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MEMORIU TEHNIC - REZISTENȚĂ
CAPITOLUL I.
I.01.

DATE GENERALE ŞI DE RECUNOAŞTERE A LUCRĂRII

Obiectul proiectului.


Denumirea proiectului:

Construire corp de cladire cu birouri
Primaria Vladimirescu



Amplasament:

Loc. Vladimirescu, jud. Arad



Beneficiar:

Primaria comunei Vladimirescu



Proiectant general:

S.C. ARHITEKT SUDIO A S.R.L.
TIMISOARA, str. dr. Nicolae Paulescu nr. 1,
ap. 20
J35/3200/1994



Număr proiect:

33 / 2017



Faza de proiectare:

P.A.C. / P.Th.

CAPITOLUL II.

CONSIDERAȚII GENERALE

Prezenta documentație s-a întocmit în vederea realizării lucrărilor de execuție a unei
clădiri cu regim de înălțime Parter+Etaj situată în Localitatea Vladimirescu, județul Arad,
care va avea funcțiunea de clădire de cladire de birouri.
La baza documentației stau:
- Indicativ CR 6-2013 – Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
- Indicativ P100/1 - 2013 – Cod de proiectare seismica Partea intai – Prevederi de
proiectare pentru cladiri.
- Indicativ P100/3 –cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la
cladiri existente, vulnerabile seismic.
- Normativ NP112-04– Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.
- CR 1-1-4-2012 – Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vântului asupra
constructiilor.
- CR 1-1-3-2012 – Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor.
- CR 0-2005 – Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii.
- Indicativ P85-92 – Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor cu
structura din pereti structurali de beton armat.
- Normativ NP005-03 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn.
- Normativ NP069-02 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri.
- SR EN 1990 - Eurocod: Bazele proiectarii structurilor.
- SR EN 1991 - Eurocod 1 - Actiuni asupra structurilor.
3

CONSTRUIRE CORP DE CLADIRE CU BIROURI – PRIMARIA VLADIMIRESCU
BENEFICIAR: PRIMARIA VLADIMIRESCU
- SR EN 1992 - Eurocod 2 - Proiectarea structurilor de beton.
- SR EN 1995 - Eurocod 5 - Proiectarea structurilor de lemn.
- NE 012-2007- Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton pecomprimat.
Intensitatea seismică în care este amplasată clădirea: Tc = 0.7 sec,ag = 0.20g.
Încărcarea din vânt: conform hărții de zonare a încărcărilor date de vânt din Cod de
proiectare; Bazele proiectării și acţiuni asupra construcțiilor; Acțiunea vântului 2012, și
conform SR EN 1991-1-4.
Încărcarea din zăpadă: conform hărții de zonare a încărcărilor date de zăpadă din CR 1-13-2012 și conform SR EN 1991-1-3.
Clasa de importanță a clădirii este III – Clădiri de importanță redusă (P.100-1/2013)
Categoria de importanță a clădirii este C – Cladiri de importanță redusă.
Documentația se supune la verificare MLPAT la cerinta A1 .
CAPITOLUL III. DESCRIEREA CLĂDIRII
Caracteristicile principale ale construcţiei propuse:
Funcţiunea:

CLADIRE DE BIROURI

Dimensiunile maxime în plan:

8,25 m x 19,25 m

Regim de înălţime:

P+E

Cota terenului sistematizat

cota – 0.60

Inaltimea maxima a cladirii

+ 10,40 m

Suprafață construită

130,85 mp

Suprafaţa desfăşurată

222,57 mp

Suprafaţa utilă totală

191,53 mp

CAPITOLUL IV. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ
Clădirea noua, conform H.G.R. 766/1997 și Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
se încadrează în categoria de importanță “C” construcții de importanță normala). Conform
normativului P 100/2013, clasa de importanță a construcției este IV având accelerația
terenului pentru proiectare ag = 0,20 și perioada de colț Tc = 0,7 sec.
Verificarea documentației se face prin grija beneficiarului la rezistență și stabilitate pentru
solicitări statice, dinamice, inclusiv cele seismice în domeniul A1.
Locuința: regimul de înălțime al clădirii va fi parter si etaj. Structura cladirii se realizează
din zidărie cu stalpisori de beton armat la colțuri și îmbinare legată superior cu centuri.
Zidurile predau fundațiilor continue greutatea proprie a învelitorii.
Construcția propusă are următoarele caracteristici în plan:
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-

Dimensiunea în plan a construcției 8,25 x 19,25 m;
Fundațiile continue din beton armat formează un contur închis.
Înălțimea pe nivel este de 3,00 m.
Condiții de fundare: Conform Studiului Geotehnic.
Ultimii 30 cm ai gropilor de fundare se vor săpa înaintea turnării betonului.
După realizarea lucrărilor de săpătură, înaintea turnării betonului în fundații, se va solicita
prezența geotehnicianului pentru verificarea calității terenului de fundare și pentru
întocmirea Procesului verbal de verificare a naturii terenului de fundare. Anunțul se va
face cu cel puțin 3 zile înainte.
Fundațiile: sub zidurile de rezistență se prevăd fundații continue care realizează un
contur închis.
Fundatiile continue sunt compuse din centuri de elevație de la cota -0,85 la cota -0,13, cu
dimensiunea de 30x72 cm la zidurile exterioare și la zidurile interioare, armate longitudinal
cu 4 bare Φ14 și traversal cu etrieri Φ 8/15, respectiv talpa fundatiei de la cota -2,05 la
cota –0,85 cu o lățime B = 0,50 m la zidurile exterioare și la zidurile interioare, armată
longitudinal cu 6 bare Φ12 și traversal cu etrieri Φ 8/20 pentru preluarea eventualelor forțe
de întindere de la talpa fundației.

-

-

Sunt necesare unele măsuri constructive pentru realizarea fundațiilor. Aceste măsuri
speciale sunt următoarele:
Trotuar etanș în jurul construcției cu lățimea minimă de 0,80 m, se va așeza pe un strat de
pietriș compactat de 20 cm;
Împănarea stratului suport cu un strat de pietriș pe o grosime de circa 20 cm pentru a
realiza un strat suport pentru armătura din talpa fundației;
Înainte de începerea săpăturilor pentru fundații, este absolut necesar ca suprafața
terenului să fie curată și nivelată, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu permite
stagnarea apelor din precipitații și scurgerea lor în săpăturile pentru fundații. Aceste lucrări
se vor prevedea în proiect ca lucrări de bază;
Ultimul strat de pământ, de circa 40 cm grosime, din săpătura pentru fundație trebuie
excavat pe porțiuni eșalonate în timp – pe măsura posibilității de execuție a fundațiilor în
ziua respectivă – și imediat înainte de turnarea betonului în fundație, pentru a se evita
efectele negative cauzate de variații de umiditate;
Structura din zidarie confinata:

-

Pereti portanti din zidarie:
Pereții portanți sunt realizați din zidărie de cărămidă de tip POROTHERM cu grosimea de
25 cm la exterior și la interior.
Pentru îmbunătățirea comportamentului perețiilor stucturali din zidărie supuși la acțiunea
combinată a sarcinilor verticale și orizontale, s-au înglobat în zidărie:

-

Stalpisori din beton armat: – poziționarea lor în cadrul structurii s-a stabilit în
conformitate cu normativul CR 6/2013 în funcție de gradul de protecție antiseismică,
categoria de structură și înălțimea clădirii. Stâlpișorii au dimensiunile de 25x25 cm atât
pentru pereții exteriori cât și pentru cei interiori respectiv. Sunt realizați din beton armat
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monolit din clasa C16/20, armați cu bare longitudinale 4 Ǿ 14 ( PC52 ) și etrieri Ǿ 8/10
( OB37 ) pe o înălțime de 90 cm în zona de înnădire a barelor longitudinale și sub centuri,
în rest distanța fiind de 15 cm între etrieri. Mustățile de armătură ce se prevăd pentru
ancorarea stâlpișorilor în fundație vor avea lungimea de ancoraj minim 40 Ǿ ( 60 cm ).
Stâlpișorii vor fi solidarizati cu zidăria prin dispunerea de bare Ǿ 8/50 cm în rosturile
orizontale și executarea zidăriei în stâlpi;
-

Grinzile: – Sunt realizate din beton armat monolit de clasa C16/20, armate cu PC52 și
OB37, avand o sectiune de 25x30cm.

-

Centurile: – au înălțimea de 25 cm și lățimea de 25 cm la pereţii exteriori şi interiori. Sunt
realizate din beton armat monolit de clasa C16/20, armate cu 4 Ǿ14 (PC52) și etrieri Ǿ
8/15 (OB37), respective o sectiune de 25x20 pentru centurile de la pod.

-

Placa parter: din beton slab armat (plasă sudata 10 x 10 Φ6) se toarnă după ce
umplutura a fost compactată și dispus un strat de pietriș, respectiv folia de polietilenă.
Placa se toarnă peste fundații și are grosimea de 10 cm.

-

Planșeu peste parter si etaj: se realizează din beton armat de clasa C16/20, in grosime
de 13 cm. Armare se realizeaza cu bare independente Ǿ 8,10 PC52 si OB 37;

-

Șarpanta: pe scheletul din lemn de rășinoase prevăzută cu astereală. Învelitoarea din țiglă
ceramică.

-

Materiale:
-

Beton în fundații: C16/20;
Beton în elevații, placă ±0,00 și centuri C16/20;
Beton în placă, grinzi, stâlpișori: C16/20;
Oțeluri OB37 pentru Φ 8... Φ 10 și PC 52 pentru Φ 8…Φ 25.
Lemn de rășinoase calitatea a I-a, ignifugat și fungicizat.

CAPITOLUL V.
MATERIALE. CERINȚE DE DURABILITATE. CLASE DE
EXPUNERE. CLASE DE REZISTENȚĂ
Fundații:
Pentru fundații situate sub nivelul de îngheț:
Clasa de expunere: XC2
Beton armat: C16/20 - CEM II A-S – 32,5R – S3 / 0-31 mm
Pentru fundații exterioare expuse la îngheț și în contact cu apa de ploaie (fundatii
deasupra nivelului de îngheț):
Clasa de expunere: XC4+XF1
Beton armat: C25/30 - CEM II A-S – 32,5R – S3 / 0-31 mm
Oțel beton: OB37, PC52
Pereți:
Cărămidă Porotherm,

10 N/

Mortar de ciment M 5
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Grinzi, sâmburi, centuri, placă:
Clasa de expunere: XC1
Beton armat: C16/20- CEM II A-S – 32,5R – S3 / 0-16 mm
Oțel beton: OB37, PC52
CAPITOLUL VI. TERENUL DE FUNDARE
Stratificaţia terenului de fundare conform Fişei forajului F 1 este următoarea:
+0,00 m…-0,90 m – Umplutura;
- 0,90 m…-1,60 m – Nisip prafos argilos, putin activ PUCM;
- 1,60 m…-3,10 m – Argila prafoasa galbuie maronie;
- 3,10 m…-6,00 m – Nisip argilos;
- 6,00 m…- Stratul continua;

Conform ANEXA A, Tabelul A3 din normativul NP 112-2004 intitulat Normativ privind
proiectarea structurilor de fundare directă, calculul terenului de fundare pentru stratul de
nisip prafos argilos, situat între cotele -0,90 m ... -1,60 m, se va realiza cu o valoare de
bază a presiunii convenţionale:
_
pconv = 270,00 kN/m2,
la care se vor aplica corecţiile de lăţime (C B) şi de adâncime (CD), în conformitate cu algoritmul de
calcul prevăzut de STAS 3300/2-85, ANEXA B.
Cota de fundare minimă recomandată este D f = - 1,10 m, de la suprafaţa terenului natural, în
stratul de nisip prafos argilos, situat între cotele -0,90 m ... -1,60 m.

CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA include constructiile de importanta medie avand
functiuni cu grad de risc scazut, la care neasigurarea nivelurilor de calitate afecteaza un
numar redus de oameni.
CLASA “IV” DE IMPORTANTA include constructiile de importanta redusa.

CAPITOLUL VII. ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR
Intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade în sarcina
executantului. In cadrul acestei documentatii se vor prevedea si masurile pentru protectia
muncii, siguranta circulatiei si de PSI pentru perioada executiei lucrarilor. In cadrul
lucrarilor de organizare de santier se vor lua toate măsurile necesare privind semnalizarea
si dirijarea circulatiei pietonale si auto, pe timpul executiei.
Organizarea de santier se va face de comun acord cu beneficiarul, urmărind ca
organizarea executiei lucrarilor sa se faca numai în incinta santierului, fara a fi afectate
spatii publice.
CAPITOLUL VIII. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR
Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor
legale cuprinse în standarde, norme, instructiuni tehnice, etc. Controlul calitatii lucrarilor se
va face permanent, pe faze de executie si categorii de lucrari.

7

CONSTRUIRE CORP DE CLADIRE CU BIROURI – PRIMARIA VLADIMIRESCU
BENEFICIAR: PRIMARIA VLADIMIRESCU
Calitatea materialelor puse in opera va fi atestata prin buletine de calitate care insotesc
materialele livrate de alti furnizori. In cazul utilizarii unor materiale din surse locale, se vor
face în mod obligatoriu analize intr-un laborator de specialitat autorizat pentru stabilirea
calitatii acestor materiale. Se interzice punerea în opera a materialelor sau a
semifabricatelor care nu corespund din punct de vedere calitativ.
CAPITOLUL IX. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII
Toate categoriile de lucrari prevazute in prezenta documentatie trebuie sa se incadreze in
prevederile legale privind protecţia muncii.

De asemenea, seful punctului de lucru are obligaţia de a lua toate masurile necesare
evitarii oricarui tip de accidente sau avarii la retele si instalatii, functie de conditiile
specifice din santier, respectandu-se toate normele legale aflate în vigoare pe perioada
executie.
Se va acorda atentie deosebita pentru: Instructajul de protectia muncii, transportul,
manipularea si depozitarea materialelor, executarea lucrarilor de beton armat, executarea
lucrarilor de cofraje, executarea lucrarilor de dulgherie.

-

La executarea lucrarilor se vor respecta cu strictete prevederile urmatoarelor acte
normative:
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii emis prin ordinal nr. 9/N din
15.03.1993.
Norme generale de protectie a muncii aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii si
Solidaritatii nr. 508/20.11.2002 si al Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002.
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime NSSM 12 aprobate prin
ordinal nr. 235/26.07.1995 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Masurile enumerate nu sunt limitative, executantul si beneficiarul fiind obligati sa ia toate
masurile ce se impun pentru prevenirea si evitarea accidentelor de munca.

1. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
La intocmirea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele acte normative:
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
P 118 – 1999.
- Legea nr. 307/12.07.2006 – publicat in M.O. nr, 633/21.07.2006 – privind apararea
impotriva incendiilor;
- Ordinal nr. 3/06.01.2011 – publicat in M.O. nr 36/14.01.2011 – Normelor metodologice de
avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii
si instalatii, C300-94.
Se recomanda ca precizarile cuprinse in normele de mai sus sa fie completate de
organele de resort ale executantului si beneficiarului pentru evitarea oricarei posibilitari de
aparitie a incendiului. In mod obligatoriu se va asigura accesul in zona a autovehiculelor
speciale PSI in actiune.
2. INSTRUCTIUNI TEHNICE DE EXPLOATARE
In vederea exploatarii normale se vor avea in vedere urmatoarele acte legislative in
vigoare la data intocmirii proiectului:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
- Normativ de intretinere si reparatii curente indicative PE 731/85.
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Se atrage atentia asupra faptului ca beneficiarul nu are competenta sa aduca modificari la
documentatia tehnica. Orice fel de modificare se poate face numai pe baza unui proiect
special elaborat si avizat de unitatea care a intocmit proiectul initial, cu acordul Inspectiei
de Stat in Constructii si cu verificarea prin specialist verificatori atestati.
Întocmit:
SC ARHITEKT STUDIO A SRL
ing. Tudor MOŞINCAT

CAIETE DE SARCINI CONSTRUCȚII
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LUCRARI DE TERASAMENTE
Se vor executa conform normativ privind “Executarea lucrărilor de terasamente, pentru
realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale” – indicativ C 169-88 care constau în:
a. Lucrări pregătitoare – înlăturarea stratului vegetal, saparea mecanică în taluz;
b. Trasarea pe teren – fixarea poziţiei construcţiei pe amplasamentul proiectat şi marcarea
fiecărei construcţii după planul de săpătură şi fundaţii din proiect;
c. Executarea săpăturilor şi sprijinirilor (după caz) săparea manuala în şanţuri a fundaţiilor;
Săparea şi finisarea ultimului strat, aproximativ 20 cm, se va face imediat înainte de
începerea execuţiei fundaţiilor;
d. Executarea umpluturilor şi compactarea acestora se face manual sau cu maiul mecanic
– (de regulă cu pământul rezultat din săpătură) – sau cu pământ sortat funcţie de
indicaţiile din studiile geotehnice conform prevederilor normativ- C 28/85, C56/85 si STAS
9850/89;
e. Dacă executarea lucrărilor de săpătură, terasamente, se face pe timp friguros, se va
respecta “Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii” – indicativ C 16-1984;
f. Receptionarea lucrărilor de terasamente se face conform – “Instrucţiuni pentru
verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente” – şi a
Normativului C 56-1985;
g. Măsuri de tehnica securităţii muncii la lucrările de săpături cu respectarea “Normelor
republicane de protecţia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii nr. 34/1975 şi 60/1975 şi a
normelor de protecţie a muncii în activitatea de construcţii montaj aprobate de M.C. Ind. cu
Ordinul nr. 1233/F-1980, reactualizate prin Legea 90/1996 şi normele specifice de
protecţia muncii, ediţia 1995;
h. Măsuri de pază contra incendiilor, privind interzicerea focului în săpăturile cu pereţii
sprijiniţi, cât şi prin prevenirea şi stingerea incendiilor cu respectarea normelor în vigoare
P. 118/99.
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE LA CONSTRUCŢII
Acte normative de referinta
GE 028-1997 - Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical.
C 29-1985
- Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee
mecanice
P 134-1995 - Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice
C 169-1988 - Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea
fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale.
GE 026-1997 - Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a
terasamentelor.
NP 001-1996 - Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu
umflături şi
contracţii mari.
P 7-2000
- Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire
(proiectare
execuţie, exploatare).
NE 008-1997 - Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee
mecanice.
GP 014-1997 - Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în
cazul fundării directe.
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ST 016-1997 - Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători
a tasării construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice
a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare.
NP 112-2004 – Normativ pentru fundarea directa
Instructiunea are ca scop prezentarea operaţiunilor şi măsurilor necesare a se realiza la
lucrările de terasamente.
La intocmirea instrucţiunii se fac referiri la : Normativ C 169/1988, normativ pentru
executarea lucrărilor de terasamente la realizarea construcţiilor civile şi industriale. Pentru
execuţia lucrărilor sunt necesare următoarele;
- asigurarea documentelor de execuţie;
- verificarea calităţii privind trasarea terenului de fundare;
- verificarea condiţiilor speciale, pământuri sensibile la umezire, pământuri
contractile;
- instruirea personalului în executarea lucrărilor
- dotarea cu scule şi dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie, apă şi alte utilităţi
- trasarea lucrărilor pe teren;
Lucrările de terasamente constau în executarea: săpăturii, încărcărea în mijlocul de
transport, transportul, împrăştierea, nivelarea şi compactarea pământului pentru realizarea
fundaţiilor şi a instalaţiilor subterane din interiorul clădirilor civile şi industriale şi a zonei
aferente din jurul lor, care pot influenţa condiţiile de rezistenţă, stabilitate şi exploatare ale
acestor construcţii.
Lucrările de terasamente nu vor începe înaintea executării lucrărilor pregatitoare cum ar fi:
defrişări, demolări, amenajare a terenului şi a platformei de lucru ce vor fi stabilite prin
proiect;
se vor examina reţelele subterane ale instalaţiilor de apă, de gaze, canalizare, electrice
etc. din zona construcţiilor iar demolările respective vor fi stabilite prin proiect pentru
evitarea eventualelor accidente sau incendii;
- materialele rezultate din demolări vor fi evacuate pentu a nu stânjeni lucrările de
terasamente;
- în cazul când se întâlnesc obiecte sau construcţii de interes arheologic se vor anunţa
organele competente;
- întereaga suprafaţă pe care se execută terasamentele va fi degajata de frunze, crengi,
buruieni;
- grosimea stratului vegetal va fi stabilit de studiul geotehnic, şi excavarea se va face de
regulă mecanizat;
- se vor executa şanţuri de gardă sau rigole pentru scurgerea apelor
superficiale, pantele şi dimensiunile vor fi stabilite prin proiectul tehnic.
- în terenurile cu nisipuri argiloase, argile, şi pământuri sensibile la umezire, în care apa ce
se infiltrează local daunează stabilităţii terasamentelor, pereţii şanţurilor pot fi
impermeabilizaţi sau consolidaţi conform proiectului.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii se va face conform proiectului tehnic.
La executarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii după executarea săpăturii, care nu
trebuie să depăşească profilul şi cotele din proiect, este necesar să se asigure sprijinirea
pereţilor ţinându-se seama de adâncimea săpăturii, natura, omogenitatea, stratificaţia,
coeziunea, umiditate, şi când nu este posibil efectuarea taluzurilor etc.
Prin proiectul tehnic vor fi stabilite toate sprijinirile şi masurile speciale (compactări
amenajări etc.) ce trebuie să fie luate pentru asigurarea unor condiţii de comportare
corespunzţtoare în timp
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În cazul când se vor executa mai multe construcţii apropiate, se va începe mai întâi cu
fundaţia situată la adâncimea cea mai mare, astfel încât să nu influienţeze construcţiile
sau instalaţiile executate anterior şi terenul de fundare al viitoarelor fundaţii, şi se vor lua
măsuri speciale pentru asigurarea stabilităţii.
Schimbarea cotei de fundare se va face numai cu avizul proiectantului.
Turnarea betonului în fundaţii se va face după atingerea cotei din proiect sau a unui strat
pentru care există avizul proiectantului.
Umpluturile se vor executa cu pământul rezultat din săpături sau cu zguri, reziduri din
exploatări miniere cu condiţia ca acestea să fie studiate înainte de punerea în opera.
Este interzis executarea umpluturilor din pământuri cu umflături şi contracţii mari, maluri,
argile moi, cu conţinut de materii organice, resturi de lemn, bulgări.
Trebuie respectată tehnolgia de compactare prevăzută prin proiectul tehnic.
La executarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii se vor respecta “Normele
republicane de protecţia muncii”, “Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii
montaj” şi “Normele generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea
construcţiilor şi instalaţiilor“.
Imbunatatirea terenului de fundare se va face conform prevederilor normativului C29-1985
– Normativ privind îmbunatatirea terenului de fundare. Pentru perna de balast se va
intocmi fisa tehnologică de execuţie.
Responsabilitatea efectuarii înregistrărilor revine responsabilului tehnic cu execuţia şi
şefului punctului de lucru. Înregistrarile sunt verificate de responsabilul CQ. Directorul
general adjunct notifică în scris şi alte responsabilităţi, dacă sunt necesare funcţie de
complexitatea şi durata execuţiei.
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilităţile sunt ale
personalului tehnic de execuţie: şef de şantier, şef punct de lucru, responsabil de lucrare.
ÎNREGISTRĂRI
Înregistrările cerute de legislatia în vigoare conform normelor – procese verbale de lucrări
ascunse
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LUCRARI DE BETON ARMAT
Executia cadrelor din beton armat
Desfacerea zidariei in zona cadrelor precum si executarea cadrelor din beton armat se
face sub stricta supraveghere a personalului calificat in urmatoarele etape :
-se traseaza zona golurilor si a viitoarelor cadre din beton armat ;
-se desface tencuiala in zonele de legatura cu zidaria adiacenta cadrelor
-se desface zidaria de caramida in strepi atat pe verticala cat si la partea superioara
conform detaliilor de executie de pe planse,
-se monteaza carcasa de armatura, conform caietului de sarcini mai jos descris , in pozitia
stabilita in proiect inclusiv distantierii din plastic acolo unde este cazul
-se monteaza cofragul in pozitie , conform caietului de sarcini mai jos descris, lasandu-se
ferestre pentru turnarea betonului si vibrarea acestuia
-se toarna betonul armat conform caietului de sarcini descris mai jos
Executia lucrarilor de cofrare
In capitolul prezent sunt date precizarile generale privind lucrarile de cofrare care vor fi
completate cu precizari specifice elementelor care se executa conform prezentului proiect.
Probleme generale privind cofrajele
Cofrajele si sustineriile lor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa asigure realizarea elementelor cu respectarea pozitiei lor in structura;
- sa respecte si sa asigure realizarea geometriei elementelor si obtinerea dimensiunilor,
formei si gradul de finisare prevazut in proiect, cu abateri minime;
- sa fie etanse incat sa nu permita scurgerea laptelui de ciment si sa asigure realizarea
unui beton compact;
- sa asigure realizarea unor elemente cu suprafata neteda, curata si fara impuritati;
- sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor ce apar in procesul de executie;
- sa permita decofrarea si preluarea treptata a incarcarilor de catre elementele care se
decofreaza;
- sa permita cofrarea si decofrarea in ordinea stabilita fara degradarea elementelor de
beton sau a cofrajului.
Cofrajele, sustinerile si piesele de legatura se dimensioneaza functie de:
- greutatea betonului si incarcarea statica orizontala provenita din impingerea acestuia;
- incarcarea orizontala dinamica provenita din descarcarea betonului;
- greutatea proprie a cofrajului;
- alte actiuni care pot interveni in perioada de pana la intarirea betonului ( vant, vibrare,
incarcari tehnologice, incarcari din oameni, etc. ) .
Din punct de vedere a conceptiei de alcatuire se pot utiliza :
- cofraje fixe, confectionate si montate la locul de turnare a betonului;
- cofraje demontabile, formate din elemente sau subansambluri refolosibile .
Executia cofrajelor si a elementelor componente se face din lemn sau produse de lemn
precum si din produse pe baza de alte materiale ( metal, mase plastice, etc. ) ; materialele
folosite trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare. Cofrajele vor fi realizate
in cat mai mare masura din panouri de inventar si vor fi alcatuite incat sa se asigure
decofrarea lor cat mai usoara si fara producerea unor deteriorari.
Panourile de cofraj se receptioneaza pe loturi pe baza certificatului de calitate emis de
producator si prin examinare vizuala .
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Transportul de la furnizor pe santier si de la un santier la altul se face in pachete
luandu-se toate masurile pentru evitarea deformarii si deteriorarii lor.
Depozitarea materialelor pentru cofraje se face, pe tipuri, pe suporti cu masuri de
protectie impotriva agentilor atmosferici, functie de perioada de depozitare.
Este interzisa depozitarea elementelor de cofraj din lemn direct pe pamant precum
si depozitarea altor materiale pe stivele de depozitare a cofrajelor.
Cofrarea si decofrarea elementelor de constructii
In baza analizarii proiectului si a conditiilor specifice, constructorul va stabili tipul de cofraje
ce se vor folosi si va intocmi fisele tehnologice necesare realizarii lucrarilor de cofrare.
Fisele tehnologice vor cuprinde precizari de detaliu privind:
- lucrarile premergatoare si fazele de executie a cofrarii;
- resursele necesare si organizarea locului de munca;
- pozitia ferestrelor de curatare si de betonare;
- programul de control pe faze de executie.
Operatiile de executare a cofrarii cuprind urmatoarele actiuni:
- curatirea si nivelarea locului de montaj a cofrajelor;
- trasarea pozitiei cofrajului;
- transportul si asezarea materialelor, necesare cofrajului, in apropierea locului de montaj;
- curatirea si ungerea elementelor de cofraj;
- asamblarea si sustinerea provizorie a cofrajului;
- verificarea dimensiunilor si a pozitiei cofrajelor pentru fiecare element de constructie, atat
in plan cat si pe verticala si fixarea lor in pozitie corecta;
- inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de
montare ( caloti, juguri, zavoare, distantieri, contravantuiri, etc. );
In scopul facilitarii operatiei de decofrare cofrajele se ung inainte ,in timpul montarii sau
imediat dupa montare. Pentru ungere se folosesc substante produse industrial in acest
scop si unguentul de garda aplicat dupa decofrare. Este interzisa folosirea pentru ungere a
motorinei, petrolului sau a altor substante care nu sunt produse pentru acest scop.
Controlul de calitate a lucrarilor de cofrare, atat pe faze cat si final, se face conform
precizarilor de la punctul 1.3.
Decofrarea elementelor de constructii se face in mod invers decat cofrarea si se
realizeaza la timpul precizat in capitolul 4 punctul 4.7 din prezentul material. Dupa
recuperarea elementelor de cofraj si a pieselor ele se curata de resturile de beton si se
ung (ungere de garda ) pentru o buna conservare. Ungerea de garda se recomanda a fi
facuta cu emulsie de parafina SIN cu urmatoarea compozitie; 20 … 25 % - parafina;
1.5...2% - sapun; 73...78% - apa.
Controlul si receptia lucrariilor de cofrare
Etapele controlului de calitate la lucrarile de cofraje sunt :
etapa preliminara care consta din:
- verificarea lucrarilor premergatoare celor de cofrare;
- verificarea mijloacelor de munca si a echipamentelor cantitativ si calitativ conform
documentatiei tehnologice;
- verificarea incadrarii geometriei subansamblurilor de cofrare in limitele abaterilor
admisibile;
- verificarea subansamblurilor de cofrare (existenta tuturor elementelor, fixarea corecta a
elementelor, integritatea fetei cofrajului, etc. ).
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Etapa de executie care cuprinde verificari privind pozitia si modul de fixare a
elementelor astfel incat lucrarile sa se inscrie in documentatiile tehnologice si prescriptiile
tehnice.
Verificarile constau in :
- verificarea, dupa trasare, cu privire la pozitia marcajelor fata de axele constructiei si alte
elemente realizate anterior precum si dimensiunea elementelor ce urmeaza a fi cofrate;
- verificarea, dupa montarea elementelor de baza, cu privire la : executarea tuturor
elementelor prevazute in documentatie; fixarea corecta si stabila a elementelor de
prindere; pozitionarea corecta fata de marcaj, in limitele abaterilor admise (= 2 mm la
pereti si placi, = 3 mm la stalpi, grinzi si esafodaje de sustinere );
- verificarea, dupa montarea fiecarui nivel de elemente, cu privire la : existenta tuturor
elementelor prevazute ; pozitia corecta a golurilor; inchiderea corecta si etanseitatea
cofrajelor; pozitionare fata de orizontala si verticala; dimensiunile si curatenia cofrajului.
Etapa finala, care cuprinde verificarea de receptie a lucrarilor efectuata de comisie
formata din reprezentantul beneficiarului si a constructorului.
Verificarile care se fac sunt identice cu cele din etapa de executie.
Abaterile limita care trebuie respectate se refera în principal la :
- dimensiunile sectiunii transversale ( = 2 mm pentru grosimea peretilor si placilor; = 3 mm
la stalpi si grinzi );
- dimensiunea libera ( lumina ) care nu trebue sa aiba abateri mai mari de = 10 mm, la
placi , grinzi, stalpi, pereti si = 15 mm la fundatii;
- inclinarea fata de orizontala si fata de verticala a muchiilor si suprafetelor ( max. 3mm pe
metru linear; max. 5mm pe toata lungimea muchiei verticale a grinzilor; max. 10mm pe
toata lumgimea muchiei verticale, cu exceptia muchiilor verticale ale grinzilor ).
Rezultatele verificarilor prcum si eventualele remedieri ce trebuie facute se consemneaza
in procesul verbal de lucrari ascunse; dupa efectuarea remedieriilor se intocmeste un nou
proces verbal.
INAINTE DE TURNAREA BETONULUI CONDUCATORUL PUNCTULUI DE LUCRU
ESTE OBLIGAT SA VERIFICE INTEGRITATEA, STABILITATEA, ETANSEITATEA,
REZEMAREA SAU ALTE ELEMENTE A COMPONENTELOR DE SUSTINERE,
POZITIONAREA ELEMENTELOR CE SE INGLOBEAZA IN BETON (ARMATURI,
PLACUTE METALICE, RAME DE GOLURI, INSTALATII, ETC.) CONFORM
DOCUMENTATIEI DE EXECUTIE SI A NORMELOR IN VIGOARE.
Acte normative de referinta
*** C 11-82 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor
de placaj pentru cofraje;
*** P100-2006- cod de proiectare seismica Partea 1
*** CR0-2005 – Cod de proiectare . Bazele proiectarii structurilor in constructii
*** C 83-75 - Iindrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii;
*** Proiect tip IPC nr. 7161/1-78- Popi extensibili si dispozitive de sustinere metalice;
*** NID-MEFMC 1442-74 - Panouri tipizate;
*** STAS 1949-86 -Cherestea de rasinoase. Clase de calitate;
*** STAS 5194-88 -Cherestea. Masurare. Reguli si metode de verificare a calitati,
marcare si prescriptii de transport;
*** STAS 4342-85 -Lemn rotund de foioase pentru constructii;
*** C 65-85 -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrariilor de constructii si de
instalatii aferente;
*** C 162-73 -Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice
pliante pentru pereti din beton monolit la cladiri;
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*** Catalogul general al mijloacelor tehnice necesare ramurii constructiilor. Mijloace
pentru lucrari de cofrare si sustineri. Pr. I. P. C. nr. 7375-84.
* * * NE 012 –99 – Cod de practică pentru execuţia lucrărilor din beton, beton armat şi
beton precomprimat
* * * NE 012/1-2007 - Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din
beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1
EXECUTIA LUCRARILOR DE ARMARE
In capitolul prezent sunt date precizarile generale privind lucrarile de armare a elementelor
de constructii din beton armat, precizari care se completeaza cu conditiile specifice pentru
elementele care se vor realiza in cadrul constructiei (grinzi) si care sunt date in capitolul 6.
Otelul utilizat ca si armaturi pentru beton este de tipul OB37, PC52,STNB(conform
nominalizarilor de pe plansee) si care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute
in STAS 438/1,2,3 - 1980, STAS 437/1-80.
Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de
unitatea care a importat sau care asigura desfacerea otelului cu mentionarea tipului de
otel echivalent corespunzator STAS 438/1,2,3-80. In cazul ca exista unele retineri sau
neclaritati privind echivalarea constructorul va utiliza otelul numai dupa incercari de
laborator si cu acordul scris al proiectantului.
Livrare,depozitare,manipulare
Livrarea se face conform prevederilor din normele in vigoare si va fi insotita de certificatul
de calitate care va preciza : valorile proprietatilor mecanice ; rezultatele analizei chimice si
rezultatele indoirii la rece.
Cand livrarea se face de la o baza de aprovizionare aceasta va trasmite certificatul de
calitate sau certificatul de garantie corespunzator loturilor livrate.
Livrarea se face un colaci (40...600kg) sau in legaturi de bare.
Pentru fiecare cantitate si sortiment se va controla :
- existenta certificatului de calitate sau de garantie ;
- aspectul barelor si dimensiunile sectiunilor ;
- comportarea la indoire la rece .
Abaterile limita, pentru diametri,nu vor depasi valorile de mai jos:
Pentru otel OB37 : = 0.3 mm, la diametre de 6…8 mm; + 0.3 mm respectiv - 0.5 mm, la
diametre de 10…20 mm; -.5 mm respectiv - 0.8 mm, la dianetre de 22…32 mm si = 0.8
mm, la diametre de 36…40 mm.
Pentru otel PC52 : + 0.3 mm respectiv - 0.5 mm, la diametre de 6 …16 mm; + 0.4
respectiv - 0.5 mm la diametre de 18…25 mm; + 0.4 mm respectiv - 0.75 mm, la diametre
de 28…40 mm.
Ovalizarea barelor nu trebuie sa depaseasca abaterile limita pentru diametre.
Depozitarea armaturilor se face pe tipuri si diametre in spatii amenajate astfel incit sa se
asigure:
- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea ;
- evitarea murdaririi cu pamint sau alte materiale;
- conditii de identificare usoara pe diametre si sortimente .
Manipularea armaturilor se va face in astfel de conditii incat se evite :
- deformarea barelor ;
- murdarirea cu pamant sau alte materiale .
Fasonarea armaturilor
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Fasonarea armaturilor si montarea lor ca bare independente sau in carcase se face in
stricta concordanta cu prevederile proiectului. Se va analiza de catre executant prevederile
proiectului tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si
de aspectele tehnologice de betonare si de compactare a betonului.
Inainte de taierea si fasonarea barelor ele trebuie sa fie curate si indreptate. Otelul livrat in
colaci sau indoit se va indrepta fara a se deteriora profilul, nervurile sau proieminentele iar
alungirea maxima, in cazul intinderii cu troliul, nu va depasi 2 mm/m.
Curatirea barelor se face cu scopul de a :
- indeparta eventualele impuritati si corpuri straine de pe suprafata barelor;
- indeparta rugina neaderenta de pe bare sau rugnia aderenta, din zonele unde barele se
inadesc prin sudura.
Reducerea diametrului barelor in urma curatirii nu trebuie sa fie mai mare de 0.5 mm ,la
bare cu D<25 mm si 0.75 mm la bare cu D>25 mm.
Taierea barelor si fasonarea se face in concordanta cu proiectul. Barele vor fi prevazute
sau nu cu ciocuri, la capete, functie de prevederile proiectului si tipul de otel folosit.
Fasonarea se face la temperaturi de minimum -10 0C iar barele cu diametru peste 25mm
se vor fasona la cald . Fasonarea pentru inclinarea armaturilor, realizarea ciocurilor sau
realizarea etrierilor se face prin indoire lenta si fara socuri.
La armaturile netede ciocurile se fac la 180o cu indoire cu o raza interioara de min.1.25d si
o portiune dreapta de 3d iar la armaturile cu profil periodic ciocul se realizeaza la 900 cu o
raza interioara de min. 2d si o portiune dreapta de 7d.
Indoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor de trecere peste
coltul unui cadru se face dupa un arc de cerc cu raza de min.10d.
Etrierii,care se indoaie la colturi dupa un unghi drept vor avea arcul de indoire de min. 2d
(d-diametrul etrierului).
Montarea armaturilor
Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa :
- receptia calitativa a cofrajelor;
- acceptarea de catre proiectant a fisei tehnologice de betonare a elementelor sau a
partilor de structura ;
- curatirea de rugina cazatoare, pamant si alte impuritati a barelor;
- cofrajul a fost curatat de murdarie,moloz,rumegus,capete de scandura, etc.;
- partea de constructie in care se face montarea a fost degajata de alte elemente sau de
materiale de constructie.
Montarea armaturilor se face in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri (distanteri,
agrafe, capre, etc.) pentru mentinerea barelor in pozitie in timpul turnarii si compactarii
betonului.
La montare trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele :
- crearea, la intervale de maximum 3.0 m, a unor spatii libere intre armaturile de la partea
superioara care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se
descarca betonul;
- crearea spatiilor necesare patrunderi vibratorului, la intervale de maximum 5 ori grosimea
elementului;
- realizarea stratului de acoperire cu beton.
Montarea se poate face bara cu bara sau sub forma de subansambluri (carcase sau plase
sudate ) avandu-se grija sa nu se introduca in cofraje murdarie, pamant sau alte corpuri
straine care ar putea dauna betonului.
Stratul de acoperire cu beton a armaturilor , pentru asigurarea protectiei necesare si a
aderentei, este dat in tabelul urmator.
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Tipul de
element

Plăci plane şi
curbe, nervuri
dese cu
lăţime mai
mică de
150mm bale
planşeelor
Pereţi
structurali
Grinzi stâlpi,
bulbii pereţilor
structurali
Fundaţii,
funduri de
rezervoare şi
de castele de
apă

Categoria
I
II
monolit
monolit
sau
sau
IV
prefabricat
prefabricat III
preturnat
preturnat
uzinat
uzinat
pe
pe
şantier
şantier
Grosimea minimă a stratului de acoperire cu beton, pentru elemente din
betoane de clasă  C16/20 [mm]
10
10
15
15
20
-

15 (30)

10

20(30)

15

30

45

25

20

30

25

35

-

-

-

-

-

35

45

NOTA: -stratul de acoperire va fi si cel putin 1.2d ( d- diametrul maxim al armaturii ) dar nu
mai mult 50 mm;
- valorile din paranteza se refera la elemente turnate in cofraje glisante;
- la betoanele de clasa sub C16/20 (Bc20) valorile se sporesc cu 5 mm.
Incadrarea in categorii conform tabelului anterior se face astfel:
- categoria I - elemente situate in spatii inchise, cu umiditate relativa <75% si in contact cu
exteriorul dar protejate;
- categoria II - elemente situate in spatii inchise ,cu umiditate relativa peste 75% si
elemente situate in aer liber si neprotejate dar care nu sunt supuse la inghet - dezghet;
- categoria III - elemente situate in spatii inchise industriale cu condens tehnologic;
elemente situate in aer liber si expuse la inghet-dezghet in stare umezita; elemente in
contact cu apa sau alte lichide fara agresivitate sau fetele in contact cu pamantul a
elementelor prefabricate sau turnate in cofraje;
- categoria IV - fetele de contact cu pamantul a elementelor turnate direct in sapatura.
Armaturile transversale ( etrieri ) au acoperirea minima 15 mm pentru categoria I si II, 20
mm pentru categoria III si 25 mm pentru categoria IV .
Se prevad grosimi sporite pentru stratul de acoperire la :
- elementele supuse direct intemperiilor, neprotejate cu tencuiala (+ 10 mm);
- elemente situate in mediu agresiv;
- elementele la care restrictiile PSI prevad grosimi mai mari .
Pentru realizarea stratului de acoperire si mentinerea armaturilor in pozitie pe timpul
betonarii la montare se vor prevedea :
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- cel putin 3 distanteri la 1 mp. de placa sau perete;
- cel putin un distanter la 1 ml. de grinda sau stalp;
- cel putin un distanter, intre rindurile de armatura, la 2 ml. de grinda in zona cu armatura
pe doua sau mai multe randuri.
Distanterii sunt confectionati din masa plastica sau din prisme de mortar prevazute cu cate
o sarma pentru a se lega de armaturi. Se interzice folosirea ca distantieri a cupoanelor de
otel - beton.
Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor se vor folosi
capre de otel-beton sprijinite pe cofraj si dispuse, intre ele, la maximum 1 m ( 1
bucata/mp.de placa), in mod obisnuit si la 50 cm ( 4 buc./ mp. placa ) la placile in consola.
Praznurile si piesele inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legaturi cu sarma de
armatura elementului sau vor fi fixate de cofraj astfel incat sa se mentina in pozitie pe tot
timpul turnarii betonului .
Legarea barelor se efectueaza la incrucisarea lor , prin legaturi cu sarma neagra (STAS
889/80) sau prin sudura electrica in puncte .
Pentru legarea cu sarma neagra se vor utiliza 2 fire de sarma de 1...1.5 mm.
La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile
etrierilor sau cu ciocurile agrafelor; incrucisarile barelor cu portiunile drepte ale etrierilor
se leaga in sah( cel putin din 2 in 2 ).
Barele inclinate vor fi legate obligatoriu de primii etrieri cu care se incruciseaza.
Etrierii si agrafele montate inclinat fata de armatura longitudinala se leaga de toate
barele cu care se incruciseaza.
Retelele de armatura din placi si pereti se leaga in mod obligatoriu pe primele doua
randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul iar in rest ( pe zona centrala ) vor fi
legate din 2 in 2 in ambele sensuri .
Inadirea barelor de armatura
Inadirea barelor prin suprapunere sau sudura se face in conformitate cu prvederile
proiectului.
In cazul cand prin proiect nu se indica locul innadirilor sau trebuie realizate si alte innadiri,
care nu sunt prevazute in proiect, se vor respecta urmatoarele reguli :
- pozitia innadirii se va stabili de conducatorul de lot care va urmari direct executia acestor
innadirii;
- zonele alese vor fi cele cu solicitarile cele mai reduse;
- pentru determinarea lungimii de innadire prin suprapunere sau sudura se vor respecta
conditiile impuse de normativele in vigoare si dimensiunile minime ale lungimilor de
ancorare .
Inlocuirea armaturilor
Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect se face din motive bine justificate ( in cazul ca
nu se dispune de diametrele sau sortimentele cerute ),pe baza datelor precizate de
proiectant si respectand urmatoarele conditii:
- adoptarea altor diametre, din acelasi tip de otel cu cel inlocuit, astfel incat noua arie de
armatura sa fie egala sau mai mare cu maximum 5% fata de cea inlocuita;
- la grinzi inlocuirea se va face cu diametru mai mare cu cel mult 25% dar fara a schimba
tipul de otel;
- se vor respecta distantele minime si maxime precum si diametrele minime conform
normativelor in vigoare.
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Inlocuirea armaturilor cu bare din alt tip de otel decat cel prevazut in proiect, se poate face
numai cu avizul proiectantului sau pe baza datelor precizate in proiect cu mentionarea
acestei inlocuiri pe planurile de executie.
Verificarea si receptia lucrarilor de armare
La terminarea montarii armaturilor fiecarui element trebuie efectuata o verificare precisa
privind calitatea acestor “ lucrari ascunse “ si consemnate concluziile in procesul verbal.
Verificarea va fi efectuata de beneficiar, executant si proiectant si va avea in vedere:
- tipul, numarul, diametrul si pozitia barelor de rezistenta si montaj;
- diametrul, distanta si fixarea etrierilor;
- lungimile de petrecere la innadiri;
- calitatea sudurilor si lungimea cordoanelor de sudura;
- asigurarea stratului de acoperire si a distantei intre bare;
- pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate;
- lungimea portiunilor de bara care raman in exteriorul elementului ( mustati ) pentru
innadiri sau lucrari ulterioare.
Abaterile limita fata de proiect si fata de prescriptiile in vigoare trebuie sa fie :
a) pentru lungimea segmentelor de bare si lungimea totala = 5 mm la lungimi sub 1 m, =
20 mm la lungimi intre 1 si 10 m, = 30mm la lungimi peste 10 m;
b) pentru pozitia innadirilor 50 mm ;
c) pentru lumgimea de petrecere a barelor, la innadirea prin suprapunere, = 3d;
d) pentru distanta intre axele barelor = 3 mm la grinzi si stalpi, = 5 mm la placi si pereti, =
10mm la fundatii, = 10 mm intre etrieri;
e) pentru stratul de acoperire cu beton = 2 mm la placi, = 3 mm la grinzi , stalpi si pereti, =
10 mm la fundatii si alte elemente masive;
f) pentru imbinari si innadiri sudate - conform instructiunilor tehnice C 28-83.
NU SE ADMITE TRECEREA LA BETONARE FARA INTOCMIREA PROCESELOR
VERBALE DE RECEPTIE A LUCRARILOR DE ARMATURI SI FARA REMEDIEREA
EVENTUALELOR NECONCORDANTE SAU DEFECTE CONSTATATE.
Acte normative de referinta
* * * C 150 - 99-Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale
constructiilor civile, industriale si agricole;
* * * C 65-85 -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
de instalatii aferente;
* * * C 28-99 -Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel-beton;
* * * P 59-86-Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu
plase sudate a elementelor de beton ;
* * * STAS 333-87 - Otel laminat la cald. Otel rotund;
* * * STAS 10107/0-90 - Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea
elementelor structurale din beton armat si beton precomprimat;
* * * STAS 438/1-89 - Produse din otel pentru armarea betonului. Otel beton
laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate;
* * * STAS 438/2-91 -Sarma trasa pentru beton armat;
* * * STAS 438/3-89 - Produse din otel pentru armarea betonului. Plase sudate;
* * * ST 009-96 - Specificatie tehnica privind cerinte si criteri de performanta pentru
produse din otel utilizate ca armaturi in structurile de beton.
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* * * STAS 10107/2-92-Constructii civile, industriale si agricole.Plansee curente din
placi si grinzi din beton si beton precomprimat .Prescripti de calcul si alcatuire
* * * NE 012 –99 – Cod de practică pentru execuţia lucrărilor din beton, beton armat şi
beton precomprimat
* * * NE 012/1-2007 - Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din
beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1
*** P100-2006- cod de proiectare seismica Partea 1
*** CR0-2005 – Cod de proiectare . Bazele proiectarii structurilor in constructii
* * * -Instructiuni pentru verificarea calitati si receptia lucrarilor ascunse la constructii
si instalatii aferente; Ord.IGSC 28/7.02.1976, 20/4.04.1977.
EXECUTIA LUCRARILOR DE BETONARE
In capitolul prezent sunt prezentate precizarile generale privind lucrarile de betonare a
elementelor de constructii, acestea se completeaza, in capitolul 6, cu precizarile specifice
pentru elementele care se realizeaza pentru consolidarea constructiei(fundatiei,
diafragme, cadre, plansee)
Pregatirea turnarii betonului
Executarea lucrarilor de betonare,atit pentru betonul simplu cit si pentru betonul armat, pot
sa inceapa numai daca au fost indeplinite urmatoarele conditii:
- s-au verificat si receptionat calitativ lucrarile de sapaturi,cofraje si armare precum si
instalarea pieselor care vor ramane inglobate in beton sau care servesc pentru crearea de
goluri;
- au fost intocmite procesele verbale de lucrari ascunse care sa confirme ca lucrarile
efectuate sunt in concordanta cu normele tehnice si datele din proiect;
- a fost curatita suprafata betonului turnat anterior si intarit, care va veni in contact cu
betonul proaspat,de pojghita superficiala de lapte de ciment si de betonul slab
compactat,indepartindu-se materialul prin spalare sau cu aer comprimat;
- au fost curatite cofrajele si armaturile de eventualele corpuri straine, rugina
neaderenta,etc. si au fost inchise ferestrele de curatare;
- a fost realizata udarea cu apa a betonului vechi si a zidariilor, de mai multe ori,cu 2-3 ore
inainte si imediat inaintea turnarii betonului;
- a fost intocmita si acceptata de beneficiar fisa tehnologica pentru betonare iar utilajele si
dotarile necesare prevazute in fisa exista si sunt in stare de functionare;
- sunt stabilite si asigurate masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul
unor accidente tehnice precum si locul unde se realizeaza eventualele rosturi de lucru;
- a fost asigurata conducerea nemijlocita si permanenta a betonarii de catre seful punctului
de lucru care va supraveghea respectarea Normativului NE 012 - 99, a fisei tehnologice si
a proiectului;
- s-a verificat de catre conducatorul punctului de lucru ca betonul livrat are certificatul de
calitate sau fisa de transport din care sa rezulte ca este corespunzator calitatii prescrise in
proiect si in prescriptiile tehnice;
- sunt luate masurile necesare pentru prelevarea de probe si efectuarea incercarilor
prevazute in prescriptiile tehnice.
Prepararea si transportul betonului
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Avand in vedere cantitatile de betoane care se vor folosi la executarea elementelor de
constuctii (subetonari, fundatii, diafragme, cadre, plansee si grinzi) se impune realizarea
betonului intr-o statie sau centrala de betoane si achizitionarea lui ca beton marfa.
Prepararea si verificarea caracteristicilor betonului se face la centrala conform precizarilor
din Normativul NE 012 - 99, livrarea fiind insotita de documente care sa ateste ca betonul
este corespunzator calitatii prescrise in proiect.
Trasportul betonului se va face cu autobetoniere care sa asigure o lucrabilitate de L3-L4,
iar timpul de transport, considerat din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport
si sfarsitul descarcarii lui, nu va depasi valorile din tabelul de mai jos ,decat daca se
utilizeaza aditivi intarzietori de priza .
Temperatura
(C)

Durata maxima de trasport ( min )
Cimenturi de marca 35
Autoagitatoare
Autobasculante

Cimenturi de marca 40
Autoagitatoare
Autobasculante

Temperatura
(°C)

Durata max de transport
Cimenturi de marca 35
Autoagitatoare
Atobasculante
45
30
60
45
90
75

Cimenturi de marca 40
Autoagitatoare
Autobasculante
30
15
45
30
60
45

>30
10...30
sub 10

Transportul local al betonului se face cu jgheaburi si roabe sau se va descarca direct in
lucrare, pentru turnarea fundatiilor si cu autopompa, pentru turnarea cadrelor, diafragmelor
si a planseelor.
Betonul trebuie pus in lucru in maximum 30 de minute, in cazul cand durata transportului a
fost sub o ora si in maximum 15 minute, la durata peste o ora; durata totala de preparare,
transport si punere in opera nu va depasi 2 ore la cimenturi cu adaosuri si 1,5 ore la
cimenturi fara adaosuri.
Daca betonul nu se incadreaza in calitatea impusa, limitele de lucrabilitate sau prezinta
segregari va fi refuzat.
Turnarea betonului
La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:
descarcarea betonului se face in jgheaburi, pentru turnarea fundatiilor si in pompa de
beton pentru celelalte elemente astfel incat manipularile sa fie cat mai reduse;
- inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m; la inaltimi mai
mari turnarea se face prin ferestre laterale sau cu tuburi tronconice alcatuite din tronsoane
avand capatul inferior la maximul 1,5 m de zona de betonare;
- betonul se va raspandi uniform in straturi orizontale de maximum 30..40 cm; acoperirea
cu un strat nou se face inaintea de inceperea prizei cimentului din stratul inferior;
- nu se admite intinderea betonului prin tragere cu grebla sau prin azvarlire cu lopata la
distante mai mari de 1,5 m;
- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia
din proiect, iar daca se constata producerea acestor defecte ele vor fi corectate in timpul
turnarii;
- se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu proiectul -1 cm la placi si diafragme; 2,5
cm la grinzi si stalpi; 3,5 cm la fundatii;
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- in nodurile si zonele cu armaturi dese se va urmarii cu toata atentia umplerea completa a
sectiunii prin compactarea betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea;
- betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va realiza pe un strat de beton
simplu de 5 cm;
- se interzice lovirea sau scuturarea armaturilor in timpul turnarii, cu scopul de compactare,
precum si asezarea vibratorului pe armatura;
- circulatia muncitorilor si a utilajelor de transport in timpul betonarii se face pe punti
speciale care sa nu reazeme pe armaturi, fiind interzisa circulatia directa pe armaturi sau
pe cofraje;
- instalarea podinilor pe planseu precum si depozitarea pe ele a schelelor si cofrajelor
pentru etajele superioare este permisa numai dupa 24...36 de ore in functie de
temperatura exterioara si cimentul folosit;
- betonarea se va face, de regula, continuu pana la rosturile de lucru prevazute in fisa
tehnologica sau proiect; durata maxima de intrerupere a betonarii, nu va depasi timpul de
incepere a prizei cimentului, iar in cazuri exceptionale cand intreruperea este mai mare
reluarea este permisa numai dupa pregatirea suprafetelor;
- la turnarea placilor se vor folosi repere de grosime dispuse la maximum 2,0 m;
- turnarea grinzilor si a placilor va incepe la 1-2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a
peretilor pe care reazama pentru a se asigura incheierea procesului de tasare a betonului
din acestea;
- grinzile si placile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp sau daca se
toarna separat se lasa un rost la 3...5 cm sub nivelul placii; se admite crearea unui rost de
lucru la 1/5...1/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioara a partii centrale a acesteia;
- pe timpul turnarii si compactarii betonului se va urmari comportarea cofrajelor si a
sustinerilor.
Compactarea betonului
Compactarea se face manual sau mecanic.
Compactarea manuala se admite concomitent cu baterea cofrajului in urmatoarele cazuri:
cant vibrarea externa nu este eficienta iar folosirea vibratorului de interior este impiedecata
de desimea armaturii sau dimensiunea elementului;
se defecteaza vibratorul sau se intrerupe curentul;
se prevede prin reglementari speciale.
Compactarea betonului se va face prin vibrare mecanica cu vibratoare omologate pentru
care se cunosc caracteristicile tehnice si functionale si se dispune de prescriptii de utilizare
si intretinere.
Personalul care efectuaza vibrarea betonului trebuie sa fie instruit asupra modului specific
de vibrare a elementelor din lucrare.
Alegerea tipului de vibrare si a vibratoarelor se face in functie de dimensiunile elementelor
si de posibilitatile de intrare a buteliei vibratorului intre barele de armatura.
Betoanele compactate prin vibrare obisnuita interioara se recomanda sa fie cu lucrabilitate
L3 sau L3/L4 iar timpul de vibrare este de 5...30 secunde.Distanta intre doua puncte
succesive de introducere a vibratorului de interior este 1,4r (r = raza de actiune a
vibratorului).Cand nu este posibila respectarea acestei distante se vor utiliza concomitent
mai multe vibratoare , distanta intre ele depasind 2r; distanta maxima este 1m.
Grosimea stratului compactat nu va depasi ¾ din lungimea buteliei; butelia trebuie sa
patrunda 5...15 cm in stratul compactat anterior.
Vibrarea de suprafata se face la elementele cu suprafata mare (placi) cu grosime optima
3...20 cm, realizate cu betoane cu lucrabilitatea L2.Durata vibrarii va fi de 30...60 secunde,
iar grosimea stratului de beton necompactat va fi de 1,1..1,35 ori mai mare decat grosimea
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finala, functie de lucrabilitatea betonului.Distanta intre doua pozitii succesive ale placilor si
riglelor vibratoare se stabileste astfel incat sa se asigure acoperirea succesiva a intregii
suprafete de beton iar suprapunerea a doua poziti succesive va fi cel putin 5 cm.
Vibrarea externa se aplica la elemente prefabricate sau monolite cu grosimi mici si
armaturi dese si la betoane cu lucrabilitate de min.L3.
Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat sunt:
betonul nu se mai taseaza;
suprafata devine orizontala si usor lucioasa;
inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.
Rosturi de lucru
In masura in care este posibila turnarea betonului se va efectua prin evitarea rosturilor de
lucru.
Daca evitarea rosturilor nu se poate realiza, acestea vor fi realizate conform datelor din
proiect sau in lipsa acestora se vor stabili de catre executant inainte de inceperea
betonarii.
La stabilirea pozitiei rosturilor se vor avea in vedere urmatoarele :
prevederea lor in zonele de solicitari minime;
la stalpi se vor prevedea rosturi la baza lor, in cazuri tehnologice speciale se poate
prevedea un rost la 3..5 cm sub intradosul grinzilor sau imediat sub vutele acestora ;
la grinzi nu se recomanda, dar in cazuri extreme vor fi amplasate in zona de moment
minim; cand grinzile se betoneaza separat de placi , se poate lasa un rost la 3...5 cm sub
nivelul inferior al placii;
la placi rostul va fi paralel cu armatura de rezistenta sau cu latura cea mai mica si se
situeaza la 1/5...1/3 din deschidere.
La realizarea rosturilor se vor respecta urmatoarele:
rosturile, la stalpi si grinzi si fundatii continue, vor fi perpendiculare pe axa elementului, iar
la placi si pereti perpendicular pe suprafata lor;
durata maxima de intrerupere a betonului pentru care nu sunt necesare masuri speciale la
reluarea betonarii este de 2 ore la betonul cu cimentul cu adaos si 1,5 ore la betonul cu
ciment fara adaos;
reluarea betonarii dupa o durata mai mare, decat cea precizata anterior, se va face numai
dupa ce betonul a atins rezistenta de minimul 12 daN/cm2 si dupa pregatirea suprafetei
rostului prin curatarea betonului de pojghita de lapte de ciment si a betonului ce nu a fost
compactat; imediat inainte de turnarea betonului proaspat suprafata rostului va fi umezita
abundent cu apa.
Tratarea betonului dupa turnare
Tratarea betonului dupa turnare se face in concordanta cu conditiile atmosferice exterioare
respectandu-se prevederile din normativele C16 si C140.
Prin realizarea tratarii se au in vedere urmatoarele:
asigurarea mentinerii umiditatii betonului si evitarea evaporarilor bruste timp de minimum 7
zile prin acoperire cu diferite materiale, folosirea de pelicule de protectie sau stropire cu
apa;
evitarea antrenarii pastei de ciment de catre precipitatii abundente prin acoperirea
suprafetei;
executarea unui control riguros si permanent a mijloacelor de protectie in cazul turnarii pe
timp friguros astfel incat sa se evite orice fel de fenomene de inghet pe toata durata de
“preintarire a betonului”.
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Decofrarea betonului
La decofrarea betonului se vor respecta prevederile din C 140\86 avindu-se in vedere
si urmatoarele:
operatia va fi supraveghiata de conducatorul punctului de lucru ;
evitarea preluari bruste a incarcarilor de catre elementele decofrate si mentinerea unor
popi de siguranta la elemente cu deschidere mare ;
evitarea ruperii muchiilor elementelor,a cofrajelor si sustinerilor.
Decofrarea se poate efectua numai dupa verificarea rezistentei betonului pe probe
pastrate in aceliasi conditii ca si elementul in cauza.
Indepartarea elementelor de cofraj se face in concordanta cu rezistenta atinsa (procent din
rezistenta la 28 zile ) asa cum este prezentat in tabelul de mai jos .
Elemente de cofraj
ce se îndepărtează
1. Părţile laterale
2. Feţele interioare
cu menţinerea
popilor de siguranţă
3. Popii de siguranţă

Deschiderea elementului de beton (m)
L<6
6 < L < 12
12 < L
Rezistenţa minimă 2,5 N/mm2 astfel încât feţele şi muchiile
elementului să nu se deterioreze
70%
85%
115%
95%

110%

115%

Popii de sustinere se vor pozitiona astfel :
la grinzi pana la 6m deschidere se lasa un pop la mijlocul grinzii ; la deschidere mai mare
numarul popilor se va stabili astfel incit distanta intre ei sau de la ei la reazem sa fie mai
mica de 3m
la placi se lasa un pop la mijlocul lor si cel putin un pop la 12mp de placa ;
popii de siguranta pe inaltimea etajelor se vor aseza unul sub altul .
Verificarea si receptia lucrarilor din beton
Dupa decofrarea fiecarei parti din constructie se va proceda la examinarea amanuntita a
acesteia de catre executant,reprezentantul beneficiarului si eventual proiectant incheinduse un proces verbal de constatare.
Examinarea are in vedere:
aspectul elementelor cu semnalizarea eventualelor defecte (segregari, goluri, rosturi,
beton necompactat, etc.);
dimensiunile sectiunilor transversale si planeitatea suprafetelor si muchiilor;
distantele dintre elemente si pozitia lor ;
pozitia golurilor de trecere ;
pozitia armaturilor ce urmeaza a fi inglobate in elementele ce se toarna ulterior .
Abaterile limita la dimensiunile elementelor executate monolit, in cazurile curente si cand
nu exista prescriptii speciale, sunt:
a)
pentru lungimea ( deschideri, lumini ) grinzilor, placilor si peretilor
pana la 3.0 m
= 16 mm,
intre 3.0 m si 6.0 m
= 20 mm,
peste 6.0 m
= 25 mm ;
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b)
pentru dimensiunea sectiunii transversale
grosimea peretilor si placilor = 3mm la grosimi pana la 10 cm, = 5 mm la grosimi peste 10
cm;
latimea si inaltimea grinzilor si stalpilor = 5 mm la dimensiuni pana la 50 cm, = 8 mm la
dimensiuni peste 50 cm;
c)
pentru fundatii
dimensiuni in plan
= 20 mm,
inaltimi pana la 2,0 m
= 20 mm,
inaltimi peste 2.0 m
= 30 mm;
pentru abaterea de la forma ( conf. STAS 7384-85 ) a muchiilor si suprafetelor 4 mm la 1
m lungime de muchie respectiv 1 mp de suprafata;
e)
pentru lungimea totala a muchiilor ( L) respectiv suprafata totala ,cu latura
cea mare L ( indiferent de tipul de element )
L pana la 3.0 m
10mm,
L = 3.0 …9.0 m
12mm,
L = 9.0 …18.0 m
16mm,
L peste 18.0 m
20 mm.
f)
pentru inclinarea muchiilor si suprafetelor, conform tabelului urmator
g) pentru abateri limita de pozitii
axe in plan orizontal la
fundatii, stalpi, grinzi, pereti
10 mm;
h)
pentru cote de nivel
fundatii de structuri
10 mm,
placi si grinzi cu deschideri pana la 6.0 m
10 mm,
placi si grinzi cu deschideri peste 6.0 m
18 mm,
reazeme intermediare (constr. Etajate)
10 mm.
Defectele limita admisibile la elementele din beton se refera la deficientele urmatoare:
a) rupturi si stirbituri la colturi
pana la fata exterioara a armaturilor - cel mult 20 cm/m;
pana la fata interioara a armaturilor principale - cel mult una de max. 5 cm lungime la 1m;
cu adancime mai mare decat cele precedente si max. ¼ din dimensiunea cea mai mica a
sectiuni, cel mult una de max. 2 cm lungime la 1 m;
cu adancime mai mare de ¼ din dimensiunea cea mai mica a sectiunii , nu se admit;
b) segregari si lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la fata elementului
pana la fata exterioara a armaturii principale, maximum 400 cmp.la 1 mp.,
pana la fata interioara a armaturii principale, cel mult una de max.40 cmp. la 1 mp.,
cu adancimi mai mari decat cele precedente,dar pana la max. ¼ din dimensiunea cea mai
mica a sectiunii max. 20 cmp./mp., la placi de plansee si acoperisuri, max.30 cmp./mp. La
fundatii masive, max. 5 cmp./mp., la grinzi si stalpi, max. 10 cmp./mp., la diafragme.
c) fisuri
pentru elementele incarcate cu mai putin decat incarcarea de explotare nu se admit fisuri
decat cele superficiale de contractie cu adancime max. pana la fata exterioara a
armaturilor principale,
pentru elementele solicitate la incarcarea de exploatare se admit fisuri cu deschideri
maxime in limitele date de STAS 10107-90;
d) sparturi ale betonului dupa intarirea lui, indiferent in ce scop inclusiv pentru instalatii
numai in limitele de la punctele a) si b) fara a taia sau intrerupe armaturile de rezistenta .
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Defectele admise se vor remedia conform cu instructiunile din C 149-87; in cazul unor
defecte mai mari solutia se stabileste de proiectant sau se avizeaza de acesta, in scris, iar
remedierea se face cu o stricta supraveghere si se va consemna intr-un proces verbal .
Este interzisa orice lucrare sau operatie de remediere inainte de examinarea elementelor
si incheierea procesului verbal de constatare .
Calitatea betonului se apreciaza atat pe baza examinarilor vizuale si a actelor de livrare
cat si pe baza incercarilor epruvetelor executate pe santier. In situatii incerte se va apela la
incercari suplimentare nedistructive sau semidistructive.
Acte normative de referinta pentru lucrari de beton
* * * P 85-96 - Normativ pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de
beton armat;
* * * STAS 10107/1-90 -Constructii civile, industriale si agrozootehnice.
Plansee din beton armat si beton precomprimat . Prescriptii generale (M-SR 4/86);
* * * STAS 10107/0-90 -Constructii civile si industriale.Calculul si alcatuirea
elementelor din beton,beton armat si beton precomprimat (M-SR 6/85);
* * * STAS 10107/2-92-Constructii civile, industriale si agricole.Plansee curente
din placi si grinzi din beton si beton precomprimat .Prescriptii de calcul si alcatuire;
* * * P 100-2006 -Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor
de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale;
* * * NP-007-97 -Cod de proiectare pentru structurile in cadre din beton armat;
* * * C170-87 -Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton si
beton precomprimat subterane in medii agresive naturale si industriale;
* * * C65-85 -Normativ privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si de instalatii aferente;
* * * C 149 - 87 -I nstructiuni tehnice privind procedele de remediere a
defectelor pentru elementele de beton si beton armat;
*
* * STAS 1759/88 -Incercari pe betoane.Incercari pe beton proaspat.
Confectionare de epruvete;
* * * STAS 10102 -Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat.
Prevederi fundamentale pentru calculul si alcatuirea elementelor;
* * * STAS 1790 -Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat.
Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii
lucrarilor de constructii;
* * * C167-77 -Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si
pastrare a cartii tehnice a constructiei;
* * * P100-2006- cod de proiectare seismica Partea 1
* * * CR0-2005 – Cod de proiectare . Bazele proiectarii structurilor in constructii
* * * NE 012/1-2007 - Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor
din
beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1
* * * NE 012 –99 – Cod de practică pentru execuţia lucrărilor din beton, beton armat
şi beton precomprimat
* * * -Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la
constructii si instalatii aferente; Ord.IGSC 28/7.02.1976, 20/4.04.1977.
VERIFICARI DE CALITATE
Verificarile de calitate a lucrarilor pentru realizarea elementelor si structurilor din beton
armat sunt prevazute pe faze ( cofraje, armaturi, betonare ) si sunt cele prezentate la
punctele 1.3, 2.6, 3.8
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Pe langa verificarile mentionate anterior pentru receptia lucrarilor se vor efectua verificari
suplimentare scriptice si directe .
Verificarile scriptice constau din examinarea :
existenta tuturor proceselor verbale de lucrari ascunse, a buletinelor de incercari prescrise
in proiect si in perscriptii si normative in vigoare precum si in dispozitiile de santier date de
beneficiar, proiectant sau organele de control;
continutul si rezultatele inscrise in documente;
actele incheiate cu ocazia executarii de lucrari de remedieri si consolidari , pentru a se
stabili daca acestea au fost executate in toate cazurile cand au fost necesare, precum si
daca sunt de calitatea corespunzatoare.
Verficarile directe constau din examinarea vizuala, bucata cu bucata , a elmentelor
structurale cu luarea in considerare a tuturor defectelor si abaterilor cu efectuarea sau
prescrierea, in cazul depasirii valorilor admise sau de dubiu, a unor incercari si verificari
suplimentare cum ar fi :
incercari prin metode nedistructive simple sau combinate ( sclerometru, ultrasunete,
metode combinate, pahometru ) pentru determinarea rezistentei betonului , a defectelor
interioare sau a existentei si pozitiei armaturii;
slituri in stratul de acoperire penrtu stabilirea tipului de armatura, a diametrului, numarului
de bare si a grosimi stratului de acoperire cu beton;
masurare lungimi, deschideri si eventual a adancimii fisurilor;
incercari prin incarcare statica in situ;
orice alte incercari pentru formarea convingerii comisiei asupra calitatii structurii realizate
si al corespondentei cu proiectul si cu actele normative in vigoare.
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NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
La executia lucrarilor pentru realizarea elementelor din beton vor fi repectate toate
masurile generale de protectia muncii si paza contra incendiilor prevazute in actele
normative.
5.1 Masuri specifice
Masurile specifice se refera la lucrarile de cofrare- decofrare, armare si turnare si impun
mai multe cerinte dintre care se mentioneaza :
indreptare, descolacirea si fasonarea barelor de armatura pe un teren de lucru separat si
imprejmuit, la distanta de spatiile de circulatie;
taierea si fasonarea barelor de armatura se face cu utilaje si dispozitive in stare buna ;
in timpulul curatirii armaturilor de rugina muncitorii vor purta ochelari de protectie iar rugina
si praful vor fi indepartate cu perii sau maturi;
nu se circula pe armaturi si nu se executa de pe cutia cofrajului montarea armaturilor in
grinzi sau alte elemente izolate; trebuie amenajate la partea laterala a cofrajului schele de
lucru cu balustrade;
montarea armaturilor si a cofrajelor se face de pe podini bine consolidate si cu latime de
min.70 cm si prevazute cu balustrade;
cand nu este posibil a se realiza parapete de siguranta si protectie muncitorii vor folosi
centuri de siguranta;
stationarea in partea opusa bascularii, sau scurgerii betonului din bena, in timpul bascularii
benelor de beton;
manevrarea vibratoarelor numai de personal instruit in acest scop si echipat
corespunzator;
sustinerile si esafodajele cofrajelor se vor contravantui, atat in plan orizontal cat si in plan
vertical, pe ambele directii,
verificarea sustinerilor cofrajelor ca sa poata prelua incarcarea din oameni si armatura pe
durata montarii acesteia;
manevrarea vibratoarelor numai de personal instruit in acest scop si echipat
corespunzator; - curatarea sau desfundarea benelor, buncarelor, roabelor,etc. se face
numai in pozitie stabila, la sol;
decofrarea este admisa numai dupa intarirea suficienta a betonului fiind interzis
muncitorilor sa stea sub panourile in curs de demontare;
golurile ramase in plansee sau alte goluri interioare trebuie sa fie inprejmuite sau acoperite
cu panouri rezistente;
agatarea, manipularea si depozitarea cofrajelor si armaturilor in stricta concordanta cu
masurile de securitate specifice;
luarea masurilor de electrosecuritate la executarea sudurilor, la montarea si manipularea
armaturilor si cofrajelor in apropierea linilor electrice aflate sub tensiune;
5.2 Acte normative
* * * P100-2006- cod de proiectare seismica Partea 1
* * * CR0-2005 – Cod de proiectare . Bazele proiectarii structurilor in constructii
* * * NE 012/1-2007 - Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor
din
beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1
* * * NE 012 –99 – Cod de practică pentru execuţia lucrărilor din beton, beton armat
şi beton precomprimat
* * * P 118-83 - Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia
la actiunea focului;
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* * * - Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor. Decret nr. 290/1977;
* * * C 300-94- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;
* * * - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor . M.I. 381/1993, MLPAT
7/N/1993;
* * * - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii. MLPAT 9/N/1993;
* * * IM 007-96- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele,
cintre si esafodaje;
* * * PE 119-90 -Normativ de protectia muncii pentru activitati in instalatii electrice;
* * * - Norme de protectia munci in activitatea de constructii-montaj.Ord. MCInd. 1233/D1980;
* * * I 18/2-2002 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de
semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri
* * * PCC 002-1999 - Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate
constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor.
* * * MP 027-2003 - Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice
reziduale ale betonului armat supus la incendii.
* * * NP 073-2002 - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor
din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
* * * NP 071-2002 - Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor special
privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
* * * NP 086-2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor
de stingere a incendiilor.
* * * - Norme generale de protectia muncii, Legea 90/1996
Notă f. importantă: Normele şi normativele care se vor respecta la execuţie sunt cele care
vor fi în vigoare la data execuţiei.
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LUCRĂRI DE ZIDĂRIE
1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea acţiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor
şi materialelor necesare executării lucrărilor de zidărie, cu cerinţele de calitate impuse.
2. DOMENIU
Procedura se aplică la executarea următoarelor lucrări:
- zidărie simplă, armată sau compusă pentru pereţi portanţi, la pereţi de
închidere sau compartimentare
- zidărie mixtă la ziduri de subsoluri
- zidărie la cornişe
- zidărie la coşuri de fum
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
- Conform P2 – 85, P104 – 82, C17 - 82
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Normativele specifice: P2 – 85, C56 – 86, C17 – 82, C16 – 84, P104 – 82,
C126/1975,P100-2006, CR6-2006
- Legea nr. 10/1995
5. CONDIŢII PREALABILE
5.1.Asigurarea pe şantier a documentaţiei de execuţie şi a prezentei proceduri.
5.2. Instruirea personalului care concură la realizarea lucrărilor, în scopul insuşirii
proiectelor de execuţie, caietelor de sarcini, normativelor şi procedurilor care se referă la
faza respectivă de lucru.
5.3. Asigurarea pe şantier a materialelor, inclusiv a materialelor de îmbinare (mortar),
recepţionate şi depozitate conform normativelor şi standardelor în vigoare. Existenţa unei
platforme apropiate clădirilor, construcţiilor, în vederea depozitării corespunzătoare.
5.4. Dotarea formaţiei de zidari cu unelte, scule, dispozitive şi aparate de măsură şi
control, furtune de nivel, metru şi ruletă, fire cu plumb, ciocane, mistrie, etc.
5.5 Verificarea condiţiilor legate de lucrările executate anterior pe care urmează a
se executa zidăriile.
5.6. Materializarea axelor principale, a cotelor de nivel, a dimensiunilor în plan.
5.7. Asigurarea locurilor uşor accesibile, pentru fiecare fază de lucru.
5.8. Existenţa înregistrărilor de calitate pentru lucrările anterioare şi a celor ce pot
deveni ascunse.
5.9. Degajarea frontului de lucru de resturi de materiale, pământ, etc.
5.10. Nivelarea şi compactarea terenului pe perimetrul exterior al construcţiei.
5.11. Aprovizionarea frontului de lucru cu materialele de bază şi auxiliare.
5.12. Montarea schelelor de lucru.
5.13. Efectuarea probelor la instalaţiile de preparare a mortarului.
6. MĂSURI PREVENTIVE
6.1. Se va urmări instruirea şi respectarea de către personalul executant a
normelor de protecţia muncii şi P.S.I. şi semnarea fişelor individuale de instructaj.
6.2. Existenţa şi folosirea echipamentelor specifice de protecţia muncii.
7. RESPONSABILITĂŢI
7.1. Şeful punctului de lucru:
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- verifică conformitatea formularelor primite odată cu marfa (avize de
însoţire, certificate de calitate) şi ia măsurile de depozitare şi păstrare
corespunzătoare mărfii.
- răspunde împreună cu şefii de echipă de calitatea operaţiilor de execuţie
efectuate
- organizează locurile de muncă şi procesul de producţie, creind condiţii
optime necesare executării lucrărilor
- controlează calitatea lucrărilor executate de echipă
- răspunde de itroducerea în lucru numai a materialelor care corespund
calitativ prevederilor din proiectul de execuţie
- întocmeşte înregistrările referitoare la calitate privind lucrările realizate
- conduce executarea lucrărilor conform prevederilor proiectului, normelor
tehnice, şi a fişelor tehnice.
7.2. Şeful de echipă:
- răspunde de respectarea proiectului de execuţie, a prescripţiilor tehnice şi de
efectuarea controlului muncii prestate de muncitorii din echipă

7.3. Muncitorii:
- răspund de calitatea lucrărilor realizate respectând întocmai tehnologia
de execuţie, în care sens au următoarele obligaţii:
- să utilizeze doar materialele corespunzătoare calitativ
să verifice prin autocontrol calitatea lucrărilor executate
să realizeze gospodărirea judicioasă a materialelor
7.4. Şeful de şantier:
asigură buna organizare a procesului de producţie
- asigură executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului,
al prescripţiilor tehnice şi ale fişelor tehnologice
- opreşte executarea lucrărilor necorespunzătoare şi ia măsuri de
remediere
7.5. Responsabilul AC/CTC urmăreşte aplicarea întocmai a prezentei proceduri,
respectarea prevederilor proiectului de execuţie şi a reglementărilor tehnice în vigoare,
respectiv întocmirea corectă a înregistrărilor calităţii.
8. ACŢIUNI IMPLICATE
8.1. Pregătirea lucrărilor
8.2. Materiale şi produse
8.3. Transport, manipulare, depozitare
8.4. Tehnologia lucrărilor de zidărie
8.5. Abateri limită
8.6. Întocmirea înregistrărilor calităţii
9. PROCEDURA
9.1. Pregătirea lucrărilor: vezi cap. 5 din prezenta procedură
9.2. Materiale şi produse
9.2.1. Materiale şi produse principale
9.2.1.1. În cadrul acestor specificaţii sunt luate în considerare materialele şi
produsele principale le execuţia zidăriilor curente.
- Materialele şi produsele se pot clasifica în funcţie de rolul lor astfel:
a. Materiale de bază – cărămizi, blocuri, plăci etc.
b. Materiale auxiliare – mortare, armături, etc.
c. Accesorii – piese de prindere, ancore, etc.
9.3. Transport, manipulare, depozitare: vezi cap. 5 din prezenta procedură
9.4. Tehnologia lucrărilor de zidărie
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9.4.1. Dimensiunile, marca şi calitatea cărămizilor, precum şi marca mortarului de
zidărie vor fi obligatoriu cele prevăzute în proiect. Compoziţia mortarului va fi cea arătată
în STAS 1030 – 85 şi instrucţiunile tehnice C17 – 82, inclusiv cele cu adaos de cenuşă.
9.4.2. La determinarea consistenţei mortarului, se va proceda la determinarea cu
conul etalon. Pătrunderea conului în mortar pentru zidăria din cărămizi pline va fi de 8 – 13
cm, iar pentru zidăria din cărămizi şi blocuri cu goluri verticale sau orizontale va fi de 7 – 8
cm.
9.4.3. Cărămizile înainte de punerea lor în lucrare se vor uda bine. Pe timp de
arşiţă udarea trebuie făcută mai abundent, eventual repetată.
9.4.4. La zidăria din cărămizi pline şi cu goluri verticale, rosturile orizontale şi
verticale vor fi bine umplute cu mortar, dar se va lăsa o porţiune neumplută de la faţa
exterioară a zidului de 1 – 1,5 cm.
La zidăria din blocuri cu goluri orizontale, rosturile orizontale vor fi bine umplute cu
mortar ca şi la zidăria din cărămizi pline sau goluri verticale. Pentru realizarea rosturilor
verticale, mortarul se va aplica cu mistria numai pe porţiunile marginale ale blocurilor cu
goluri orizontale înguste.
9.4.5. Orizontalitatea rândurilor de cărămizi sau blocuri se obţine utilizând rigle din lemn
sau metal, gradate la intervale egale cu înălţimea rândurilor de zidărie. Riglele se fixează la
colţurile zidăriei. Verificarea orizontalităţii se face cu sfoara de trasat bine întinsă între aceste rigle.

9.4.6. Întreruperea execuţiei zidăriei se face în trepte, fiind interzisă întreruperea
cu strepi.
9.4.7. Legăturile între ziduri, la colţuri, intersecţii şi ramificaţii se face alternativ
funcţie de tipul de cărămizi şi blocuri ceramice utilizate.
9.4.8. Ultimul rând al zidăriei, peste care urmează să se monteze elemente
prefabricate, se va executa cu cărămizi aşezatre în lung.
9.4.9. Ancorarea zidăriei despărţitoare de structura clădirii (stâlpii sau diafragmele
din beton armat se face cu ajutorul mustăţilor din oţel beton, fie cu agrafe fixate pe bolţuri
împuşcate cu pistolul. Înainte de executarea zidăriei despărţitoare, pe suprafeţele
respective ale stâlpilor sau diafragmelor se va aplica un spriţ de mortar de ciment, iar
rostul vertical dintre zidărie şi elementul structurat va fi umplut complet cu mortar.
9.4.10. La executarea zidăriei armate se va acorda o atenţie deosebită poziţionării
corecte a barelor de armătură şi a realizării gosimii necesare a mortarului de acoperire a
armăturii în rosturile orizontale.
9.4.11. La execuţia zidăriei complexe, în cazul în care armătura stâlpilor se
realizează din carcase prefabricate (cazul curent), acestea se vor monta înainte de
executarea zidăriei legându-se mustăţile nivelului inferior. Pe măsura executării zidăriei, în
rosturile orizontale ale acesteia se aşează barele orizontale de legătură cu stâlpişorii,
înglobându-le în mortar marca M50, obţinut când este cazul prin îmbunătăţirea locală a
dozajului de ciment. Rosturile zidăriei din dreptul stâlpilor se lasă neumplute pe o
adâncime de cca. 2 cm, pentru realizarea unei legături mai bune cu betonul din stâlpişori.
9.4.12. La zidurile cu grosime de cel puţin o cărămidă se vor zidi de o parte şi de
alta a golului câte trei ghermele la fiecare gol de uşă şi câte două ghermele la fiecare gol
de fereastră. Ghermelele din lemn vor fi impregnate cu carbolineum sau cufundate de 2 -–
3 ori într-o baie de bitum fierbinte.
9.4.13. Rosturile zidăriei coşurilor se vor teşi la fiecare rând şi vor fi complet
umplute, folosindu-se mortar de aceeaşi marcă ca la zidăria pereţilor. Se vor monta olane
şi tuburi din beton fără defecte. Execuţia va fi îngrijit lucrată, astfel ca suprafaţa interioară
a coşului să fie netedă.
Coşurile, pe porţiunea din podul clădirilor se vor tencui şi se vor spoi cu var.
9.4.14. Zidăria aparentă se va executa cu cărămizi de calitatea A. Rosturile vor fi
drepte, paralele şi de grosime egală. În acest scop se va utiliza o riglă din oţel de grosimea
rostului, care se aşează pe marginea rândului de zidărie imediat inferior celui care se
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execută. Rosturile se realizează cu marca de mortar prevăzută în proiect, şi se va fugui cu
fierul de rost. Mortarul scurs pe faţadă şi apariţia petelor lăsate de acesta se vor înpiedica
cu acizi diluaţi şi se vor spăla bine cu apă.
9.4.15. Placarea diafragmelor din beton armat cu cărămizi sau blocuri ceramice se
va executa între centurile din beton armat scoase în consolă în dreptul planşeelor. Zidăria
se va împăna între centuri. Spaţiul dintre zidărie şi diafragmă (de 1 – 2 cm) se va umple
bine cu mortar, odată cu executarea zidăriei. În zonele seismice de grad 7, 8, şi 9, placajul
va fi ancorat de diafragmă prin intermediul unor bare din oţel beton (înglobate în rosturile
orizontale). Ancorarea se face cu mustăţi  6mm, având lungimea de cca. 30 cm, scoase
din diafragmă sau fixate cu ajutorul bolţurilor împuşcate. Mustăţile vor fi prevăzute la
intervale de câte 90 cm pe orizontală şi 60 cm pe verticală şi se vor îndoi în dreptul
rosturilor orizontale, înglobându-se în mortar. Armarea rosturilor orizontale ale zidăriei se
va face pe toată lungimea lor cu bare din oţel beton  6-8 mm, la intervale de câte 60
cm pe înălţime. Barele se vor ancora la intervale de cca. 90 cm de mustăţile scoase în
acest scop din diafragmă, precum şi de mustăţile scoase din diafragmele transversale sau
stâlpi.
9.4.16. Obiectele sanitare care se montează pe zidăria din cărămizi şi blocuri cu
goluri orizontale se vor fixa în dibluri din lemn care se prevăd în goluri, executate cu
ajutorul unei freze sau cu o daltă subţire cu lama de 5 mm bine ascuţită.
10. CRITERII DE ACCEPTARE
10.1. Verificarea calităţii zidăriilor se face pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, iar
lucrările ce devin ascunse se verifică de către şeful de şantier şi de către beneficiar.
10.2. Lucrarea de zidărie se consideră terminată şi acceptată dacă au fost
respectate prescripţiile di procedura tehnică de execuţie, fişa tehnologică, normele tehnice
şi documentaţia de execuţie, şi dacă înregistrările calităţii au fost întocmite şi acceptate de
către beneficiar.
11. ABATERI ADMISE
Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţiile în
vigoare:
Nr.
crt.

Denumirea caracteristicilor

Abateri limită
(mm)

Observaţii

La dimensiunile zidurilor:
La grosimea de execuţie a zidurilor din cărămidă şi blocuri ceramice
Ziduri cu grosimea până la 10 cm

±4
+4
-6
+5
-7
+6
-8

Ziduri cu grosimea de 15 cm
11.1.

Ziduri cu grosimea de 20 cm
Ziduri cu grosimea de 25 cm

11.2.

Ziduri cu grosimea de 30 cm

± 10

Ziduri cu grosimea > 30 cm

± 10

La zidurile
executate cu
materiale din
demolări, abaterile
se majorează cu
50%

La goluri:
Pentru ziduri din cărămidă, blocuri ceramice şi blocuri mici cu agregate uşoare
Pentru dimensiunea golului 100 cm
± 10
Idem pct. 11.1.
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Pentru dimensiunea golului > 100 cm

+ 15
- 10

La dimensiunile în plan ale încăperilor
11.3.

Cu latura încăperii < 300 cm

± 15

Cu latura încăperii > 300 cm

± 20

11.4.

La dimensiunile parţiale în plan (nişe,
şpaleţi)

± 10

11.5.

La dimensiunile în plan ale întregii clădiri

± 50

Idem pct. 11.1.

La dimensiunile verticale:
Pentru ziduri din cărămidă, blocuri ceramice
11.6.

Pentru I. etaj

± 20

Pentru întreaga clădire (cu max. 5 nivele)

± 50

Cu condiţia ca
denivelările unui
planşeu să nu
depăşească 15
mm

La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi sau blocuri
11.7.

+5
-2
+5
-2
±2

Rosturi orizontale
Rosturi verticale
Rosturi la zidării aparente
La suprafeţe şi muchii:

1. La planeitatea suprafeţelor
Pentru ziduri portante
3 mm/m
Pentru ziduri neportante
5 mm/m
Pentru zidăria aparentă la ziduri portante şi
2 mm/m
neportante

La stâlpi portanţi
cu secţ.< 0,1 m2
abaterile se
micşorează cu
50%

Max. 10 mm la o
cameră

2. La rectilinitatea muchiilor

11.8.

Pentru ziduri portante

2 mm/m

Pentru ziduri neportante

4 mm/m

Pentru zidăria aparentă la ziduri portante şi
neportante

1 mm/m

Max. 20 mm pe
lungimea
neîntreruptă a
muchiei zidului
Max. 10 mm pe
toată lungimea
muchiei

3. La verificarea suprafeţelor şi muchiilor
Pentru ziduri portante

3 mm/m

Max. 10 mm / etaj
şi max. 30 mm pe
înălţimea clădirii

Pentru ziduri neportante

6 mm/m

Max. 10 mm / etaj

2 mm/m

Max. 15 mm / etaj
şi max. 20 mm pe
înălţimea clădirii

Pentru zidăria aparentă la ziduri portante şi
neportante
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Abateri faţă de orizontala suprafeţei superioare ale fiecărui rând
de cărămizi sau blocuri
11.9.

Pentru ziduri din cărămidă, blocuri ceramice

2 mm/m

Pentru ziduri neportante

3 mm/m

Max. 15 mm / toată
lungimea zidului
Max. 20 mm / toată
lungimea zidului

RAPOARTE ŞI ÎNREGISTRĂRI

P.V. de recepţie calitativă

DS

Registru de recepţie calitativă a materialelor, confecţiilor, prefabricatelor,
înainte de punerea lor în operă

Buletine de analiză emise de laborator

Certificate de calitate/garanţie

Bon transport beton/mortar

Registru meteorologic.
Notă f. importantă: Normele şi normativele care se vor respecta la execuţie sunt cele care
vor fi în vigoare la data execuţiei.
Intocmit,
ing. Tudor Mosincat

ORGANIZARE DE ŞANTIER, PROTECŢIA MUNCII
ŞI MĂSURI P S I
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Dat fiind destinatia construcţiei şi că pe parcursul execuţiei lucrăriilor nu se pot opri
total activităţiile de învătământ execuţia se va face pe zone iar organizarea de şantier este
cât mai redusă.
Organizarea de şantier se va realiza având în vedere faptul că potenţialul câstigător al
execuţiei dispune de o bază de producţie amenajată putând executa lucrări prefabricate şi
să se aprovizioneze rapid cu materialele necesare evitând depozitele de santier.
Materialele se aduc pe şantier din depozitul central sau din ateliere numai în ritmul în care
sunt necesare.
Amplasamentul pe care se poate realiza organizarea de santier este pe platforma
din spatele constructiei şi pe platforma din lateral.
Necesarul de lucrări de organizare de santier se rezolvă astfel:
- pentru depozitarea materialelor mărunte şi sculelor se vor folosi magazii
metalice de inventar demontabile sau se vor pune la dispozitie, de către
investitor, unele spatii care se vor disponibiliza în corpul tehnic anexă la
cantină;
- pentru birouriile personalului TESA şi vestiarele muncitoriilor se pot pune la
dispozitie, de către beneficiar, spatiile existente care pot fi disponibilizate ;
- santierul se va imprejmui, pe zone de lucru, cu panouri metalice montate pe
suporti din beton armat existente în dotarea constructorului sau cu un gard de
tablă sau scândură;
- intrarile in spatiile care vor functiona pe durata executiei lucrăriilor , vor fi
protejate cu platforme de lemn si cu folii de protecţie;
- schelele exterioare si exteriorul in general va fi protejat pe perioada executiei
lucrarilor.
Constructorul va întocmi planul de organizare de santier, care va fi aprobat de
investitor şi va obţine aprobările necesare pentru organizarea de santier.
Executantul va lua toate masurile necesare in vederea respectări si
cunoasteri de catre muncitori intocmai a tuturor normelor de protecţia muncii
şi pază contra incendiilor în vigoare la data executării lucrărilor iar execuţia
lucrărilor se va face sub supravegerea directă a conducătorului punctului de
lucru.
Se vor aplica :
- Normele republicane deProtectia muncii aprobate de MM si MS cu ordinul
34/1975 şi 60/1975
- Normele de protectia muncii în constructii aprobate de MC Ind cu Ord. 719/1970
1. Personalului muncitor înainte de începerea instructajului de protecţia muncii
specific meseriei şi lucrăriilor ce le va executa, I se va prelucra în mod
obligatoriu şi articolele necesare din :
- Normele republicane de protectia muncii, în vigoare;
- Normele generale comune tuturor caregoriilor de lucrări de construcţii montaj
NPM “ G “;
- Normele privind lucrările de organizare şi lucrări pe timp friguros NPM “OTF”;
- Obligatii şi răspunderi precum şi delimitarea lor în domeniul protecţiei muncii ale
organizatiilor de proiectare, executie şi beneficiar la realizarea lucrărilor de
construcţii- montaj NPM “PEB”
2. Personalului muncitor I-se va prezenta descrierea generală a lucrărilor şi
contextul în care se execută ( zonă intens circulată, zonă cu clădiri de locuit etc);
3. Înainte de începerea lucrului se va verifica :
- ca tot personalul să aiba instructajul de protecţia muncii şi viza medicală;
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personalul să nu fie bolnav, sub influenţa alcoolului si să fie dotat cu echipament
de lucru corespunzător lucrărilor ce urmează a fi executate;
- locurile periculoase să fie marcate cu indicatoare vizibile.
4. Se va acorda o atentie deosebita lucrărilor de manipulare mecanizată pe
orizontală şi verticală în conformitate cu NPG “G”
5. Se va acorda o atentie deosebită la montarea confectiilor metalice, la prinderea
lor în timpul transportului şi montajului
6. Pentru lucrările de zidărie se vor respecta prevederiile din NPM “ZP” acordinduse atentie deosebită transportului mortarului, executarii tencuielilor şi a altor
lucrări de pe schele
7. Pentru lucrările de instalatii electrice se vor respecta normele specifice cap. VIII
din Normele republicane, iar pentru lucrările de instalatii termice, gaze, apa
prevederiile din NPM “IT”
8. La montarea utilajelor tehnologice se vor respecta prevederiile din NPM “ UT”
9. Pentru lucrăriile de izolatii şi pregătirea materialelor izolatoare se vor respecta
prevederiile din NPM “IIz” şi se va da o atentie deosebita lucrărilor la înăltime,
precum si modului de depozitare, transport şi punere în opera a substanţelor
volatile.
10. Se vor respecta toate instructiunile fabricilor producătoare privind măsurile de
protectia munci si PSI
11. Pentru alte categorii de lucrări pentru care nu sunt reglementări de tehnica
securitătii muncii, înainte de începerea lucrărilor constructorul şi beneficiarul vor
solicita proiectantului sa elaboreze măsuri speciale de protecţia muncii adoptate
la specificul categoriei de lucrări
12. Măsuriile de protectia muncii din prezentul proiect nu sunt limitative iar
constructorul împreună cu beneficiarul va face propuneri de îmbunătătire atunci
când e necesar sau când e posibil
13. Constructorul va lua cele mai adecvate măsuri pe linie de PSI conform normelor
generale
de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor şi instalatiilor Decret 390/77 şi a altor acte normative ( Legea
212/97, Normele generale de prevenirea si stingerea incendiilor nr. 678 /1998)
14. Constructorul impreuna cu beneficiarul vor asigura mijloacele necesare pentru
interventie imediată în caz de incendiu
Asigurarea schelelor si siguranţa muncitorilor se va face pe baza precizărilor
sefului punctului de lucru.În jurul locului de lucru şi a construcţiei se vor instala table de
avertizare.
În timpul executiei lucrariilor se vor respecta:
- normele de protectia muncii în constructii- montaj in vigoare;
- normele republicane de protectia muncii;
- normele de paza si prevenirea incendiilor
-

Notă f. importantă: Normele şi normativele care se vor respecta la execuţie sunt cele care
vor fi în vigoare la data execuţiei.

Intocmit,
ing. Tudor Mosincat
PROIEC
T NR.: 33/2017
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PROGRAM DE CONTROL
A CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PROIECTATE
SI IN CURS DE EXECUTIE


Investitie:

Construire corp de cladire cu birouri – Primaria Vladimirescu



Obiect:

Lucrari de constructii – elemente de rezistenta



Amplasament:

str. Revolutiei, nr.4, comuna Vladimirescu, jud Arad



Beneficiar:

Primaria Vladimirescu



Proiectant:

SC Arhitekt Studio A SRL



Executant

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

Se stabileste urmatorul program pentru controlul lucrarilor in conformitate cu
urmatoarele acte normative:


Legea 10/1995 – Legea privind calitatea în construcţii;



C56- 85– Normativ pentru verificarea lucrărilor de construcţii si instalaţii

aferente;


HG 925/1995 – privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare

tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei construcţiilor completat cu îndrumatorul de
aplicare MLPAT 77/N/1996;


HG 272/1994 – referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcţii;



HG 766/1997 – pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea şi

asigurarea calităţii în construcţii – Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a
construcţiilor;


HG 273/1994 – privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi

instalaţii aferente ;


OG 63/2001 – Privind înfiinţarea Inspectoratului în Construcţii;



HG 766/1997 – Regulamentul privind certificarea calităţii produselor folosite în

construcţii ;


HG 51/1996 – privind ’’ Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje,

instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie.



Se stabilesc următoarele faze de lucrări supuse controlului:
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Nr.

Lucrari ce se controleaza, verifica,

crt.

receptioneaza - Cladire de birouri P+E

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1

LA PRELUAREA AMPLASAMENTULUI
Predare primire amplasament
Trasarea pe teren a obiectivului
PREGĂTIRE TEREN DE FUNDARE
Verificare natura teren de fundare in sapatura
Verificare cota de fundare
INFRASTRUCTURA
Verificare fundatie

Verificare cofrare, armare fundaţii
3.2 Verificare aspect beton după decofrare
3.3 Hidroizolaţii şi alte izolaţii, verificare suport şi mod de
3.4
4.
4.1
4.1.1

execuţie
Verificare strat suport pardoseli
SUPRASTRUCTURA
PARTER
Verificare cota+0.00

Trasare pereti zidarie parter, mustati pereti b.a.
4.1.2 Verificare pereti parter
Planeitate pereti parter, armare centuri si grinzi b.a
4.1.3 Verificare aspect beton după decofrare
4.1.4 Verificare realizare planseu peste parter
Verificare cofrare si armare planseu peste parter,
armare scara
4.1.5 Verificare aspect beton după decofrare
4.2 ETAJ
4.2.1 Verificare cota+3.20
Trasare pereti etaj, mustati stalpisori b.a.
4.2.2 Verificare pereti etaj şi stâlpişori ba
Planeitate pereti zidarie etaj, armare stalpisori si
4.2.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
7
7.1

Documente

Cine

ce se

intocmeste/

incheie

semneaza

p-v predare
p-v trasare

B, P, E
B, P, E, T

PVRC
PVRC

B, E, G
B, E, P

PVRC

B, P, E

PVRC

B, E

PVRC

B, E, P

PVRC

B, E, P

PVRC

B, P, E

PVRC

B, P, E

PVRC

B, E

PVRC

B, E,P

PVRC

B, E

PVRC

B, P, E

PVRC

B, P, E

centuri, ancoraj samburi in zidarie
Verificare aspect beton după decofrare
PVRC
ACOPERIS TIP SARPANTA / TERASA NECIRCULABILA
Verificare strat suport
PVRC
Verificare execuţie protecţii şi izolaţii, pante de
PVRC
scurgere, racorduri
Recepţie structură şarpantă
PVRC
RECEPTIE STRUCTURĂ DE REZISTENŢĂ
Recepţie structură de rezistenţă
PVRC
RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptie la terminarea lucrarilor
PVRTL
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Comisia de
receptie, I
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₪

B – beneficiar, P – proiectant, T – topometru, G-geotehnician, E – executant, I – inspector ISC

₪

PVRC – Proces verbal de recepţie calitativa

₪

PVRTL – Proces verbal de recepţie la terminarea lucrarilor

₪

PVT – Proces verbal de trasare

₪

FD – Proces verbal de control al statului în fază determinantă

Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta cu
cel putin 10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la intocmirea
controlului si a actelor de mai sus.
Beneficiarul va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce ii revin
conform Legii 10/1995
Un exemplar din prezentul Program si actele mai sus mentionate precum si proiectul vor fi
anexate la Cartea tehnica a costructiei.
BENEFICIAR

EXECUTANT

PRIMARIA VLADIMIRESCU

PROIECTANT
ing. Tudor Mosincat
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