarea materialelor drenante. 
 Pentru controlul realizarii umpluturilor de orice fel, se va proceda conform STAS-ului 1913/13-83, 
aceste lucrari fiind prevazute ca lucrari de baza. 
 Stabilizarea P.U.C.M. folosite la umpluturi, ce se realizeaza cu scopul reducerii umflarii relative a 
pamantului sub limita care il face insensibil la variatiile de umiditate, Ul<90%, se poate efectua fie cu metode 
chimice, fie prin degresare cu nisip. 
 Conductele de alimentare cu apă ce intră şi ies din clădiri vor fi prevăzute cu racorduri elastice şi 
etanşe la traversarea zidurilor sau fundaţiilor. Este indicat ca în interiorul clădirilor conductele să fie montate 
aparent, în subsol, respectiv la primul nivel în cazul construcţiilor fără subsol, astfel încât să fie accesibile 
pentru controlul ce trebuie efectuat periodic iar eventualele reparaţii să poată fi efectuate imediat ce se 
epistează orice neetanşeitate. 
 Realizarea de trotuare etanşe în jurul clădirilor; trotuarul cu o lăţime minimă de 1,00 m se va aşeza pe 
un strat de pământ stabilizat, în grosime de 20,00 cm, prevăzut cu pantă de 5% spre exterior. Pentru a fi etanş, 
trotuarul poate fi confecţionat din asfalt turnat sau din dale din piatră sau beton rostuite cu mortar de ciment 
sau mastic bituminos. Etanşeitatea în timp necesită o bună comportare a stratului de pământ stabilizat, conform 
prevederilor de la pct. 6.5. Pentru construcţiile etanşe pe suprafeţe mari, de exemplu unele clădiri 
agrozootehnice, trotuarul se păstrează numai în zonele circulabile, în rest construcţiile se înconjoară cu un strat 
de pământ stabilizat cu grosime de 20 ...30 cm şi o lăţime de minim 1,50 m menţinându-se o pantă transversală 
de 5% spre exterior. 
 Anexele clădirilor (scări, terase, etc.) vor fi fundate de regulă la aceeaşi adâncime cu construcţiile 
respective, pentru a se evita degradarea lor datorită tasărilor sau umflărilor diferite de la un punct la altul. În 
funcţie de tendinţele şi posibilităţile de deformare a terenului prin contracţie sau umflare, se va adopta fie 
legarea rigidă de construcţii a anexelor, fie separarea lor completă şi tratarea independentă.  
 Evacuarea apelor superficiale şi amenajarea suprafeţei terenului înconjurător cu pante de scurgere spre 
exterior. Evacuarea prin burlane a apelor de pe acoperiş trebuie făcută la rigole impermeabile, special 
prevăzute în acest scop, cu debuşee asigurate şi, preferabil, direct în reţeaua de canalizare. Prin măsurile de 
sistematizare verticală trebuie să se evite stagnarea apelor superficiale la distanţe mai mici de 10,00 m în jurul 
fiecărei construcţii. 
  
 La executarea lucrarilor de terasamente si fundatii se va respecta Legea securitatii si sanatatii in munca 
nr. 319/2006. 
 
 

3. Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii 
 

3.1. Domeniul de aplicare,prevederile generale,fundatii directe 
 

 Prevederile prezentului capitol se aplica la toate lucrarile de fundatii-continui, izolate, radiere, directe, 
pe piloti si executate prin orice procedeu pentru care exista prescriptii tehnice in vigoare. 
 Orice lucrare de fundatii va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea ca “FAZA DE 
LUCRARI”a naturii terenului, a sapaturilor si dupa retrasarea generala a tuturor fundatiilor, a elementelor 
geometrice respective si unde este cazul a fiecarui pilot in parte. 
 In cazul fundatiilor executate in apa, cu sau fara epuismente, se va verifica in mod special daca nu s-au 
produs afuieri, ebulmente, prabusiri,etc., sau daca efectele acestora au fost inlaturate in asa fel ca corpul 
fundatiei sa se poata executa corect, conform proiectului. 
 In cazul fundatiilor amplasate pe pamanturi sensibile la umezire sau cu contractii mari, se vor verifica 
suplimentar masurile luate pentru evitarea umezirii pamantului din jur sau de sub fundatii si ca ultimul strat de 
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pamant de 40-50 cm grosime nu s-a sapat decat in ziua in care se va incepe executarea corpului fundatiei in 
zona respectiva. 
 Toate verificarile, incercarile ce se efectueaza pe parcursul lucrarilor de fundatii si rezultatele acestora, 
se vor inregistra in procese verbale de lucrari ascunse. 
 Verificarile ce trebuiesc efectuate pe parcursul executiei sunt: 

 aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiect pentru cazul agresivitatilor naturale (a apelor 
subterane) in special in ce priveste tipul de ciment, gradul de impermeabilitate al betonului si 
acoperirea armaturilor. 

 realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevazute in proiect 
 betonarea continua a fundatiei, fara intreruperi, cu durata mai mare decat cea pravazuta in Codul 

de practica ptr. executarea lucrarilor din beton, indicativ NE012/2-2010; in cazul in care aceasta 
nu este posibil din cauze organizatorice sau din cauza marimii sau formei fundatiei, rosturile de 
lucru vor fi stabilite in prealabil cu avizul proiectantului. 

 in cazul betonarii sub cota apei subterane, se va verifica, dupa caz, fie eficacitatea epuismentelor, 
inclusiv a masurilor contra afuirii terenului si spalarii cimentului din beton, fie respectarea 
prevederilor Codului de practica ptr. executarea lucrarilor din beton, indicativ NE012/1-2007 si 
NE012/2-2010 in legatura cu betonarea sub apa. 

 La receptiile pe faze de lucrari si receptiile preliminare, comisiile respective vor efectua inafara de 
examinarea actelor incheiate pe parcurs, in ce priveste frecventa, continutul si incadrarea in prevederile 
proiectului si prescriptiilor tehnice, in limita abaterilor admisibile si o serie de sondaje, in numarul pe care il 
vor aprecia ca necesar, pentru a se convinge de corectitudinea verificarilor anterioare, in special in ce priveste 
pozitiile, formele si dimensiunile geometrice si calitatea corpului fundatiilor. 
 In cazul fundarii pe terenuri slabe, executarea si verificarea lucrarilor de fundatii se va face conform 
normativ C29-95. 
 

3.2. Abateri admisibile la fundatii directe 
 
 Abateri privind precizia amplasamentului si cotei de nivel: 

 pozitia in plan orizontal a axelor  10 mm 
 pozitia in plan vertical a cotei de nivel 10 mm 

 Abateri dimensionale ale elementelor: 
 dimensiuni in plan orizontal: 

   inaltimi pana la 2 m  +_20 mm 
   inaltimi peste 2 m  +_30 mm 

 inclinarea fata de verticala a muchiilor si suprafetelor 
   pentru 1 ml   3 mm 
   pe toata inaltimea  16 mm 

 inclinarea fata de orizontala a muchiilor si suprafetelor 
              pentru 1 ml   5 mm 
              pentru suprafete libere  20 mm 
 La executarea fundatiilor se vor respecta si reglementarile normativelor NP112-2013. 
 
 
 

II. BETOANE SIMPLE SI ARMATE 
 
 Se prezinta pe marci si elemente de constructii, conditiile de preparare si punere in opera a betonului. 
 
 STANDARDE DE REFERINTA: 
 

1) SR 388-95 - Ciment “PORTLAND”  
2) SR EN 12620:2013 - Agregate neturale pentru mortare cu lianti minerali. 
3) SR EN 1008:2003 - Apa pentru mortare si betoane 
4) NE 012/2-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton 

precomprimat. 
5) C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
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6) SR 227-5/96  - Controlul calitatii cimentului. 
 
 
1. Materiale si produse 

 
1.1 Betonul marfa 

 
La livrarea betonului, producătorul trebuie să emită utilizatorului un bon de livrare pentru fiecareşarjă 

de beton pe care sunt imprimate, ştampilate sau înscrise cel puţin informaţiile următoare: 
 numele centralei de fabricare a betonului gata de utilizare; 
 numărul de serie a betonului; 
 data şi ora de încărcare, aceasta înseamnă momentul primului contact între ciment şi apă; 
 numărul autovehiculului sau identificarea vehiculului; 
 numele cumpărătorului; 
 numele şi localizarea şantierului; 
 detalii sau referinţe referitor la specificaţii, de exemplu numărul de cod, numărul de comandă; 
 cantitatea de beton în metri cubi; 
 declaraţia de conformitate cu referinţe la specificaţii şi la SR EN 206-1; 
 numele sau marca organismului de certificare dacă este cazul; 
 ora de sosire a betonului pe şantier; 
 ora de începere a descărcării; 
 ora de terminare a descărcării. 
În plus, bonul de livrare trebuie să furnizeze detaliile următoare: 

a) pentru betonul cu proprietăţi specificate: 
 clasa de rezistenţă; 
 clasele de expunere (clasele de expunere sau categoriile de beton în conformitate cu tabelul 1 şi 

anexa 
 F cu indicarea combinaţiilor de clase de expunere); 
 clasa de conţinut de cloruri; 
 clasa de consistenţă sau valoarea specificata; 
 valorile limită de compoziţie a betonului, când sunt specificate (inclusiv conţinutul de apa al 

agregatelor); 
 tipul şi clasa de rezistenţă a cimentului, când sunt specificate; 
 tipul aditivilor şi adaosurilor, dacă sunt specificate; 
 proprietăţile speciale, dacă au fost cerute; 
 dimensiunea nominală maximă a agregatelor; 
 pentru betonul uşor sau betonul greu, clasa de masă volumică sau masa volumică specificată; 

b) pentru betonul având compoziţia prescrisă: 
 detalii referitoare la compoziţie, de exemplu dozajul de ciment şi dacă este cerut, tipul de aditivi; 
 fie raportul apă/ciment, fie consistenţa în termen de clasa sau de valoarea specificată în funcţie de 

cerinţe; 
 dimensiunea nominală maximă a agregatului. 

In cazul în care se adaugă aditiv pe şantier, ora exactă la care s-a adăugat, cantitatea care s-a 
adăugat, volumul de beton din malaxor si timpul de amestecare trebuie specificate în copiile 
bonului de livrare. 

 
1.2 Ciment 
 
 Alegerea tipului de ciment se va face conform SR EN 197-1 
 Cimentul poate fi depozitat in saci sau in vrac. 
 Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise, fara umezeala, bine 
aerisite. 
 Pastrarea cimentului in vrac se face in depozite tip siloz pe sorturi. 
 Durata de depozitare nu va depasi trei luni dela data fabricarii pentru cimenturile cu intarire normala si 
respectiv o luna in cazul cimenturilor cu intarire rapida (*RIM). 
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 Cimentul depozitat un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat la lucrari de beton si beton armat 
decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice. 
 Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii respective, vor 
fi declasate si utilizate numai in domeniul corespunzator noii marci. 
 Inainte de folosirea cimentului se va face controlul calitatii cimentului, efectuindu-se urmatoarele 
verificari: 
constatarea existentei certificatului de calitate 

- examinarea starii de conservare 
- determinarea inceputului si sfarsitului prizei 
- verificarea constantei de volum 

 Aceste verificari se efectueaza si respecta lunar, precum si in cazul evenimentelor accidentale cu 
umezire, amestecare cu corpuri straine. 
 
1.3 Agregate 
 
 Alegerea agregatelor este stabilită pentru: 
- agregate de masă volumică normală şi agregate grele conform SR EN 12620; 
- agregate uşoare conform SR EN 13055-1 
 Depozitarea agregatelor se face separat pe sorturi. 
  
1.4 Apa 
 
 Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru apa de amestec şi apele de spălare recuperate de 
la producţia betonului, conform SR EN 1008. 
 
2. Betonul 

 
 Betonul poate fi preparat in instalatii centralizate sau pe santier. 
 Daca se prepara in instalatii centralizate, transportul se va efectua in minimum de timp si evitandu-se 
caile de acces denivelate, transportul facandu-se cu mijloace de transport alese functie de distanta la care 
urmeaza sa se transporte. 
 Inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica: 
daca terenul de fundatie pe care urmeaza sa se toarne betonul corespunde ca natura prevederilor din proiect. 

 de asemenea, se verifica dimensiunile in plan si cotele de nivel ale sapaturilor, in comparatie cu 
cele prevazute in proiect. 

 Compactarea betonului pus in opera se poate face prin batere cu maiul de mana sau mecanic sau prin 
vibrare. 
 Daca se compacteaza cu maiul, stratul de beton ce se compacteaza nu trebuie sa depaseasca 20 cm 
grosime, iar operatia se continua pana la aparitia laptelui de ciment. 
 
2.1. PUNEREA ÎN OPERA A BETONULUI 
 
2.1.1 Prevederi generale 
 Punerea în opera a betonului va fi condus  nemijlocit de conductorul tehnic al punctului de lucru, 
care are urmatoarele obligatii: 
a) saa aprobe începerea turnarii betonului pe baza verificarii directe a urmatoarelor: 
 (i) starea cofrajelor si/sau a gropilor sau terasamentelor în care se toarna betonul: verificare efectuata 
conform subcap. 7.4 si 7.5.3-NE-012-2-2010; 
 (ii) starea armataurii: verificare efectuata conform subcap. 8.5-NE-012-2/2010; 
 (iii) starea tecilor/tevilor montate pentru realizarea canalelor pentru armatura pretensionata, daca este 
cazul: verificare efectuat conform pct. 9.6.13; 
 (iv) starea pieselor înglobate în beton: verificare efectuata conform pct. 10.4 - NE-012-2/2010. 
 (v) starea rosturilor de turnare, daca este cazul; 
b) sa verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la stat  ia proprie de preparare) având în vedere: 
 (i) prevederile de la pct. 11.1.3 - NE-012-2/2010; 
 (ii) planificarea livrarilor; 
 (iii) eventuale alte conditii 
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c) sa verifice faptul ca sunt asigurate conditiile corepunzatoare pentru transportul betonului la locul de punere 
în opera, precum si mijloacele, facilitatile si personalul pentru punerea în opera a betonului, inclusiv cele 
necesare în caz de situatii neprevazute; 
d) sa cunoasca si sa supravegheze modul de turnare si compactare a betonului (cu respectarea prevederilor 
privind rosturile de turnare), precum si prelevarea de probe pentru încercarile pe beton proaspat  si beton 
întarit, cu întocmirea unei proceduri de punere în opera, daca este cazul. 
Aprobarea începerii turnaarii betonului trebuie sa fie reconfirmat pe baza unor noi verificaari, în cazul în care 
au trecut 7 zile fara a începe turnarea sau au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la 
data aprobarii. 
 Sunt necesare masuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant în timpul turnarii si 
întaririi betonului, astfel: 
a) în general se recomandaa ca temperatura betonului proaspata, înainte de turnare, sa fie cuprinsa între 5°C si 
30°C; 
b) în conditiile în care temperatura mediului în momentul turnarii sau în timpul perioadei de întarire scade sub 
5°C, se aplica prevederile de la art.5.2.8. din NE 012-1. Pamântul, piatra, sustinerile sau elementele structurale 
în contact cu betonul ce urmeaza a fi turnat trebuie sa aiba o temperatura care sa nu provoace înghetarea 
betonului înainte ca acesta sa atinga rezistenta necesara pentru a rezista la efectele înghetului; 
c) în cazul în care temperatura mediului depaseste 30°C în momentul turnaarii sau în timpul perioadei de 
întarire este necesara utilizarea unor aditivi întârzietori de priza eficienti si luarea de masuri suplimentare (de 
exemplu: stabilirea de catre un laborator autorizat sau acreditat a unei tehnologii adecvate de preparare, 
transport, punere în opera si tratare a betonului). 
 Specificarea privind betonul, prevazut în proiect, pentru comanda la furnizori sau pentru preparare în 
statii proprii, se face în conformitate cu prevederile NE 012-1, având în vedere si eventuale alte conditii 
precizate în proiect. 
În functie de de tipul de utilizare a betonului, permeabilitatea la apa se determina prin: 
- adâncimea maxima de patrundere a apei, conform SR EN 12390-8; 
- gradele de impermeabilitate, conform Anexei X - NE 012-2/2010. 
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2.1 Abateri admise 
 

 diferenta de nivel mediu fata de nivelul din proiect 
 la fata superioara a fundatiilor +- 10 mm. 
 inclinarea fata de verticala a suprafetelor si muchiilor la stalpi. 
 pentru 1 m inaltime +- 3mm, dar nu mai mult de 15mm. 

 
2.2 Verificari in vederea receptionarii 
 
 Se va verifica: 

 respectarea stricta a prevederilor proiectului si a indicatiilor date de proiectant 
 respectarea stricta a prevederilor si prescriptiilor tehnice 
 se va verifica existenta certificatelor de calitate ptr. materiale 
 existenta proceselor verbale de lucrari ascunse se va controla vizual: 

- planeitatea suprafetelor 
- integritatea si rectiliniaritatea muchiilor si gradul de omogenitatea structurii betonului. 
- existenta eventualelor fisuri vizibile cu ochiul liber. 

 Fazele procesului se executie a lucrarilor de beton si beton armat constituie in majoritate lucrari ce 
devin ascunse astfel incat verificarea acestora trebuie consemnata in procese verbale de receptie calitativa, 
incheiate intre delegatii beneficiarului si ai constructorului. 
 Nu se admite trecerea la o noua faza de executie fara a se fi incheiat procesul verbal de lucrari ascunse 
pentru faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina lucrare ascunsa. 
 In aceste procese verbale se vor preciza concret verificarile efectuate, constatarile rezultate si 
acordarea sau neacordarea acceptului de trecere la faza urmatoare. 
 
2.3 Masuratoare si decontare 
 Lucrarile de beton si beton armat se deconteaza la m3 de beton pus in opera. 

 
 
 

III. LUCRÃRI DE MONTARE A COFRAJELOR SI DECOFRARE 
 
 
 Prevederile din acest capitol se referã la lucrãrile de montare a cofrajelor pentru turnarea betonului 
simplu si armat. 
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 STANDARDE DE REFERINTÃ 
 
1) C11-74 - Instructiuni tehnice privind alcãtuirea si folosirea în  onstructiia panourilor din placa pentru 

cofraje. 
2) SR EN 1611-1:2001 - Cherestea de rãsinoase. 
3) STAS 7004-89 - Placaj pentru cofraje. 
4) COD NE 012/2007 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton 

precomprimat 
 
 
1. Principii de alcatuire 

 
 Cofrajele si sustinerile ptr.acestea vor fi alcatuite respectand: 
Sa asigure obtinerea formei si dimensiunile prevazute in proiect ptr.elementele ce vor fi executate 
Sa fie rezistente si stabile sub actiunea incarcarilor ce apar in procesul tehnologic 
Sa permita un grad de refolosire financiar rentabil 
 Sa poata fi prevazute cu piese de inventar 
 Sa permita la decofrare preluarea treptata a incarcarilor de catre elementele executate. 
 La alcatuire si montarea cofrajelor, sustinerilor si reazemelor acestora se va lua in considerare 
deformatiile probabile care vor fi compensate prin suprainaltari sau contrasageti. 
 Popii de sustinere a cofrajelor vor fi axati vertical. 
 Elementele de sustinere a cofrajelor vor fi contravantuite atat in plan orizontal, cat si in plan orizontal. 
 La constructii cu forme,inaltimi sau deschideri deosebite, se vor prevedea in proiecte detalii ptr.cofraje 
si sustineri,precum si tehnologia de cofrare si de decofrare. 
 Materialele din care vor fi confectionate cofrajele : 

 panouri refolosibile din placaj 
 panouri de cofraj cu asterealã din scânduri de rãsinoase 
 scânduri de rãsinoase 
 dulapi de rãsinoase 
 metal 
 beton armat 
 produse pe baza de polimeri 
 material auxiliar mãrunt: tiranti, buloane, cleme, bolturi 
 emulsie parafinoasã. 

 Se va reduce aderenta cofrag-beton prin ungereea fetelor cofrajelor ce intra in contact cu betonul, 
inainte de fiecare folosire,cu agenti de decofrare. 
 Depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite deformarea sau degradarea acestora (se 
interzice depozitarea direct pe pamant sau depozitarea de diverse materiale pe stiva de cofraje). 
 
2. Dimensionarea cofrajelor si a sustinerilor 

 
 Dimensionarea se va face conform prescriptiilor din normativul NE012/2-2010 functie de incarcarile 
la care sunt solicitate: 
 Cofrajele unicat, care se confectioneaza si se monteaza la fata locului, trebuie sa fie realizate pe baza 
proiectului tehnologic, care prevede alcatuirea acestora (materialele pentru cofrajul propriu-zis, scheletul de 
sustinere si, daca este cazul, legaturile) pe baza calculului si a caracteristicilor materialelor utilizate. 
 Calculul cofrajelor si al sustinerilor acestora (esafodajelor) are ca obiect: 

a) stabilirea conditiilor pentru utilizarea cofrajelor si esafodajelor de inventar; 
b) proiectarea cofrajelor si esafodajelor confectionate si montate pe santier (unicate). 

Calculul cofrajelor si esafodajelor are în vedere urmatoarele categorii de actiuni: 
a) încarcari verticale produse de: 

(i) greutatea proprie; 
(ii) greutatea betonului proaspat, turnat în cofraj; 
(iii) încarcarile determinate de executarea lucrarilor (personalul care pune în opera 

betonul, echipamentele si mijloacele pentru punerea în opera a betonului etc.); 
(iv) încarcarile determinate de turnarea (caderea) si vibrarea betonului; 
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b) încarcari orizontale produse de: 
(i) presiunea  laterala  a  betonului  proaspat  (actioneaza  din  interiorul cofrajului); 
(ii) socurile produse la descarcarea (caderea) betonului; 
(iii) actiunea vântului; 
(iv) actiunea seismica; 
(v) împingerea pamântului si/sau presiunea apei, daca este cazul 

(actioneaza din exteriorul cofrajului). 
 
          Încarcarile se iau cu valorile prevazute în tabelul 10. 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Tipul încarcarii 

Valoarea 
încarcarii 

 
Observatii 

1 a) greutatea proprie 
- cherestea în cofraje 
- cherestea în elemente de 

sustinere 
- placi pe baza de lemn 

7,50 kN/m3 
6,00 kN/m 

8,50 kN/m3 

pentru cofrajele de inventar se 
utilizeaza valorile date de 
producator 

2 b) greutatea betonului 
proaspat 

- beton obisnuit nearmat 
- beton obisnuit armat 
- beton usor 
- beton foarte greu 

24,00 kN/m2 
25,00 kN/m2 

1,10·yb 
1,15·yb 

yb – greutatea specifica în stare 

întarita, conform proiect (kN/m
3
) 

3 c) încarcari distribuite determinate 
de executarea lucrarilor 

- pentru cofraje 
- pentru elemente de 

sustinere orizontale 
- pentru elemente de 

sustinere verticale 

 
 

2,50 kN/m2 
1,50 kN/m2 

1,00 kN/m
2
 

se ia în considerare suprafata 
care poate afecta elementul 
respectiv 

4 d) încarcari concentrate 
determinate de executarea 
lucrarilor 

- pentru o persoana care 
transporta o greutate 

- pentru transport cu 

tomberon de 0,175 m
3
 

 
 
 

1,30 kN 
 

2,80 kN/roata 

pentru alte mijloace de transport 
al betonului se ia încarcarea  
conform situatiei reale, dar nu 
mai putin de 1,30 kN/punct de 
aplicare a încarcarii 

5 e)  încarcarea determinata de 
turnarea si vibrarea betonului 

1,20 kN/m2  

6 f)   încarcarea orizontala 
produsa de presiunea 
laterala a betonului 
proaspat 

conform pct. 
7.1.5.3 
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7 g)  încarcarea orizontala 
produsa la descarcarea 
betonului 

conform pct. 
7.1.5.4 

 

 
 Incarcarea orizontala, tip f (tabelul 10), determinata de presiunea laterala a betonului proaspat 
(turnat si apoi compactat prin vibrare), se considera aplicata static pe peretii cofrajului cu distributiile din fig.1, 
prezentate în functie de viteza de betonare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Distributia presiunilor laterale, determinate de betonul proaspat, pe peretii cofrajelor 
 

Semnificatia notatiilor din fig.1 este 
urmatoarea:  

-  v - viteza de betonare (m/h) 
- T - durata de timp în ore (h), apreciata, pentru umplerea cofrajului cu beton  
-  H - înaltimea la care se toarna betonul în cofraj (m) 
- Hp - înaltimea (m) pentru care presiunea laterala a betonului este maxima (pmax)  
-  pmax - presiunea maxima pe cofraj (kN/m2) 
- pinf - presiunea la baza cofrajului, conform fig.1 (kN/m2) 
- a - coeficient cu valoarea din tabelul 11 
-  A1-A4 – coeficienti cu valorile din tabelul 11 
- y - greutatea specifica a betonului turnat 
(kN/m3) Se folosesc urmatoarele relatii de 
calcul: 
v=H/T; Hp= A1·H; pmax=A1·A2·A3·A4·y·H; pinf=a· pmax. 

 
 
 
 

Tabelul 11 
Caracteristica α λ1 λ 2 λ 3 λ 4 

≤1 0,00 0,55    
2 0,25 0,65    
3 0,45 0,75    
4 0,70 0,85    
6 0,80 0,90    
8 0,90 0.95    

 
Viteza 

de 
betonare 

(m/h) 

≥ 10 1,00 1,00    
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  1   0,85   
1…4   0,95   
5…9   1,00   

10…15   1,05   

Lucrabilitatea 
betonului 

tasare 
(cm) 

  15   1,10   
≤15    0,90  

16…54    0,95  
Dimensiunea minima a 

sectiunii 
(cm) ≥55    1,00  

≤ 5     1,00 
6…24     0,95 

Temperatura 
betonului proaspat 

(
0
C) ≥25     0,90 

 

          Încarcarea orizontala, tip g (tabelul 10), provenita din s ocurile 
care se produc la descarcarea betonului din mijloace de transport, se 
determina dupa cum urmeaza: 

c) din unitati discrete de transport (bene etc.), având capacitatea:  

d) (i) sub 0,2 m
3 

....................... 2,00 kN/m
2

 

                              (ii) 0,2...0,7 m
3 

..................... 4,00 kN/m
2

 

                            (iii) peste 0,7 m
3 

.................... 6,00 kN/m
2

 
e) la turnare prin jgheaburi sau pâlnii.... 2,00 

kN/m
2 

c) la turnarea cu pompa.......................... 

6,00 kN/m
2

 
 
 Încarcarea orizontala data de actiunea vântului se determina în conformitate cu 
prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, conform CR1-1-4/2012. 
 Încarcarea orizontala data de actiunea seismica se determina în conformitate cu 
prevederile standardului SR  EN 1991-1-6,  inclusiv anexa nationala, privind actiunile  pe 
durata executarii lucrarilor. 
 Incarcarea orizontala data de împingerea pamântului s i/sau presiunea apei se ia în 
considerare, daca este cazul, pe baza situatiei avute în vedere pentru cofrajul respectiv. 
  Tipurile de încarcari luate în considerare pentru calculul de rezistenta si  pentru calculul 
deformatiilor sunt prevazute în tabelul 12 (notatiile conform tabelului 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 12 
Tipuri de încarcari luate în 

considerare pentru 
 
Nr. 
crt. 

 

Elementele pentru care se aplica prevederea 
calculul de 
rezistenta 

calculul 
deformatiilor 

1 Cofrajele placilor sau boltarilor si elementele 
orizontale de sustinere a acestora 

a+b+c+d a+b 

2 Elementele verticale de sustinere a cofrajelor (popi, 
stâlpi etc.) a+b+c a+b 
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3 Cofrajele stâlpilor cu latimea de maximum 30 cm si 
cofrajele peretilor cu grosimea de maximum 10 cm f+g f 

4 Idem. nr.crt.3, cu dimensiuni mai mari, precum si 
cofrajele elementelor masive f f 

5 Partile laterale ale cofrajelor grinzilor sau arcelor f f 
6 Fundul cofrajelor la grinzi sau arce a+b+c a+b 

 
Incarcare orizontala dinamica pe peretii cofrajului provenita din socuri la descarcare beton : 

 
 pentru o capacitate a mijlocului de transport de: 

 <0,2mc       200 kg/mc 
 0,2 - 0,7mc       400 kg/mc 
 >0,7mc       600 kg/mc 

 pentru turnearea cu jgheaburi si palnii   200 kg/mc 
 pentru turnarea cu pompa     600 kg/mc 

 
 
NOTA: 
 In cazurile cand compactarea betonului se va face prin vibrare, se va avea in vedere si incarcarea 
verticala prevazuta in litera "e". Ea se va lua insa in considerare numai in calculul elementelor de cofraj asupra 
carora nu actioneaza incarcarea de la litera "c" (cum sunt de exemplu fundurile grinzilor principale sau 
secundare ale unui planseu).  
 Incarcarea suplimentara orizontala pe care o provoaca vibrarea betonului asupra peretilor cofrajelor 
este inclusa in valorile indicate la litera "f". 
 
 
3. Livrare, depozitare, manipulare 

 
 La receptia panourilor de cofraj se va verifica dimensiunea panourilor. 
 Transportul se va face în pachete, de cel mult 500 kg, cuprinzând 10-15 panouri de acelasi tip 
asamblate prin balastare. 
 Manipularea pachetelor se va face cu macara de capacitate corespunzãtoare. 
 Se interzice aruncarea sau bascularea panourilor. 
 Depozitarea panourilor se va face pe tipuri de serie, pe suporti de 15-20 cm înãltime pentru a se evita 
deformarea si degradarea lor. 
 Dacã se depoziteazã un timp îndelungat se vor acoperi cu o prelatã sau cu o folie de polietilenã. 
 
4. Executia lucrãrilor 

 
TRASAREA POZITIEI COFRAJELOR 
  
TRANSPORTIL SI ASEZAREA PANOURILOR DE COFRAJ 
LA POZITIE 
  
ASAMBLAREA SI SUSTINEREA PROVIZORIE A 
PANOURILOR 
  
INCHEIEREA, LEGAREA SI SPRIJINIREA DEFINITIVA A 
COFRAJELOR CU AJUTORUL ELEMENTELOR SPECIALE: 
caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, spraituri, 
contravantuiri, etc. 
  
CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARII 
  
DEMONTAREA (dupa turnarea si intarirea betonului) 
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PREGATIREA PENTRU UN NOU CICLU 
 
 
4.1 Operatiuni pregãtitoare 
 
 Înainte de începerea operatiilor de montare a panourilor de cofraj se va face: 
curãtirea si nivelarea locului de montaj 

 trasarea pozitiei cofrajului 
 transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar în apropierea 

locului de montaj 
 curãtirea si ungerea panourilor. 

  
4.2 Montarea cofrajelor 
  
 Dupã încheierea operatiunilor pregãtitoare se va trece la montarea propriu-zisã a cofrajelor în 
urmãtoarea ordine:  

 asamblarea si sustinerea acestora 
 verificarea pozitiei cofrajelor pentru fiecare element de constructie, atât în plan cât si pe verticalã 

si fixarea lor în pozitie corectã. 
 încheierea, legarea si sprijinirea definitivã a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de 

montare juguri, tiranti, distantieri, contravântuiri, proptele. 
 etansarea rosturilor  
 fixarea cutiilor pentru goluri. 

  
 
 Greseli la montaj,defectiuni accidentale si remediere 
 
 

GRESELI  REMEDIERI  
 Montaj incomplet lipsind total sau 

partial 
 
 

 Se monteaza elementele lipsa conform 
documentatiei tehnologice si fiselor de 
utilizare: 

 elemente de prindere si legatura   cleme K si C1-1; C1-2 la cofrajul CMS; tiranti 
si blocaje la cofrajele CMU, CMG, CP 100 si 
TS 21RC; zavoare la E75 si S200M etc.  

 elemente de spraituire si 
asigurare impotriva rasturnarii  

 
 
 spraituiri S1, S2 la cofrajele CMS, CMU, 

CMG, console calaj la CP100, lanturi 
intinzatoare LI, etc. 

 elemente de asigurare NTS si PSI   podina de lucru, scandura de bord, mana 
curenta, stangatoare, etc. 

 Improvizatii la montaj (podine 
improvizate, mana curenta din 
sarma, etc.) 

 
 
 

 Se inlocuiesc improvizatiile cu elementele 
prevazute in documentatiile tehnologice si 
fisele de utilizare. 

 Folosirea unor elemente 
necorespunzatoare ( deformate, 
cu suduri desfacute, in stare de 
nefunctionare, cu abateri 
dimensionale peste cele admise, 
panouri de cofraj avand resturi 
de beton pe suprafata cofrata, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se inlocuiesc elementele necorespunzatoare 
sau daca este posibil se iau masuri pentru 
dublarea lor cu elemente corespunzatoare: se 
curata cu peria de sarma si se evacueaza din 
cofraj resturile de beton. 

  
 In timpul turnarii si vibrarii betonului, un membru al echipei de montaj va supraveghea cofrajele si 
sustinerile. El va semnala maistrului defectiunile aparute, iar acesta va lua masurile de remediere. 
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DEFECTIUNI REMEDIERI 

(pentru cazurile cand abaterile de la dimensiunile 
cofrajului raman in limite admise sau betonul fiind 
proaspat turnat se poate reduce cofrajul in limitele 
abaterilor dimensionale admise) 

 Cedarea unor blocaje  Se monteaza alte blocaje si se restrange cofrajul 
pe distantieri. 

 Cedarea unor menghine, cleme 
sau alte elemente de prindere 

 Se monteaza alte menghine, cleme, etc. 
 

 Cedari de reazeme sprijinite pe 
pamant 

 Se monteaza popi pentru sprijinire, rezemati pe 
traverse din lemn, metal sau dale din beton. 

  

 Cedarea unor elemente de 
cofraj, contravantuiri sau 
sprijiniri 

 Se iau masuri de sprijinire cu popi sau esafodaje, 
sau masuri de contravantuire suplimentara. 

 
4.3 Decofrarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abateri admise 
 

Abateri si tolerante ale cofrajelor si elementelor de beton si beton armat 
 

 
A. Abateri limita pentru cofraje 

Elementele 
cofrajelor gata 
confectionate 

Cofraje gata 
confectionate 

1. Abateri limita la dimensiunile panourilor 
 la lungimi 
 la latimi 

 
± 4 nmm 
± 3 mm 

 

2. Abateri limita la dimensiunea libera (lumina)   
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 pentru placi, pereti sau grinzi ± 10 mm 
3. Abateri limita la dimensiunile sectiunilor transversale: 
 grosime pereti si placi, stalpi si grinzi 

  
± 2 m 
± 3 m 

4. Toleranta la inclinare fata de orizontala a muchiilor si 
suprafetelor 
 pe un (1) m liniar 
 pe toata suprafata orizontala 
 pentru placi (plansee si grinzi) 

  
 

2 
 

10 

  
Abateri limita la dimensiunile elementelor executate monolit lungimi (deschideri, lumini) ale grinzilor, 

placilor, peretilor: 
- pana la 3 m ± 16 mm 
- 3-6 m  ± 20 mm 
- peste 6 m ± 25 mm 
Dimensiunile sectiunii transversale grosimea peretilor si placilor pana la: 

-  10 cm incl. ± 3 mm 
-  peste 10 cm ± 5 mm 
Latimea si inaltimea sectiunilor grinzilor si stalpilor: 

- pana la 50 cm ± 5 mm 
- peste 50 cm ± 8 mm 
 
Fundatii:  

- dimensiuni in plan ± 20 mm 
- inaltimi pana la 2 m ± 20 mm 
- peste 2 m  ± 30 mm 

 
4.4 Verificãri în vederea receptiei 
 
 La terminarea executãrii se vor consemna în procesul verbal constatãrile cu privire la: 
alcãtuirea elementelor de sustinere si sprijinire 

 încheierea corectã a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitãtii necesare 
 dimensiunile în plan si ale sectiunii transversale 
 pozitia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzãtoare situate la nivelele în derivare 
 pozitia golurilor. 

 Cofrajele se vor plãti la mp de suprafatã cofratã. 
  

IV. LUCRARI DE MONTARE A ARMÃTURILOR 
 
 Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrãrile de montare a armãturilor. 
 STANDARDE DE REFERINTA 
 

        Produsele din otel pentru armatura nepretensionata trebuie sa fie în conformitate cu 
prevederile specificatiei tehnice ST 009, iar utilizarea lor trebuie sa se conformeze prevederilor 
aplicabile din standardele seria SR EN 1992, SR EN 1994, SR EN 1996, SR EN 1998, împreuna 
cu anexele nationale ale acestora, celor din ST 009 si celor din prezentul normativ. 

MATERIALE SI PRODUSE 
 
 Otel beton OB 37 - STAS 438/1-89 
 Otel beton PC 52 - STAS 438/1-89 
 Sârmã moale - STAS 889-89 
 

1. Livrare, depozitare, manipulare 
 
 Livrarea otelului-beton se face numai cu certificate de calitate care vor cuprinde: 
valorile proprietatilor mecanice rezultate din încercãri 
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rezultatele îndoirii la rece 
 rezultatele analizei chimice. 

 Livrarea otelului-beton se face în legãturi de bare sau colaci, masa minimã a unui colac este de 40 kg, 
iar masa maximã este de 600 kg. 

 colacii vor fi legati strâns în trei sau mai multe locuri 
 marcarea se va face prin vopsire 

 
2. Materiale auxiliare utilizate la lucrarile de armaturi pentru betoane 

 
2.1 Distantieri (suporti) 
  
 Asigura pozitia armaturii la cotele din proiect si sigura realizarea stratului de acoperire cu beton. 
Acestia trebuie sa reziste la greutatea armaturii, betonului turnat si vibrat, precum si la alte solicitari prevazute 
in tehnologia de lucru, fara a se produce deformatii sau schimbari de pozitie a armaturilor. 
 Distantierii pot fi executati din diverse materiale, precum: metal, masa plastica sau mortar de ciment. 
 Dupa modul de dispunere si forma pot fi: simpli sau circulari. 
  
2.2 Materiale de imbinare 
 
 Se utilizeaza la solidarizarea intersectiilor de bare si pentru innadirea acestora. 
 Sarma de legat (sarma arsa) este o sarma neagra moale cu diametrul curent utilizat de 1-1,5 mm. 
 Electrozii de sudura sunt vergele din metal cu un invelis protector. Tipurile recomandate in functie de 
calitatea otelului sudat sunt: 

 E.38.T. (folositi ptr. OB37), 
 SUPERTIT si SUPERBAZ (folositi ptr. PC52) 
 SUPERBAZ (ptr. PC60) 
 

3. Conditii de calitate si verificare a otelului beton 
 
3.1 Verificarea aspectului: 
 

 pe suprafata barei se admite un strat subtire de oxizi (rugina) cu conditia ca dupa indepartare sa nu 
se reduca sectiunea barei cu mai mult de 0,3-0,8 mm functie de diametrul nominal. 

 la otelul de tip PC nu se admit ruperi de nervuri, dar se admit denivelari, zgarieturi sau asperitati 
cu conditia ca adancimea maxima sa nu depaseasca abaterea limita de 0,3-0,8 mm functie de 
diametrul nominal. 

 sarma de beton precomprimat trebuie sa aibe un aspect uniform, fara fisura, aschii, adancituri sau 
rugina.  

 
3.2 Verificarile caracteristicilor fizico-mecanice 
 
 Se vor prevedea in cazul lucrarilor speciale, de importanta deosebita (independent de existenta 
certificatului de calitate dela producator). 
 In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de calitate garantate de producator, se va interzice 
utilizarea barelor si se vor anunta organele M.L.P.A.T. in termen de maxim 48 ore de la constatare. 
 Se vor intocmi note de refuz la receptia calitativa a materialului. 
 Pentru otelurile provenite din import se asigura certificatul de calitate cu mentionarea echivalentei cu 
otelurile romanesti sau cu aprobarea proiectantului de rezistenta. 
 In cazul folosirii otelului beton din bare sudate (inadire, imbinari), acestea trebuie sa aibe aceleasi 
caracteristici mecanice ca si barele nesudate. 
 Verificarea calitatii sudarii barelor din otel beton se face mai intai prin examinare vizuala - fisuri, 
culoare diferita, stropi de metal sau cratere, la marginea stratului de acoperire; (la sudarea in cochilie-solzi 
neuniformi pe suprafata cusaturii, pori sau incluziuni de zgura in numar mai mare de trei bucati pe o lungime 
de cusatura egala cu 2d). 
 Pentru lucrarile importante, folosirea barelor sudate se face doar cu acordul proiectantului de 
rezistenta si se va determina calitatea sudurii barelor prin laboratoare de specialitate, cu emiterea de certificate 
de calitate corespunzatoare. 
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 Examinarea vizuala se face la 10% din inadirile lotului si minim la 5 innadiri. 
 Daca la o singura innadire se constata fisuri sau daca la jumatate din innadirile verificate s-au constatat 
defectele enumerate anterior, se va verifica intregul lot, iar receptia lui se face doar dupa remediere. 
 
3.3 Verificarea dimensionala : 
 

 stabilirea marimii bavurii la sudarea cap la cap; D>sau=1,4d ;h/b>sau=d/5 
 masurarea deplasarii barelor sudate cap la cap; h<sau=0,15d sau 4mm 
 masurarea inclinarii barelor sudate cap la cap; S<sau=0,20d sau 3mm. 
 masurarea neregularitatii suprafetei cusaturii ;hn<sau=2mm. 

 Verificarea se face la 10% din innadirile lotului dar la minim 5 innadiri. 
 Daca controlul vizual si dimensional nu este concludent, se vor efectua verificari de laborator in toate 
situatiile, indiferent de importanta lucrarilor de constructii. 
 

4. Lucrari ce se executa si se receptioneaza anterior lucrarilor de armare 
  
 Inaintea ansamblarii si montarii armaturilor va trebui asigurata receptia calitativa a lucrarilor executate 
anterior, respectand: 

 fasonarea corecta a barelor 
 cofrarea corespunzatoare a elementelor 
 betonarea elementelor de constructie ce trebuie executate anterior cu realizarea corecta a rosturilor 

de turnare 
 pozitia corecta a mustatilor lasate din elementele deja turnate 

 Lucrarile specificate anterior vor fi executate in stricta concordanta cu prescriptiile tehnice si cu 
prevederile proiectului de executie. 
 Innafara verificarilor specificate, se mai impun unele operatii pregatitoare si de remediere cum sunt: 

 curatirea cofrajelor 
 curatirea betonului deja turnat pe suprafata de contact cu betonul ce urmeaza a se turna 
 curatirea barelor de otel beton de rugina, pamant, zapada, gheata si altele ce au aderat la aceste 

bare 
 indreptarea eventualelor bare strambate datorita transportului sau manipularilor 
 verificarea pozitionarii corecte a distantierilor functie de grosimea stratului de acoperire cu beton a 

armaturilor. 
 

5. Realizarea lucrarilor de armaturi 
 
5.2.1 Înainte de a trece la fasonarea armăturii executantul trebuie să analizeze posibilitatea de a realiza 
armarea conform prevederilor din proiect (privind, în special, montarea şi fixarea barelor, înnădirile 
barelor, dar şi turnarea şi compactarea betonului) şi să solicite, dacă este necesară, reexaminarea, 
împreună cu proiectantul, a prevederilor din proiect. 

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

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

În cazul fasonării armăturii prin comandă la un prelucrător, se aplică următoarele conditii: 
a) executantul, care emite comanda, trebuie să transmită prelucrătorului toate datele din proiect 

privind armătura; 
b) încercările produselor pentru armături, conform pct. 8.1.8.c, vor fi efectuate de cel care 

aprovizionează produsele şi rapoartele de încercare cu rezultatele obtinute vor face parte din 
documentele care însotesc armătura fasonată; 

c) prelucrătorul va însoti armătura fasonată de declaratia de conformitate care trebuie să se refere la: 
(i) certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate în copie; 
(ii) declaratia că au fost respectate toate prevederile proiectului în ceea ce priveşte: 



CAIET DE SARCINI                                                                                                                                                      Pagină 20 din 26 
 

produsele utilizate, forma şi dimensiunile armăturilor, precum şi conditiile de fasonare; 
d) armătura fasonată va fi receptionată de executant, pe baza prevederilor din proiect, receptie care 

are în vedere şi existenta documentelor şi marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele 
utilizate (a se vedea şi subcap. 8.5). 

 
5.2.3 Armătura fasonată în atelier (la executant sau prelucrător) poate fi livrată, pentru montare, fie sub 
formă de elemente separate, fie asamblată în carcase. 

În primul caz, elementele de acelaşi tip vor fi depozitate în pachete separate, etichetate, astfel încât 
să se evite confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăteniei lor până la montarea acestora. 

În al doilea caz, depozitarea şi manipularea  vor trebui să  asigure indeformabilitatea, precum şi 
starea de curătenie. Asamblarea în carcase va fi realizată în următoarele conditii: 

a) nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elementelor între ele; 
b) fixarea elementelor între ele se face prin legarea cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea 
sârmei galvanizate care, prin atingerea cu armătura, poate forma pilă electrică cu pericolul de 
coroziune care decurge din aceasta. 

 
5.2.4 Fasonarea armăturii trebuie efectuată cu respectarea următoarelor conditii: 

a) fasonarea nu se execută la temperaturi sub – 100C; 
b) fasonarea cu maşina a barelor cu profil periodic, la maşini cu două viteze, se va face numai 

cu viteza mică; 
c) îndoirea barelor se execută cu mişcare lentă, cu viteză uniformă, fără şocuri; 
d) diametrul dornurilor utilizate pentru îndoirea barelor trebuie să fie: 

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

(ii) pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel putin şapte ori 
diametrul barei; 

e) forma şi dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor 
reglementărilor tehnice aplicabile şi se vor preciza în proiect; 

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

 
5.2.5 În cazul elementelor structurale, este interzisă utilizarea metodei de a fasona şi monta barele de 
armătură în aşteptare, prin îndoirea acestora şi montarea în cofraj, urmând ca după decofrare acestea să fie 
dezvelite, prin spargerea betonului în jurul lor, şi să fie îndreptate. 

În cazul în care executantul vrea să aplice această metodă la armarea elementelor nestructurale, 
va trebui să obtină în prealabil acordul proiectantului care, prin dispozitia de şantier, va preciza conditiile 
pentru aplicarea acestei metode. 
 
5.2.6 Bare sau piese în aşteptare sunt bare de armătură sau piese speciale (spre exemplu, tipuri de 
conectori), care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sau in situ) în vederea înglobării în 
betonul care se va turna adiacent suprafetei respective (la rosturile de lucru sau la îmbinări prin 
monolitizare, spre exemplu), şi care constituie armătură de continuitate. 

 
5.2.7 Clasele de tolerante la fasonarea armăturii sunt următoarele (a se vedea anexa C): 

a) la dimensiuni (lungime de tăiere, dimensiuni totale şi partiale): 
(i) domeniul până la 1,0 m: tD,VII 
(ii) domeniul peste 1,0 m: tD,IX 

b) la rectilinitate: tR,IV 
c) la unghiuri: tU,II. 

 
5.3 Montarea armăturii 

 
5.3.1 Montarea armăturii se efectuează în următoarele conditii: 

a) receptionarea  şi  verificarea  cofrajelor  în  care  se  montează  armătura  imediat înaintea 
începerii montării armăturii (pct.7.4.1.5 şi 7.5.3.2); 
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b) asigurarea conformitătii cu prevederile din proiect; 
c) asigurarea bunei desfăşurări a punerii în operă a betonului; 
d) asigurarea pozitiei relative între bare şi fată de cofraj. 

 
5.3.2 Verificarea cofrajelor imediat înainte de montarea armăturii trebuie să asigure faptul că acestea şi-au 
mentinut conformitatea, constatată la receptie, mai ales în ceea ce priveşte: 

a) stabilitatea şi punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale (popi, 
contravântuiri, legături interioare etc.). 

b) forma şi dimensiunile; 
c) etanşeitatea; 
d) starea de curătenie. 

 
5.3.3 Asigurarea conformitătii cu proiectul se referă la tipurile şi clasele produselor utilizate, pozitia 
relativă a acestora, între ele şi fată de cofraj, precum şi la pozitia şi tipul înnădirilor, cu încadrarea în tolerantele 
admisibile, care trebuie să fie precizate în proiect. 

 
5.3.4 Asigurarea bunei desfăşurări a punerii în operă a betonului se referă la: 

a) crearea posibilitătii de circulatie a personalului implicat, în cazul în care armătura este montată 
pe suprafetele orizontale/înclinate mari; 

b) crearea, în cazul armăturilor dese la partea de sus a elementelor, la intervale de maximum 
3,0 m, a unor spatii libere pentru pătrunderea betonului sau a furtunelor prin care se descarcă 
acesta; 

c) crearea spatiilor necesare pătrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum 2,5 ori 
diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori înăltimea elementului. 

Crearea  spatiilor  libere  se  efectuează  fie  prin  amplasarea  armăturii  în  acord  cu proiectantul 
(pct.8.2.1), fie prin montarea unor bare în ultima etapă de turnare a betonului. 
 
5.3.5 Asigurarea pozitiei relative între bare şi fată de cofraj are în vedere: 

a) legarea armăturii la încrucişări; 

b) montarea de distantieri între rândurile de armături şi fată de cofraj. 
 
5.3.6 Legarea armăturii la încrucişări se realizează numai cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea 
sârmei zincate, precum şi fixarea cu sudură. Se utilizează două fire de sârmă de 1,0...1,5 mm diametru. 

Legarea armăturii la încrucişări se va realiza astfel: 
a) la retele de armături din plăci şi pereti: 

(i) fiecare încrucişare, pe două rânduri de încrucişări marginale, pe întregul contur; 
(ii) restul încrucişărilor, în câmp, se vor lega în şah, din două în două; 

b) la retelele de armături din plăci curbe subtiri, se vor lega toate încrucişările; 
c) la grinzi şi stâlpi: 

(i) toate încrucişările cu colturile etrierilor şi cu ciocurile agrafelor; 
(ii) încrucişările cu portiunile drepte ale etrierilor vor fi legate în şah, din două în 

două; 
(iii) barele înclinate se vor lega, în mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se 

încrucişează; 
(iv) etrierii şi agrafele montate înclinat, precum şi fretele, se vor lega la toate 

încrucişările cu barele longitudinale. 
 
5.3.7 Distantierii între rândurile de armătură se vor monta în următoarele conditii: 

a) la retele de armături din plăci şi pereti: 
(i) distantierii vor fi sub formă de capre (la plăci şi pereti) sau agrafe (la pereti) 

confectionate din bare din otel şi legate de barele din cele două retele între care se 
montează, astfel încât să fie rezistente şi stabile la solicitările care apar la punerea în 
operă a betonului; 

(ii) dispunerea distantierilor va fi de cel putin 1 buc/m2 în câmpul retelelor la plăci şi pereti, 
şi de cel putin 4 buc/m2 la retelele plăcilor în consolă; 
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b) la armătura dispusă pe două sau mai multe rânduri (de regulă, în grinzi) distantierii pot fi 
cupoane de bare din otel, cu diametrul corepunzător, montati la cel mult 2,0 m între ei şi legati de 
barele între care sunt amplasati. 

 
5.3.8 Distantierii fată de cofraj asigură grosimea acoperirii cu beton a armăturii şi, prin aceasta, au un 
rol esential în ceea ce priveşte durabilitatea elementelor din beton armat. 

Montarea distantierilor fată de cofraj se efectuează în următoarele conditii: 
a) se interzice utilizarea ca distantieri fată de cofraj a cupoanelor din bare din otel; 
b) se pot utiliza următoarele tipuri de distantieri: 

(i) prisme din mortar de ciment, de dimensiuni corespunzătoare, prevăzute cu mustăti din 
sârmă neagră pentru legarea pe barele de armătură; 

(ii) confectionati special, din material plastic; 
c) amplasarea distantierilor fată de cofraj se va face astfel: 

(i) cel putin 2 buc/m2 de placă sau perete; 
(ii) cel putin 1 buc/m, în două părti ale aceleiaşi laturi, pe fiecare latură, la grinzi şi 

stâlpi. 
Valoarea nominală a acoperirii cu beton (cnom) trebuie prevăzută explicit în proiect, pentru 
fiecare categorie de elemente în parte (fundatii, grinzi, stâlpi, plăci, pereti etc.). 

 
5.3.9 Clasele de tolerantă la montarea armăturii sunt următoarele (a se vedea anexele C şi D): 

a) la distantele dintre barele de armătură: 
(i) la fundatii: tD,IX, dar nu mai mult de  10 mm; 
(ii) la plăci şi pereti: tD,VIII, dar nu mai mult de  5 mm; 

(iii) la stâlpi şi grinzi: tD,VIII, dar nu mai mult de  3 mm; 
(iv) pentru etrieri, agrafe şi frete: tD,IX, dar nu mai mult de  10 mm; 

b) la acoperirea cu beton a armăturii, fată de dimensiunea nominală (cnom, tabelul D.4, nr.crt.2), în 
functie de înăltimea elementului (h), abaterile admise sunt: 

(i)  h ≤150 mm: ±10 mm; 
(ii) h = 400 mm: - 10 mm … +15 mm; 
(i) h≥2500 mm: - 10 mmm … +20 mm cu 

următoarele mentiuni: 
- pentru valori intermediare ale înăltimii se va interpola liniar; 
- la fundatii şi elemente din beton în fundatii acoperirea poate fi sporită cu 15 mm. 

 
5.4 Înnădirea barelor de armătură 

5.4.1 Înnădirea barelor de armătură se poate realiza în următoarele moduri: 
a) prin petrecere; 
b) prin sudare; 
c) prin alte metode (cu manşon şi filet, specifice barelor cu profil periodic etc.). 

Modul de înnădire a barelor trebuie să fie prevăzut în proiect, împreună cu conditiile specifice, dacă 
este cazul, precum şi cu abaterile admisibile. 
 
5.4.2 Înnădirea barelor de armătură prin petrecere se face conform prevederilor proiectului în ceea ce 
priveşte: 

a) modul de realizare: cu spatiu între bare sau prin juxtapunere şi legare; 
b) pozitia înnădirilor în elemente; 
c) lungimea de petrecere (lpa), fată de care trebuie prevăzută abaterea admisibilă negativă, dar nu 

mai mult de –0,06 lpa. 
 
5.4.3 Înnădirea barelor de armătură prin sudură poate fi realizată, de regulă, prin sudare electrică, în 
mediu normal sau de bioxid de carbon, în următoarele moduri: 

a) prin suprapunere; 
b) cu eclise; 
c) cap la cap cu topire intermediară; 



CAIET DE SARCINI                                                                                                                                                      Pagină 23 din 26 
 

d) cap la cap, în cochilie; 
e) cap la cap, în semimanşon de cupru. 

Modul  de  înnădire  a  barelor  prin  sudură  va  fi  precizat  în  proiect,  împreună  cu eventualele 
conditii specifice, precum şi cu abaterile admisibile. 
 
5.4.4 Executarea înnădirilor prin sudură, inclusiv privind calificarea sudorilor, precum şi verificarea 
calitătii înnădirilor (abateri admisibile, defecte admisibile etc.) se vor face conform prevederilor 
reglementărilor tehnice specifice. 

 
5.4.5 La realizarea înnădirilor prin sudură se vor avea în vedere şi următoarele: 

a) nu trebuie să se efectueze suduri pe zonele îndoite ale barelor, iar în apropierea 
ăcestora se vor respecta prevederile reglementărilor tehnice aplicabile; 

b) nu se permite utilizarea sudurii la armături din oteluri îmbunătătite pe cale mecanică 
(spre exemplu, prin tragerea la rece), exceptie făcând sudurile prin puncte la plase sudate 
executate industrial; 

c) se va cere avizul proiectantului pentru conditiile de sudare a înnădirilor de continuitate între 
două bare colineare, ancorate de o parte şi de alta a unui gol în beton, situate la distantă 
relativ mică una de alta. 

5.4.6 Înnădirea barelor de armătură se poate realiza şi prin alte metode, numai cu avizul 
proiectantului, care va prevedea şi conditii specifice, după caz. 

Alte metode de înnădire sunt, de exemplu: 
- înnădirea cu filet, normal sau conic; 
- înnădirea cu manşon presat radial: 
- înnădirea cu manşon şi compozitie turnată la interior (otel topit sau alte materiale); 
- înnădirea  cap  la  cap,  cu  manşon  de  pozitionare  (pentru  armături 

comprimate). 
Utilizarea acestor metode de înnădire se va face pe baza prevederilor reglementărilor tehnice 

specifice sau a documentelor tehnice legale, care trebuie să cuprindă domeniile de utilizare, toate 
conditiile de realizare, caracteristicile obtinute şi modurile de verificare a calitătii înnădirilor realizate. 
 
5.5 Verificarea şi receptia armăturii montate 

 
5.5.1 Verificarea şi receptia armăturii montate se efectuează: 

a) la terminarea lucrărilor de montare, pentru o etapă de lucru, când se face şi receptia lucrărilor; 
b) imediat înainte de punerea în operă a betonului, când se efectuează o nouă verificare. 

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

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

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

c) pozitia şi aspectul înnădirilor: prin observare vizuală şi măsurare directă, cu următoarele 
precizări: 

(i) pentru îmbinări sudate sau realizate prin alte metode,  executate  în atelier (de 
către executant sau prelucrător), se vor lua în considerare documentele de 
receptie care trebuie să fie întocmite la atelier; 

(ii) pentru îmbinări executate la fata locului, se vor lua în considerare documentele 
de receptie întocmite de executant, după realizarea înnădirilor respective; 

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

e) starea armăturii, prin observare vizuală şi măsurare, după caz, privind: 
(i) curătenia: suprafata armăturii nu trebuie să fie acoperită de materii care împiedică 

aderenta (pământ, substante grase etc.); 
(ii) starea de corodare, pentru care se aplică următoarele conditii: 
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- se acceptă starea existentă în cazurile în care armătura prezintă rugină 
superficială neaderentă (brun-roşcată), care se curătă uşor prin ştergere,  sau  
rugină superficială aderentă (brun-roşcată sau neagră), cu aspect mat, rugos; 

- se măsoară adâncimea zonelor cu coroziune localizată (puncte, pete) sau 
cu rugină în straturi care se desprind prin lovire, după curătarea ruginii, 
urmând ca: 

· în cazul în care reducerea sectiunii este mai mică decât cea 
corespunzătoare abaterilor limită admisibile negative pentru diametrul 
armăturii, să se poată accepta starea existentă, cu avizul proiectantului; 
· în cazul în care reducerea sectiunii este mai mare, să se refuze 
receptia armăturii. 

Evaluarea stării armăturii în cazurile în care aceasta prezintă coroziune localizată sau în straturi, 
prin măsurarea reducerii sectiunii, trebuie efectuată în zonele în care coroziunea este vizibil avansată, în cel 
putin trei sectiuni ale fiecărei bare de armătură. 

În cazuri de dubii privind verificarea armăturii montate conform celor arătate mai înainte, se 
vor prevedea măsuri pentru a se clarifica situatia, iar pentru neconformităti se va dispune remedierea lor. 

Pentru a evita aparitia neconformitătilor este recomandată verificarea armăturilor la fasonarea 
acestora, înainte de montare. 
 
5.5.3 O atentie deosebită va fi acordată verificării armăturii din zonele de ancorare a armăturilor 
pretensionate (alcătuire, pozitie, fixare). 

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

 
5.5.5 Verificarea armăturii se face din nou, în intervalul de 24 de ore înainte de punerea în operă a 
betonului, conform pct. 8.5.2 (d) şi (e). 

 
5.5.6 În cazurile în care executantul lucrărilor de constructii aplică un sistem de management al calitătii (a 
se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), la baza procesului verbal de receptie calitativă pe faze a lucrărilor de 
confectionare şi montare a armăturii nepretensionate vor sta documentele aplicabile ale acestui sistem, la 
care se va face trimitere (proceduri, instructiuni şi înregistrări privind: aprovizionarea, receptia, 
manipularea, depozitarea şi trasabilitatea materialelor; executarea şi verificarea lucrărilor; echipamentele 
de măsurare; calificarea personalului; tratarea neconformitătilor etc.). 

În celelalte cazuri, prin procesul verbal de receptie calitativă pe faze se vor consemna toate datele 
precizate la pct. 8.5.2. 
 
 
5.6 Conditii prealabile şi conditii necesare pentru fasonarea şi montarea armăturii 

 
5.6.1 Conditiile prealabile, precum şi cele necesare pentru fasonarea şi montarea armăturii sunt, în 
principal, următoarele: 

(a) existenta pe şantier, a proiectului, cu toate datele necesare, mentionate în prezentul capitol; 
(b) asigurarea  conditiilor  pentru  realizarea  fasonării  armăturii  prin  comandă la prelucrător, 

dacă este cazul; 
(c) existenta datelor şi conditiilor pentru executarea înnădirilor cu alte procedee decât prin petrecere, 

dacă este cazul; 

(d) existenta documentelor de receptie a lucrărilor de cofraje şi sprijiniri; 
(e) asigurarea conditiilor specifice executării lucrărilor. 

 
5.6.2 Asigurarea conditiilor pentru realizarea fasonării armăturii prin comandă la prelucrător se referă la: 

a) întocmirea corepunzătoare  a comenzii, prin precizarea conditiilor de fasonare şi receptie şi 
însotirea acesteia de toate datele necesare prevăzute în proiectul lucrării; 

b) verificarea conditiilor la producător, în special în ceea ce priveşte manipularea şi depozitarea 
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produselor implicate, utilajele folosite, precum şi executarea înnădirilor prin sudură sau alte 
procedee; 

c) receptia armăturii fasonate şi existenta documentelor care să ateste calitatea produselor 
utilizate şi să asigure trasabilitatea. 

 
5.6.3 Datele şi conditiile pentru executarea înnădirilor cu alte procedee decât prin petrecere se referă la: 

a) existenta documentatiei tehnice legale privind procedeele respective; 
b) aprovizionarea materialelor corespunzătoare necesare; 
c) existenta  echipamentelor  şi/sau  dispozitivelor  necesare,  în  stare  bună  de functionare; 
d) calificarea personalului conform prevederilor din documentatia tehnică. 

 
5.6.4 Înainte de montarea armăturii trebuie verificată existenta documentelor de receptie a lucrărilor de 
cofraje şi sprijiniri şi să fie efectuată verificarea imediat înaintea montării armăturii. 

 
5.6.5 Conditiile specifice executării lucrărilor se referă, în principal, la următoarele: 

a) dotările tehnice pentru fasonarea şi montarea armăturii, care trebuie să corespundă conditiilor 
prevăzute pentru: 

(i) îndreptat şi debitat; 
(ii) fasonat; 
(iii) efectuarea înnădirilor, atât în atelier, cât şi pe şantier; 
(iv) manipulare şi transport, mai ales pentru carcase, atât în atelier, cât şi pe şantier; 
(v) montare; 

b) facilităti, de regulă energie electrică; 
c) personal calificat pentru fasonare, montare şi, după caz, executare de înnădiri; 
d) materiale  corepunzătoare  pentru  efectuarea  legăturilor  la  încrucişări,  pentru distantieri, 

precum şi, după caz, pentru executarea înnădirilor. 
 
 
 
 
 
Armarea fundatiilor 
 
 Pe stratul de beton de egalizare de pe fundul sapaturii se aseaza barele fasonate in conformitate cu 
documentatia de executie, legandu-se intre ele barele si montandu-se distantierii. De asemenea se introduc 
acum mustatile pentru stalpi, samburi sau pereti si se fixeaza de armatura fundatiei. 
 
Armarea stalpilor 
 Consta in: 

- introducerea barelor verticale si legarea acestora de mustatile prevazute anterior 
- ridicarea etrierilor si legarea lor la distantele prevazute de proiect 
- verificarea verticalitatii carcasei si ancorarea acesteia pana la realizarea cofragului 

 
Montarea armaturii se face in doua situatii: 
 la sol cu introducerea ulterioara in cofraj. 
 Pe o platforma se realizeaza armatura superioara, inferioara, distantieri etc. si cu un dispozitiv cadru se 
ridica cu macaraua si se monteaza in cofraj. 
 montajul direct in cofraj plasa cu plasa, ceea ce impune insemnarea pozitiilor plaselor in cofraj. 
 Plasele ancorate pe margine se monteaza prin taierea ultimei bare transversale si introducerea 
prelungirii barelor longitudinale intre etrierii reazemelor. 
 Este necesara: 
 mentinerea pozitiei plaselor in timpul betonarii si asigurarea stratului de acoperire cu beton 
 executarea corecta a innadirilor prin petrecere 
 ultimile doua bare marginale de la fiecare latura a plaselor nu trebuie sa prezinte >5% de noduri nesudate, 

raporatat la numarul de noduri pe bara si in nici un caz doua noduri alaturate nesudate 
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 asezarea plaselor se face intr-o succesiune in care plasele montate anterior sa nu stanjeneasca montajul 
plaselor urmatoare. 

 
6.  PIESE ÎNGLOBATE ÎN BETON 
 

Piesele înglobate în beton pot fi confectionate în ateliere proprii, prin comandă la furnizori, sau 
procurate de pe piată, conform prevederilor din proiect, care trebuie să contină toate datele necesare pentru 
aceasta. 

O categorie deosebită de piese înglobate în beton o constituie profilele de etanşare care se montează la 
rosturile din beton. 

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

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

Montarea pieselor înglobate în beton se face cu respectarea următoarelor conditii: 
- aşezarea în pozitie corespunzătoare, în limita abaterilor admisibile prevăzute în proiect, în ceea ce priveşte: 
- amplasarea fată de axele elementului; 
- amplasarea fată de suprafata elementului; 
- cota de nivel, dacă este cazul; 
- pozitia, în cazurile în care piesele înglobate nu sunt simetrice; 
- fixarea sigură, pe cofraj sau pe elemente rigide independente, cu exceptia cazurilor în care: 

- piesele fac parte din carcasa de armătură, care trebuie amplasată şi fixată corespunzător; 
- acestea sunt profile de etanşare, care trebuie să fie fixate corespunzător, fără a fi degradate sau  
- deformate de armăturile din zonă; 
- etanşarea corespunzătoare, în cazurile în care piesele înglobate au goluri în care nu trebuie să intre 

beton sau lapte de ciment; 
-îndepărtarea zgurii de pe suduri şi verificarea stării de curătenie, mai ales sub aspectul aderentei 

părtilor în contact cu betonul. 
          Intocmit, 
          Daniel Panciu 
 

































































































 

Lot 1 – Imprejmuire latura Est   
CUPRINS 

  OBIECTIV:  REPARATII CAPITALE LA GARD  Nr. Pg. 

CAPITOLUL   

F1 - Centralizatorul  cheltuielilor pe obiectiv -  latura Est 1 
F2 - Centralizatorul  cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Imprejmuire Latura Est  1 

F3.1 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Desfiintare imprejmuire existenta - latura Est   1 

F3.2 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Construire Imprejmuire - latura Est   4 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 
Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 
 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

Valoarea 

cheltuielilor  pe 

obiect 

(exclusiv TVA) 

 
Din care: 

C+M 

Nr. cap./ 

subcap. 

deviz 

general 

 
 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

lei lei 

1 2 3 4 

1.2 Amenajarea  terenului X X 
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala 

X X 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor X X 
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului X X 

3.5 Proiectare X X 
3.5.1 Tema de proiectare X X 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate X X 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 

X X 

3.5.4 Documentatiile  tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

X X 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie 

X X 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie X X 
4 Investitia de baza   

4.1.1 Imprejmuire Latura Vest X X 
4.1.2 Imprejmuire Latura Est   
4.1.3 Imprejmuire Latura Sud X X 
5.1 Organizare de santier   

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier 

  

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului X X 
6.2 Probe tehnologice  si teste X X 

   
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)   
TVA  19 %   
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 
Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Est 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA “DELFINUL” 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 
 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari 

Valoare 
(exclusiv TVA) 

Nr. 
Cap./subcap. 
Deviz general 

 
 

Cheltuieli pe categoria de lucrari  
lei 

1 2 3 

I. Lucrari de constructii si instalatii 

4.1.3 Desfiintare imprejmuire existenta  
4.1.4 Construire Imprejmuire  

 TOTAL I  
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale X 
 TOTAL II  

III. Procurare 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj X 
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport 

X 

4.5 Dotari X 
4.6 Active necorporale X 

 TOTAL III  
IV. Probe tehnologice si teste 

6.2 Probe tehnologice si teste X 
 TOTAL IV X 
  
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):  
TVA 19%:  
TOTAL VALOARE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Est 

STADIUL FIZIC:  Desfiintare imprejmuire  existenta 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 
- lei - 

 
SECTIUNEA TEHNICA 

 
SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

  

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
21,00   

material:   
manopera:   
utilaj:   

1 RPCT09G1  Demolarea elementelor de beton simplu 

si beton armat cu mijloace ...mecanice a 

betonului armat din pereti, trepte, grinzi, 
stâlpi, placi si prefabricate 

mc 

transport:   
manopera ore 115,50  

12,50   
material:   
manopera:   
utilaj:   

2 RPCT09B1  Demolarea elementelor de beton simplu 

si beton armat cu mijloace ...manuale a 

fundatiilor si elevatiilor din beton simplu 

având dozajul peste 150 kg ciment la mc 

de beton 

mc 

transport:   
manopera ore 140,87  

85,00   
material:   
manopera:   
utilaj:   

3 TRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=10 

km 

tona 

transport:   
manopera ore 0,00 

 procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
Recapitulatia:  Recapitulatie noua 

Contributia 
asiguratorie pentru 
munca 

      

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:      
Cheltuieli indirecte       

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:      
Profit       

Total Inclusiv Profit:      
TOTAL GENERAL (fara TVA):      
TVA:   
TOTAL GENERAL:  

 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Est 

STADIUL FIZIC:  Construire Imprejmuire 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 
- lei - 

 
SECTIUNEA TEHNICA 

 
SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

  

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
            0,95   

material:   
manopera:   
utilaj:   

1 RPCB06A1  Beton armat marca B150, turnat 

în...fundatii cu talpi continue sau izolate, 

în radiere slab solicitate, la cladiri 
existente 

mc 

transport:   
greutate materiale tone 2,41  
manopera ore 6,03 

11,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

2 RPCB09A1  Beton armat marca B250 în elemente 

puternic consolidate si turnat la...radiere 

armate sau la fundatii de masini, la 

cladiri existente 

mc 

transport:   
greutate materiale tone 27,54   
manopera ore 86,31  

200,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

3 RPCD03A2  Armatura pentru beton armat, din 

otel...beton OB37 la elemente de 

constructii obisnuite cu distantieri din 

mase plastice 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,21  
manopera ore 12,29  

 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 

8mm 

kg 204,00  

300,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

4 RPCD02A4  Armaturi din otel beton montat in elem 

de beton armat...cu PC52 cu distantieri 
din mase plastice 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,31  
manopera ore 16,94  

92,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

5 RPCC02B2  Cofectii mixte din panouri refolosite, din 

placaj de fag de tip P de 8 -  15 mm 

grosime pentru beton, în elevatie, la 

ziduri de sprijin, socluri etc., inclusiv 

sprijinirile necesare pentru completari 

sau refaceri la constructii existente la 

ziduri...curbe pâna la 3,00 m înaltime cu 

placaj de 15 mm 

mp 

transport:   

greutate materiale tone 0,27  
manopera ore 153,64  

351,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

6 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
 



 

   Pag 15 

STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

greutate materiale tone 0,65  
manopera ore 45,63  

 20026919 Tv. 40x60x3 kg 368,55  
445,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

7 RPCP01A  Confectionat si montat 

ferestre,usi,obloane,porti,gratii,etc.incl.fe 

roneria inchidere si mont.grund. 

kg 

transport:   
Asim. cu montare teava rectangulara 

greutate materiale tone 0,08  
manopera ore 267,00  

467,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

8 20026920  Tv. 40x40x3 kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,47  

24,90  
material:   
manopera:   
utilaj:   

9 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,05  
manopera ore 3,24 

 20026921 Tv. 120x60x4 kg 26,15  
59,40  

material:   
manopera:   
utilaj:   

10 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,11  
manopera ore 7,72 

 20026922 Tv. 100x150x6,3 kg 62,37  
162,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

11 RPCP16C#  Panouri plasa sarma zincata: ...Montare 

panouri plasa sarma 

zincata,imprejmuire,cu impletitura sau 

tesatura simpla,gata conf 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,01  
manopera ore 45,36  

162,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

12 20026923  Plasa zincata bordurata cf 
proiect+prinderi 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,81  

60,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

13 RPCR54A1  Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat 
de polivinil pentru exterior pe tencuieli 

existente pentru exterior pe tencuieli 

existente, executate în trei 

straturi...manual 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,09  
manopera ore 21,14  

 6104585 Vopsea vinarom crem deschis 

v.718-220 stas 7359-80 

kg 27,00  
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STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
60,00   

material:   
manopera:   
utilaj:   

14 RPCJ50A1  Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, 
pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 

cm grosime, executate cu mortar de 

ciment-var marca 50-T pentru sprit si 

mortar de var-ciment marca 25-T pentru 

grund si stratul vizibil, în...câmp 

continuu 

mp 

transport:   

greutate materiale tone 3,56  
manopera ore 96,72  

35,00   
material:   
manopera:   
utilaj:   

15 RPCR44B1  Vopsitul cu email alchidal pe tâmplarie 

metalica executata în interior si exterior 
în constructii existente cu ...2 straturi 

mp 

transport:   
Asim. vopsit teava neagra in doua straturi in culoare gri 

greutate materiale tone 0,02  
manopera ore 66,85  

75,00   
material:   
manopera:   
utilaj:   

16 RPCP14B#  Confectionat grilaje 

metalice...otel,ornament,aplicate la usi 

exterioare cu geam,fixate cu suruburi 

kg 

transport:   
Asim. cu procurare si montare sina poarta glisanta 

greutate materiale tone 0,10  
manopera ore 42,00  

26,33   
material:   
manopera:   
utilaj:   

17 TRA01A05  Transportul rutier al materialelor de 

constructii cu autobasculanta pe 

distanta de 5 km 

tona 

transport:   
4,51  

material:   
manopera:   
utilaj:   

18 TRA02A05  Transportul rutier al cimentului si 

prefabricatelor cu autocarosata pe 

distanta de 5 km 

tona 

transport:   
2,74  

material:   
manopera:   
utilaj:   

19 TRA05A05  Transportul rutier al materialelor si 

semifabricatelor cu autovehicule speciale 

pe distanta de 5 km 

tona 

transport:   
 procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
Recapitulatia:  Recapitulatie  noua 

Contributia 
asiguratorie pentru 
munca 

      

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:      
Cheltuieli indirecte       

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:      
Profit       

Total Inclusiv Profit:      
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STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

TOTAL GENERAL (fara TVA):      
TVA:   
TOTAL GENERAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

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

 



 

Lot 2 – Imprejmuire latura Vest+Sud   
CUPRINS 

  OBIECTIV:  REPARATII CAPITALE LA GARD    

CAPITOLUL                                                                                                                                                                           Nr pagini 

F1 - Centralizatorul  cheltuielilor pe obiectiv  1 

F2 - Centralizatorul  cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Imprejmuire Latura Vest  +  Latura Sud 1 

F2.1 - Centralizatorul  cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Imprejmuire Latura Vest                                                         1 

F2.2 - Centralizatorul  cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Imprejmuire Latura Sud  1 

      F3.1 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Desfiintare imprejmuire existenta - Latura Vest  +  Latura Sud 2 

      F3.2 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Construire Imprejmuire -  Latura Vest   +     Latura Sud                 4 

      F3.1.1 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Desfiintare imprejmuire existenta - Latura Vest                                                                           2 

      F3.2.1 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Construire Imprejmuire -  Latura Vest                                                                                                                              4  

      F3.1.2 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Desfiintare imprejmuire existenta -  Latura Sud                     2
        F3.2.2 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Construire Imprejmuire - Latura Sud                                     3
   

 
 



 

F1 Lot 2 – Imprejmuire latura Vest+Sud   Pag 3 

OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 
Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 
 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

Valoarea 

cheltuielilor  pe 

obiect 

(exclusiv TVA) 

 
Din care: 

C+M 

Nr. cap./ 

subcap. 

deviz 

general 

 
 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

lei lei 

1 2 3 4 

1.2 Amenajarea  terenului X X 
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala 

X X 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor X X 
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului X X 

3.5 Proiectare X X 
3.5.1 Tema de proiectare X X 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate X X 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 

X X 

3.5.4 Documentatiile  tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

X X 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie 

X X 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie X X 
4 Investitia de baza   

4.1.1 Imprejmuire Latura Vest   
4.1.2 Imprejmuire Latura Est X X 
4.1.3 Imprejmuire Latura Sud   
5.1 Organizare de santier   

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier 

  

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului X X 
6.2 Probe tehnologice  si teste X X 

   
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)   
TVA  19 %   
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Vest  

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 
 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari 

Valoare 
(exclusiv TVA) 

Nr. 
cap./subcap. 
deviz general 

 
 

Cheltuieli pe categoria de lucrari  
lei 

1 2 3 

I. Lucrari de constructii si instalatii 

4.1.1 Desfiintare imprejmuire existenta  
4.1.2 Construire Imprejmuire  

 TOTAL I  
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale X 
 TOTAL II  

III. Procurare 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj X 
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport 

X 

4.5 Dotari X 
4.6 Active necorporale X 

 TOTAL III  
IV. Probe tehnologice si teste 

6.2 Probe tehnologice si teste X 
 TOTAL IV X 
  
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):  
TVA 19%:  
TOTAL VALOARE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Vest  

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 
 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari 

Valoare 
(exclusiv TVA) 

Nr. 
cap./subcap. 
deviz general 

 
 

Cheltuieli pe categoria de lucrari  
lei 

1 2 3 

I. Lucrari de constructii si instalatii 

4.1.1 Desfiintare imprejmuire existenta  
4.1.2 Construire Imprejmuire  

 TOTAL I  
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale X 
 TOTAL II  

III. Procurare 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj X 
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport 

X 

4.5 Dotari X 
4.6 Active necorporale X 

 TOTAL III  
IV. Probe tehnologice si teste 

6.2 Probe tehnologice si teste X 
 TOTAL IV X 
  
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):  
TVA 19%:  
TOTAL VALOARE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Sud 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 
 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari 

Valoare 
(exclusiv TVA) 

Nr. 
cap./subcap. 
deviz general 

 
 

Cheltuieli pe categoria de lucrari  
lei 

1 2 3 

I. Lucrari de constructii si instalatii 

4.1.1 Desfiintare imprejmuire existenta  
4.1.2 Construire Imprejmuire  

 TOTAL I  
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale X 
 TOTAL II  

III. Procurare 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj X 
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport 

X 

4.5 Dotari X 
4.6 Active necorporale X 

 TOTAL III  
IV. Probe tehnologice si teste 

6.2 Probe tehnologice si teste X 
 TOTAL IV X 
  
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):  
TVA 19%:  
TOTAL VALOARE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:                Imprejmuire Latura V e s t + L a t u r a  Sud 

STADIUL FIZIC:  Desfiintare imprejmuire  existenta 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 
- lei - 

 
SECTIUNEA TEHNICA 

 
SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

  

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
37,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

1 RPCT09G1  Demolarea elementelor de beton simplu 

si beton armat cu mijloace ...mecanice a 

betonului armat din pereti, trepte, grinzi, 
stâlpi, placi si prefabricate 

mc 

transport:   
manopera ore               203.50 

8,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

2 RPCT09B1  Demolarea elementelor de beton simplu 

si beton armat cu mijloace ...manuale a 

fundatiilor si elevatiilor din beton simplu 

având dozajul peste 150 kg ciment la mc 

de beton 

mc 

transport:   
manopera ore 90.16  

50,00   
material:   
manopera:   
utilaj:   

3 RPCXP05A  Demontare confectii metalice orice...tip 
cu sau fara recuperare. 

kg 

transport:   
manopera ore 7,50 

494,55  
material:  
manopera:  
utilaj:  

RPCP45D#  Demontarea 
...balustrade,grile,parapeti,imprejm,etc,m etalice 

 

transport:  
greutate tone                   0.01       
manopera ore                 19,78  

104  
material:   
manopera:   
utilaj:   

5 TRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=10 

km 

tona 

transport:   
manopera ore 0 

 procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
Recapitulatia:  Recapitulatie  noua 

Contribu?ia 
asiguratorie pentru 
munca 

      

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:      
Cheltuieli indirecte       

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:      
Profit       

Total Inclusiv Profit:      
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STADIUL FIZIC:   Desfiintare imprejmuire  existenta 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

TOTAL GENERAL (fara TVA):      
TVA:   
TOTAL GENERAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Vest 

STADIUL FIZIC:  Desfiintare imprejmuire  existenta 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 
- lei - 

 
SECTIUNEA TEHNICA 

 
SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

  

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
34,00   

material:   
manopera:   
utilaj:   

1 RPCT09G1  Demolarea elementelor de beton simplu 

si beton armat cu mijloace ...mecanice a 

betonului armat din pereti, trepte, grinzi, 
stâlpi, placi si prefabricate 

mc 

transport:   
manopera ore 187,00  

7,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

2 RPCT09B1  Demolarea elementelor de beton simplu 

si beton armat cu mijloace ...manuale a 

fundatiilor si elevatiilor din beton simplu 

având dozajul peste 150 kg ciment la mc 

de beton 

mc 

transport:   
manopera ore 78,89  

494,55   
material:   
manopera:   
utilaj:   

3 RPCP45D#  Demontarea 

...balustrade,grile,parapeti,imprejm,etc,m 

etalice 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,01  
manopera ore 19,78  

103,00   
material:   
manopera:   
utilaj:   

4 TRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=10 

km 

tona 

transport:   
manopera ore 0,00 

 procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
Recapitulatia:  Recapitulatie  noua 

Contribu?ia 
asiguratorie pentru 
munca 

      

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:      
Cheltuieli indirecte       

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:      
Profit       

Total Inclusiv Profit:      
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STADIUL FIZIC:   Desfiintare imprejmuire  existenta 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

TOTAL GENERAL (fara TVA):      
TVA:   
TOTAL GENERAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Sud 

STADIUL FIZIC:  Desfiintare imprejmuire  existenta 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 
- lei - 

 
SECTIUNEA TEHNICA 

 
SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

  

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
3,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

1 RPCT09G1  Demolarea elementelor de beton simplu 

si beton armat cu mijloace ...mecanice a 

betonului armat din pereti, trepte, grinzi, 
stâlpi, placi si prefabricate 

mc 

transport:   
manopera ore 16,50  

1,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

2 RPCT09B1  Demolarea elementelor de beton simplu 

si beton armat cu mijloace ...manuale a 

fundatiilor si elevatiilor din beton simplu 

având dozajul peste 150 kg ciment la mc 

de beton 

mc 

transport:   
manopera ore 11,27  

50,00   
material:   
manopera:   
utilaj:   

3 RPCXP05A  Demontare confectii metalice orice...tip 
cu sau fara recuperare. 

kg 

transport:   
manopera ore 7,50 

1,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

4 TRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=10 

km 

tona 

transport:   
manopera ore 0,00 

 procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
Recapitulatia:  Recapitulatie  noua 

Contribu?ia 
asiguratorie pentru 
munca 

      

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:      
Cheltuieli indirecte       

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:      
Profit       

Total Inclusiv Profit:      
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STADIUL FIZIC:   Desfiintare imprejmuire  existenta 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

TOTAL GENERAL (fara TVA):      
TVA:   
TOTAL GENERAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:                    Imprejmuire  Latura Vest + Latura Sud 

STADIUL FIZIC:  Construire Imprejmuire 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 
- lei - 

 
SECTIUNEA TEHNICA 

 
SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

  

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
            2,50   

material:   
manopera:   
utilaj:   

1 RPCB06A1  Beton armat marca B150, turnat 

în...fundatii cu talpi continue sau izolate, 

în radiere slab solicitate, la cladiri 
existente 

mc 

transport:   
greutate materiale tone 6,33  
manopera ore 15,87  

12,50  
material:   
manopera:   
utilaj:   

2 RPCB09A1  Beton armat marca B250 în elemente 

puternic consolidate si turnat la...radiere 

armate sau la fundatii de masini, la 

cladiri existente 

mc 

transport:   
greutate materiale tone 31,29   
manopera ore 98,08  

327,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

3 RPCD03A2  Armatura pentru beton armat, din 

otel...beton OB37 la elemente de 

constructii obisnuite cu distantieri din 

mase plastice 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,33  
manopera ore 20.10  

 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 

8mm 

kg 333,54  

510,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

4 RPCD02A4  Armaturi din otel beton montat in elem 

de beton armat...cu PC52 cu distantieri 
din mase plastice 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,52  
manopera ore 28,80  

148,00  
material:   
Manopera:   
utilaj:   

5 RPCC02B2  Cofectii mixte din panouri refolosite, din 

placaj de fag de tip P de 8 -  15 mm 

grosime pentru beton, în elevatie, la 

ziduri de sprijin, socluri etc., inclusiv 

sprijinirile necesare pentru completari 

sau refaceri la constructii existente la 

ziduri...curbe pâna la 3,00 m înaltime cu 

placaj de 15 mm 

mp 

transport:   

greutate materiale tone 0,44  
manopera ore 247.16  

471,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

6 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
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STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

greutate materiale tone 0,87  
manopera ore 61,23  

 20026919 Tv. 40x60x3 kg 494,55  
         1018,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

7 RPCP01A  Confectionat si montat 

ferestre,usi,obloane,porti,gratii,etc.incl.fe 

roneria inchidere si mont.grund. 

kg 

transport:   
Asim. cu montare teava rectangulara 

greutate materiale tone 0,19  
manopera ore 610.98  

521,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

8 20026920  Tv. 40x40x3 kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,52  

75,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

9 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,14  
manopera ore 9.75 

 20026921 Tv. 120x60x4 kg 78,75  
59,40  

material:   
manopera:   
utilaj:   

10 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,11  
manopera ore 7,72 

 20026922 Tv. 100x150x6,3 kg 62,37  
12,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

11 RPCP16C#  Panouri plasa sarma zincata: ...Montare 

panouri plasa sarma 

zincata,imprejmuire,cu impletitura sau 

tesatura simpla,gata conf 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,00  
manopera ore 3,36 

12,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

12 20026923  Plasa zincata bordurata cf 
proiect+prinderi 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,06  

855,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

13 RPCS15A1  Repararea împrejmuirilor de 2 m înaltime 

din scânduri sau sipci de brad, brute sau 

geluite manual, prin înlocuiri izolate ale 

elementelor la...scânduri 

buc 

transport:   
greutate materiale tone 0,03  
manopera ore 487,33  

1.454,00  
material:   
Manopera:   
utilaj:   

14 RPCH05G#  Inlocuire elemente sarpanta deteriorate 
cu altele...noi-talpi din dulapi rasinoase 

m 

transport:   
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STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

greutate materiale tone 10,36  
1.454,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

15 RPCH10B#  Profilat obisnuit,geluit,montat...stalpi si 

elemente decorative la pridvoare si 

verande 

m 

transport:   
greutate materiale tone 0,08  
manopera ore 2.181,00  

451,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

16 RPCR10B#  Vopsire in culori ulei pe tampl. 
lemn,int/exterioare... 
(usi,frst,obloane),manual,2 straturi 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,25  
manopera ore 49,61  

106,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

17 RPCR54A1  Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat 
de polivinil pentru exterior pe tencuieli 

existente pentru exterior pe tencuieli 

existente, executate în trei 
straturi...manual 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,16  
manopera ore 37,34  

 6104585 Vopsea vinarom crem deschis 

v.718-220 stas 7359-80 

kg 47,70  

106,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

18 RPCJ50A1  Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, 

pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 

cm grosime, executate cu mortar de 

ciment-var marca 50-T pentru sprit si 

mortar de var-ciment marca 25-T pentru 

grund si stratul vizibil, în...câmp continuu 

mp 

transport:   

greutate materiale tone 6.30  
manopera ore 170,87  

70,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

19 RPCR44B1  Vopsitul cu email alchidal pe tâmplarie 

metalica executata în interior si exterior 
în constructii existente cu ...2 straturi 

mp 

transport:   
Asim. vopsit teava neagra in doua straturi in culoare gri 

greutate materiale tone 0,03  
manopera ore 133,70  

40,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

20 RPCP14B#  Confectionat grilaje 

metalice...otel,ornament,aplicate la usi 

exterioare cu geam,fixate cu suruburi 

kg 

transport:   
Asim. cu procurare si montare sina poarta glisanta 

greutate materiale tone 0,05  
manopera ore 22,40  

34,45  
material:   
manopera:   
utilaj:   

21 TRA01A10  Transportul rutier al materialelor de 

constructii cu autobasculanta pe 

distanta de 10 km 

tona 

transport:   
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STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
1,09  

material:   
manopera:   
utilaj:   

22 TRA06A10  Transportul rutier al betonului-mortarului 
cu autobetoniera pe distanta de 10 km 

tona 

transport:   
5,76  

material:   
manopera:   
utilaj:   

23 TRA02A10  Transportul rutier al cimentului si 

prefabricatelor cu autocarosata pe 

distanta de 10 km 

tona 

transport:   
10,37  

material:   
manopera:   
utilaj:   

24 TRA02A10  Transportul rutier al lemnelor si 

confectiilor din lemn cu autocarosata pe 

distanta de 10 km 

tona 

transport:   
3,38  

material:   
manopera:   
utilaj:   

25 TRA05A10  Transportul rutier al materialelor si 

semifabricatelor cu autovehicule speciale 

pe distanta de 10 km 

tona 

transport:   
 procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
Recapitulatia:  Recapitulatie noua 

Contribu?ia 
asiguratorie pentru 
munca 

      

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:      
Cheltuieli indirecte       

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:      
Profit       

Total Inclusiv Profit:      
TOTAL GENERAL (fara TVA):      
TVA:   
TOTAL GENERAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Vest 

STADIUL FIZIC:  Construire Imprejmuire 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 
- lei - 

 
SECTIUNEA TEHNICA 

 
SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

  

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
            2,00   

material:   
manopera:   
utilaj:   

1 RPCB06A1  Beton armat marca B150, turnat 

în...fundatii cu talpi continue sau izolate, 

în radiere slab solicitate, la cladiri 
existente 

mc 

transport:   
greutate materiale tone 5,06  
manopera ore 12,70  

11,50  
material:   
manopera:   
utilaj:   

2 RPCB09A1  Beton armat marca B250 în elemente 

puternic consolidate si turnat la...radiere 

armate sau la fundatii de masini, la 

cladiri existente 

mc 

transport:   
greutate materiale tone 28,79   
manopera ore 90,23  

285,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

3 RPCD03A2  Armatura pentru beton armat, din 

otel...beton OB37 la elemente de 

constructii obisnuite cu distantieri din 

mase plastice 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,29  
manopera ore 17,52  

 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 

8mm 

kg 290,70  

410,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

4 RPCD02A4  Armaturi din otel beton montat in elem 

de beton armat...cu PC52 cu distantieri 
din mase plastice 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,42  
manopera ore 23,15  

137,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

5 RPCC02B2  Cofectii mixte din panouri refolosite, din 

placaj de fag de tip P de 8 -  15 mm 

grosime pentru beton, în elevatie, la 

ziduri de sprijin, socluri etc., inclusiv 

sprijinirile necesare pentru completari 

sau refaceri la constructii existente la 

ziduri...curbe pâna la 3,00 m înaltime cu 

placaj de 15 mm 

mp 

transport:   

greutate materiale tone 0,41  
manopera ore 228,79  

448,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

6 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
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STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

greutate materiale tone 0,83  
manopera ore 58,24  

 20026919 Tv. 40x60x3 kg 470,40  
967,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

7 RPCP01A  Confectionat si montat 

ferestre,usi,obloane,porti,gratii,etc.incl.fe 

roneria inchidere si mont.grund. 

kg 

transport:   
Asim. cu montare teava rectangulara 

greutate materiale tone 0,18  
manopera ore 580,20  

467,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

8 20026920  Tv. 40x40x3 kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,47  

25,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

9 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,05  
manopera ore 3,25 

 20026921 Tv. 120x60x4 kg 26,25  
59,40  

material:   
manopera:   
utilaj:   

10 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,11  
manopera ore 7,72 

 20026922 Tv. 100x150x6,3 kg 62,37  
12,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

11 RPCP16C#  Panouri plasa sarma zincata: ...Montare 

panouri plasa sarma 

zincata,imprejmuire,cu impletitura sau 

tesatura simpla,gata conf 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,00  
manopera ore 3,36 

12,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

12 20026923  Plasa zincata bordurata cf 
proiect+prinderi 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,06  

815,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

13 RPCS15A1  Repararea împrejmuirilor de 2 m înaltime 

din scânduri sau sipci de brad, brute sau 

geluite manual, prin înlocuiri izolate ale 

elementelor la...scânduri 

buc 

transport:   
greutate materiale tone 0,03  
manopera ore 464,53  

1.386,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

14 RPCH05G#  Inlocuire elemente sarpanta deteriorate 
cu altele...noi-talpi din dulapi rasinoase 

m 

transport:   
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STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

greutate materiale tone 9,88  
1.386,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

15 RPCH10B#  Profilat obisnuit,geluit,montat...stalpi si 

elemente decorative la pridvoare si 

verande 

m 

transport:   
greutate materiale tone 0,08  
manopera ore 2.079,00  

430,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

16 RPCR10B#  Vopsire in culori ulei pe tampl. 
lemn,int/exterioare... 
(usi,frst,obloane),manual,2 straturi 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,24  
manopera ore 47,30  

100,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

17 RPCR54A1  Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat 
de polivinil pentru exterior pe tencuieli 

existente pentru exterior pe tencuieli 

existente, executate în trei 
straturi...manual 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,15  
manopera ore 35,23  

 6104585 Vopsea vinarom crem deschis 

v.718-220 stas 7359-80 

kg 45,00  

100,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

18 RPCJ50A1  Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, 

pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 

cm grosime, executate cu mortar de 

ciment-var marca 50-T pentru sprit si 

mortar de var-ciment marca 25-T pentru 

grund si stratul vizibil, în...câmp continuu 

mp 

transport:   

greutate materiale tone 5,94  
manopera ore 161,20  

65,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

19 RPCR44B1  Vopsitul cu email alchidal pe tâmplarie 

metalica executata în interior si exterior 
în constructii existente cu ...2 straturi 

mp 

transport:   
Asim. vopsit teava neagra in doua straturi in culoare gri 

greutate materiale tone 0,03  
manopera ore 124,15  

40,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

20 RPCP14B#  Confectionat grilaje 

metalice...otel,ornament,aplicate la usi 

exterioare cu geam,fixate cu suruburi 

kg 

transport:   
Asim. cu procurare si montare sina poarta glisanta 

greutate materiale tone 0,05  
manopera ore 22,40  

31,16  
material:   
manopera:   
utilaj:   

21 TRA01A10  Transportul rutier al materialelor de 

constructii cu autobasculanta pe 

distanta de 10 km 

tona 

transport:   
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STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
1,09  

material:   
manopera:   
utilaj:   

22 TRA06A10  Transportul rutier al betonului-mortarului 
cu autobetoniera pe distanta de 10 km 

tona 

transport:   
5,22  

material:   
manopera:   
utilaj:   

23 TRA02A10  Transportul rutier al cimentului si 

prefabricatelor cu autocarosata pe 

distanta de 10 km 

tona 

transport:   
9,87  

material:   
manopera:   
utilaj:   

24 TRA02A10  Transportul rutier al lemnelor si 

confectiilor din lemn cu autocarosata pe 

distanta de 10 km 

tona 

transport:   
3,38  

material:   
manopera:   
utilaj:   

25 TRA05A10  Transportul rutier al materialelor si 

semifabricatelor cu autovehicule speciale 

pe distanta de 10 km 

tona 

transport:   
 procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
Recapitulatia:  Recapitulatie noua 

Contribu?ia 
asiguratorie pentru 
munca 

      

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:      
Cheltuieli indirecte       

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:      
Profit       

Total Inclusiv Profit:      
TOTAL GENERAL (fara TVA):      
TVA:   
TOTAL GENERAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,  tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV:  REPARATII  CAPITALE LA GARD 

OBIECTUL:  Imprejmuire  Latura Sud 

STADIUL FIZIC:  Construire Imprejmuire 

Beneficiar:  CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA "DELFINUL" 

Proiectant:  S.C. RODALION  S.R.L 
 

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 
- lei - 

 
SECTIUNEA TEHNICA 

 
SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

  

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
0,50  

material:   
manopera:   
utilaj:   

1 RPCB06A1  Beton armat marca B150, turnat 

în...fundatii cu talpi continue sau izolate, 

în radiere slab solicitate, la cladiri 
existente 

mc 

transport:   
greutate materiale tone 1,27  
manopera ore 3,17 

1,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

2 RPCB09A1  Beton armat marca B250 în elemente 

puternic consolidate si turnat la...radiere 

armate sau la fundatii de masini, la 

cladiri existente 

mc 

transport:   
greutate materiale tone 2,50  
manopera ore 7,85 

42,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

3 RPCD03A2  Armatura pentru beton armat, din 

otel...beton OB37 la elemente de 

constructii obisnuite cu distantieri din 

mase plastice 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,04  
manopera ore 2,58 

 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 

8mm 

kg 42,84  

100,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

4 RPCD02A4  Armaturi din otel beton montat in elem 

de beton armat...cu PC52 cu distantieri 
din mase plastice 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,10  
manopera ore 5,65 

11,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

5 RPCC02B2  Cofectii mixte din panouri refolosite, din 

placaj de fag de tip P de 8 -  15 mm 

grosime pentru beton, în elevatie, la 

ziduri de sprijin, socluri etc., inclusiv 

sprijinirile necesare pentru completari 

sau refaceri la constructii existente la 

ziduri...curbe pâna la 3,00 m înaltime cu 

placaj de 15 mm 

mp 

transport:   

greutate materiale tone 0,03  
manopera ore 18,37  

23,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

6 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
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STADIUL FIZIC:   Construire Imprejmuire 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

greutate materiale tone 0,04  
manopera ore 2,99 

 20026919 Tv. 40x60x3 kg 24,15  
51,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

7 RPCP01A  Confectionat si montat 

ferestre,usi,obloane,porti,gratii,etc.incl.fe 

roneria inchidere si mont.grund. 

kg 

transport:   
Asim. cu montare teava rectangulara 

greutate materiale tone 0,01  
manopera ore 30,60  

54,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

8 20026920  Tv. 40x40x3 kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,05  

50,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

9 RPCP04  Montarea confectiilor metalice,diverse 

inglobate total sau partial in bet.sau 

zidarie 

kg 

transport:   
greutate materiale tone 0,09  
manopera ore 6,50 

 20026921 Tv. 120x60x4 kg 52,50  
40,00  

material:   
manopera:   
utilaj:   

10 RPCS15A1  Repararea împrejmuirilor de 2 m înaltime 

din scânduri sau sipci de brad, brute sau 

geluite manual, prin înlocuiri izolate ale 

elementelor la...scânduri 

buc 

transport:   
greutate materiale tone 0,00  
manopera ore 22,80  

68,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

11 RPCH05G#  Inlocuire elemente sarpanta deteriorate 

cu altele...noi-talpi din dulapi rasinoase 

m 

transport:   
greutate materiale tone 0,48  

68,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

12 RPCH10B#  Profilat obisnuit,geluit,montat...stalpi si 

elemente decorative la pridvoare si 
verande 

m 

transport:   
greutate materiale tone 0,00  
manopera ore 102,00  

21,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

13 RPCR10B#  Vopsire in culori ulei pe tampl. 
lemn,int/exterioare... 
(usi,frst,obloane),manual,2 straturi 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,01  
manopera ore 2,31 

6,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

14 RPCR54A1  Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat 

de polivinil pentru exterior pe tencuieli 
existente pentru exterior pe tencuieli 

existente, executate în trei 

straturi...manual 

mp 

transport:   
greutate materiale tone 0,01  
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
manopera ore 2,11 

 6104585 Vopsea vinarom crem deschis 

v.718-220 stas 7359-80 

kg 2,70   

6,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

15 RPCJ50A1  Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, 

pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 

cm grosime, executate cu mortar de 

ciment-var marca 50-T pentru sprit si 

mortar de var-ciment marca 25-T pentru 

grund si stratul vizibil, în...câmp continuu 

mp 

transport:   

greutate materiale tone 0,36  
manopera ore 9,67 

5,00  
material:   
manopera:   
utilaj:   

16 RPCR44B1  Vopsitul cu email alchidal pe tâmplarie 

metalica executata în interior si exterior 
în constructii existente cu ...2 straturi 

mp 

transport:   
Asim. vopsit teava neagra in doua straturi in culoare gri 

greutate materiale tone 0,00  
manopera ore 9,55 

3,29  
material:   
manopera:   
utilaj:   

 TRA01A10  Transportul rutier al materialelor de 

constructii cu autobasculanta pe 

distanta de 10 km 

tona 

transport:   
0,54  

material:   
manopera:   
utilaj:   

 TRA02A10  Transportul rutier al cimentului si 
prefabricatelor cu autocarosata pe 

distanta de 10 km 

tona 

transport:   
0,50  

material:   
manopera:   
utilaj:   

 TRA02A10  Transportul rutier al lemnelor si 
confectiilor din lemn cu autocarosata pe 

distanta de 10 km 

tona 

transport:   
 procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
Recapitulatia:  Recapitulatie noua 

Contribu?ia 
asiguratorie pentru 
munca 

      

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:      
Cheltuieli indirecte       

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:      
Profit       

Total Inclusiv Profit:      
TOTAL GENERAL (fara TVA):      
TVA:   
TOTAL GENERAL:  

 
 
1 euro =  lei, curs la data de 

Executant, 
 

 
 
Director General, 

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

 



Anexa nr. 1 
OFERTANT, 
__________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi 

protecţia muncii 
 
 
 
 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia Lucrari de ”Reparatii capitale gard …………………………………………………”, 

Cod CPV: 45342000-6 Montare de garduri, organizată de ………………………………………………………………………………, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate 

falsului în declaraţii, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vom 

respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării:______________ 
 
 
 
 

OFERTANT, 
_________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 



 
 
 

Anexa nr. 2 
OFERTANT, 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi şi specializarea acestora 
 
 
 

 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia Lucrari de ”Reparatii capitale gard ……………………………………………………..”, 

Cod CPV: 45342000-6 Montare de garduri, organizată de …………………………………………………………………………………, declar 

pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în 

declaraţii, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 

însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

în legătură cu activitatea noastră. 

 

 
 
 
 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate 
Acord subcontractor cu specimen de semnatură 

 
 
 
 
 
Data completării: …………………… 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTANT, 
______________________ 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Anexa nr. 3 

OFERTANT, 
................................................ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE 

din care rezultă că ofertantul dispune sau are asigurat de personal de specialitate 
 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia Lucrari de ”Reparatii capitale gard…………………………………………………..”, 

Cod CPV: 45342000-6 Montare de garduri, organizată de ……………………………………………………………………, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în 

declaraţii, că serviciile şi lucrările vor fi executate de către specialişti proprii sau al căror angajament de participare a 

fost obţinut, atestaţi tehnico-profesional, care îndeplinească condiţiile prevăzute de: 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- alte dispoziţii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

 
Data completării:______________. 
 
 
 
 

OFERTANT, 
_________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 4 

OFERTANT, 
__________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE 

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate 
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă 

 
 
 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia Lucrari de ”Reparatii capitale gard…………………………………………………”, 

Cod CPV: 45342000-6 Montare de garduri, organizată de ……………………………………………………………………………………, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în 

declaraţii, că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 

care dispunem. 

 

 

 

 
 
Data completării:______________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                                        FORMULAR 5                                                                        

 ......................................... 

 (denumire/nume ofertant) 

 

FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 

               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

........................................................................................ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

               (denumirea/numele ofertantului)  

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm .......................................................................           

(denumirea serviciului ) 

pentru suma de ..................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 

serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea cât mai curând 

posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm prestarea serviciilor în ............................................... 

(perioada în litere şi în cifre). 

 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, (durata în litere şi cifre) respectiv 

până la data de ...................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 



4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

                               

 OPERATOR ECONOMIC                                                                                        

       ______________ 

      (denumirea/numele 

 
 

 



FORMULAR 6 
 

Scrisoare de înaintare a ofertei 
 

Către .......................................................................................... 
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Ca urmare a solicitari de oferta din......................... (ziua/luna/anul), pentru atribuirea 

contractului.................................................................................... 

………………………......................………...(denumirea contractului de achiziţie publică), noi 

................................................................................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem 

alăturat următoarele: 

1.  Oferta; 

2. Persoana de contact a ofertantului: 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

   

 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data completării ................................  

Cu stimă, 
Operator economic, 

.............................................. 
(semnătura autorizată şi stampila) 
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MODEL 
 

CONTRACT  

pentru execuție de lucrări de reparații la obiectivul: 

“ ………………………………………………..” 

din cadrul CSEI ”Delfinul” Constanța 

 
 
1. Preambul 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și al 

Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul 

contract de lucrări de reparații curente la obiectivul “ ………………………………………………..” 
 
între 

 
CSEI ”Delfinul” Constanța, cu sediul în mun. Constanța, str. Semănătorului, nr.8, judeţul 

Constanța, CUI 4515590, telefon 0241/514123, fax 0241/514122, e-mail: scsp1cta@yahoo.com,  
reprezentată prin d-na Radoslav Simina-Ioana – directorul unității, în calitate de achizitor, pe de o 
parte 
        şi ______________________________________________, cu sediul în __________________, 
__________________________________________,  telefon ____________fax ________________, 
număr de înmatriculare ____________________, cod fiscal _____________________________, 
cont virament ___________________________ deschis la Trezoreria ______________, reprezentată 
prin __________________ – __________, în calitate de Prestator (executant de lucrări), pe de alta 
parte. 
 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie 
exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile 
prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; fie exclusiv execuţia, fie 
atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii 
care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă 
asupra tipului sau proiectării construcţiei 
b. părţile contractante – sunt achizitorul şi prestatorul aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract 
c. achizitor - este beneficiarul lucrărilor realizate în baza Contractului, precum si succesorii legali ai 
acestuia. Achizitor are acelaşi înteles cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanta în înţelesul 
legislaţiei achiziţiilor. 
d. prestator  - este persoana juridica/ fizica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita, 
responsabila cu realizarea obiectului Contractului. 

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE   
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA   
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

(CSEI) ”Delfinul” Constanța 
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f.  contract – acordul de voinţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat 
în scris între unul sau mai mulţi operatori economici, numit prestator şi una ori mai multe autorităţi 
contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
sale asumate prin contract. 
g. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
h. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie de lucrări ca fiind plătibilă 
de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
i. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferente 
lucrarilor executate conform contractului; 
j. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil,  
care împiedică să fie executate obligatiile ce le revin părţilor, care nu poate fi creat, controlat sau 
modificat de către una dintre părti, care nu este urmarea faptei acesteia sau  
a persoanelor pentru care aceasta este ţinuta a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe  
care părţile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei parti şi care, odată 
apărute, nu au putut fi evitate sau depaşite de catre părti, potrivit prezentului  
contract şi sunt constatate de o autoritate competenta 
k. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către prestator  în scopul asigurării 
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  
l. subcontractant – înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care 
executa şi furnizeaza anumite parţi ori elemente ale lucrarilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc 
activitaţi care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fata prestatorului/prestatorului 
de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;  
m. act adiţional  - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
n. zi - zi calendaristică. 
 
3.Condiții generale 
3.1. Interpretare 
3.1.1 - In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.1.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 
 
3.2. Prioritatea documentelor 

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează 
reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, achizitorul va emite către  
prestator toate instrucţiunile necesare. În situaţia în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, 
intervin conflicte intre prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala 
prevederile Caietului de Sarcini. 
 
3.3. Legea  

Legea Contractului este legea română. 
 
3.4. Comunicarea  

În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către achizitor sau prestator, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi 
redactate în limba romana şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.  

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
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Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata 
are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să execute  lucrările de reparaţii curente pentru următorul obiectiv:    
“ ”Reparații capitale gard – Lot …. – Împrejmuire latură …….” din cadrul CSEI ”Delfinul” 
Constanța în perioada convenită și in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate.  
 
5. Pretul contractului 
5.1 - Preţul unitar al lucrărilor care fac obiectul contractului este după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Cant. 
Codul CPV Preţ unitar  

lei (fără TVA) 
Valoare totală  
lei (fără TVA) 

Valoare totală 
 lei (cu TVA) 

1 
Lucrări de reparații 
capitale gard 

1 
45342000-6 

   

 
5.2 - Valoarea contractului este de  _____________________ lei, la care se adaugă T.V.A. 
_______________ lei, rezultând o valoare totală a contractului de  _______________ lei (cu T.V.A.), 
și va fi plătit de către achizitor în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepţia lucrării. 
 
6. Durata contractului 
6.1     Termen maxim de execuție:  90 de zile lucratoare de la emiterea ordinului de începere a 
execuției lucrărilor. 
6.2 Întârzierea execuției lucrărilor  va fi acceptată în următoarele cazuri: 
         a) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează prestatorului şi nu a survenit prin 
încălcarea contractului de către acesta; prestatorul este îndreptăţit să solicite în scris prelungirea 
termenului de executare a  oricărei părţi din lucrare. 
 Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a prestatorului de 
executare a obligatiilor contractuale obliga prestatorul la informarea promptă, in termen de 5 zile, a 
Achizitorului. 
     La primirea solicitării motivate din partea prestatorului, achizitorul va lua în considerare toate 
detaliile justificative furnizate de către prestator şi, dacă este cazul, va prelungi durata de execuţie a 
lucrărilor, numai prin act adițional aprobat de ambele părți.  
         b) în cazul în care achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui,  
achizitorul va aduce la cunostinta prestatorului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la 
data la care a luat cunoştinţa despre aceasta, cu consecinta dreptului prestatorului, conditionat de 
notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista execuţia lucrărilor. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 - Prestatorul va începe execuția lucrărilor după emiterea unui ordin de execuție a lucrărilor de 
către achizitor. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada 
de evaluare; 

c) graficul de execuţie a lucrărilor fizic şi valoric; 
d) garanţia de bună execuţie; 
e) contractele cu subcontractanţii, dacă este cazul; 
f) acordul de asociere, dacă este cazul; 
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g) acte adiţionale, dacă este cazul. 
 
9.  Obligatiile principale, privind execuția lucrărilor, ale prestatorului 
9.1. Prestatorul va executa si termina lucrările în conformitate cu prevederile Contractului si 
instructiunile Achizitorului si va remedia orice defectiuni ale lucrărilor. Prestatorul va asigura în 
totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei 
lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.   
9.2 - Prestatorul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, 
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
9.3 - La semnarea prezentului contract, Prestatorul  are obligaţia de a prezenta Achizitorului, spre 
aprobare, Graficul de execuție a lucrărilor fizic şi valoric. 
9.4 - Prestatorul are obligaţia de a respecta graficul de execuție a lucrărilor fizic şi valoric. 
9.5. - (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor prestatorului va fi ţinut de acesta în 
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
 (3) Prestatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care prestatorul trebuie să le întocmească 
sau care sunt cerute de achizitor. 
(4) Prestatorul are obligaţia de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care 
au facut obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat 
ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu reprezentantul beneficiarului, 
atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari.  
(5) Prestatorul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de 
personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 
9.6 Prestatorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care prestatorul consideră că 
dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în 
scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu 
excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
9.7 - (1) Prestatorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane 
necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) Prestatorul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile 
sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii 
contractului 
(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, prestatorul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, 
în scris, de către proiectant.  
9.8 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor contractate şi a remedierii viciilor ascunse, prestatorul are 
obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 
şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 
său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în 
starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de 
către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau 
al asigurării confortului riveranilor;  
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iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru. 

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 

9.9 - Prestatorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere 
a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  
9.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor contractate şi a remedierii viciilor ascunse, prestatorul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 
mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Prestatorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine prestatorului. 
9.11 - (1) Prestatorul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 
cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 
propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; prestatorul va selecta traseele, va alege şi va folosi 
vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în 
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi 
pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 
distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
 (2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor 
reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, prestatorul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se afla pe traseul şantierului.  
9.12 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, prestatorul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Prestatorul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
9.13 - Prestatorul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor. 
9.14. - Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele documente: 

a) procese verbale de recepţie; 
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 
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d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, 

verificări şi încercări). 
9.15. (1) Prestatorul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea 
lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.  

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, numai 
după terminarea acestei instruiri. 
9.16. - (1) Prestatorul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie 
pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu 
sunt suficiente. 
(2) Prestatorul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor 
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice. 
(3) Prestatorul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute 
de legislaţia aplicabilă în domeniu. 
(4) Prestatorul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de 
depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la 
dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.  
9.17 - (1) Prestatorul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier. 
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul prestatorului, personalul achizitorului şi oricare 
alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată prestatorului de către achizitor. 
(3) Prestatorul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum 
şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările 
şi instrucţiunile autorităţilor competente.  
(4) Prestatorul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în 
care este nevoie prestatorul va asigura şi împrejmuirea şantierului. 
(5) Prestatorul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole 
pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu 
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la 
nevoie păzite. 
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să 
fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente 
de către prestator aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi 
dispozitive de semnalizare. 
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, prestatorul este responsabil, în aceleaşi 
condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este 
întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 
9.18 - Prestatorul şi personalul destinat execuţiei lucrărilor va respecta în totalitate regulile impuse de 
achizitor privind accesul în incinta locatiei achizitorului, precum şi regulile impuse referitoare la 
normele şi traseele de deplasare din incinta achizitorului. 
9.19- Prestatorul se obliga sa detalieze, prin situaţii de lucrări toate cheltuielile efectuate pentru 
organizarea de şantier si diverse şi neprevăzute, în caz contrar beneficiarul nu va efectua plăţile 
respective. 
9.20 – Cheltuielile pentru organizarea de şantier si diverse şi neprevăzute, nu vor fi efectuate fără 
acordul scris al beneficiarului. 
9.21 - Costul consumurilor de utilități necesare realizării obiectivului, apa și energie electrică precum 
şi costul orelor de funcționare, pentru utilajele necesare realizării obiectivului revin Prestatorului. 
 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrările prestate in termenul convenit. 
10.2 – (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea 
facturii de catre acesta. 
(2) Termenul de plată este de 30 de zile de la emiterea facturii. 
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11.  Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1. În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti achizitorului penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a fiecărei obligaţii neîndeplinite ori îndeplinite necorespunzător. 
11.2. Penalităţile precizate la art. 11.1. vor fi de 0,02% din valoarea fără T.V.A. a obligaţiilor 
contractuale nerealizate, ori îndeplinite necorespunzător, pe zi de întârziere până la 
îndeplinirea efectivă a acestora, astfel cum au fost asumate. 
11.3. Dacă prestatorul nu plăteşte de bunăvoie penalităţile stabilite conform art. 11.2., achizitorul are 
dreptul să procedeze la stingerea creanţei, prin încasarea sumelor cuvenite din valoarea garanţiei de 
bună execuţie sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale emise, cu o 
notificare prealabilă. 
11.4. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul legal prevăzut în Legea nr. 
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a 
unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante, atunci prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi, potrivit normelor 
legale precizate. 
11.5 Prestatorul se va considera aflat în întârziere prin simpla neîndeplinire a obligaţiilor contractuale 
în termenele stabilite, fără a mai fi necesare alte formalităţi din partea achizitorului. 
11.6 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma intră în faliment, cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
prestatorului.  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
12. Subcontractanți 
12.1 Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu 
achizitorul.  
12.2 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie 
furnizarea catre Achizitor a contractelor incheiate de catre prestator cu subcontractantii nominalizati 
in ofertă sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda 
obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor 
subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta 
prestatiilor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului ( daca este cazul). 
12.3. Prestatorul are dreptul  de a    inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a 
Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in 
conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice. 
12.4 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada de 
implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre prestator in vederea obtinerii 
acordului Achizitorului intr-un termen rezonabil  si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de 
momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti. 
12.5. In situatia prevazuta la art.12.3., prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de 
implementare a contractului, in urmatoarele situatii: 

a)  inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta și ale caror activitati au fost indicate in 
oferta ca fiind realízate de subcontractanti; 

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care 
lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea 
subcontractarii acestora. 

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 
12.6. In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte: 
  - o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a 
propunerii tehnice depusa de catre prestator  la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii. 
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 - contractele de subcontractare incheiate intre prestator si noii subcontractantii ce vor cuprinde 
obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii  cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legale, valoarea aferenta activitatii ce va face 
obiectul contractului. 
- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică 
12.7. Dispozitiile privind includerea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie 
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
12.8. In vederea finalizarii Contractului,  Achizitorul poate solicita, iar prestatorul se obliga sa 
cesioneze in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, prestatorul 
obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o 
asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea 
contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea prestatorului fata de 
Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
12.9 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte 
formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care prestatorul subcontractează/ 
cesionează drepturile şi obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, în lipsa unui 
acord scris prealabil al Achizitorului.   
 

Clauze specifice 
 
13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de 5 % din preţul 
contractului, fără TVA. Garanţia de bună execuţie constituie prin reţineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi parţiale. Prestatorul se obligă să deschidă un cont la dispoziţia autorităţii 
contractante, la o unitate a Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 
acestuia şi în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului și să depună suma de 1% din 
valoarea contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie 
publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din 
sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună 
execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, 
precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele 
prestatorului, purtător de dobândă în favoarea acestuia, pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu 
avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei 
Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căruia este constituită garanţia de bună 
execuţie. Achizitorul  are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi 
îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. 
 Garanţia de bună execuţie va fi prezentată, în original, conform clauzelor contractuale.  
 Eliberarea garanției de bună execuție se va face conform prevederilor art. 42,  alin.(3) şi (4) 
din Anexa la H.G. 395/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare.  
              Garanţia de bună execuţie se contituie şi se prezintă, în original, în cel mult 5 zile lucrătoare 
de la data semnării contractului.  
             Garanţia pentru bună execuţie va fi valabilă încă 14 de zile de la data întocmirii şi aprobării 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca achizitorul nu a ridicat pană la acea dată 
pretenții asupra ei. 
13.2 -  Utilizarea garanţiei de bună execuţie se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât 
contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost 
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună 
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execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul 
rămas de executat.    
13.4 - Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie astfel: 
a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor, la solicitarea prestatorului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe 
baza procesului-verbal de recepție finală. 
 
14. Alte resposabilitati ale prestatorului 
14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa lucrările prevazute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice 
alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care 
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 
contract. Prestatorul se obligă sa supravegheze executarea lucrărilor conform prevederilor caietului de 
sarcini. 
14.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia lucrărilor in conformitate cu graficul de 
execuție de lucrări prezentat în propunerea tehnică. Totodată, este răspunzator atat de siguranta 
tuturor operatiunilor si metodelor de execuţie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe 
toata durata contractului. 
14.3 - Orice referire din cuprinsul documentatiilor (inclusiv a caietelor de sarcini), prin care se indica 
o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet 
de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea sau 
echivalent. Ofertantul va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un 
drept de proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu 
sunt confidentiale. 
 
15. Alte responsabilitati ale achizitorului 
15.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
16. Receptii si verificari  
16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrărilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
16.2 - Recepţia va consta în verificarea conformităţii execuţiei lucrărilor cu cerinţele stipulate în 
prezentul contract şi în Caietul de sarcini. În cazul în care toate lucrările de reparaţii corespund cu 
cerinţele din prezentul contract se va întocmi un Proces-verbal de recepţie semnat de reprezentanţii 
achizitorului şi ai prestatorului, fără obiecţiuni. 
16.3 - În situaţia identificării unor neconformități în executarea lucrărilor, documente lipsă, 
incomplete sau inadecvate se va încheia un Proces-verbal de neconformitate de către reprezentanţii 
achizitorului şi ai prestatorului.  
16.4 - Dacă pe parcursul executării lucrării sunt necesare clarificări punctuale, proiectantul va întocmi 
documentaţiile aferente în regim de urgenţă şi fără costuri suplimentare. 
16.5 - Neefectuarea recepţiei în termenul stabilit dă dreptul achizitorului de a calcula și a pretinde 
plata de penalităţi de către prestator, prevăzute la pct. 11.1 şi 11.2.       
16.6 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligatia de a notifica, in scris, la cererea prestatorului, identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru acest scop. 
 
 
17.  Garanţia  lucrării 
17.1. Garanţia lucrării este diferită de garanţia de bună execuţie a contractului. 
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17.2. Garanţia lucrării este conform prevederilor din Caietul de sarcini, adică 24 luni de la data 
semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
 
18. Terminarea lucrărilor 
18.1. Terminarea lucrărilor  
Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de 
părţi,termen care curge împotriva Prestatorului de la data precizată în Ordinul de Începere a lucrărilor.  
18.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a obţine autorizaţii pentru toate echipamentele din cadrul 
investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în următoarea 
succesiune: 
    (a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale 
pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de 
siguranţă în următoarea etapă; 
    (b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra 
că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, în 
toate condiţiile admisibile de funcţionare;  
    (c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot funcţiona în 
condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului. 
(2) În timpul funcţionării de probă, prestatorul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata pentru 
efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a demonstra că lucrările 
corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului. 
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract. 
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de efectuare a 
probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului. 
(5) Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, prestatorul va transmite achizitorului 
documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să 
poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucrărilor. 
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului. 
18.3 – Înştiinţarea de Recepţie 

(1) La finalizarea lucrărilor, prestatorul are obligaţia : 
- de a notifica, în scris, achizitorului atunci cand considera lucrarile finalizate, cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. 
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, cu modificarile si completarile; 
- că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie; 
-de a elabora un set complet de înregistrări  ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând 
amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate 
pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Suplimentar, prestatorul are obligaţia de a 
prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt 
executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului; 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în 
care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate prestatorului, stabilindu-se şi 
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a prestatorului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
18.4. Pe baza stadiilor fizice a lucrărilor executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în 
care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi 
notificate Prestatorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. In cazul in care nu 
sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri, Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un 
tert Prestator, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie constituita de 
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Antreprenor. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, se va incheia procesul - 
verbal de stingere a obiectiunilor ce va fi transmis de catre Prestator  Achizitorului. 
18.5.  Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completa a tuturor lucrărilor 
prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu 
reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevazute de lege. În funcţie de constatările făcute 
Achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepţia. 
18.6.  Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Prestatorul 
de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie a 
Lucrărilor.      
18.7.  Prestatorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necalitative indicate de 
Comisia de receptie. 
18.8.  Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de 
garanţie.  
 
19. Remedierea defecțiunilor 
19.1. Remedierea Defecţiunilor  
În orice moment înainte de expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, Achizitorul poate să înştiinţeze 
Prestatorul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
    Prestatorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecţiuni datorate faptului 
că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului. 
    Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. 
Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin 
notificarea Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala 
Antreprenorului.  
19.2. Desfacerea şi Testarea   
19.2.1. Achizitorul poate dispune la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele neprevăzute şi 
comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de 
Achizitor, cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau testări, 
Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ.  
Prestatorul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o Modificare.  
19.2.2.  Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
19.2.3.  Prestatorul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor şi 
încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Prestatorului. 
19.2.4.  Prestatorul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si 
aprobarea Achizitorului. 
19.2.5.  Prestatorul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt 
finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. In caz contrar, Prestatorul are obligaţia de a dezveli orice 
parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte 
sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul. 
20. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
20.1 - Prestatorul are obligatia de a incepe executarea lucrărilor imediat ce s-a emis ordinul de 
începere a lucrărilor.   
20.2 – Lucrările executate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a 
fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de executare, trebuie finalizate in termenul convenit de 
parti, termen care se calculeaza de la data ordinului de începere a lucrărilor. 
20.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de executare, acesta 
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei / perioadelor de 
executare asumate in graficul de executare se face cu acordul partilor. 
20.4 – Cu excepția prevederilor clauzei privind forța majoră și în afara cazului în care achizitorul este 
de acord cu o prelungire conform clauzei 20.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a solicita majorări de întârziere prestatorului, astfel cum este prevăzut la punctul 11.1 
şi 11.2.    
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20.5.  Dacă Prestatorul nu demarează lucrările în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea ordinului 
de începere a lucrărilor, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, cu un preaviz de 5 
zile, fără alte compensații. 
 
21.    Modificări şi Revendicări  
21.1. Dreptul de a Modifica  
(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 
conditiile prevazute în legislația aplicabilă, prin act adițional, cu acordul ambelor părți. 
21.2. Notificarea Promptă  

Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa 
unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia lucrarilor.  
             Dreptul prestatorului la prelungirea Duratei de Execuţie va fi limitat la timpul și care i-ar fi 
revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile necesare.  
 
22. Modalități de plată 
22.1. Plata lucrărilor de reparaţii contractate se face pe baza următoarelor documente:  

a) factura fiscală în original (semnată și ștampilată) întocmită în baza situației de lucrări 
verificate de dirigintele de șantier și acceptate de reprezentantul Achizitorului. 

b) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării. 
22.2. Plata se va face în lei prin ordin de plata în contul Prestatorului deschis la Trezorerie, cont 
precizat la art. 1 din prezentul contract. 
22.3. (1) Se pot face plăți parțiale de până la 50% din valoarea totală a contractului,  la cererea 
Prestatorului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului, verificate de dirigintele de 
șantier și însușite/acceptate de reprezentantul Achizitorului. 

Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorie, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.  
  (2)  Plățile parțiale se efectuează, pe baza facturii fiscale transmise de către executant, emisă 
în temeiul situațiilor de plată acceptate de achizitor și nu influențează responsabilitatea și garanția de 
bună execuție a  executantului. 
 
23. Ajustarea pretului contractului 
23.1 - Pretul contractului este ferm pe toată durata de valabilitate a contractului. 
 
24. Amendamente  
24.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului, cu excepţia preţului acestuia, care rămâne ferm până la finalizarea tuturor obligaţiilor 
contractuale, cu respectarea  prevederilor legislației aplicabile. 
 
25. Forta majora 
25.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
25.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 
limitarii consecintelor. 
25.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti încetarea 
cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare. 
25.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
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26. Solutionarea litigiilor 
26.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
26.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte se poate adresa instanţei de judecată 
din circumscripţia căreia se află sediul achizitorului.    
 
27. Cesiunea  
27.1. Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract cu acordul 
scris al Achizitorului, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate şi asumate iniţial.  
 
28. Alte precizări 
28.1 - Orice adăugire, completare sau modificare a acestui contract este valabilă şi opozabilă între 
părţile contractante, numai dacă rezultă în mod expres dintr-un document scris, datat şi semnat de 
ambele părţi. 
28.2. Prestatorul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor neuzuale ale prezentului contract, așa 
cum sunt ele definite de prevederile art. 1.203, Cod Civil, precum și cele pe baza cărora se realizează 
evaluarea performanței în cadrul Contractului, și declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin 
conținutul acestora precum și efectele lor juridice. 
 
Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal  
 
28.3 Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în 
vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale și, cu excepția cazului în care 
este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului 
fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării 
sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt puse la dispoziție în scopul executării  
Contractului, decizia finală va aparține Achizitorului. Obligaţia de confidenţialitate subzistă fără 
limitare de timp şi indiferent dacă s-a încheiat cooperarea între Părţi. 
28.4 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 
informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, 
A.N.A.F., etc.) – conform prevederilor legale aplicabile. 
 
29. Dispoziţii finale  
29.1 - Prezentul contract a fost incheiat, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte 
contractanta, la sediul persoanei juridice achizitoare. 
 
 
 
                     ACHIZITOR,                 PRESTATOR, 

CSEI ”Delfinul” Constanța     
                 

Director,                                             
             Radoslav Simina-Ioana                                                
  
    




