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S.C. WALCOMP SRL  

Nr. Reg: J21/ 384/ 1994 

CF:         5905965  

Sediu : str. Matei Basarab , bl MB4 ,sc A,etaj1 Slobozia , jud. Ialomița  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Caiet de sarcini 
                  Reparații curente  - Înlocuire ÎNVELITOARE acoperiș grădiniță                         

 
                                      
 

                                                      Proiect  nr. 35/2018 

 

                                                                                                                                      

 
 

  obiectiv  :     Grădinița cu program normal   , com. Traian , jud. Ialomița  
 

 
 
 
 
 
 

   Beneficiar:     Primăria TRAIAN , com. TRAIAN , jud. IALOMIȚA 
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1.  DATE GENERALE  

1.1  Denumirea  lucrărilor  

 Reparație  curentă  - Înlocuire învelitoare din tabla zn 0,4mm  cu tabla metalică profilată  (tabla 

tip țiglă )     RUUKKI MONTERREY 30 – 0,5mm grosime          -  Grădinița cu program normal , 

com. TRAIANU  , jud. IALOMȚA 

1.2  Ordonatorul principal de credite  

  UAT Traianu ,  jud. Ialomița   

 

1.3  Autoritatea contractantă 

  UAT Traianu  ,  jud. Ialomița   

 

1.4  Amplasament  

Gradinidința cu program normal a comunei Traian este amplasată în nordul comunei pe str. 

Grădinitei . 

 

1.5 Scopul executării lucrărilor  
 
Beneficiarul dorește să execute lucrări de reparații la acoperișul Grădiniței cu program 

normal  al comunei TRAIAN  , întrucât numai corespunde din punct de vedere tehnic si calitativ , 

scopului pentru care acesta  a fost realizat . Reabilitarea acestuia , prin înlocuirea învelitorii 

apare ca o necesitate urgentă , având  în vedere necesitatea desfășurării în bune condiții a 

activității specifice instituției de ocrotire a copiilor si creării  unui  cadru adecvat pentru 

desfășurarea muncii angajaților acestei grădinițe . 

La data de 01.10 2018  , în interiorul clădirii au fost identificate zone ,destul de numeroase , 

în care sunt vizibile degradări ale încăperilor ,ca urmare a infiltrațiilor provenite din precipitații 

atmosferice  . Printr-o analiza minuțioasă a învelitorii existente din tabla zincată  ,  s-a   constatat 

că acesta este spartă în mai multe locuri , are proțiuni care au ruginit si de asemenea  are si 

unele deficiențe de montaj , mai ales în jurul cosurilor de fum  .  

Cele menționate demonstrează că procedura de reparare a învelitorii  nu este rentabilă din 

punct de vedere economic , nefiind durabilă în timp si nu poate fi realizată deoarece accesul pe 

acoperiș ar deteriora si porțiunile de învelitoare încă nedistruse  , iar demontarea acestora ar 

duce la imposibilitatea folosirii ulterioare ( prin tehnologie după demontare tabla zincată  nu 

poate fi recuperat în totalitate ) 

Totodată , apa din infiltrații deteriorează elementele de structură ( popi, căpriori etc. ),în timp 

compromițând toată structura de rezistență a acoperișului.  

  

Montarea învelitorii existente din tabla zincată  este realizată  pe o astereală din scândură 

brută , prin intermediul unor cleme din tablă zincată   . Prin vizualizare pe teren s-a constatat 

faptul că astereala este afectată foarte putin ;doar in zonele de infiltratii , dar invelitoarea prezintă 

degradări majore care conduc la înlocuirea acesteia  . Deci refolosirea lor este exclusă. 
?  

Urmare a celor constatate s-a luat decizia de a se înlocui învelitoarea existentă ,cu o 

învelitoare din tabla profilată ambutisată (tablă tip țiglă ) RUUKKI MONTERREY 0,5 mm ,cu o 

încarcare aproximativă de 5 kg/mp ,  ceea ce o face compatibilă din punct de vedere al greutății 

proprii cu cea inițială  
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1.6 Descriere tehnică si funcțională   

 

Clădirea Grădiniței cu program normal  , este o clădire construită între anii  1960-1970 , 

cu o forma regulată în plan  -  ( in formă de U sau  trei dreptunghiuri )  cu o arie construită la sol  

Ac = 518,04   mp . Regimul de înălțime PARTER  

Acoperișul este de tip  șarpanta din lemn pe scaune , sprijinită pe grinzile  din lemn de 20 

cm inălțime  ale tavanului  , si ancorată perimetral de acestea  prin intermediul unor ancore 

metalice din oțel beton Φ 8mm OB37 dispuse conform planurilor si sectiunilor existente .  

Învelitoarea existentă este din tabla zincată de 0,4 mm  pe astereală din scîndură brută . 

de asemenea exista la nivelul invelitorii 5 lucarne de aerisire prevazute cu geamuri simple  

 

1.6.1  Lucrări propuse  

Se propun executarea următoarelor lucrări de reparații : 

1. Desfacerea  învelitorii existente , din tabla zincată .  

2. Demontare jgheaburilor  existente fără recuperare  . 

3. Demontarea instalatiei de paratrăznet ,în vederea înlocuirii  

4. Dezafectarea in totatalitate a celor 5 lucarne ( structura lemn , geam astereala 

invelitoare etc. ) 

5. Înlocuire astereala din scândură pe portiunile deteriorate si în dreptul lucarnelor 

dezafectate  

6. Montare schela de lucru  

7. Montarea luminatoarelor  de tip FAKRO  

8. Montare folie anticondens  

9. Montare șipcă si contrasipcă din lemn de rășinoase 30 x 50 mm 

10. Montare învelitoare din tablă din oțel profilată ( țiglă metalică ) inclusiv accesoriile 

de tinichigerie aferente ( sorturi , coame , dolii, etc .) Tabla tip țiglă va fi RUUKKI m va avea  0,5 

mm grosime .Se va avea in vedere tehnologia specifică fiecărui producător , astfel încât să se 

poată asigura o garanție tehnică de 30 ani pentru produs  

11. Montarea  jgheaburilor si burlanelor metalice  

12. Montare parazăpezi pe acoperiș  

13. Montarea unui nou paratrăznet  pe acoperis – platband zincat de 25 x4  

14. Montare coborâri pe  perete si înlocuire piese de separație  

 

Tehnologia de execuție,condițiile de calitate ,condițiile de calitate si recepția , vor 

corespunda legii 10/1995 actualizată , precum si normativelor pentru construcții din lemn ,în 

vigoare la data 01.10.2018 

   Principalele categorii de lucrări sunt conform listei de cantittăți , acestea cuprinzând si 

cantitățile de lucrări aferente . 

 

Totalitatea avizelor si acordurilor necesare ,  intra în sarcina beneficiarului . 

Amenajarea si organizarea șantierului , delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a 

diverselor materiale ,amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de executant , si de 

subcontractorii menționați la ofertare ,pentru realizarea lucrărilor proprii , sunt în 

responsabilitatea executantului . 

Locația depozitului de materiale va fi indicată de beneficiar . 

Executantul ( constructorul) va asigura echipamentul de protecție necesar pentru 

personalul executant din șantier 

Beneficiarul  nu asigură forță de muncă pentru acest șantier.  
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2.  DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII  

2.1 Amplasament  Teren  

Terenul aferent construcției este situat în comuna TRAIAN  , jud. IALOMȚA, cu acces 

din strada GRĂDINIȚEI  

2.2 Caracteristicile principale ale construcției existente 

 

- Suprafață  învelitoare   ( în planul acoperisului ) – A invelitoare  =   692,81mp 

- Regim de înălțime    - PARTER  

- Înălțime la streașină  -   +4,20 m 

- Înălțime la coamă  -     + 6,85  m 

- Clădirea este în prezent sediu de instituție publică , funcționarii publici desfășurând 
activități specifice .Lucrările de înlocuire a învelitorii trebuie efectuate fără a afecta 
activitatea instituției 

2.3. Instalații aferente construcției  

Clădirea este branșată la utilități . Beneficiarul va avea în vedere asigurarea energiei 

electrice  necesare desfășurării lucrului pe șantier 

 

3.  Condiții tehnice de calitate si executarea lucrărilor  

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile generale de calitate pe care trebuie să le 

îndeplinească lucrările de construcții precum si verificările ce trebuie efectuate pentru a se 

constata dacă aceste condiții au fost îndeplinite conform legii 10/1995 si normativelor C56-1985 , 

Np 069 – 2010 , Ordinului 1013/873/2001 

3.1  Condiții de calitate impuse constructorului 

Conform legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții , toți factorii implicați trebuie să 

aplice un sistem propriu de conducere si  asigurare a calității prin care să se asigure că respectă 

tehnologiile de execuție . Constructorul este obligat să aibă un responsabil tehnic atestat cu 

execuția , pentru lucrările specificate în prezentul proiect . 

Aceste obligații privind calitatea trebuie să conțină referiri cu privire la : 

-  calitatea materialelor utilizate (materiale si produse cu agrement tehnic pentru România , 

însoțite de certificate de conformitate ) 

- executarea lucrărilor numai cu tehnologii pentru care există procedurii , cuprinse în 

sistemul propriu de asigurarea a calității 

- efectuarea tuturor verificărilor prevăzute în standarde si normative specifice pentru 

lucrările sau fazele de execuție (verificări privind recepția materialelor , fise tehnice de punere în 

operă , verificări după fazele principale de executie , etc.) 

- efectuarea de probe si încercări pe materiale , conform frecventei stabilite de normele în 

vigoare  

 

Controlul calității lucrărilor , în timpul execuției si la recepția la terminarea lucrărilor, se face   

conform prevederilor din normativul pentru verificarea si recepția lucrărilor de construcții si 

instalații aferente , indicativ C56-85  si din procedurile proprii de execuție. 
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4 . EXECUTIA LUCRĂRILOR DE INLOCUIRE ÎNVELITOARE  

4.1  Demolări si desfaceri  

 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR  

 

Desfacerea învelitorii vechi din tabla zincată si demolarea lucarnelor existente  se va 

face manual , fără afectarea structurii de rezistentă a șarpantei . Acesta operațiune va începe 

numai după montarea schelei exterioare si asigurarea căilor de circulație , atât la sol cât  mai 

ales pe acoperișul clădirii .  Dacă suprafața pe care trebuie să lucreze muncitorul este acoperită 

de gheață , lucrările se vor opri . 

ABATERI, TOLERANŢE ŞI VERIFICĂRILE ACESTORA  

Nu este cazul   

 

VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPTIEI 

Se va verifica starea componentelor șarpantei după desfacerea învelitorii existente . Dacă 

este cazul acestea se vor repara sau înlocui . Se va întocmi proces verbal de lucrări ascunse 

pentru starea stratului suport si proces verbal de remedieri în cazul reparării sau înlocuirii 

elementelor șarpantei  

MĂSURATORI ŞI DECONTĂRI 

Lucrările de demolări si desfaceri se vor plăti de către beneficiar la metru pătrat sau la 

metru liniar . 

 

4.2  Folie anticondens 
 

 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR  

Folia anticondens se va monta după încheierea montajului asterelii din scândura , direct pe 

acesta ,perpendicular pe streașina construcției , prin fixare cu șipci verticale si transversale care 

vor constitui suportul învelitorii  

Benzile se vor monta cu o suprapunere  de 10 cm , atât  pe direcție orizontală cât si 

transversală 
      
 
   MATERIALE si  STANDARDE DE REFERINŢA 
 

SR  EN  1928-2003  Foi flexibile hidroizolante . Foi hidroizolante bituminoase ,de material 

plastic si de cauciuc  pentru acoperiș .Determinarea etanșeității la apă . 
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 SR  EN  1848-2 :2003   Foi flexibile hidroizolante . Determinarea lungimii ,lătimii , 

perpendicularitate si planeitate . Partea a 2-a: Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc 

pentru acoperiș  

 

 SR  EN  1850-2 :2003   Foi flexibile hidroizolante . Determinarea defectelor de aspect . 

Partea a 2-a: Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc pentru acoperiș  

 

SR  EN  13 859-1 :2014    Foi flexibile hidroizolante. Definiții și caracteristici ale substraturilor  

. Partea 1 Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue  

 

 

ABATERI ADMISIBILE 

Nu se admit abateri de formă ,sau de stare tehnică a produsului ( folia trebuie să fie stabilă 

dimensional , să nu permită trecere eventualelor ape din infiltrații , si să nu fie ruptă în timpul 

montajului 

 
VERIFICARI ÎN VEDEREA RECEPŢIEI 

Se va verifica  starea generală a suprafeței rezultate după montaj si documentele de 

calitate puse la dispoziție de constructor . Se va întocmi proces verbal de lucrări ascunse 

 

4.3  Montajul sipicilor din lemn de rășinoase 30x50 mm  

 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR  

 

Învelitorile din panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate se pozează și montează 

pe rigle (pane) metalice sau pe rigle din lemn. Suprafața de reazem/contact va fi de minim 

50mm . 

Șipcile cu dimensiunile de 30x50mm se vor monta în două etape , prima etapă fiind 

montarea sipicilor perpendiculare pe streașină ,  cu rol dublu - de prindere a foliei anticondes și 

de suport pentru șipcile paralele , și a doua etapă –montarea șipcilor paralele cu streșina la 

distanța prevăzută de producătorul de tablă profilată (frecvent 350 -400 mm). 

În streașină este obligatorie montarea a două sau trei șipci una lângă alta pentru a avea 

suport de montaj a sorțului de streașină . Distanța față de marginea streașinii  de la care se 

începe montajul sipicilor paralele este de 300 mm , pentru a putea trece folia anticondens peste 

acestea. Preventiv , se va verifica ca foile de tablă profilată să treacă peste marginea ștreșini , 

cel putin 30 mm (sau mai mult ) pentru ca apa din precipitații să ajungă în jgheabul colector . 

Prinderea șipcilor de astereală se va face cu cuie de 5 sau cu holtzsuruburi pentru lemn 

de 3,5 mm diametru și cu lungimea adecvată . 
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                MATERIALE si  STANDARDE DE REFERINŢA 
 
SR  EN  335-1 :2007    Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate din lemn  . Definiția 

claselor de exploatare  . Partea 1 Generalități  

SR  EN  335-2 :2007    Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate din lemn  . Definiția 

claselor de utilizare   . Partea a 2-a . Aplicație la lemn masiv 

SR  EN  336:2004        Lemn pentru construcții  . Dimensiuni si abateri admisibile  

SR  EN  338: 2010       Lemn pentru construcții  . Clase de rezistență  

SR  EN  14081 -1 +A1 :2011 Structuri de lemn . Lemn de construcții cu secțiune 

dreptunghiulară clasificat după rezistență  

 

 

• Şuruburi cu cap înecat pentru lemn - STAS 1452; 

• Cuie filetate - STAS 2111-71 (tip B sau D); 

 
 

ABATERI, TOLERANŢE ŞI VERIFICĂRILE ACESTORA  

Abatere standard de planeitate   -  2 mm / 2ml  . Măsuratorile se vor executa în prezenta 

dirigintelui de șantier , si vor viza puncte diferite din planul acestei  

Abateri admisibile în secțiune transversală    (conform SR EN  336 -2004 ) 

                                                 Clasa 1 de toleranță  

 

 

VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPTIEI 

Se va verifica modul de fixare si planeitatea suprafeței. De asemenea se va verifica 

umiditatea relativă a sipcilor din lemn  . Acesta nu trebuie sa depășească 20 %  ( conform                                 

SR EN 1995-1-1-2004/NB 2008 Anexa naționala , avem clasa 2 de exploatare )  .Se va verifica 

dacă nu sau produs degradări în timpul montajul ( șipci rupte sau plesnite ) , sipca să fie fără 

noduri care să depășească 45% din secțiunea transversală , și modalitățile de fixare pe suport . 

După încheierea montajului caroiajului de sipci , folia anticondens se va curăța (măturare, 

suflare cu aer comprimat ) și inspecta pentru a nu exista ruperi sau desprinderi ce pot aparea în 

timpul montajului șipcilor . Se va întocmi proces verbal de recepție calitativă si proces verbal de 

lucrări ascunse . 

MĂSURATORI ŞI DECONTĂRI 

Lucrările de montaj caroiaj din sipci de rășinoase se vor plăti de către beneficiar la metru 

cub . 

4.4  Montajul învelitorii din tablă metalică profilată 0,5 mm grosime  
 

 

DESCRIEREA LUCRĂRILOR  

 

Începerea lucrărilor de montaj a tablei profilate se va face după recepția calitativă a 

acestei si după recepția suportului din șipci de lemn . Înaintea montării foilor de tablă tip țiglă  , 

trebuie verificat dacă cârligele pentru jgheaburi si sorturile de margine (streașină) sunt monate 

corespunzător   

 Montajul se va realiza prin utilizarea de scule si dispozitive adecvate ,( interzis utilizare 
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de polizor unghiular ) conform instrucțiunilor tehnice de montaj ale producătorului .Tabla profilată 

trebuie tăiată cu foarfece electrice sau manuale .Șpanul rezultat trebuie curățat imediat cu o perie 

pentru a nu deteriora suprafața acesteia .  

 Prinderea tablei profilate se va face cu șuruburi autoforante pentru lemn 4,8x35mm , cu 

șaiba cu garnitura din cauciuc la distanta prevăzută de producător . 

Montajul tablei se va face de la dreapta la stânga , sau contrar vântului dominat în această 

zonă , astfel încât marginea de suprapunere cu canal capilar să rămână dedesubt . Se vor monta 

fâșii complete de la streșină spre coamă indiferent de lungimea apei.  

Pentru un rezultat optim al montajului , foile de tablă tip țiglă vor fi dispuse perpendicular 

pe linia de streașină și se va menține aceeași cotă de montaj pe toată lungimea streșinii. 

Ca o măsură de siguranță  recomandăm constructorului trasarea unor linii de ghidaj la 

intervale egale cu lățimea utilă a unei foi de tablă .Perpendicularitate pe streașină poate fi 

determinată folosind metoda triunghiului lui Pitagora ( pe șantier  - vinclu 3,4 ,5 ) 
   După așezarea pe poziție a foilor de tablă se prind mai întâi șuruburile de coasere si 

apoi cele de prindere . Șuruburile de coasere se prind de sus în jos. 

Șuruburile de prindere a panourilor din tablă profilată (4,8 x 35mm ) se vor monta în 

partea dreaptă față de punctul cel mai înalt al profilului ,imediat lângă planul transversal . 

Montarea acestora se începe de la capătul coamei . 

După terminarea lucrărilor de fixare se vor monta celelalte accesorii ale învelitorii , 

etanșări , coame ,piese de trecere etc . 

 

        MATERIALE si  STANDARDE DE REFERINŢA 

 

-  Materiale  -  tablă din oțel , zincată pe ambele pârti , protejată cu vopsea si 
poliester RUUKKI Monterrey 30 culoare RAL 3011 

- Garanție de culoare a tablei  -  10 ani  

- Garanție tehnică a tablei  --   30 ani  

- Grosime nominală -   0,5 mm  

- Greutate pe suprafață -  aproximativ 5 kg/mp 

- Protejarea tablei cu zinc  -   270 - 275  g /mp 

- Start  de acoperire peste vopsea    -   poliester 25 µm 

- Lungimea modului –  350  mm 

- Culoare         –   rosu  RAL 3011  

 

 
  STANDARDE DE REFERINŢA 
 
 
 
SR  EN  10346 : 2015     Produse plate de oțel acoperite continuu prin imersie la cald pentru 
deformare la rece  . Condiții tehnice de livrare  
 

SR  EN  335-2 :2007      Produse plate de oțel acoperite continuu cu materiale organice           
( acoperire în bandă continuă ).Condiții tehnice de livrare  
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SR  EN  517 : 2006       Accesorii prefabricate pentru acoperiș. Cârlige de siguranță pentru acoperiș. 

SR  EN  ISO 1479 :2012      Șuruburi pentru tablă cu cap hexagonal.  

 

 

VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPTIEI 

Se va verifica vizual montajul si etanșeitatea învelitorii și a elementelor de tinichigerie 

aferente , montajul jgheaburilor si burlanelor, etc.    

Verificări scriptice : 

- calitatea materialelor  puse în operă, pe baza certificatelor de calitate si eventual buletin 

de încercări si analize  

Verificări fizice privind : 

- Completa terminare a lucrărilor de învelitori  

- Respectare prevederilor normativului NP 069-2010 , a  detaliilor tip existente la producător 

,și a dispozițiilor de șantier  

Se va întocmi proces verbal de recepție calitativă . 

MĂSURATORI ŞI DECONTĂRI 

Lucrările de montaj învelitoare din tablă tip țiglă sau tablă profilată  se vor plăti de către 

beneficiar la metru pătrat de suprafață de învelitoare  . 

4.5  Montaj instalație de paratrăznet identică cu cea existentă 
 

 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR  

Instalația de paratrăznet este constituită din  

• Element de captare 1 tijă de captare din otel de h = 1,5m ascuțită la virf fixată solid 

de elementele de rezistentă a acoperisului . Obligatoriu la contactul cu elementele 

din lemn se vor prevede izolatori electrici pentru a împieca aparita unui incendiu  

• Elemente de captare orizontale din platbandă zincată de 25 x 4 mm pozitionate prin 

intermediul unor distantieri pe toate coamele acoperisului  

• Elemente de coborîre pe peretii constructiei din platbanda 25 x 4 prevazute la 0,5m 

fată de trotuar cu piese de separatie  

    După executarea  coborîrilor si amlasarea pieselor noi de separatie se va face 
obligatoriu legatura la centura de împămîntare existentă  

 
VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPTIEI 

Se va reverifica rezistența la dispersie a prizei de pămînt si se va emite buletin de verificare 

. Beneficiarul va atasa acest bulentin la cartea constructiei si îl va prezenta comisiei de recepție  

Decontarea se va face la metru liniar de platbenda si la bucata piese de separație  
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5 . RECEPTIA  LA TERMINAREA  LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE  

5.1  GENERALITĂȚI 

 

 . Controlul calității lucrărilor la terminare lucrărilor de  execuție se va face conform 

prevederilor normativului C56-85 – Normativ pentru verificarea calitătii si receptia lucrărilor 

de construcții si instalații aferente caiet XVII _ Învelitori si tinichegerie  

Dispoziile de șantier ,date de proiectant si însușite de beneficiar – cu respectarea legislației 

în vigoare au aceiași putere ca si proiectul de execuție  

Beneficiarul va stabilii o comisie de recepție , care va verifica , atât scriptic cât și faptic 

executarea corectă a lucrărilor de construcții  si a recepției pe faze de execuție , conform 

prezentului caiet de sarcini  

La cererea președintelui comisiei de recepție , constructorul este obligat să pună la dispoziția 

acesteia toate documentele necesare care să ateste calitatea lucrărilor executate . 

În toate cazurile privind prezentul proiect ,în care lipsesc documente ,încercări sau sunt 

incomplete , comisia de recepție nu poate admite recepția . 

Proiectantul și constructorul nu sunt în comisia de recepție dar vor avea calitatea de 

invitați la recepție .  

Proiectantul informează comisia de recepțiea beneficiarului  despre necesitatea 

ignifugării șarpantei existente din material lemnos  , acest lucru fiind consemnat la finalul 

lucrărilor de înlocuire în procesul verbal de recepție. 

 

5.2  REFERINTE LEGISLATIVE CARE STAU LA BAZA RECEPTIEI LA TERMINAREA 

LUCRĂRILOR  

Comisia de recepție va avea în vedere la recepția la terminarea lucrărilor  

o HG nr 373 /2017  privind aprobarea  Modificarea HG273/1994 privind aprobarea  

Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora 

publicat MO 406 /30 mai 2017 

o Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții – republicată în MO partea I nr. 689 din 11 

septembrie 2015 

o Legea nr.163/2016 pentru modificarea si completarea legii nr.10/1995 privind calitatea în 

construcții  

 

6.  NORME DE SECURITATE ÎN MUNCĂ SI PSI   

Constructorul are obligatia conform legii 319/2006 să asigure  respectarea strictă a normelor 

de sănătate și securitate în muncă  

 Acte normative: 

• Legea nr.319/2006 a securității si sănătății în muncă  

• HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate și sănătate pentru locul de 

muncă  

• Legea nr.307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor  

• Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi Norme de dotare cu maşini, instalaţii, 

utilaje, aparatură, echipamente de protecţie şi substanțe chimice pentru prevenirea şi 

stingerea incendiilor  

 

 

 

                                                      Întocmit , 

                                           Ing. Cătălin Matache  
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SITUATIE EXISTENTA
  -Invelitoare existenta din tabla zincata 0,4 mm grosime
  -Astereala din scandura existenta ce se va pastra

-Categoria de importanta a constructiei "C",cladire
 cu importanta normala,conform HG 766/1997(actualizata);

Suprafata existenta invelitoare: 692,81 mp
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CU PROGRAM NORMAL -str. Gradinitei, com Traian, jud. Ialomita
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SITUATIE PROPUSA:
- Desfacere invelitoare si sistem pluvial existent;
- Desfacere lucarne;
- Desfacere paratraznet;
- Se vor monta luminatoare cu iesire pe acoperis, pentru lucrari de intretinere,
(luminator "FAKRO WSZ 54x75 cm");
- Se pastreaza cosurile de fum existente;
- La pazie si streasina nu se intervine decat local ( daca este cazul );
- Se monteaza scandura de streasina si carligele metalice pentru noul sistem pluvial;
- Se monteaza folia anticondens;
- Se monteaza invelitoarea din tabla tip tigla "Rukki Monterrey - rosu RAL3011"
pe suport de sipca si contrasipca din lemn ( inclusiv accesorii );
- Se monteaza noul sistem pluvial ( jgheaburi si burlane metalice "rosu RAL3011",
- Se reface obligatoriu sistemul de paratraznet (Pb zincata 25x4);
- Se monteaza obligatoriu parazapezi.

-Categoria de importanta a constructiei "C",cladire
 cu importanta normala,conform HG 766/1997(actualizata);

Conditii pentru tabla tip tigla :
- Garantie tehnica minim 30 ani;
- Garantie estetica minim 10 ani.
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Jgheab metalic Ø125 Rukki RAL 3011

Burlan metalic Ø90 Rukki RAL 3011

Burete inchidere ba baza tabla

Sort margine tabla
lisa 0,5mm RAL 3011

Opritor zapada

Opritor zapada

Carlig metalic ingropat la 80 cm interax

Detaliul A
scara 1:10

  Invelitoare din tabla tip tigla Rukki Monterrey 30 -0,5 mm grosime - rosu RAL 3011
  Sicpa si contrasipca sustinere invelitoare 5x2,4 cm
  Folie anticondens min 125g/mp
  Astereala lemn existenta
  Capriori existent

Scandura suplimentara de streasina 12 cm latime

Coama semirotunda

Banda de aerisire coama

Detaliul B
scara 1:10

Pop existentPana existenta

  Invelitoare din tabla tip tigla Rukki Monterrey 30 
  0,5 mm grosime - rosu RAL 3011
  Sicpa si contrasipca sustinere invelitoare 5x2,4 cm
  Folie anticondens min 125g/mp
  Astereala lemn existenta
  Capriori existent

Paratraznet nou Pb zn 25x4
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Sectiune transversala propusa
scara 1:50

  Invelitoare din tabla tip tigla Rukki Monterrey 30 -0,5 mm grosime - rosu RAL 3011
  Sicpa si contrasipca sustinere invelitoare 5x2,4 cm
  Folie anticondens min 125g/mp
  Astereala lemn existenta
  Capriori existent
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SECTIUNE PROPUSA SI
DETALII SARPANTA



beneficar      PRIMĂRIA comunei TRAIAN ,jud. Ialomița

Lista de cantitati de lucrari  

Obiectiv :   Reparații curente 2018 - Grădinița cu program normal TRAIAN 

Nr. 

crt
Denumire activitate UM cantitate

1 Demontare  jgheaburi si aruncatoare din tabla zn existente ml 157,10

2 Desfacerea învelitorilor din tabla zn mp 692,81

3
Desfacerea in totalitate a lucarnelor existente                   ( 

desfacerea structura din lemn , asterala , invelitoare etc. )
buc 5,00

4

Inlocuire astereală învelitori din scândură de 24mm executată 

cu scânduri brute la constructii obisnuite , inclusiv adaugarea 

scândurii de streasina  

mp 66,20

5 Schela metalică de inventar mp 448,00

6
Montare luminatoare pentru iesire  pe acoperis tip FAKRO 

WSZ  54x75 cm 
buc 3,00

7

Etansare in jurul cosurilor de fum ( tabla 0,5mm la culoarea 

invelitorii , banda butilica aplicata la rece 15 cm , aceesorii , 

mastic de etansare etc. )

buc 8,00

8 Folie anticondens cu rezistenta la patrunderea apei   W 1 mp 700,00

9 Sipcă si contrasipcă 30 x50mm din cherestea de răsinoase mc 6,65

10

Invelitoare din tabla tip țiglă , RUKKI MONTERREY 30 ,  0,5 

mm grosime , culoare rosu RAL 3011 , inclusiv accesorii de 

tinichigerie ( sort streasina , coame , dolii etc.)

mp 692,81

11

Jgheaburi metalice Ø 125mm - culoare rosu RAL 3011 

,inclusiv accesoriile ( carlige metalice îngropate, îmbinare 

jgheaburi , racord jgheb -burlan , cot etc. )

ml 138,10

12

Burlane metalice Ø 90 mm - culoare rosu RAL 3011 inclusiv 

accesoriile ( bratari de fixare  burlan pe perete , cot 90 ,cot 45 

imbinare burlan etc )

ml 105,00

13 Parazapezi din tabla lisa 0,5mm grosime la culoarea invelitorii ml 184,00

14 Transport materiale incomode  prin purta directă la 30m to 12,50

15
Înlocuire conductor de captare pe acoperisuri , conductorul 

fiind din banda de otel zincata 25 x 4mm , inclusiv accesorii
ml 118,50

Obiect :    Înlocuire învelitoare din tabla zincata  cu învelitoare din tabla tip 

tiglă  de 0,5mm grosime 

constructii 

Refacere Instalatie de paratrăznet 



16

Inlocuire conductor de coborîre sau legare la centura de 

sigurantă instalat pe ziduri , conductorul fiind din banda de 

otel zincata 25 x4 mm 

ml 48,00

17 Inlocuire piesa de separatie pentru instalatia de paratrăznet  buc 7,00

18
Refacerea măsurătorii prizei de pamânt după încheierea 

lucrărilor 
buc 1,00

total cheltuieli directe

cheltuieli indirecte  

profit                    

Total general  ( fara TVA )
TVA 19 %

Total general  

întocmit 

SC WALCOMP SRL

ing. Catalin Matache



S.C. WALCOMP SRL 

Sediu: str. Matei Basarab ,bl MB4 etaj 1 ben. PRIMĂRIA com TRAIAN, jud. IALOMIȚA

             SLOBOZIA, jud. IALOMIŢA  

Nr. crt.Fazele de executie determinate corespunzator 

exigentelor de performanta esentiale, cu 

intocmirea documentelor de santier scrise 

Metoda de control Participa la control

Felul documentului care se 

incheie
Observații 

Numarul si data 

actului incheiat                                                                                                                                   

(se completeaza pe 

parcursul executiei)

   B  C P ISC 
1 Desfacerea învelitorii vechi  Vizual Da Da Proces verbal de  recepție a 

demolării                 ( PVRD )

2 Verificare la sarpantă existentă si la astereala 

existentă

Vizual si măsurători Da Da Da Proces verbal de lucrări ascunse  

(PVLA )

3 Montaj folie anticondens si etansare cosuri 

de fum 

Vizual , documente de 

calitate 

Da Da  Proces verbal de receptie.           

( PVR ) si Proces verbal de 

lucrări ascunse PVLA          
4 Montaj Învelitoare din tabla profilată si  

jgheaburi 

Vizual , documente de 

calitate , măsurători 

Da Da  Proces verbal de receptie.           

( PVR )      

5 Masurare priză de pamânt pentru paratrăznet Vizual , buletin de  

măsurare

Da Da  Proces verbal de receptie.           

( PVR ) si Proces verbal de 

lucrări ascunse PVLA          

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE AL CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE 

ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE Grădiniță cu program normal 

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea constructiilor, a Regulamentelor si Normativelor tehnice in vigoare, proiectantul, beneficiarul si 

executantul stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor:



6 Receptie la terminarea lucrărilor Carte tehnică Da Da Da  Proces verbal de receptie.           

La terminarea lucrărilor PVRTL       

B - beneficiar ( diriginte de santier )

C - constructor 

P - proiectant de rezistență 

ISC - Inspectoratul de stat în construcții 

constructor 

Proiectant Beneficar , 

SC WALCOMP srl

ing. Catalin MATACHE 










