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MEMORIU GENERAL 
“PT19  01  REPARATII CORP ADMINISTRATIV SPITAL  

BALACEANCA” 
 

Prescriptii generale 
 

 
1 - DOMENIU DE APLICARE 

Prezentul document contine prescriptii generale pentru executia lucrarilor de constructii pentru  
obiectivul: 

  
“PT19  01  REPARATII CORP ADMINISTRATIV SPITAL  BALACEANCA ” 
 
Acest document, precum Anexele atasate fac parte integranta din prezenta documentatie, si cuprind 

instructiuni pentru constructor si beneficiar. Ele trebuie respectate la executarea, verificarea, receptia si 
exploatarea constructiei. 

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare 
Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul prezentei documentatii sau ale 

Anexelor, precum sj orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii, devin obligatorii. 
2 -PREVEDERI GENERALE 

Lucrarile de construire vor fi demarate numai dupa intrarea in posesia Autorizatiei de construire. 
Daca contractul de executie nu prevede altfel, beneficiarul va preda amplasamentul liber de sarcini 
Beneficiarul va pune la dispozitie toate avizele si autorizatiile specifice obtinute. Inainte de inceperea 

lucrarilor se vor studia atent conditile impuse in avizele si autorizatiile de specialitate care s-au emis. 
Se recomanda, ca lucrarile sa fie executate de catre un constructor cu experienta in lucrari similare. 
Antreprenorul va asigura, prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate, 

efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
Antreprenorul este obligat, ca la cererea beneficiarului, sa efectueze verificari suplimentare fata de 

prevederile prezentului caiet de sarcini. 
Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca 

la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
In cazul in care se constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, beneficiarul va dispune 

intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun. 
3 - EXECUTIA LUCRARILOR 

 
Specificatii generale 

 Pe toata durata de executie a lucrarilor executantul va trebui sa asigure ca : 

• realizarea fizica a lucrarilor sa fie conform cerintelor de calitate prevazute in proiectul 
tehnic de executie si a normativelor in vigoare care prevad cerintele de calitate a 
materialelor, a modului de executie, a protectiei muncii si a protectiei mediului 

• personalul de specialitate care participa la realizarea contractului sa aiba calificarea si 
experienta necesara indeplinirii sarcinilor cheie din contract 

• personalul de executie sa fie calificat in astfel de lucrari si in numar suficient pentru 
incadrarea in termenele contractuale 

• dotarea cu echipamente si utilaje necesare realizarii proiectului va fi in strinsa corelare cu 
graficul de executie propus si durata de executie propusa 

• in conformitate cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995 , Legea 177/2015 la 
realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor 
nationale in vigoare si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. 
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Pe parcursul executiei vor fi respectate urmatoarele date tehnice precizate si anume     - dimensiuni, 

pante, cote respective  tipuri si sorturi de materiale folosite 
Se vor respecta orice alte prevederi, recomandari precizate in Proiectul tehnic. 
Pe parcursul lucrarilor se va trece la executarea unei faze urmatoare numai 

dupa receptionarea fazei anterioare in conditiile prezentului caiet de sarcini 
 
Lucrarile ce urmeaza a se executa sunt urmatoarele: 
- refacere invelitoare  
- lucrari la fatada 
- repartaii timplarie 
- reparatii interioare  
- refacere instalatii interioare  
- pardoseli gresie (pe holuri si birou contabilitate) 
Specificatii tehnice 
 
Specificatiile tehnice ce trebuiesc respectate la executarea diferitelor 

categorii de lucrari sunt prezentate in caietele de sarcini specifice fiecarui tip de lucrari, 
anexate, dupa cum urmeaza: 

 
nr.
crt 

Categoria 
de lucrari 

Denumire instructiune tehnica de 
executie  

 Cod  

1 Trasare Executia trasarii constructiilor ITE-01-01  
2 Finisaje Executarea lucrărilor de tencuieli ITE-04-01  

Executarea lucrărilor de zugrăveli şi 
vopsitorii 

ITE-04-03  

Timplarie Al PVC,Lemn 
Stratificat,Geamuri termoizolante 
 

ITE-04-07  

Pereti si tavane de Gips Carton    
   
 

3 Sarpanta  Executarea structura lemn sarpanta  ITE-05-01 
 

 

Ignifugari structura lemn sarpanta  
4 Instalatii Instalatii sanitare ITE-06-04  

   
   
   

 

5 Invelitori 
si 
tinichiger
ii 
 

Executarea invelitorilor din tabla si a 
lucrarilor de tinichigerie 
 

ITE-07-01  

6 Alte 
categorii 
de lucrari  

Executia termoizolatiilor cu polistiren ITE-08-01B 
 

 

  Gips carton ITE-08-02  
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      Procesul de aprovizionare ITE-08-14 
 

 

Schela metalica ITE-08-16 

  
Lucrari pe timp friguros  

 
Specificatiile precizate in Anexe stabilesc prevederi ce trebuiesc respectate 
pentru urmatoarele: 

- conditiile tehnice ce trebuiesc indeplinite de materialele de constructii folosite 

- conditii tehnice si tehnologii de executie si/sau prepararea materialelor 

- abateri si tolerante admise 

- metode si modalitati de verificare si control 

- conditii si metode de receptie specifice 
 
 

        EXECUTIA TRASARII CONSTRUCTIILOR  
 
1. SCOP 
(1) Prezenta instructiune tehnica contine exigentele necesare realizarii trasarii constructiilor si 

constituie documentul de referinta pentru executia si receptia acestui gen de lucrari. 
2. DOMENIU DE APLICARE 
(1) Prevederile prezentei instructiuni tehnice de executie se aplica la trasarea pe teren a constructiilor 

civile, industriale si agrozootehnice, in ansambluri sau izolate. 
(2) La trasarea pe teren a altor lucrari, prezenta instructiune tehnica se aplica, dupa caz, impreuna cu 

standardele parti referitoare la trasarea cailor ferate, drumurilor, constructiilor hidrotehnice etc. 
3. DEFINITII SI PRESCURTARI 
(1) Plan general de trasare = document tehnic ce contine elemente topografice necesare aplicarii pe 

teren a proiectului constructiei; rezulta din pregatirea topografica a planului de constructie. 
(2) Punct de sprijin = punct de coordonate cunoscute, materializat in teren, cu ajutorul caruia se pot 

determina punctele de detaliu. 
(3) Retea topografica de trasare = retea de puncte folosite la aplicarea in teren a elementelor proiectate. 
(4) Trasare topografica = ansamblu de operatii topografice necesare aplicarii pe teren a elementelor 

proiectate conform planului de trasare. 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
(1) Standardul STAS 7488-89 - Masuratori terestre. Geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie 

si cadastru. Terminologie si simboluri. 
(2) Standardul STAS 9824/0-74 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii 

generale. 
(3) Standardul STAS 9824/1-87 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, 

industriale si agrozootehnice. 
(4) Standardul STAS 9824/5-75 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale 

si cabluri. 
(5) Indrumator C 83-75 - Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii. 
5. PROCEDURA 
5.1. Proiectarea trasarii 
(1) Proiectarea trasarii si aplicarea pe teren a bazei de trasare se face de catre proiectant. 
(2) Proiectarea trasarii se face conform STAS 9824/0-74, avandu-se in vedere urmatoarele: 

-respectarea proiectului de executie in ceea ce priveste: 
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-forma, marimea si pozitia constructiilor pe amplasamentele proiectate; 
-elementele geometrice de legatura (aliniamente si repere) pentru trasarea in plan orizontal si 
in plan vertical a constructiilor; 

-precizia necesara pozitionarii constructiilor pe amplasamentele proiectate; 
-conditiile referitoare la: 

-puncte existente ale retelei geodezice sau topografice (puncte de triangulatie, puncte de 
nivelment etc.); 
-repere de trasare necesare a fi materializate (retea speciala de trasare); 
- masurile de protejare a reperelor in timpul executiei constructiilor; 
-particularitatile terenului (relief, acoperiri etc.). 

(3) Planul de trasare se intocmeste la scara planului de situatie de ansamblu a constructiilor proiectate si 
cuprinde: 
-punctele retelei geodezice sau topografice existente, folosite ca axe de trasare sau pentru aplicarea 
si legarea retelei speciale de trasare; 
-reteaua speciala de trasare; 
-constructiile proiectate care urmeaza a fi trasate pe teren; 
-elementele geometrice de trasare a constructiilor proiectate (distante, unghiuri, coordonate) fata de 
axele de trasare. 

(4) Inainte de aplicarea pe teren a retelei de trasare, executantul, prin personal de specialitate va verifica 
proiectul de trasare din punct de vedere al satisfacerii exigentelor mentionate la pct. 6.1.(2) si 
6.1.(3) precum si al concordantei acestuia cu proiectul de executie al constructiei si va semnala 
proiectantului si beneficiarului orice eventuale nepotriviri, erori sau omisiuni. 

5.2. Aplicarea pe teren a retelei de trasare 
(1) Aplicarea pe teren a punctelor retelei speciale de trasare se face conform STAS 9824/0-74. 
(2) Cotele punctelor retelei speciale de trasare se determina prin nivelment geometric de ordinul IV cu 

toleranta in mm: 
TIV = ± 20 L  

in care L este lungimea traseului in km. 
(3) Pentru aplicarea in teren a retelei de trasare, executantul va folosi cadre de specialitate si aparatura 

corespunzatoare realizarii preciziei impuse. 
5.3. Trasarea pe teren a constructiilor 
(1) Trasarea pe teren a constructiilor cuprinde urmatoarele lucrari: 

-identificarea, reconstruirea si, dupa caz, rematerializarea reperelor de trasare; 
-executarea operatiunilor de aplicare pe teren a punctelor caracteristice ale constructiilor; 
-verificari de autocontrol prevazute in documentatia de trasare; 
-aplicarea masurilor de protejare a reperelor de trasare si mentinerea acestora pe toata durata de 
executie a constructiilor. 

 
 (2) Tolerantele admise la trasarea constructiilor pe orizontala, pentru lungimi, sunt conform tabelului 

nr. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel nr.1 

Lungimi [m] / 
tolerante (cm) 

≤25 50 100 150 200 ≥250 

Toleranta 
coordonatelor 
rectangulare la 
trasare 

2 2 3 4 5 5 

Toleranta laturilor 
pe conturul de 
trasare 

3 4 5 6 7 8 
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NOTA: Pentru lungimi intermediare, tolerantele se stabilesc prin interpolare. 
(3) In functie de panta terenului, tolerantele prevazute in tabelul nr. 1 se majoreaza cu sporurile 

prevazute in tabelul nr. 2 
Tabel nr.2 
Panta terenului (p) [grade] p≤3 3<p≤10 10<p≤15 p>15 
Sporul de panta [%] 0 25 50 100 
 
(4) Pentru unghiuri, toleranta de trasare este 1 grad. 
(5) Toleranta admisa la trasarea reperului de cota +/- 0,00 este de +/- 1 cm. 
(6) Tolerantele pentru trasarea constructiilor speciale (constructii metalice, fundatii de utilaje etc.) sunt 

prevazute in normativele tehnice care reglementeaza aceste lucrari. 
6. RESPONSABILITATI 
(1) Executantul raspunde de: 

Executarea trasarii in conformitate cu prevederile proiectului, prin personal de specialitate si cu 
aparatura corespunzatoare. 
Asigurarea conditiilor ca proiectantul, beneficiarul si organele de control sa verifice lucrarile de 
trasare efectuate. 
Amplasarea, intretinerea si asigurarea, pe intreaga durata de realizare a constructiei, a reperilor de 
trasare. 

(2) Proiectantul raspunde de: 
Proiectarea trasarii in conformitate cu prevederile STAS 9824/0-74. 
Verificarea aplicarii in teren a retelei de trasare si a trasarii constructiilor, efectuata de catre 
executant. 
Efectuarea impreuna cu beneficiarul a receptiei lucrarilor de trasare. 
Solutionarea eventualelor neconcordante semnalate de catre executant la aplicarea in teren a retelei 
de trasare si la trasarea constructiilor. 

(3) Beneficiarul, prin dirigintele de santier, raspunde de: 
Verificarea si receptionarea proiectului de trasare si a lucrarilor de trasare efectuate de catre 
executant. 
Beneficiarul asigura « trasarea limitelor de proprietate si a punctelor de statie pentru pozitionarea 
cladirii ce urmeaza  a fi construita » 

 
Executarea lucrărilor de tencuieli 
 
1. SCOP 
 (1) Procedura contine conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli obisnuite 

(umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente) interioare si exterioare la cladiri de locuit, social culturale, 
constructii industriale si agrozootehnice. 

2. DOMENIU DE APLICARE 
(1) Procedura se aplica la lucrarile de tencuieli obisnuite si tencuieli subtiri aplicate manual sau mecanic pe 

suprafete din zidarie de caramida sau beton la cladiri civile, industriale si agrozootehnice. 
(2) Procedura nu se refera la tencuielile de impermeabilizare aplicate pe peretii recipientilor de beton armat 

si beton precomprimat pentru lichide, tratamentele subtiri anticorozive, tencuielile de marmoroc etc. 
(3) Tencuielile umede obisnuite se executa cu mortare preparate pe santier conform "Instructiunilor tehnice 

privind compozitia mortarelor de zidarie si tencuiala" indicativ C17-82 iar tencuielile subtiri 
(tratamentele) se executa cu mortare preparate in cantitati mici la punctul de lucru. 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA 
(1) Normativ C18-84 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede. 
(2) Normativ NE 001-96 - Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri. 
(3) Normativ C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii - Caiet VII - 

"Prepararea si aplicarea pastei GIPAC". 
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(4) Instructiunea tehnica C17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de 
zidarie si tencuiala. 

(5) Normativ C16-84 - Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros. 
(6) Normativ C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente. 
4. DEFINITII SI PRESCURTARI 
(1) Tencuiala = strat de finisaj aplicat pe suprafata bruta a unor elemente de constructii, avand rol de 

protectie, izolator, decorativ si igienic. 
5. MODUL DE LUCRU 
5.1. Tipuri de tencuieli 

Tipurile de tencuieli la care se aplica prezenta procedura sunt clasificate dupa  
 urmatoarele criterii: 

(1) Dupa pozitia lor in constructie: 
- tencuieli interioare, executate pe pereti sau tavane; 
- tencuieli exterioare sau pe fatade. 

(2) Dupa natura suprafetei pe care se aplica: 
- tencuieli pe suprafete de caramida, realizate in mod obisnuit in trei straturi- spit, grund  si  tinci; 
- tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si de beton armat, care se executa in doua straturi,din 
grund si strat vizibil; 
- tencuieli pe suprafete de sipci si trestie, care se executa din sprit, grund si strat vizibil; 
- tencuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabit, care se executa in trei straturi: smir, grund si strat 
vizibil. 

(3) Dupa modul de finisare al fetei vazute: 
a) tencuieli obisnuite - la care suprafata tencuielii este numai netezita (driscuita), urmand a primi 
finisajul definitiv prin zugraveli sau tapete. Acestea, la randul lor, se impart in: 

• tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gros cu sau fara adaos de   ciment, netezit   in stare bruta; 
• tencuieli driscuite, netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind reparat din nisip fin; 
• tencuieli sclivisite, la care stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind  executate numai dintr-o pasta 

de ciment; 
• tencuieli gletuite, la care stratul vizibil se executa dintr-un strat subtire de pasta de ipsos, ipsos cu adaos 

de aracet (GIPAC), bine netezit cu drisca de glet; 
b) tencuieli decorative, care se impart in: 

• tencuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale (cu praf de piatra) si se 
prelucreaza fie prin raschetare, periere etc. inca in timpul in care materialul nu este intarit, fie dupa 
intarire, cu diferite scule speciale (tencuieli buciardate); 

• tencuieli decorative stropite, driscuite mai aspru, aplicate manual sau mecanic si care  sunt alcatuite dintr-
un amestec fluid preparat din ciment, var si piatra macinata, cu adaos de colorant; 

• tencuieli decorative care se executa cu mortare preparate din material special (terasit, dolomit, marmure, 
etc.); 

• tencuieli interioare si exterioare aplicate prin stropire cu pistolul cu aer comprimat, alcatuite din paste 
colorate, preparate din ciment, praf de piatra (sau nisip de la 0 la 1 mm), aracet, ipsos, etc. 

5.2. Calitatea materialelor folosite pentru prepararea mortarelor 
(1) Pentru prepararea diferitelor tipuri si marci de mortare pentru tencuiala se utilizeaza materialele 

prevazute in Instructiunile tehnice C17-82 precum si cele din anexa 1 ale Normativului C18-83. 
5.3. Calitatea mortarelor de tencuiala 
(1) Domeniul de utilizare al diferitelor tipuri si marci de mortare (inclusiv a celor cu adaos de aracet) 

pentru tencuielile exterioare si interioare, inclusiv dozajele uzuale ale mortarelor se stabilesc, de la caz 
la caz, in functie de structura peretilor pe care se aplica, in conformitate cu prevederile Instructiunilor 
tehnice C17-82. 

(2) Perioada maxima de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor variaza in functie de natura 
liantului, astfel: 
- mortare de var (marca M4T) - pana la 12 ore; 
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- mortare de ipsos-var (marca M50T) - pana la 15 minute; 
- mortare de ipsos-var (marca M50T) in care s-a introdus un intarzietor de priza - pana la 1 ora; 
- mortare de ciment (marca M100T) si ciment-var (marca M50T) cu intarzietor - pana la 16 ore. 

(3) Consistentele mortarelor se stabilesc in raport cu felul lucrarilor si cu suprafetele pe care se aplica. 
Mortarele de tencuiala pentru executarea diferitelor straturi ale tencuielilor vor trebui sa corespunda 
urmatoarelor tasari ale conului etalon: 
- pentru sprit (aplicare mecanizata) - 12 cm; 
- pentru sprit (aplicare manuala) - 9 cm; 
- pentru smir (aplicare manuala) - 5-7 cm; 
- pentru grund (aplicare manuala) - 7-8 cm; 
- pentru grund (aplicare mecanizata) - 10-12 cm; 
- pentru stratul vizibil: 

- mortar care contine ipsos -       9-12 cm; 
- mortar care nu contine ipsos - 7-8 cm. 

(4) Pentru executarea tencuielilor subtiri (de 5 mm grosime) pe suprafetele netede de beton in medii umede 
se vor utiliza mortare pe baza de polimeri (cu adaos de aracet E50) a caror consistenta trebuie sa fie: 
- pentru tencuieli aplicate pe suporturi poroase - 10-11 cm; 
- pentru tencuieli aplicate pe alte suporturi (beton greu) - 7-8 cm. 

5.4. Executarea tencuielilor 
5.4.1. Stratul suport 
(1) Pentru executarea unor tencuieli de calitate se va efectua in prealabil un control al suprafetelor care 

urmeaza a fi tencuite. Suprafetele suport trebuiesc lasate un anumit timp, pentru ca ulterior sa nu se mai 
produca tasari care ar putea provoca fisurarea si coscovirea tencuielilor. Zidaria de caramida a peretilor 
trebuie lasata sa se usuce (mortarul sa se intareasca in rosturi) iar suprafetele de beton sa fie uscate, 
pentru ca umiditatea sa nu mai influenteze ulterior aderenta tencuielilor. 

(2) La inceperea lucrarilor de tencuiala trebuie sa fie terminate toate lucrarile a caror executie simultana 
sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor. 

(3) Suprafetele suport trebuie sa fie curate, fara urme de noroi, pete de grasime, etc.; suprafetele din plasa 
de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate cu mustati din sarma zincata de scheletul 
metalic sau de elementele pe care se aplica. 
Tencuielile nu se vor aplica decat dupa remedierea eventualelor deficiente constatate. 

(4) Pentru o buna aderenta a tencuielilor fata de diferitele straturi suport, acestea trebuie sa fie pregatite 
astfel ca ele sa fie rigide, plane, uscate, rugoase si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate 
mai mari decat cele admisibile. 
Abaterile mai mari se vor rectifica prin cioplirea iesindurilor si prin acoperirea intrandurilor mari (peste 
40 mm) cu o plasa de rabit prinsa cu cuie in rosturile zidariei, peste care se va executa tencuiala; 
rectificarea intrandurilor mai mari de 70 mm pe suprafetele exterioare ale cladirilor (profiluri 
decorative, cornise, solbancuri etc.) nu se vor face cu plasa rabit, ci cu completari de caramida sau prin 
confectionarea in prealabil a unor cofraje cu forma profilurilor, in care se toarna beton armat cu o 
impletitura de sarma fixata in cuie. 
Abaterile admisibile la verticalitate si planeitate pentru suportul din zidarie de caramida si de beton sau 
beton armat sunt: 
a) suport din zidarie de caramida: 
- planeitatea suprafetelor: 

- ziduri portante - 3 mm/m; (*) 
- ziduri neportante - 5 mm/m; (*) 
- ziduri aparente (portante si neportante) - 2 mm/m; (*) 

Nota: (*) maxim 10 mm pe o camera 
- verticalitatea suprafetelor: 

- ziduri portante - 3 mm/m; (*) 
- ziduri neportante - 6 mm/m; (**) 
- ziduri aparente (portante si neportante) - 2 mm/m; (***) 
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Nota: (*) cel mult 10 mm pe etaj si 30 mm pe intreaga inaltime a cladirii 
 (**) cel mult 10 mm pe etaj  
 (***) cel mult 5 mm pe etaj si cel mult 20 mm pe intreaga inaltime a cladirii 

b) suport din beton sau beton armat: 
- planeitatea suprafetelor: 

- pe ml sau mp - 5 mm; 
- totala: 

- fundatii, stalpi - 20 mm; 
- grinzi, placi - 10 mm; 

- verticalitatea suprafetelor: 
- pe ml sau mp - 3 mm; 
- totala: 

- fundatii, stalpi, pereti - 16 mm; 
- grinzi - 5 mm. 

(5) Rosturile zidariei de caramida vor fi curatate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o adancime de 3-5 
mm iar suprafetele netede de beton vor fi aduse in stare rugoasa. 

(6) Se vor acoperi cu plasa de rabit si suprafetele de lemn sau metal (ghermele, grinzi, buiandrugi, etc.). 
Pe suprafetele de lemn, sub plasa de rabit se va aplica fie un strat de carton asfaltat fie o alta solutie 
hidrofuga, pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala. 

(7) Suprafetele peretilor interiori si ale tavanelor din beton care se executa in cofraj de inventar cu fete 
netede (metalice, placaje, etc.) nu se tencuiesc ci se vor proteja doar prin chituire cu mortar de ciment si 
nisip fin, eventual cu adaos de aracet E50, ulterior fiind finisate direct numai cu stratul vizibil alcatuit 
din compozitii corespunzatoare de paste subtiri, tapet, etc. 

5.4.2. Trasarea suprafetei de tencuit 
(1) Dupa controlul si pregatirea stratului suport se efectueaza trasarea suprafetelor care urmeaza a fi 

tencuite. 
La efectuarea trasarii se folosesc diferite metode: 
- repere de mortar (stalpisori); 
- scoabe metalice lungi; 
- sipci de lemn; 
- repere metalice de inventar. 
Indiferent de metoda folosita se ve verifica modul de fixare a acestor repere asa incat sa se obtina un 
strat de mortar cu grosimea stabilita. 

(2) La fatadele cladirii trasarea se face in acelasi mod ca si pe suprafetele interioare ale peretilor. 
In mod obligatoriu se vor fixa repere de trasare la toate colturile fatadei precum si pe suprafetele dintre 
golurile ferestrelor. 

(3) In cazul utilizarii reperelor (stalpisorilor) de mortar, acestia se vor executa din acelasi mortar din care 
se executa grundul; latimea stalpisorilor de mortar va fi 8-12 cm pentru mortarele de var-ciment sau de 
var si de 2,5 cm pentru mortarele de ipsos. 

5.4.3. Amorsarea 
(1) Suprafetele de beton (tavane, stalpi) si ale zidariilor vor fi in prealabil stropite cu apa, apoi se face 

amorsarea prin stropire cu un sprit care se aplica in grosime de 3 mm. 
Compozitia spritului pentru amorsare va fi un amestec de ciment si apa in proportia de 7:1. 

(2) Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite cu apa si vor fi amorsate prin 
strop cu mortar fluid in grosime de maxim 3 mm si se lasa sub forma bruta. 
Pe suporturile din plasa de rabit se va aplica direct smirul. 

(3) Aplicarea spritului se face manual sau mecanizat. 
In timpul executarii amorsarii suprafetelor se va urmari ca spritul sa fie aplicat cat mai uniform, fara 
discontinuitati prea mari, iar inainte de aplicarea grundului se va verifica daca suportul este suficient 
intarit, fara prelingeri pronuntate si daca suprafata amorsata este suficient de rugoasa si aspra la pipait 
cu mana,se lasa sub forma bruta. 

5.4.4. Grundul 
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(1) Grundul, cel mai gros strat al tencuielilor (10-20 mm grosime) se va aplica dupa cel putin 24 ore de la 
aplicarea spritului in cazul suprafetelor de beton si dupa 1 ora in cazul suprafetelor de caramida; pe 
suprafetele de zidarie de caramida care sunt amorsate numai prin stropire cu apa, grundul se poate 
aplica imediat. In cazul in care suprafata spritului este prea uscata, sau pe timp foarte calduros, aceasta 
suprafata se va uda in prealabil cu apa, inainte de a se aplica grundul. 

(2) Stratul de grund se aplica manual sau mecanizat, in 1-2 reprize.  
(3) Pe suprafetele peretilor de beton turnat in cofraje de inventar, care sunt netede si au absorbtie de apa 

redusa, stratul de finisare (circa 5 mm grosime) se va executa cu mortar cu adaos de aracet E50, dupa 
ce, in prealabil, suprafetele acestor pereti au fost amorsate. 

(4) Aplicarea mecanizata a spritului si grundului in incaperile cladirilor, pe pereti si tavane, pana la 
inaltimea de 3 m se va efectua de pe pardoselile respective. 
Aplicarea manuala a spritului si grundului pe tavane si la partea superioara a peretilor se va executa de 
pe platforme de lucru continue (dulapi de lemn) rezemate pe popi metalici extensibili de inventar si 
direct de pe pardoseala pentru partea inferioara a peretilor sau schele metalice. 

(5) Este cu desavarsire interzis sa se aplice stratul de grund pe suprafete inghetate sau daca exista pericolul 
ca grundul sa inghete inainte de intarire. 

(6) In timpul executiei grundului se va urmari obtinerea unui strat cu grosime care sa se incadreze in 
limitele admise si se va verifica daca s-a realizat o suprafata verticala si plana, care sa ascunda si sa 
rectifice toate defectele stratului suport; de asemenea, se va avea in vedere ca suprafata grundului sa nu 
prezinte asperitati pronuntate, zgarieturi, neregularitati, ciupituri, etc. 

(7) Spritul si grundul se aplica pe fatadele cladirilor de sus in jos, de pe schele de fatada, montate la circa 
50 cm fata de suprafata fatadelor. 

(8) Inainte de aplicarea stratului vizibil se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba 
granule de var nehidratat care, ulterior, sa provoace impuscaturi pe suprafetele tencuite.Stratul de grund 
se lasa nedriscuit. 

5.4.5. Stratul vizibil 
(1) Stratul vizibil al tencuielilor se executa din mortar de tinci , de aceeasi compozitie cu a stratului de 

grund, eventual cu o cantitate mai mare de var-pasta si cu nisip fin pana la 1 mm, sau, in cazuri 
speciale, numai cu ciment si praf de piatra. 

(2) Pentru obtinerea unei grosimi minime a stratului vizibil (2-5 mm), mortarul de tinci se va arunca cu 
mistria la intervale de timp de circa 5 minute, astfel ca intre aceste intervale sa se niveleze cu drisca. 
Stratul vizibil se va prelucra in functie de materialele si sculele utilizate, tencuielile respective purtand 
urmatoarele denumiri: driscuite, gletuite, stropite, sclivisite, decorative din materiale speciale, etc. 

(3) Tencuielile interioare gletuite se vor realiza fie prin inchiderea porilor tinciului cu un strat subtire (circa 
1 mm) de pasta de var cu adaos de ipsos (glet de var), fie prin acoperirea tinciului cu un strat subtire 
(circa 2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos), netezita fin. 
Pentru gletul de var, in pasta de var se adauga circa 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta, pentru a accelera 
intarirea gletului. 

(4) Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate (nu este 
perfect uscat), in cantitati strict necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului. 
Pe suprafetele de beton nu se va aplica direct gletul de var sau de ipsos, fara straturi intermediare. 
In cazul suprafetelor rezultate netede de la decofrare, daca este necesara realizarea unui strat de glet, se 
va folosi o pasta speciala denumita GIPAC, a carei reteta si mod de preparare sunt indicate in 
Normativul pentru executarea lucrarilor de vopsitorii - indicativ C3-76 - caiet VII "Prepararea si 
aplicarea pastei GIPAC". 

(5) Finisarea exterioara a suprafetelor netede de beton se poate face, de la caz la caz, si cu o pasta subtire 
tip INCERC, pe baza de praf de piatra, ciment alb, aracet E50, oxizi coloranti. 
Pasta se prepara la punctul de lucru din doua parti: 
- partea solida - praf de piatra, ciment alb si oxizi coloranti; 
- partea lichida - aracet E50 si apa. 
Reteta de preparare si modul de aplicare sunt prezentate in anexa 3 la Normativul pentru executarea 
tencuielilor umede - indicativ C18-84 
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(6) Pastele subtiri GIPAC si tip INCERC se vor intinde pe suprafetele interioare respectiv exterioare, 
netede, ale peretilor de beton, stropite in prealabil cu apa in unul din urmatoarele moduri: 
- cu drisca de glet (in strat subtire sub 1 mm sau un strat mai gros cand este necesar); 
- cu aparatul de zugravit manual sau electric; 
- cu pistolul pulverizator (imitatie de calcio vecchio). 
Pastele se pot colora prin amestecare cu oxizi minerali frecati cu apa, obtinandu-se chiar stratul de 
finisaj gata colorat. 

(7) Pe parcursul executarii lucrarilor de tencuieli se va urmari ca, in campurile mari (in special la fatade), 
tencuielile sa fie realizate din aceeasi cantitate de mortar pregatita in prealabil pentru a nu se produce 
diferente de culoare; se va urmari, de asemenea, sa nu se intrerupa lucrul la mijlocul suprafetelor, 
deoarece reluarile lucrului produc pete si diferente de nuante suparatoare, in campurile mari dintre 
golurile de pe fatade, in dreptul spaletilor, etc. 

(8) De regula, nu se executa lucrari de tencuieli pe timp friguros (la o temperatura mai mica de +5 C). In 
cazul cand este necesar sa se lucreze pe timp friguros se vor lua masurile prevazute in Normativul 
pentru executarea lucrarilor pe timp friguros - indicativ C16-84. 

(9) Dupa executarea tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite, pana la 
intarirea mortarului, de urmatoarele actiuni: 
- umiditate mare, care intarzie intarirea mortarului si il altereaza; 
- uscare fortata, care produce pierderea brusca a apei din mortarul de pe suprafata tencuita, uscare care 
poate proveni din curent de aer, supunerea indelungata la razele soarelui, supraincalzirea incaperilor; 
- lovituri, vibratii, provenite din darea in exploatare a cladirilor respective inainte de termen; 
- inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor. 
 

Executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 
 

1. SCOP 
Procedura are ca scop precizarea acţiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor şi materialelor necesare 
executării lucrărilor de zugrăveli - vopsitorii, cu cerinţele de calitate impuse. 

 
2. DOMENIU 

Procedura se aplică la executarea tuturor lucrărilor de zugrăveli - vopsitorii . 
 
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

                Conform MSMI-01 
 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
• normativ C 18 – 83 
• normativ C 17 – 82 
• normativ C 56 – 85 
• STAS 1030 – 85 
• Documentaţia de execuţie 
• Legea 10/1995  -  Legea calitatii in constructii 

 
5. CONDIŢII PREALABILE 

5.1. Asigurarea pe şantier a documentaţiei de execuţie şi a prezentei instructiuni. 
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, recepţionate şi depozitate conform 
normativelor şi standardelor în vigoare. Existenţa unei platforme apropiate clădirilor, construcţiilor, în 
vederea depozitării corespunzătoare. 
5.4. Dotarea formaţiei de finisori cu unelte, scule, dispozitive, etc. 
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5.5 Verificarea condiţiilor legate de lucrările executate anterior pe care urmează a se executa 
finisajele. 

5.6. Asigurarea locurilor uşor accesibile, pentru fiecare fază de lucru. 
5.7. Existenţa înregistrărilor de calitate pentru lucrările anterioare şi a celor ce pot deveni ascunse. 
5.8. Degajarea frontului de lucru de resturi de materiale. 
5.9. Aprovizionarea frontului de lucru cu materialele de bază şi auxiliare. 
5.10. Montarea schelelor de lucru. 
5.11. 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. 
5.12. Existenţa şi folosirea echipamentelor specifice de protecţia muncii. 
6. PROCEDURA 

Procedura “Lucrări de zugrăveli - vopsitorii” se referă la executarea lucrărilor de finisaj. 
Pentru fiecare categorie de lucrări de finisaj materialele se vor aproviziona conform proiectului de 

execuţie, a caietului de sarcini, şi a specificaţiilor normativelor în vigoare, respectiv a prezentei proceduri. 
Execuţia lucrărilor de finisaje se va face după tehnologia întocmită pentru fiecare categorie de lucrări 

în parte, care va cuprinde detaliat prevederile normativelor şi a instrucţiunilor proiectului de execuţie. 
În ansamblul lucrărilor care alcătuiesc o construcţie, zugrăvelile–vopsitoriile îndeplinesc unul sau 

mai multe roluri: 
• rol de protecţie prin pelicula creată (zugrăveli-vopsitorii interioare şi exterioare, zugrăveli 

lavabile sau nelavabile) 
• rol estetic prin culoare şi luciu 
• rol igienic, şi de întreţinere uşoară a suprafeţelor 

6.1. Operaţiile legate de execuţia zugrăvelilor-vopsitoriilor: 
• pregătirea frontului de lucru 
• pregătirea suprafeţelor 
• pregătirea materialelor şi a utilajelor 
• execuţia propriu – zisă 

aplicarea straturilor de zugrăveală sau vopsitorie 
6.1.1. Pregătirea frontului de lucru 
 Lucrarea se poate începe atunci când suprafeţele ce urmează a fi zugrăvite-vopsite corespund 
prescripţiilor tehnice, prescripţiilor proiectului de execuţie. Zugrăvelile-vopsitoriile se pot aplica manual sau 
mecanic. 
6.1.2.Pregătirea materialelor şi utilajelor 
asigurarea aprovizionării cu materiale în cantitatea necesară şi de calitatea prevăzută în proiect 
asigurarea condiţiilor de depozitare şi de transport a materialelor la locul de lucru 
asigurarea utilajelor, sculelor şi a dispozitivelor necesare procesului de lucru 
asigurarea necesarului de schele şi montarea acestora 
6.1.3. Pregătirea suprafeţelor 
prelucrarea suprafeţelor, (glet de var, glet de ciment, scliviseală, drişcuială, etc.). 
6.1.4. Realizarea lucrărilor 
După controlul şi pregătirea stratului suport se va trece la: 
aplicarea compoziţiilor 
zugrăvelile-vopsitoriile vor fi executate conform prescripţiilor proiectelor de execuţie, unde vor fi 
menţionate suprafeţele ce urmează a fi zugrăvite-vopsite, precum şi culorile şi calitatea materialelor. 
6.1.5. Controlul şi recepţia lucrărilor de zugrăveli-vopsitorii 
 Pe întreg parcursul execuţiei lucrărilor acestea vor fi verificate, dacă corespund cerinţelor 
prescripţiilor şi din punct de vedere calitativ. 
Toate materialele introduse în lucrare vor avea certificate de calitate sau conformitate. 
Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de execuţie. 
  
Timplarie Al PVC,Lemn Stratificat,Geamuri termoizolante 
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1. SCOP 
Această instructiune are ca scop prezentarea operaţiilor necesare a se realiza în vederea confecţionării şi 
montării timplariei de Al,PVC,lemn stratificat necesare pentru realizarea inchiderilor exterioare si interioare 
la cladiri . 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
Procedura se va utiliza la execuţia si montarea acestora. 

 
3. DOCUMENTE  DE  REFERINTA  
• Proiectul de execuţie în faza DDE , proiecte tehnologice de execuţie. 
• Normative specifice: GP 058/2000 C 107/3-99. 
• Manualul sistemului de management integrat calitate-mediu MSMI -01 
• Procedurile de sistem  calitate-mediu(PSMI;PSM) 

 
4.DEFINITII  SI  PRESCURTARI  
Timplariile au  rolul de a asigura obţinerea formei,dimensiunilor şi gradului de finisare prevăzut în proiect 
pentru   inchideri exterioare si interioare pentru cladiri.          
5.MODUL DE LUCRU 
5.1.  CONDIŢII PREALABILE 
    Prevederi generale 
    Prezenta instructiune stabileste cadrul general, principalele elemente metodologice si de continut ale 
realizarii tamplariilor termoizolante, adresandu-se fabricantilor, furnizorilor, proiectantilor, investitorilor, 
producatorilor, comerciantilor, montatorilor, utilizatorilor si organelor abilitate, in vederea promovarii de 
produse si lucrari care sa indeplineasca cerintele clientului si reglementarile aplicabile. 
    Tamplaria termoizolanta defineste toate lucrarile, indiferent de complexitate - ferestre, usi, pereti 
cortina, compartimentari, vitrine, gradini de iarna, acoperisuri etc. - executate atat din PVC, aluminiu, otel, 
lemn stratificat sau din materiale compozite, cu grad mai mare sau mai mic de transparenta, care au rolul de 
a proteja incintele din punct de vedere termic/fonic realizand si economii semnificative de energie termica.  
   Tamplaria executata cu profile din aluminiu sau otel fara rupere de punte termica nu este inclusa in 
sistemele de tamplarie termoizolanta pentru exterior ( conform si GP 058/2000, art.3.7.2, ultimul aliniat).  
   Prevederile caietului de sarcini se aplica pentru materialele si produsele existente, ce se utilizeaza in 
domeniul tamplariei termoizolante    
   Instructiunea se aplica la realizarea tuturor constructiilor incalzite - noi si existente - atat in faza de 
constructie, cat si din stadiul de proiectare.  
   Prevederile caietului de sarcini au la baza si precizarile tehnice ale fabricantilor de sisteme si 
materiale, care se incadreaza in nivelul de calitate propus.  
   Obiectivele principale ale caietului de sarcini sunt urmatoarele:  
 * fabricantii si furnizorii sa distribuie utilaje si materiale care respecta cerintele reglementarilor de 
calitate in vigoare;  
 *   producatorii, montatorii si beneficiarii sa respecte conditiile de calitate impuse de prezentul caiet 
de sarcini;  
 * investitorii   sa urmareasca respectarea   caietului  de sarcini;  
 * promovarea progresului tehnic in constructii, in conditiile respectarii cerintelor de performanta 
stabilite pentru fiecare functiune si tip de cladire, de locuit, birouri, productie, depozitare etc.  
  Termenii specifici utilizati in prezentul caiet de sarcini sunt in conformitate cu regulamentele 
nationale si standardele europene din domeniu (prezentate in Anexa 1).  
  
    Realizarea tamplariilor termoizolante 
 Obligatiile furnizorilor 

   Au calitatea de furnizori toate firmele care produc si/sau comercializeaza utilaje, materiale, 
subansambluri sau accesorii cu scopul de a le distribui producatorilor. Producatorii pot fi si furnizori, fara 
ca aceste activitati sa fie incompatibile. Obligatiile furnizorilor sunt prezentate in articolele urmatoare.  
          Sa  fie  inscrisi  in programul  de certificare conform SR EN ISO 9001/2001.  
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 Sa emita certificate de calitate, de conformitate si garantie conform normelor legale si SR EN ISO 
9001/2001.  

 Sa asigure materiale si piese de schimb pe parcursul perioadei de garantie a produselor.  
 Sa indrume profesional producatorii, pentru materialele si utilajele distribuite.  
 Sa asigure producatorilor informatii, prin materiale documentare si cataloage tehnice.  
 Sa distribuie materiale producatorilor numai dupa verificarea acestora in ceea ce priveste capacitatile 

de productie, potentialul profesional si organizatoric.  
 Sa depoziteze si sa transporte materialele evitand deformarile, zgarieturile sau temperaturile care ar 

putea sa le schimbe calitatile de prelucrare.  
 Profilele din aluminiu si otel vopsite cit si cele din PVC vor fi livrate numai daca sunt protejate cu 

folie.  
 

Obligatiile producatorilor 
 Au calitate de producatori agentii economici, atestati, care realizeaza tamplarie termoizolanta 

(ferestre, usi, pereti cortina, luminatoare, gradini de iarna, compartimentari interioare, geam termoizolant, 
subansambluri etc.).  

 Activitatea producatorilor se desfasoara in baza ATESTATULUI privind respectarea reglementarilor 
de productie si de promovare a produselor, emis cu avizul asociatiei patronale de profil, de catre comisia de 
atestare tehnica (alcatuita conform articolului 78) si a certificarii SR EN ISO 9001/2001.  

 Noii producatori nu pot demara activitatea fara obtinerea atestatului de   implementare SR EN ISO 
9001/2001   
   Producatorii vor respecta intocmai prevederile tablourilor de tamplarie primite pentru executie si nu 
le vor aduce modificari  decat cu acceptul scris al proiectantului sau beneficiarului.  

 Producatorii vor proiecta detaliile de executie ale tamplariei pe baza conditiilor impuse de 
proiectant, astfel incat sa fie asigurate cerintele normelor in vigoare.  

 Se interzice introducerea in produsul final (ferestre, usi, pereti cortina etc.) de materiale, elemente 
sau subansambluri care ii scad acestuia, partial sau total, calitatile tehnice sub limitele minime prevazute prin 
regulament sau cataloage tehnice.  
Obligatiile comerciantilor 

 Agentii economici care comercializeaza tamplarie trebuie sa ofere spre vanzare numai tamplaria 
producatorilor care emit certificat de conformitate si garantie conform legislatiei in vigoare.  

 Sa manipuleze si depoziteze produsele conform instructiunilor producatorului, astfel incat sa nu fie 
afectate caracteristicile estetice si tehnice ale tamplariei.  

 Sa emita certificate de garantie conform garantiilor date de producator.  
 Sa informeze beneficiarul cu privire la caracteristicile tehnice ale produsului. Nu pot fi 

comercializate produse care nu respecta conditiile tehnice stabilite prin acest regulament.  
 Sa predea clientului, sub semnatura, instructiunile de utilizare si intretinere in exploatare stabilite de 

producator.  
Obligatiile   proprietarilor constructiilor 

 La proiectarea tamplariilor termoizolante, proiectantii raspund de respectarea prezentului 
regulament.  
   Proprietarii au obligatia de a respecta prezentul caiet de sarcini.  

 Lucrarile si detaliile specifice montajului, solicitate de proprietar prin caietul de sarcini si prevazute 
de proiectant prin detaliile de executie, vor respecta prevederile prezentului caiet de sarcini.  

 Proiectantul va preciza caracteristicile tamplariei:  
- etansarea la apa si la vant;  
- rezistenta la incarcarea din vant;  
- coeficientul de transfer  termic al tamplariei si geamului termoizolant sau al ansamblului;  
- indicele de izolare fonica etc.  
              Caracteristicile tehnice, ale tamplariei exterioare termoizolante, trebuie sa fie egale sau superioare 
conditiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini.  
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 Pentru lucrarile de tamplarie cu grad mare de complexitate - pereti cortina curbi, inclinati, 
luminatoare, cupole, ferestre cu arcade etc., proiectantii trebuie  sa precizeze detaliile tehnice principale.  
Obligatiile montatorilor 

 Sa cunoasca tehnicile de montaj si sa isi perfectioneze continuu pregatirea profesionala.  
 Sa utilizeze scule si accesorii adecvate.  
 Sa respecte prevederile de proiectare si prescriptiile catalogului tehnic.  
 La inlocuirea unei tamplarii existente, pozitia de montaj va fi, pe cat posibil, cea anterioara.  
 Se interzice realizarea de punti termice la montaj.  
 Montajele care nu respecta reglementarile din cataloagele tehnice si prezentul regulament sunt 

interzise. Daca beneficiarul sau proiectantul solicita in scris acest lucru, montatorul este absolvit de 
raspundere.  

 Montatorul nu are voie sa execute lucrari pentru care nu dispune de personal calificat.  
  

 Conditii tehnice de realizare a tamplariei termoizolante 
 Prezentele prevederi sunt in concordanta cu legislatia nationala si standardele europene.    

   Pentru spatiile de locuit, spitale, scoli, gradinite si constructii cu destinatii similare nu se admit 
ferestre (ansamblul rama, cercevea si geam termoizolant) cu un coeficient de transfer termic mai mare de UF 
= 1,8 W/mpK.  

 Pentru birouri, spatii publice si de lucru coeficientul de transmisie termica a tamplariei va fi de 
maximum UF = 1,8 W/mpK (rama, cercevea si geam termoizolator).  

 Pentru spatii de depozitare, productie sau cele cu incalzire de garda tamplaria poate avea un 
coeficient de transfer termic UF cuprins intre 2 si 2,8 W/mpK.  

 Indicele de izolare fonica la zgomot aerian  minim admis este de 29 dB.  
 Prelucrarea materialelor in timpul executiei tamplariei termoizolante se va realiza cu utilajele 

profesionale indicate de  fabricantul sistemului, cu respectarea in detaliu a tehnologiilor, nefiind permise 
prelucrari manuale sau cu utilaje improvizate care pot determina diminuarea calitatii produselor.  
Realizarea tamplariei din PVC 

 Materialele pentru executia tamplariei din PVC vor avea urmatoarele caracteristici:  
- compozitia chimica a profilelor va avea continut majoritar de Ca-Zn sau PVC 100% reciclabil; de 
preferinta fara continut de plumb si cadmiu, admise doar pana in anul 2005; 
- profilele pentru ferestre vor avea minimum 3 camere de izolare termica (conform C107/3-99, tabel 15), iar 
pentru usi cu minimum 2 camere;  
- latimea profilelor va fi de minimum 58 mm;  
- grosimea peretilor exteriori ai profilelor nu va fi mai mica de 3 mm;  
- coeficientul de transfer termic admis pentru profilele cu 3 camere de aer si armatura din otel zincat va fi de 
maxim Ur = 1,7W/mpK;  
- toleranta maxima pentru planeitatea suprafetelor exterioare si interioare va fi mai mica de 0,2 mm;  
- armatura din otel zincat folosita pentru rigidizare va avea  grosimea minima de 1,5  mm, iar cea pentru usi 
interioare si exterioare va fi de 2 mm;  
- suruburile de fixare a armaturii vor fi distantate la 30-40 cm  
- gradul minim de rezistenta la foc este C2;  
- durata de viata a profilelor albe trebuie sa fie de cel putin 25 de ani, iar a celor colorate - 10 ani;  
- garniturile pot fi de tip EPDM sau in conformitate cu recomandarile furnizorilor;  
- tamplaria va avea minim doua garnituri de etansare;  
- cercevelele trebuie sa permita grosimi de geam termoizolant diferite, de regula, minimum 24 mm. 
Caracteristicile tehnice ale tamplariei realizate cu profile din PVC sunt:  

* coeficientii de transfer termic al profilelor, cu armatura:  
- cu trei camere (Ur = 1,6...1,7 W/mpK);  
 - cu patru camere (Ur = 1,3...1,5 W/mpK);  
 - cu cinci camere (Ur = 1,1...1,3 W/mpK)  
- cu sase camere (Ur = 1,1 W/mpK);  
- pentru ferestrele pasive (Ur = 0,7...0,9 W/mpK);  
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- punctul de inmuiere - 81...82 grade C;  
- alungire la rupere prin tractiune - minimum 100%  
- modul de elasticitate - minimum 2.500 N/mmp;  
- densitate - 1,3...1,5 g/cmc;  
- rezistenta la soc 23 grade C - minimum 25 KJ/mp, fara fisuri;  
- densitate ridicata la variatii de temperatura intre -40 grade C si +70 C;  
- rezistenta la rupere prin tractiune - minimum 40 N/mmp;  
- stabilitate dimensionala - mai mica de 2%;  
Pentru proiectarea lucrarilor cu grad mare de complexitate, coeficientii de transfer termic - indiferent de tipul 
geamului termoizolant (duplex, antiefractie, reflexiv, colorat in masa etc.) - nu pot fi mai mari de UF = 
1,8W/mpK.  

 Pentru a se permite accesul usor al persoanelor cu handicap locomotor (in scaune cu rotile), in 
institutiile publice pragurile la usi nu vor depasi 2 cm. Pentru etansare, se vor utiliza perii.  

- Pentru evitarea accidentelor, prin intoxicarea cu monoxid de carbon, la spatiile incalzite, care nu 
au asigurata o ventilatie naturala suficienta, se vor prevedea pe tamplaria termoizolanta clapete sau 
grile de aerisire.  

 
Tamplarie si pereti cortina din aluminiu 
 Tamplariile, inchiderile sau anveloparile montate la exteriorul spatiilor incalzite, atunci cand sunt 

realizate cu profile din aluminiu, vor avea obligatoriu rupere de punte termica( conform GP 058/2000, 
art.3.7.2.) si camera centrala de minimum 22 mm, incadrandu-se conform DIN 4108 in clasa 2.1., celelalte 
caracteristici tehnice fiind:  
- Compozitia chimica 

Aplicatia Tip 
Indicator 
international 

Standard 
compozitie 

Standard 
mecanic 

Standard 
tolerante 

Profile AlMgSi0,5F22 6060/6063 
EN573 partea 
3 si 4 

EN 755 
partea 2 

DIN 17615 

- Vopsirea in camp electrostatic si anodizarea profilelor se va executa conform standardelor Qualicoat si 
Qualanod;  
- Toate partile aflate in contact cu atmosfera trebuie vopsite electrostatic cu un strat de vopsea de minimum 
60 microni;  
- Se va aplica un tratament superior profilelor care se utilizeaza la constructiile aflate in medii agresive.  
 - Vizualizarea calitatii vopsirii se face de la distanta de 5 m la exterior si de 3 m la interior, privind din fata;  
 - Profilele vor fi prevazute cu cel putin 3 camere de izolare termica, avand grosimea minima de 60 mm, cu 
exceptia celor utilizate la peretii cortina.  
 - Alte caracteristici:  
* Izolatia - pentru ruperea puntii termice se pot folosi doua tipuri de produse: poliamida din doua 
componente care isi pastreaza calitatile intre -30 si +75 grade Celsius sau dubla poliamida (din fibra de sticla 
ranforsata), ce rezista la o diferenta de temperatura de 250 grade Celsius.  
* Etansarea se va face pe minimum doua garnituri;  
* Profilele trebuie sa admita geamuri termoizolante cu grosimi diferite de minimum 24 mm;  
* Grosimea peretilor exteriori ai profilelor va fi de minimum 1,5 mm;  
* Imbinarile de colt si teurile vor fi prevazute cu piesele de stabilitate specifice sistemului;  
* Indice de izolare fonica la zgomot aerian va fi de minimum 29 dB;  
* Asamblarile de colt vor fi etansate cu adezivul adecvat;  
* La montajul in golurile de zidarie, pentru o mai buna etansare se recomanda utilizarea garniturilor 
perimetrale pe conturul exterior al tocului;  
* Componentele din otel, cu exceptia celor din inox, vor fi zincate;  
* Clasa de rezistenta la foc va fi prevazuta prin prescriptiile de proiectare conform Normativului P118-99, 
art.2.3.24  
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Ferestrele realizate cu profile din aluminiu si coeficient termic UF = 1,8 W/mpK se obtin, conform 
Normativ C107/3 -99, tabele 13 si 17, respectand urmatoarea configuratie: profile din aluminiu clasa 
termica 2.1 sau 1.0, geam termoizolant 4-16-4 cu sticla Low-E soft si argon (Ug = 1,1 W/mpK). 

Tamplaria din lemn stratificat 
Profilele din lemn stratificat sunt realizate din trei straturi de lemn ce sunt dispuse fibra contra fibra 

pentru a anula tensiunile interne si a exclude posibilitatea deformarii in timp. Straturile 1 si 3 nu trebuie sa 
contina noduri cazatoare. Stratificarea se realizeaza in presa speciala, cu adezivi clasa D3, rezistenti la 
umiditate.  

 Umiditatea maxima admisa pentru profilele din lemn este de 12%.  
 Se pot utiliza diferite esente de lemn (stejar, cires, brad, tei, meranti etc.), combinate eventual cu 

elemente din aluminiu.  
 Finisarea produselor poate fi de tip transparent sau vopsit pentru protectie impotriva umiditatii, 

razelor ultraviolete, inghetului si dezghetului repetat. Lacurile utilizate vor fi ecologice.  
 Tamplaria din lemn stratificat va fi prevazuta cu lacrimare din aluminiu pentru evacuarea apelor.  
 Ferestrele si usile de intrare vor fi executate cu grosime minima de 68 mm, iar usile interioare 

trebuie sa aiba cel putin 42 mm grosime.  
 Balamalele vor fi reglabile pe trei directii. 
  
Criterii de realizare a geamurilor termoizolante 
 In vederea evitarii distorsiunilor optice la geamurile termoizolante, acestea vor fi realizate numai cu 

sticla executata prin procedeul float,  fiind interzisa utilizarea sticlei produse prin procedeul denumit generic 
"sticla trasa". Firma producatoare de geam termoizolant va asigura beneficiarului documentele de 
provenienta a sticlei, cu certificarea acesteia pe plan european.  

 Geamurile termoizolante vor fi alcatuite astfel:                                     
* doua sau mai multe foi de sticla, cu margini precise si toleranta admisa de 0,2 mm;  
* baghete-distantier din aluminiu sau materiale izolante, umplute cu silicagel, siliporit, in stare uscata;  
* prima sigilare la bagheta se realizeaza cu butil aplicat mecanizat;  
* a doua sigilare, pe conturul geamului termoizolant, este obligatorie si va fi executata cu materialul propus 
de fabricantul instalatiei de sigilare;  
* grosimea cordonului pentru a doua sigilare este de minimum 3,5 mm;  
* in spatiul dintre foile de geam se poate introduce aer sau gaze inerte (argon, kripton etc.), conform 
Normativ C107/3-99, tabelul 13; 

• capacitatea de izolare termica a geamului termoizolant uzual, format 4-16-4mm este prezentata in 
tabelul urmator:  

 
  

clar-clar 
clar-Low-E hard 
clar-Low-E soft 
clar-Low-E- soft cu argon 
clar-Low-E-argon cu bagheta termica 
clar-Low-E-soft-kripton cu bagheta termica 

Ug = 2,8 W/mpK  
Ug = 1,8W/mpK  
Ug = 1,4 W/mpK 
Ug = 1,1 W/mpK 
Ug = 1,0 W/mpK  
Ug = 0,9 W/mpK 

  
NOTA: Pentru ferestrele realizate cu profile din PVC, cu minimum 3 camere, coeficientul de transmisie 
termica UF = 1,8 W/mpK se obtine  cu geam termoizolant Ug = 1,4 W/mpK. Formula pentru calcularea 
coeficientului  de transfer termic este urmatoarea ( conform Normativului C107/3- 99, Anexa 1, pct.4):  
  
UF = Ur Ã— Ar + Ug Ã— Ag + ψ Ã— Lr/Af 
  
unde UF - coeficientul de transfer termic al ferestrei; Ur - coeficientul de transfer termic al ramei; Ar-aria 
ramei;  Ug - coeficientul de transfer termic al geamului; Af = aria ferestrei; Ag - aria geamului; Lr = 
lungimea profilului distantier; psi - coeficientul de transfer termic liniar al profilului distantier.  
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 Pentru spatiile de locuit incalzite se va utiliza geam termoizolant cu coeficient de transfer termic Ug 
de maximum 1,4 W/mpK. De regula, alcatuirea minima a acestui tip de geam termoizolant va fi 4-16-4 mm, 
cu o foaie de sticla clara (sau reflexiva, colorata in masa) si cea de-a doua cu depunere Low-E soft. In 
general, stratul Low-E este situat pe fata a treia( conform GP 058/2000, fig.3.23). Geamurile termoizolante 
pentru pereti cortina, vitrine, luminatoare sau constructii similare pot avea depunerea pentru joasa 
emisivitate (Low-E) si pe fata a doua, cu luarea tuturor masurilor pentru evitarea socului termic. La peretii 
structurali geamurile termoizolante vor fi sigilati cu materiale rezistente la radiatiile UV. Datorita costurilor 
avantajoase de intretinere, pentru peretii cortina se recomanda sticla cu autocuratare.  

 In functie de cerintele de proiectare, se pot realiza multiple combinatii pentru geamurile 
termoizolante        ( conform C107/3-99, tabelul 13). Raspunderea pentru conceptie revine in intregime 
proiectantului, iar pentru executie - producatorului. La stabilirea solutiilor cu geamuri duplex se vor respecta 
urmatoarele caracteristici tehnice:  
- tipul 3.3.1. - geam cu doua foi de 3 mm si folie din plastic (polivinilbutiral - PVB) de 0,38 mm, care are o 
rezistenta mecanica egala cu o foaie de sticla de 4 mm;  
- tipul 3.3.2. - geam cu doua foi de 3 mm si folie dubla din PVB de 0,76 mm;  
- tipul 4.4.1. - geam cu doua foi de 4 mm si folie din PVB de 0,38 mm, cu o rezistenta mecanica egala cu o 
foaie de sticla de 6 mm;  
- tipul 4.4.2. - geam cu doua foi de 4 mm si folie dubla din PVB de 0,76 mm;  
- geamurile antiefractie se clasifica de la formatul minim 4.4.4., la care folia din PVB este de 1,52 mm;  
- pentru evitarea accidentelor si eliminarea tensiunilor interne din structura sticlei duplex-antiefractie, este 
obligatorie slefuirea mecanica pe contur;  
- la geamurile pentru pereti cortina, luminatoare sau constructii similare, foile de sticla vor fi securizate sau 
duplex, oriunde este necesar (de exemplu, pentru evitarea socului termic), in urma impunerii prin proiect, 
daca sistemul de tamplarie prevede aceasta cerinta sau daca se impun obligatii de securitate.  
- geamurile duplex nu sunt antiefractie si se utilizeaza doar pentru prevenirea accidentelor ce ar putea fi 
provocate de spargerea lor la inaltime.  
- vizualizarea calitatii geamului termoizolant se va face pentru efectul de transmisie de la 3 m ( conform DIN 
EN 1096-1), iar pentru cel de reflexie de la 5 m.  

  Este interzisa executia manuala a geamurilor termoizolante.  
 O tamplarie este pasiva daca realizeaza un coeficient de transfer termic, pe totalitatea ferestrei, UF = 

0,82 W/mpK, iar geamul termoizolant va avea maxim Ug = 0,7/W/mpK ( conform C107/3-99, tabelul 13) . 
Sisteme de feronerie 
 Feroneria care echipeaza tamplaria termoizolanta va respecta standardele furnizorilor si cerintele 

proiectantilor, inclusiv urmatoarele prevederi:  
- distanta dintre doua puncte de inchidere va fi de maximum 70 cm;  
- balamalele vor fi reglabile pe trei directii (la tamplaria cu profile din PVC);  
- elementele de feronerie vor fi marcate cu sigla fabricantului;  
- feroneria se va utiliza cu respectarea stricta a categoriilor de greutate pentru care a fost conceputa;  
- sistemele de feronerie vor fi obligatoriu tratate galvanic sau cu protectie provizorie prin zincare, pasivare, 
cromare, ceruire etc., cu exceptia celor din otel, aluminiu sau fibra de sticla;  
- usile pentru accesul public vor fi prevazute cu amortizoare;  
- la usile din PVC se interzice intreruperea armaturii de otel in zona de montare a broastei;  
- la usile de exterior, cu exceptia celor de balcon, nu se admite utilizarea balamalelor de fereastra;  

- feroneria va fi silentioasa, reglabila, cu inchidere in minimum 3 puncte, usor manevrabila, forta de 
apasare la manerul usilor fiind de 10 N; de asemenea, trebuie sa existe si posibilitatea deschiderii 
usii din cheie, fara apasarea manerului;  

Subansambluri si accesorii pentru tamplarie 
 Ferestrele vor fi prevazute cu glafuri la exterior (conform GP 058/2000, art.3.7.2, aliniatul 11), 

fiind preferabila utilizarea celor din aluminiu extrudat. Alte recomandari:  
* folosirea rulourilor exterioare; cele cu suprafata mai mare de 3 mp sau montate la exteriorul tamplariei sa 
fie prevazute cu sisteme de actionare electrica;  
* cutiile de rulou suprapuse tamplariei vor fi izolate termic( conform GP 058/2000,fig.3.18);  
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* completarea tamplariei cu plase impotriva insectelor (rame, rulouri si usi);  
* pentru ferestrele amplasate pe fatadele expuse spre sud-est sau sud-vest se recomanda masuri de protectie 
solara: sticla colorata in masa, reflexiva, jaluzele, copertine;  
* garajele incluse in cladiri incalzite vor avea usi izolate termic pentru accesul auto.  

 Firmele producatoare si montatoare de ferestre, usi, pereti cortina etc. vor utiliza aparatura 
specializata de masura si control: nivela electronica, teodolit, termohigrometru, aparat pentru identificarea 
sticlei Low-E etc.  

 
Documente si acte necesare 

 Documentele obligatorii prevazute de regulament sunt urmatoarele:  
- pentru investitori, caietul de sarcini;  
- pentru proiectanti, tabloul de tamplarie, intocmit conform normativelor in vigoare; memoriul tehnic cu 
precizarea cerintelor proiectantului si explicarea prevederilor din proiect; planurile si sectiunile pentru 
fiecare nivel al constructiei; fatadele cladirii cu prezentarea imaginii de ansamblu, alinieri pe verticala etc.;  
- pentru producatori, fisa de masuratori care va cuprinde datele de identificare ale clientului, caracteristicile 
tehnice ale comenzii, schitele acceptate de client, datele speciale pentru montaj, oferta valorica si tehnica; 
dosarul tehnic de executie a comenzii. Totodata, contractul va cuprinde: marca profilului, culoarea, 
alcatuirea geamului termoizolant, coeficientul de transmisie termica, tipul de feronerie, termene de executie, 
valoarea lucrarii, modul de plata, pozitia de montaj a ferestrelor, anexa cu schitele aprobate de beneficiar, 
sectiuni si detalii caracteristice etc.  
- pentru clienti, contract si factura; proces-verbal de receptie; declaratie de conformitate; certificat de 
garantie; instructiuni de utilizare si intretinere; eventual, informatii referitoare la aparitia condensului.  

 Garantia lucrarii va fi de 5 ani. In perioada garantiei, documentele lucrarii vor fi pastrate de 
producator si montator.  
  
CAPITOLUL IV - Obligatii si raspunderi 

 Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta din Romania, denumita in continuare PPTT, 
in calitate de organizatie patronala, va dezvolta si detalia acest regulament, dupa aprobare, conform 
prevederilor de la articolul 8. Acest lucru este necesar in vederea completarii bazei de documentare si a celei 
legislative.  

 La cererea organelor de control abilitate, PPTT va asigura  consultanta tehnica de specialitate. 
Cheltuielile aferente acestor activitati vor fi asigurate de solicitanti.  

 ATESTATUL de producator sau montator, va fi acordat de o comisie de atestare tehnica, formata 
din 11 persoane selectate astfel: trei reprezentanti ai firmelor furnizoare de profile din PVC; doi 
reprezentanti ai furnizorilor de profile din aluminiu; un reprezentant al unei firme producatoare si furnizoare 
de geam termoizolant; un reprezentant al unei firme producatoare de tamplarie termoizolanta din lemn 
stratificat; un reprezentant al unei firme furnizoare de feronerie sau subansambluri; un secretar de comisie 
(salariat), presedintele PPTT (vicepresedinte al comisiei) si reprezentantul MTCT (presedinte al comisiei). 
Membrii comisiei vor fi desemnati dintre reprezentantii firmelor (membre sau nu ale PPTT) clasate pe 
primele trei locuri, din punct de vedere al cifrei de afaceri, in anul anterior alegerii. Revizuirea sau 
confirmarea componentei comisiei se face anual. O companie nu poate avea mai mult de doi reprezentanti in 
cadrul comisiei. ATESTATUL se elibereaza pe baza criteriilor intocmite de comisia tehnica a PPTT. 
Perioada de valabilitate a ATESTATULUI este de 3 ani.  
  
CAPITOLUL V - Dispozitii finale 

 Urmarirea aplicarii si respectarii prevederilor prezentului normativ de catre agentii economici 
mentionati se efectueaza de catre MTCT, Autoritatea Nationala de Protectie a Consumatorilor si PPTT, ca 
asociatie patronala.  

 In anexa 1 este prezentata lista reglementarilor care au stat la baza intocmirii normativului, iar anexa 
2 contine explicatia denumirilor tehnice.  
 ANEXA NR.1- Normative romanesti si standarde europene utilizate la realizarea regulamentului 
1. C 107/1-1997 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit  
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2. C 107/3-1997 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor  
3. C 107/4-1997 - Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit  
4. C 107/7-1997 - Normativ pentru proiectare la stabilitate termica  a elementelor de inchidere ale cladirilor  
5. C 203 - Instructiuni  tehnice pentru proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatire a izolatiei termice 
6. GP015 - Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de imbunatatire a protectiei termice si acustice la 
cladiri  
7. GP 039-1999 - Ghid pentru calculul necesarului de caldura al cladirilor de locuit 
8. GP 058-2000 - Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit 
9. Legea nr.10/1995 - Calitatea in constructii 
10. Legea nr.325/2002 - Pentru aprobarea OG 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit 
existent si stimularea economisirii energiei termice 
11. NP 060 - Normativ privind stabilirea performantelor termo-higroenergetice ale anvelopei cladirilor de 
locuit existente, in vederea reabilitarii si modernizarii lor termice 
12. NP 107/7 - Normativ privind calculul la stabilitate termica al elementelor de constructie (inlocuieste NP 
200-1980) 
13. P118 -99 Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor 
14. SC 007-02 - Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit 
existente 
15. STAS 6472/4-89 - Fizica constructiilor. Termotehnica 
16. STAS 6472/6-88 - Fizica constructiilor. Proiectarea termotehnica a elementelor de constructie - punti 
termice 
17. DIN 4108/1 - Marimi si unitati de masura 
18. DIN 4108/2 - Izolarea si pastrarea caldurii 
19. DIN 4108/3 - Protectia la umezeala 
20. DIN 4108/4 - Parametrii tehnici ai protectiei la caldura si umezeala 
21. DIN 4108/5 - Metode de calcul. Protectie termica in constructii civile si industriale 
22. DIN 4109 - Protectia impotriva zgomotului 
23. DIN 18055 - Ferestre, patrunderi prin imbinari, etanseitate la ploi torentiale si solicitari mecanice 
24. DIN 18361 - Lucrari cu geamuri 
25. DIN 52460 - Etansarea imbinarilor si geamurilor 
26. DIN 18195-9 - Izolatii ale constructiilor 
27. DIN 18024-2 - Masuri constructive pentru persoanele cu handicap si pentru persoane de varsta a treia in 
domeniul public 
28. DIN 1627 - Clase de siguranta minime admise la tamplarie 
29. TSBN 973-85137-1-5 - Norme generale de protectia muncii 
30. DIN EN 12207 - Permeabilitate la aer 
31. DIN EN 12208 - Etanseitate la ploaie 
31. DIN EN ISO 10077-1:DIN EN ISO 10077-2 Calculul coeficientului de transfer termic global pentru 
elemente de tamplarie 
32. DIN EN ISO 10211-2 - Determinarea izolarii termice minime pentru racordarile intre elementele de 
tamplarie si structura casei. 
33. SR ISO 10292 - Sticla pentru constructii: Calculul transmitantei termice U, in regim stationar al 
geamurilor multiple 
34. SR EN 12898 - Sticla pentru constructii. Determinarea emisivitatii. 
  
Anexa nr.2 - Glosar de termeni utilizati in regulament 
1. Clase de transfer termic la tamplaria de aluminiu (conform DIN 4108): 
- 2.2 reprezinta o tamplarie cu un coeficient de transfer termic cuprins intre 2,8 si 3,5 W/mpK, 
nerecomandata la exterior pe teritoriul Romaniei; 
- 2.1 reprezinta tamplaria cu un coeficient de transfer termic cuprins intre 2,0si 2,8 W/mpK care are profile 
cu trei camere termice unde camera centrala este destinata pentru ruperea puntii termice; 
- 1.0 reprezinta tamplaria cu coeficient mai mic de 2,0 W/mpK. 
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2. Anvelopa cladirii - totalitatea elementelor de constructie perimetrale, care delimiteaza volumul interior 
(incalzit) al unei cladiri de mediul exterior sau de spatii neincalzite din exteriorul cladirii. 
3. Clasa - criteriu de clasificare dupa una sau mai multe proprietati. 
4. Confort termic - totalitatea conditiilor interioare ale mediului locuibil, care contribuie la alcatuirea unei 
ambiante optime. 
5. Etansare - operatie pentru impiedicarea prin masuri constructive a pierderilor de fluid (caldura, aer) sau a 
patrunderii in interior a agentilor exteriori daunatori; 
6. Flux termic - cantitatea de caldura transmisa intre doua medii diferite, raportata la un anumit timp. 
7. Gaz inert - gaz ignifug, care nu intretine arderea, denumit si gaz nobil (argon, kripton, xenon); 
8. Glaf - element de constructie in forma de placa plana, amplasat la partea inferioara a ferestrei, spre 
interior, avand rol estetic si de protectie. 
9. Grad de rezistenta la foc - capacitatea unui material sau a unui element de constructie de a rezista la 
solicitarile termice si mecanice produse in timpul si din cauza unui incendiu. 
10. Grad de saturatie - este reprezentat de cantitatea maxima de apa pe care un volum de aer o poate absorbi 
la o anumita temperatura. 
11. Lacrimar - profil proeminent aplicat la partea inferioara a cercevelelor sau a pervazurilor exterioare cu 
rolul de a impiedica prelingerea apei pluviale. 
12. Indice de izolare fonica - totalitatea proprietatilor unui material care nu permite trecerea zgomotului (se 
masoara in decibeli - Db). 
13. Silicagel - xerogel de silice preparat prin uscarea lenta a gelului de silice hidratat si calcinat la 700 de 
grade Celsius. Este un absorbant puternic hidrofil. 
14. Solbanc - element de constructie executat deasupra parapetelor ferestrelor in partea exterioara a acestora, 
la nivelul pragului tocului, formand glaful exterior. 
15. Subansambluri - elemente sau materiale care completeaza sistemele de tamplarie (rulouri cu lamele din 
aluminiu, protectii impotriva insectelor, rame, rulouri pentru usi, glafuri interioare sau pervazuri etc.). 
16. Usi exterioare - cele de acces principal in cladire, exclusiv usile secundare de acces la terase, balcoane, 
gradini de iarna etc., care sunt realizate pe principiul ferestrelor. 
 
 
 
Executia termoizolatiilor cu polistiren 
 

1. SCOP 
Această instructiune are ca scop prezentarea operaţiilor necesare a se realiza în vederea confecţionării şi 
montării termoizolatilor la constructii. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 
Procedura se va utiliza la execuţia termoizolatilor la elementele ce sunt prevazute cu izolatie conform 
proictului de executie. 

3. DOCUMENTE  DE  REFERINTA  
• Proiectul de execuţie în faza DDE , proiecte tehnologice de execuţie. 
• Normative specifice: C107-1997, C142-85, NP40-84, C112 – 86, C 216 – 83, C 246-93. 
• Manualul sistemului de management integrat calitate-mediu MSMI -01 
• Procedurile de sistem  calitate-mediu(PSMI;PSM) 
•  C 300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora " 
•  Legea nr. 319 - 2006 a securitatii si sanatatii in muncia (M.O. 646/26.07.06). 

- HG 1425 / 11.10.2006 privind aprobarea NM-2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii 319 / 2006 (M.O. 882 /30.10.06) 

•  HG 1218 / 06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru 
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta compusilor chimici. 

     4.   DEFINITII  SI  PRESCURTARI  
Termoizalatia are rolul de a realiza confortul termic al constructiei.    
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     5.MODUL DE LUCRU 
                                                          DIBLURI 
Punerea in opera a diblurilor din material plastic pentru fixarea suplimentara a termosistemelor de suport, 
se face conform proiectului de executie, instructiunilor si tehnologiei indicate de producator, privind 
conditiile de punere in opera.  
  Plantarea diblurilor se executa dupa fixarea cu mortar - adeziv a termosistemului de suport, astfel: 
- trasarea pozitiilor de montaj; 
- executarea gaurilor de plantare; 
- intoducerea diblului pana la contactul capului de diblu cu suprafata termoizolatiei; 
- introducerea cuiului central in corpul diblului prin batai usoare cu ciocanul; 
- in continuare se executa celelalte operatii de realizare a termosistemului. 
 
  Alegerea lungimii diblului se face in functie de grosimea totala a termosistemului, astfel: 
- diblu 70 mm lungime: incastrare 36 mm / grosime termosistem 34 mm (grosime polistiren - 30mm); 
- diblu 90 mm lungime: incastrare 36 mm / grosime termosistem 54 mm (grosime polistiren - 50mm); 
- diblu 110 mm lungime: incastrare 46 mm / grosime termosistem 64 mm (grosime polistiren - 60 mm); 
- diblu 120 mm lungime: incastrare 46 mm / grosime termosistem 74 mm (grosime polistiren - 70 mm); 
- diblu 140 mm lungime: incastrare 46 mm / grosime termosistem 94 mm (grosime polistiren - 90 mm); 
- diblu 170 mm lungime: incastrare 46 mm / grosime termosistem 124 mm (grosime polistiren - 120 mm); 
- diblu 200 mm lungime: incastrare 46 mm / grosime termosistem 154 mm (grosime polistiren - 150 mm). 
  Diblurile din material plastic se utilizeaza conform regulilor de calcul in vigoare aplicabile pentru 
termosisteme, tindnd seama de exigentele normativelor de proiectare specifice domeniului precum si de 
prevederile documentatiei tehnice proprii producatorului. 
  Proiectarea trebuie sa rezolve exigentele privind: 
- rezistenta la solicitarile statice si dinamice generate sau transmise de structura cladirii ca urmare a 
incarcarilor din exploatare; 
- asigurarea compatibilitati intre diblurile din material plastic si suportul de inglobare. 

 
La punerea in opera a diblurilor din mase plastice, trebuie sa se respecte Instructiunile Tehnice de montaj 
ale producatorului, precum si urmatoarele documente tehnice romanesti: 
- C 300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora ". 
 
- Legea nr. 319 - 2006 a securitatii si sanatatii in muncia (M.O. 646/26.07.06). 
- HG 1425 / 11.10.2006 privind aprobarea NM-2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
319 / 2006 (M.O. 882 /30.10.06). 
 
- HG 1218 / 06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru 
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta compusilor chimici. 
Aplicarea sistemului de termoizolare a fatadelor 
Aplicarea sistemului de termoizolare a fatadelor nu prezinta dificultati particulare si se face de catre personal 
calificat în astfel de lucrari, în conditiile respectarii etapelor de lucru si a detaliilor privind executia. 
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Stratul suport trebuie sa fie stabil, uscat, plan, fara substante care sa scada aderenta (grasimi, bitumuri). 
In cazul renovarii fatadelor se va verifica rezistenta stratului suport. 
Sistemul de termoizolare a fatadelor nu poate fi aplicat cand temperatura mediului ambiant si a stratului 
suport este sub + 5o C sau peste + 30o C sau pe suprafete expuse razelor solare, intemperiilor si vântului. 
Pentru evitarea acestor situatii se recomanda acoperirea schelelor cu o folie protectoare. 
 
Etapele de lucru sunt urmatoarele: 

1. Montarea profilului de soclu se face în partea inferioara a sistemului cu ajutorul diblurilor (cca 6 
buc./m2), asigurându-se astfel orizontalitatea perfecta a placajului. Profilul de soclu va avea latimea 
adaptata grosimii sistemului si va fi montat orizontal si plan, la o inaltime de cca 600 mm fata de 
nivelul solului. 

2. Mortarul adeziv se prepara prin amestecarea pulberii in apa curata în raport de 6,5 litri / 25 kg. 
Omogenizarea amestecului se face cu ajutorul unui dispozitiv rotativ cu turatie redusa (max 500 
rot./min.) timp de 3-4 minute. Pasta obtinuta se reamesteca dupa 10 minute. 

3. Mortarul adeziv se aplica sub forma de cordon pe marginea placilor de polistiren si în puncte în 
centrul acestora. Suprafata acoperita de mortarul adeziv trebuie sa fie de minim 40% din suprafata 
placii. În cazul suprafetelor perfect plane se poate aplica mortarul adeziv în strat continuu, cu ajutorul 
unei gletiere zimtate. În ambele cazuri mortarul trebuie adeziv nu trebuie sa depaseasca marginile 
placii si nu se va aplica pe muchia acesteia. Nu se permite patrunderea mortarului adeziv in rosturile 
dintre placi. 

4. Pozitionarea placilor de polistiren pe stratul suport se face pornind de la profilul de soclu succesiv si 
în asize, verificându-se continuu verticalitatea si orizontalitatea cu ajutorul nivelei. Placile de 
polistiren vor fi astfel pozitionate încât sa depaseasca muchia golului cu cel putin o data grosimea 
placii. Nu se îmbina placile de polistiren la colturile deschiderilor (usi, ferestre, logii). 

5.    Dupa uscarea completa a mortarului adeziv folosit la lipirea placilor se                                 executa 
fixarea suplimentara cu dibluri speciale (5 - 6 buc./m2). Pozitionarea diblurilor se face în asa fel încât rozeta 
sa fie înglobata la nivelul placii de polistiren. 
Diblurile sunt obligatorii la aplicarea termosistemului in cazurile: 
- pe fatadele cladirilor mai inalte de 7 m 
- pe tencuielile vechi 
- pe suporturi din beton  
Din motive de rezistenta mecanica a prinderii se recomanda sa fie astfel pozitionate incat rozeta sa calce pe 
placa termoizolatoare in intregime (la aproximativ 15 cm de muchia placii) si nu in rostul dintre doua sau 
mai multe placi.  
6. Colturile exterioare vor fi protejate cu ajutorul profilului de colt cu plasa din fibra de sticla. De asemenea, 
în aceasta etapa, se aplica profilele cu picurator la ferestre si se realizeaza închiderea termoizolatiei 
(aducerea în contact cu tâmplaria) cu ajutorul profilelor pentru etansare. Profilele speciale se monteaza 
inainte de armarea generala. 
7. Pozitionarea plasei de armare se face astfel: 
 
- pe suprafata continua a placilor de polistiren se aplica un strat de mortar adeziv cu ajutorul unei gletiere 
dintate. În continuare, pe mortarul adeziv înca proaspat, se pozitioneaza plasa de armare din fibra de sticla 
care se înglobeaza în respectivul strat prin gletuire. 
- Zonele de îmbinare a plasei din fibra de sticla se vor face prin suprapunerea acesteia pe o portiune de 10 
cm. 
 
La deschideri (usi, ferestre, logii) este necesara o armare suplimentara cu benzi din fibra de sticla (300 x 500 
mm) dispuse la 45o. 
 
Plasa de armare din fibra de sticla trebuie sa aiba min. 145 g/m2 si sa reziste in mediul alcalin. 
       8. Stratul final de finisaj 
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In functie de alegerea beneficiarului se poate opta pentru o varianta de strat final de finisaj: 
A. TENCUIELI DECORATIVE 

 
Dupa uscarea completa a stratului de armare suprafata se grunduieste, dupa care se acopera cu 
tencuiala decorativa care se niveleaza pâna la grosimea granulei si se structureaza. 

B. VOPSEA LAVABILA DE EXTERIOR 
 
Dupa uscarea completa a stratului de armare pe întreaga suprafata se aplica un glet de exterior care se 
finiseaza prin slefuire, dupa care se grunduieste (amorseaza). Se aplica apoi vopseaua lavabila în 
straturi succesive conform indicatiilor producatorului pâna la acoperirea uniforma a întregii 
suprafete. 

AVANTAJELE SISTEMULUI DE TERMOIZOLATIE A FATADELOR 
• eficienta termica, avand in vedere conductivitatea redusa a materialelor care intra in componenta 

acestuia 
• corectarea in conditii optime a majoritatii puntilor termice 
• protejarea elementelor constructive si structurale in ansamblu de efectele variatiilor de temperatura 
• nu conduce la micsorarea ariilor locuibile si utile 
• nu incarca semnificativ elementele structurale 
• se poate aplica atat la cladirile noi cat si la reabilitarea cladirilor vechi 
• investitia se poate recupera rapid 

MATERIALE AUXILIARE 
Diblurile 
- sunt elemente destinate fixarii suplimentare a termoizolatiei pe stratul de suport a elementelor de 
constructie (beton, zidarie de caramida, BCA sau lemn). Se recomanda utilizarea unui numar minim de 5 
buc./m2 

 Adeziv pentru lipit si masa de spaclu . 
 Plasa de armare din fibra de sticla . 
 Amorsa . 
Profil  de pornire pentru montajul polistirenului 
- profilul de pornire pentru soclu este din aluminiu si asigura formarea estetica si rezistenta la lovituri a partii 
inferioare a termoizolatiei fatadei. 
- profilul este prevazut cu lacrimar, ceea ce impiedica scurgerea apei sub izolatie prevenind deteriorarea 
tencuielii in dreptul muchiei de jos. 
- latimea profilului se adapteaza in functie de grosimea placilor de polistiren care se pozitioneaza pe fatada. 
Profil cu picurator. 
- profil din PVC prevazut cu plasa de fibra de sticla si cu profil de picurare. Se utilizeaza in partea de sus a 
spatiilor ferestrelor, balcoanelor si impiedica infiltrarea apei pluviale pe plafonul balconului sau scurgerea 
apei pe ferestre. 
Profil  din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 
 
- profilul din aluminiu sau PVC prevazut cu plasa de fibra de sticla se utilizeaza pentru protejarea colturilor 
pozitive existente in termoizolatia fatadei. Prin utilizarea profilului se obtine o muchie cu o geometrie 
perfecta si rezistenta mecanica. 
Profil PVC pentru etansarea geamurilor si ferestrelor 
- profilele sunt prevazute cu o bagheta de material plastic, care are atasata pe ea plasa de armare din fibra de 
sticla (aceasta se va ingloba in tencuiala) si o banda de etansare autoadeziva cu ajutorul careia se fixeaza pe 
tocul tamplariei. Pe latura detasabila a profilului se poate monta folia de protectie a tamplariei cu banda 
adeziva de pe profil. 
- profilul impiedica crearea de punti termice in zona tamplariei si totodata impiedica aparitia fisurilor pe 
langa tocul usilor si al ferestrelor. 
                                      MONTARE PLACILOR DE POLISTIREN 
1. Pregatirea suprafetei 
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Peretele trebuie bine curatat de praf si apoi spalat cu jet de apa sub presiune. Lasati apoi sa se usuce perfect. 
Peretii foarte absorbanti (ex. BCA) trebuie tratati in prealabil cu grund pentru ca mortarul care fixeaza 
placile sa nu se usuce prea repede.  
2. Aplicarea mortarului pe placi  
Preparati intr-un recipient mortarul, respectand cantitatile pentru amestec. Aplicati mortarul in jurul placii 
sub forma unei benzi cu o latime de 3-4 cm. In centru, asezati cateva gramajoare cu un diamentru de prox. 8 
cm. In urma presarii trebuie ca mortarul sa ocupe 40% din suprafata placii.  
3. Pozitionarea placilor pe perete 
Aplicati placile una langa alta incepand de la baza peretelui, de la un colt, mergand pana la partea superioara 
a peretelui mentinand o linie dreapta. Miscati placa aplicata pana ajunge sa se fixeze bine langa celelalte 
placi.  
4. Fixarea placilor in dibluri 
Cand adezivul se usuca (cam in 12 ore de la lipire ) placile de polistiren se fixeaza cu dibluri , Aveti grija sa 
nu iasa in afara placilor de polistiren capetele diblurilor. Se infig bine in perete folosind un ciocan. Dibluirea 
se face cu cel putin 6 dibluri pe mp. Lungimea diblurilor trebuie aleasa in asa fel incat la peretii cu caramida 
plina diblurile trebuie sa intre minim 5 cm in zidarie, iar la zidaria goala diblurile trebuie sa intre minim 8 
cm.  
5. Aplicarea mortarului de fixare 
Dupa intarirea mortarului cu care s-au fixat placile trebuie aplicat stratul protector cu plasa de armare. Pentru 
aceasta se aplica un strat de mortar pe o suprafata de aproximativ 1 m in partea superioara a peretelui de care 
se va prinde plasa care mai apoi se va derula pana jos la soclu.  
6. Prinderea plasei de armare 
Plasa de armare se acopera cu un strat de mortar incepand din centrul plasei si apoi spre margini. Acest strat 
protector trebuie sa acopere plasa in intregime. Grosimea stratului trebuie sa fie de aproximativ 3-5 mm.  
7. Montarea coltarelor cu plasa 
Colturile cladirii fiind predispuse lovirii, trebuie sa montam coltare metalice pe o inaltime de 2 m de la sol. 
Astfel colturile cladirii vor fi protejate de actiunile mecanice.  
8. Netezirea suprafetei 
Suprafata stratului protector se poate netezi inainte sa se usuce. Folositi o drisca cu burete sau o bucata de 
polistiren. Indepartati astfel toate imperfectiunile ramase dupa aplicarea stratului protector. Dupa uscare 
suprafata este gata de aplicarea vopselei decorative.  
Instructiune de lucru ptr.plicarea termosistemului  
Prezentele instructiuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului si modul recomandat de 
desfasurare a activitatii, dar ele nu pot inlocui in nici un caz calificarea si pregatirea executantului lucrarii. In 
afara recomandarilor prezentate, lucrarea va fi executata in conformitate cu stiinta constructiei si regulile de 
protectie a muncii.  
I. Conditii de aplicare: 
Termoizolatia nu poate fi pusa in opera pe timp de ploaie si nici cand temperatura aerului sau a stratului 
suport este sub +5C sau depaseste +30C. Lucrarea se va asigura impotriva razelor solare directe si ploii prin 
montarea plasei de fatada, repectiv prelatelor la partea superioara a schelei. 
II. Pregatirea suprafetelor. 
Suprafetele ce urmeaza a fi placate trebuie sa fie uscate, desprafuite, rezistente, curate, fara urme de grasimi 
sau vopseluri, sa nu prezinte goluri mai mari de 5mm. Daca este cazul, se rascheteaza zugraveala si se 
trateaza locurile cu mucegai. In cazul cladirilor vechi, care sunt tencuite, se verifica tencuiala existenta pe 
toata suprafata. Acolo unde aceasta este deteriorata sau “suna a gol” se da jos si se repara peretele. In cazul 
suprafetelor din material lemnos, suportul va fi grunduit cu grund pentru constructii inainte de aplicarea 
polistirenului. In cazul suprafetelor prafuite, acestea se vor desprafui prin suflare. In cazul suprafetelor 
zugravite, daca zugravelile sunt poroase si nescorojite se pot trata cu un grund de fixare. Se va face o 
incercare de aderenta. Zugraveala, vopsitoriile poliuretanice, acoperirile plastice, tencuielile cu parament 
plastic se indeparteaza prin slefuire, sablare sau ardere si apoi stratul suport se curata si se trateaza cu grund.  
ІII. Lipirea placilor de polistiren .  
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Procesul de lipire a placilor din polistiren se desfasoara repectandu-se urmatoarele etape de lucru: se aseaza 
primul rand de placi una langa cealalta, pe profilele de soclu (in cazul in care Beneficiarul opteaza pentru 
intrebuintarea acestora) si apoi se continua montarea placilor de jos in sus. Ele se preseaza usor, verificandu-
se permanent planeitatea cu un dreptar. Daca la apasarea placii iese adeziv pe margini, acesta trebuie 
eliminate pentru a nu aparea rosturi deschise intre placi.  
Se va evita alinierea rosturilor dintre placi cu rosturile de la ancadramentele de fereastra, care sunt zone cu 
concentrari mari de eforturi – in zona colturilor ferestrelor nu vor fi realizate rosturi, placa trebuind sa 
depaseasca coltul golului, atat pe vertical cat si pe orizontala. 
Placile se aseaza in siruri orizontale, cu rosturile tesute (inclusiv la colturile cladirii) 
Rosturile dintre placi mai mari de 4mm se vor umple cu straifuri de polistiren iar cele mai mici de 2 mm pot 
fi inchise cu spuma poliuretanica. Marginile placilor care depasesc colturile fatadelor se vor taia dupa min. 
24 ore de la lipire. 
Dupa intarirea adezivului de lipire se va face o slefuire a placilor in dreptul rosturilor. 
Adezivul pentru polistiren / masa de spaclu sunt disponibile in urmatoarele variante care se prepara / 
intrebuinteaza conform Instructiunilor producatorului: 
Adeziv si masa de spaclu.  
Mortarul se amesteca cu cca. 6.5-7l apa curata cu ajutorul mixerului/bormasinii cu amestecator pana la 
omogenizare; se lasa pasta in repaus 5 minute pentru maturare, dupa care se mai amesteca lent inca 2 min. 
Nu se utilizeaza recipiente sau unelte din aluminiu. 
Se intinde adezivul pe placa de polistiren in camp continuu (cand suportul este plan), cu un spaclu cu dinti 
din otel inoxidabil, sau in benzi perimetrale la marginea placii si in puncte pe suprafata placii de polistiren 
(in cazul cand exista neuniformitati de pana la 10 mm). Nu se aplica adeziv in rosturile dintre placile de 
polistiren adiacente pentru a nu se forma punti termice.  
Consumul specific: 5-6kg/mp, dar poate varia in functie de suport.  
Adeziv (pentru OSB, lemn) 
Produsul confera o aderenta puternica intr-un mod de aplicare simplu. Adezivul se aplica cu o spatula 
zimtata (2-3mm). Imbinarea ansamblului se va face prin presare, inainte ca adezivul sa se usuce (10-15min). 
Fixarea se realizeaza imediat. Uscarea definitiva (rezistenta maxima) se obtine dupa 36-72 ore. Se 
recomanda spalarea imediata a ustensilelor si a mainilor cu apa. Consumul estimate este de 0.7-1.4kg/mp. 
Timpul de uscare si consumul specific depind de temperatura ambianta de lucru, gradul de absorbtie a 
suprafetei si planeitatea acesteia.Nu se vor folosi adezivi cu perioda de valabilitate expirate. 
Adeziv poliuretanic  
Se aplica atat cu ajutorul pistolului profesional tip, utilizat pentru tuburile de spuma poliuretanica, cat si cu 
sistemul de aplicat adeziv multidoze, permitand o dozare precisa a adezivului la aplicare. Adezivul se aplica 
in snururi succesive pe suprafata suport, la distante de aproximativ 30 cm intre acestea. Spatiile dintre 
placile de polistiren se vor umple cu adeziv, pentru a realiza o izolare eficienta. Se fixeaza panourile pe 
pozitia finala inainte ca adezivul sa se intareasca (7 – 10 min.).  
Important: placile de polistiren aflate la baza peretelui trebuie sa fie sprijinte la partea de jos pentru a evita 
alunecarea de pe perete pana la intarirea adezivului si fixarea placilor. 
V. Montarea diblurilor  
Ancorarea placilor de polistiren cu dibluri  se face dupa intarirea adezivului (min 24h). Se recomanda 6 
suruburi/mp. La colturile constructiei se adauga minim 2 suruburi, dispuse pe placa de polistiren la aprox. 40 
cm de la muchie, pentru a conferi rezistenta suplimentara muchiilor expuse socurilor mecanice. 
        Se vor da gauri cu bormasina cu drill de ø 10 in polistiren, iar gaura trebuie sa patrunda cel putin 45mm 
in zidaria de BCA si in beton min 35mm, abia apoi introducandu-se diblurile. Talerele diblurilor trebuie 
ingropate in placa de polistiren astfel incat partea superioara a gulerului sa fie cu 1-2mm sub nivelul placii. 
Adanciturile de la nivelul capetelor diblurilor se vor netezi cu adeziv pentru spaclu cu min. 12 ore inainte de 
spacluirea placilor termoizolatoare, pentru a preveni aparitia petelor din cauza absorbtiei diferite a diblurilor 
fata de masa de spaclu. 
Diblurile se prezinta la cutii de 100-200 buc. 
VI. Aplicarea masei de spaclu si a plasei din fibra de sticla 
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La 12h de la spacluirea capetelor diblurilor se face o slefuire a placilor de polistiren. Se asigura o planeizare 
suplimentara a suprafetei obtinute in urma placarii cu polisitren.  
Peste placile de polistiren pozate, se intinde un strat de masa de spaclu (Adeziv si masa de spaclu  care se 
prepara asa cum s-a aratat mai sus) in grosime de 5-7mm prin greblare cu un spaclu cu zimti de 6-8mm, 
dupa care se aseaza plasa din fibra de sticla in adezivul proaspat si se netezeste cu o gletiera metalica fara 
dinti cat mai repede in asa fel incat plasa sa fie complet inglobata in adeziv. Plasele alaturate se suprapun pe 
o latime de 10cm. 
La muchiile fatadelor se recomanda aplicarea de profile din aluminiu cu plasa din fibra de sticla integrate iar 
lacrimarele se realizeaza folosind profile special din PVC cu plasa, care se monteaza inainte de armarea 
generala . 
Plasa din fibra de sticla nu trebuie sa se mai vada dupa spacluire, ea trebuie sa fie pozata la mijlocul grosimii 
stratului adeziv. 
Dupa intarire, masa de spaclu poate fi slefuita, avand insa grija sa nu se deterioreze plasa din fibra de sticla. 
VII. Aplicarea tencuielii decorative 
Dupa min. 72h de la spacluire, se poate trece la finisarea suprafetei cu tencuiala decorativa . Tencuiala este 
produsa pe baza de rasini in dispersie apoasa, avand diferite granulatii: 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 
3mm.   
Pelicula de tencuiala uscata este mata, cu aspect striat sau de praf de piatra.  
Inainte de aplicare, produsul se omogenizeaza in ambalajul original si dupa caz se dilueaza cu 1-2% apa. 
Tencuiala se aplica pe suprafete in prealabil amorsate cu amorsa indicate de catre producator 
  
Aplicarea se face cu fierul deglet si se niveleaza cu drisca. 
 
Timpul de uscare al amorsei este de 4-6 ore la 20°C. 
 
Timpul de uscare al tencuielii decorative este de 1-2 ore si se definitiveaza in 24-48h. 
Consumuri estimate: 0.5-1kg pentru varianta 0.5mm; 1-2kg pentru varianta 1mm; 1.5-2.5kg pentru varianta 
1.5mm; 2-3kg pentru varianta 2mm; 3-4kg pentru variantele de 2.5mm si 3mm. 
Se recomanda sa se aplice intr-un strat subtire, intre 2-4mm, in functie de granulatie.. 
Produsul nu se aplica sub directa expunere a razelor solare si la o temperatura mai mica de 100C.  
Suprafata proaspat tencuita se va proteja de intemperii pana la uscarea complete (24-48h).  
Respectati cu strictete urmatoarele conditii de lucru: 
• termosistemul trebuie ferit de actiunea directa a razelor solare. 
• aplicarea componentelor termosistemului se va efectua in intervalul de temperatura +5ºC - +30ºC (atat 

temperatura aerului,  cat si cea a suportului pe care se va aplica termosistemul); 
• suprafetele de lucru trebuie sa fie curate, uscate, nedeformabile si fixe; 
• nu se aplica pe suporturi inghetate sau in curs de inghet; 
• se va proteja de soare si de curentii de aer in primele 8 ore dupa aplicare 
• se recomanda ca toate uneltele si materialele necesare pentru montarea termosistemului sa fie pe santier, 

curate si in conditii bune. 
PROCEDURA 

. Descrierea sistemului termoizolant. 

Sistemul termoizolant se bazeaza pe combinarea placilor de fatada din polistiren expandat ignifugat 
ca strat termoizolant , cu un strat protector hidrofug si de finisaj , realizat din materiale cu liant acrilic . Se 
poate aplica pe toate suporturile minerale . 

In componenta sistemului termoizolant intra urmatoarele produse : 
a)Protilul de soclu , din aluminiu , se monteaza la baza sistemului prin prindere mecanica cu dibluri, 

avand rolul de sustinere . Este prevazut cu lacrimar pentru scurgerea apelor meteorice asigurandu-se astfel 
evitarea infiltrarii apei in zona soclului. 

b)Profilul de colt este un profil din Aluminiu , cu aripi din plasa din fibra de sticla fiind utilizat la 
armarea suplimentara a muchiilor ( colturi si muchii ale golurilor si intrandurilor ) . Asigura rectiliniaritatea 
muchiilor si confera o rezistenta suplimentara a acestora la solicitari mecanice . 
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c) Adeziv pentru spaclu - mortar adeziv mineral permeabil la vaporii de apa si impermeabil la apa , 
utilizat atat la lipirea placilor termoizolante de fatada EPS-F , cat si pentru spacluirea acestora , asigurandu-
se o aderenta atat la suport cat si la placa termoizolanta de minim'100KN/m2. 

d)Placile termoizolante pentru fatada EPS-F., din polistiren expandat ignifugat , cu densitate de 15-
18kg/m3 si conductivitate termjca..O.,04OW/Mk. . Placile au dirrfensiunea de 1000 x 500 mm avind o 
abatere dimensionala de ± 0,4 % . Placile prezinta contractii reduse sub influenta factorilor climatici ( maxim 
0,2 % ) ,  fiind depozitate (dupa taiere ) o perioada de 3 luni pentru consumarea contractiilor . 

e)Diblurile de tip IDK-T , avand rolul de asigura o ancorare mecanica suplimentara a placilor 
termoizolante de suport. Diblurile sunt realizate din material plastic , pentru a evita aparitia puntilor termice . 
Diametrul tijei este de 8 mm iar talerul are diametrul de 60 mm . Lungimea de ancorare a diblului in zid este 
de min. 45 mm , adancimea corespunzatoare a gaurii din zid fiind de 55 mm ( cu cca. 10 mm mai mare decat 
lungimea de ancorare ) .  

f) Plasa din fibra de sticla , este o tesatura alcalica din fibra de sticla cu strat protector de stirol-
butadiena , avand rol de armare a masei de spaclu adezive . Prin parametrii mecanicii ridicati ( rezistenta la 
rupere > 1500 N/5 cm si alungirea aferenta < 35°/00) . plasa confera sistemului o rezistenta suplimentara la 
soc si la eforturile de intindere rezultate din sarcinile termice importante ce apar la fata exterioara a 
finisajului 

g)Grund ( amorsa lichida pentru tencuiala decorativa ) asigura o aderenta sporita intre finisaj si stratul 
de masa de spaclu si o uniformizare a absortiei, prevenind totodata aparitia eflorecentelor. 
h)Tencuiala formeaza stratul final ( vizibil) al finisajului . Este o tencuiala decorativa subtire pe baza e 
granule de marmura si lianti de rasini sintetice . Este un finisaj hidrofob , lavabil si permeabil la vaporii 
deapa , astfel incat nu se pateaza prin absortie la precipitatii sau stropire si previne formarea condesului. 

Are proprietati fizico-chimice si mecanice superioare : rezistenta la socuri .zgariere , variatii de 
umiditate , agenti corozivi, raze ultravilolete si inchet-dezghet. 

Descrierea materialelor , compozitia , caracteristicile fizice , modul de preparare si punere in opera 
precum si alte specificatii sunt prezentate si in fisele tehnice anexate prezentei proceduri . 

2. Pregatirea suportului. 
Caracteristicin suprafata suport : suprafata suport ( zidaria de B.C.A. sau caramida , beton , tencuiala ) trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii : uscata , lipsita de praf , sa prezinte capacitatea portanta , aderenta (fara pete de 
decofrol, ulei vopsea, lacuri, etc.) 

Abaterile admisibile : suprafata suport ( zidarie B.C.A. , beton , tencuiala ) trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii de planeitate : 

□ plana ( ± 5 mm/m ) ;  
□ denivelari pana la 10 mm sunt preluate de adezivul de spaclu (la lipire ) ;  

□ pentru neregularitati mai mari de 10 mm este necesara realizarea in prealabil a unei tencuieli de 
uniformizare ; 

3. Conditii de incepere a lucrarilor 
Verificari inainte de inceperea executiei. Inainte de punerea in opera a sistemului de finisaj exterior se vor incheia 

urmatoarele lucrari:         
□ invelitori, terase , cornise , streasini , jgheaburi si instalatii de scurgere a apelor pluviale ; 
□ montarea tocurilor tamplariilor solbancurilor si ferestrelor; 
□ montarea instalatiilor exterioare a caror executie ulterioara poate afecta finisajul; 
□ protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie pentru a prevenii stropirea sau patarea; 

        □ asigurarea impotriva soarelui si ploii prin montarea plasei de fatada respectiv prelatelor la partea 
superioara a schelei. 

Conditii de temperatura:  
□ sistemul de finisaj nu se aplica ia temperaturi sub + 5°C , pe suport inghetat sau in caz de pericol de inghet; 
□ se va evita punerea in opera a statelor finale de finisaj atunci cand temperaturile depasesc 30°C si sub actulnea 

directa a razelor solare sau ploii ; 
4. Executarea propriu-zisa a lucrarilor. 
a) Lipirea placilor termoizolante ; 

Pentru lipire se foloseste adezivul pentru spaclu . 
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Mod de livrare: mortar uscat, gata preparat in saci de 40 kg . 
Mod de preparare: se toana continutul sacului (in stare pulverulenta ) in apa curata ( 1 01  apa / sac ) si se 

amesteca cu mixerul pana la obtineraea unei paste omogene ; se lasa pasta in repaus 5 minute pentru maturare , dupa care 
se mai amesteca lent inca minim 2 minute . 
Prepararea se poate realiza si in betoniere , cu respectarea dozajului de apa si a timpilor de malaxare si maturare . 

Punerea in opera: se monteaza profilul de soclu cu ajutorul unor dibluri metalice . Se aplica adezivul pentru 
spaclu pe marginea placilor si in minim 3 puncte interioare . Primul rand de placi se reazama pe profilul de soclu . Dupa o 
aranjare si apasare corecta a placilor se obtine o suprafata plana . In rosturile si spatiile libere dintre placi nu se va aplica 
adezivul pentru spaclu pentru a nu forma punti termice . 

Placile izolante pentru glafuri , itradosuri si buiandrugi se aplica dupa montarea placilor de fatada . Marginile 
placilor care dapasesc colturile fatadei se vor indeparta (taia) dupa min. 24 ore de lipire . Placile se aseaza cu rosturile 
tesute ( nu in prelungire ) teserea fiind obligatorie si la colturile cladirii . 

b) Dibluirea. 
Pentru asigurarea unei ancorari mecanice suplimentare placile termoizolante se dibluesc , utilizand 

dibluri din material plastic de tip IDK-T ( trei dibluri / placa ) , la 24 de ore dupa lipirea placilor . La 
colturile cladirii se vor adauga minim 2 dibluri pe placa dispuse in interiorul unei fasii cu latime de max. 40 
cm de la muchie . Diblurile trebuie sa patrunda in zidaria de BCA min. 45 mm , iar in beton 35 mm . 
Talerele diblurilor trebuiesc ingropate pana la fata exterioara a placilor de polistiren . Adanciturile de la 
nivelul capetelor diblurilor se vor netezi cu adeziv pentru spaclu cu min 12 ore inainte de spacluirea placilor 
termoizolante . 

c)Spacluirea si armarea ; 
Pentru spacluire se foloseste adezivul pentru spaclu iar pentru armare plasa din fibra de sticla . 
Dupa min. 24 ore de la lipirea placilor de polistiren si min. 12 ore de la spacluirea capetelor diblurilor 

se face o slefuire a placilor de polistiren cu o rindea speciala . Se asigura astfel o planeizare suplimentara a 
suprafetei obtinute in urma placarii cu polistiren. 

Daca timp de doua saptamani nu se aplica stratul de armare , placile vor trebuii din nou slefuite si 
sterse de praf. 

Se aplica masa de spaclu adeziva cu spaclu cu dinti de 10 mm , apoi se pune in masa de spaclu 
proaspata , plasa din fibra de sticla in fasii verticale , netezind cu latura neteda a spaclului intreaga supafata . 
Grosimea minima a masei de spaclu armate este de 2 mm . fasiile de plasa se suprapun lateral si longitudinal 
pe min. 10 cm . 

La colturile feretsrelor sau in alte zone unde pot aparea tensiuni ce pot provoca fisuri in zidarie , se 
recomanda aplicarea suplimentara , inainte de armarea generala , a unor straifuri din fibra de sticla prinse cu 
adeziv pentru spaclu . 

Plasa din fibra de sticla nu trebuie sa se mai vada dupa spacluire si trebuie sa fie pozata la mijlocul 
grosimii stratului de adeziv . 

La muchiile fatadei se recomanda aplicarea de profile din aluminiu cu plasa din sticla integrata . 
Stratul de masa de spaclu va sta uscat min. 7 zile inaitea aplicarii finisajului. 
Dupa intarire , masa de spaclu poate fi slefuita , avand insa grija sa nu se deterioreze plasa din fibra 

de sticla. 
d)Aplicarea  finisajului 
d1)Grundul 

Este folosit ca amorsa atat pentu tencuiala cat si pentru tencuiala 
mozaic . Mod de livrare: substanta lichida , gata preparata in galeti de 25 kg . 
Mode de preparare : se aplica ca atare dupa o amestecare lenta si uniforma cu mixerul , pana la 

omogenizare ( min. 4 minute ) .  
Punerea in opera :peste adezivul de spaclu uscat, cu trafaletul cu blanita sau bidineaua , pe toata 

suprafata ce urmeaza a se finisa ; dupa grurodare suprafetele trebuie sa aiba o culoare uniforma . 
Timp de uscare: min. 24 ore . 

d2) Tencuiala 
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Mode de livrare: amestec fluid , de consistenta pastoasa , gata preparat in galeti de 30 kg . Mode de 

preparare : se aplica ca atare dupa amestecarea lenta si uniforma cu mixerul , pana la omogenizare ( min. 5 
minute ) .  

Punerea in opera: tencuiala se intinde cu fierul de glet inoxidabil , prin apasare energica intr-un strat 
de cca 2-3 mm . Dupa aplicarea tencuielii se va driscui cu miscarii liniare verticale sau circulare cu o drisca 
din material plastic. 

Pentru evitarea aparitiei nazilor in campul finisat se recomanda aplicarea continua pe fasii orizontale , 
in scara , de sus in jos . 

Primul camp de finisaj se va executa numai sub supravegherea instructorului si de preferinta , pe o 
parte a fatadei cu vizibilitate mai redusa . 

Echipele de lucru vor fi neaparat instruite in ceea ce priveste exigentele de aplicare a 
materialului. 
Timp de uscare: intarirea tencuileii are loc la aproximativ 24 ore de la punerea in opera , interval in 

care se vor evita atingerea , zgarierea si umezirea suprafetei . 
5. Verificari: 

 Verificari pe  parcursul executiei: 
          □  verificarea suportului   

□ verificari pe faze de lucrari 
□ verificari la receptia preliminara 

 
Gips carton 

 INSTRUCTIUNE DE LUCRU LA REALIZAREA TENCUIELILOR USCATE A 
PERETILOR DE COMPARTIMENTARE NEPORTANTI SI A TAVANELOR SPENDATE 
 
 
10.1. ENERALITĂŢI 

10.2. Prezenta  instructiune analizează condiţiile, modul de alcătuire si tehnologia ce execuţie 
tencuielilor uscate, a pereţilor neportanti de compartimentare si a tavanelor suspendate din 
panouri de gips-carton 

 
10.2. STANDARDE DE REFERINŢA 
- Normativ P118/98. 
- STAS 6156/86. 
- STAS 6972/11/90. 
- C 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente. 
- C 247-93 'îndrumător privind exploatarea si intretinerea clădirilor de locuit din mediul urban-
aflate in autoritatea autorităţilor publice. 
- Prospectele produselor GIPS CARTON ale firmei BPB GYPSUM INDUSTRIES LTD agrement 
tehnic 2/1993-1 
- prospectele produselor KNAUF - producător KNAUF GRUB Austria 
 
10.3.   MATERIALE SI PRODUSE 

10.3.1.Plăcile de gips-carton se pol folosi la lucrări dispuse in.încăperi cu:-
condiţii normale de temperatura si umiditate relativa(<65%) -condiţii normale de 
temperatura si umiditate ridicata (>90%) 
 
10.3.2. Elemente de susţinere metalice sau din lemn ale sistemului de pereţi sunt reprezentate 

de: 
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• profilele de contur realizate din tabla de otel zincata. se fixează de pardoseala si tavanul 
încăperilor 

• profilele de schelet, realizate din tabla de otel zicata, se introduc in profilele de contur la 
interval de 600mm (in funcţie de condiţiile impuse de producător) 

• profile de rigidizare, realizate din table de otel zincata, utilizate la rigidizarea conturului zonei 
de amplasare a uşilor, si in interiorul profilelor de schelet in cazul realizării pereţilor de 
inaltime mai mare. 

• profile pentru fixarea pe perete a panourilor de gips-carton la tencuielile uscate. 
10.3.3.Elemente de fixare sunt reprezentate prin dibluri, şuruburi autofiletante. etc. 
10.3.4.Elemente accesorii reprezentate prin: 

- traverse 
- corniere de protecţie a colturilor pereţilor 
- corniere de protecţie a închiderilor panourilor 
- banda de e!ansare a profitelor pe contur ia contactul cu pardoseala sau tavanul 
- straifuri de hirtie sau fibra de sticla pentru acoperirea rosturilor 
- materiale de umplere a rosturilor sau de finisare a suprafeţelor 

 
10.3.5. Termoizcolatia din vata minerala pentru izolarea termica si fonica a încăperilor 

 
  1O.4. ALCĂTUIREA PEREŢILOR DE COMPARTIMENTARE SI TAVANELOR 
SUSPENDATE 
Pereţii de compartimentare sunt alcătuiţi din schelet metalic sau de lemn pe care se fixează 
panourile de gips - carton cu şuruburi, distantele dintre şuruburi variand in funcţie de tipul 
panourilor, structura peretelui etc. 
 
Plăcile care compun pereţii sau tavanele suspendate pol fi dupa caz rezistente la umezeala, 
rezistente la foc, fonoabsorbante sau fonoreflectorizante. 

 
TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE 

 
Punerea in opera a sistemului de perete de compartimentare, tencuieli uscate si tavane suspendate 
se face in conformitate cu prescripţiile tehnice elaborate de firma producătorului. Punerea in opera 
se efectuează de personal calificat si instruit corespunzător cu respectarea tuturor regulilor 
specifice acestor categorii de lucrări, sub control de specialitate. 

  PLACAJ STRUCTURI GIPS CARTON 
Aceasta structura se realizează pentru compensarea neplaneitatilor si pentru inbunatatirea
 izolaţiei fonice. Ca structura de susţinere pot fi folosite profile metalice UW 50,75 sau 
100. 
interaxul structurii de susţinere măsoară 60 cm. Mai intai se trasează cu firul cu plumb traseul 
bridelor de ajustare si se montează diblurile.Se insurubeaza sina de ajustare prevăzuta cu banda de 
etansare pentru racordarea cu peretele,apoi I se îndoaie laturile in unghi drept.Izolaţia se presează 
de perete, iar laturile şinei se indoaie pina la capăt. Profilele de perete UW se prind de cleme cu 
şuruburi rapide in poziţie plana si verticala.Profilele introduse in sina.se apasă înspre perete si 
astfel pot fi ajustate. Pe aceasta structura de susţinere, poziţionată plan si vertical, se insurubeaza 
panouri RlGIPS(grosime 12,5 mm) cu şuruburi rapide Gips carton de 35mm,dispuse la.distante de 
25 cm unul de altul.In cazul termoizolarii, pereţilor exteriori,pentru evitarea formarii de condens, 
trebuie incorporata o bariera de vapori. Brida de ajustare se montează la distante de 150 cm pentru 
profilele de perete UW. La racordările la perete, partea profilelor ce nu se insurubeaza, se 
aplatizează prin intermediul distantierelor, imediat deasupra şinei. 
 
         PEREŢI DE COMPARTIMENTARE 
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Mai intai se desenează traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara, dreptarul sau nivela cu laser. 
Apoi se trasează urma peretelui pe pereţii adiacenţi si pe planseu, cu nivela si dreptarul. Urmează 
montarea profilelor de racordare UW, care se prevăd pe o singura fata cu benzi de etansare pentru 
racorduri Gips carton si se fixează de pardoseala cu elemente de prindere universale, la distante de 
80 cm unele de altele. Pe pereţii adiacenţi se realizează racordul prin profile CW. Din motive de 
izolare fonica, profilele de racordare trebuie presate cit mai strins de elementele de construcţie 
respective. Profilele montanţi CW trebuie introduse cel puţin 2,0 cm in profilele de racordare cu 
planseul. Profilul montant se introduce mai intai in profilul de racordare de jos, iar apoi in cel de 
sus. Apoi profilele montanţi se dispun la un interax de 60 cm. Ele trebuie sa fie orientate cu latura 
deschisa înspre direcţia de montaj, in asa fei incit fixarea panourilor sa inceapa de la muchia 
stabila. Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime întreaga de panou (120 cm), in acest 
scop, panourile Gips carton se fixează de profilele montanti cu o surubelnila electrica, folosind 
şuruburi rapide dispuse la distanţe de 25 cm. Dupa panotarea primei fete a peretelui si montarea 
instalaţiilor sanitare si electrice necesare in spaţiul liber din interiorul viitorului perete, se fixeaza 
izolaţia din fibre minerale. Spaţiul liber din interior trebuie izolat in totalitate, iar materialul 
izolant trebuie împiedicat sa alunece. Prin panotarea celei de-a doua fete, peretele de montaj Gips 
carton capata stabilitatea sa finala. Se incepe cu o jumătate de latime de panou (60 cm), in ansafel 
incit resturile celor doua fete ale peretelui sa fie decalate cu lăţimea unui cimp dintre montanţi. 
Peretele de montaj "Gips carton este acum pregătit pentru tratarea rosturilor, racordărilor si a 
capetelor de şuruburi. 
 

REALIZAREA TOCURILOR DE USA    
Tocurile de usi pot fi introduse fara probleme in pereţii de monta] Gips carton. In alegerea tehnicii 
de prindere, esenţiala este sarcina produsa de greutatea uşii. Trebuie luaţi in considerare următorii 
factori: 

1. înălţimea maxima a peretelui: 280 cm . 
2 Deschiderea usii:<90 cm 
3. Greutatea maxima a foii de usa: 25 kg 

 
 Daca toate aceste date corespund, se poate realiza tocul uşii din profile de perete UW/CW 

(grosimea tablei: 0.6 mm,structura:tip cutie). Aceste profile pentru montanţii uşii se fixează de 
profilele de racordare cu pardoseala prin nituri cu cap ascuns. Profilele de racordare cu pardoseala 
trebuie prinse de pardoseala, in stinga si in dreapta golului uşii, cu cite doua dibluri. Drept 
buiandrug al uşii, se montează in partea superioara a golului un profil UW. Alăturarea panourilor 
din care se realizează peretele trebuie sa se producă intotdeauna deasupra buiandrugului, si jn nici 
un caz in dreptul profilelor verticale ale tocului. In acest scop,in profilul-buiandrug se aseaza doua 
profile montanţi, care rezolva problema rosturilor decalate ale celor doua fete de perete. In cazul 
unor înălţimi de perete mai mari de 280 cm, a unor latimi de usi mai mari de 90 cm sau a unei 
greutăţi a foii de usa mai mare de 25 kg, trebuie folosite-la montarea unor tocuri de otel din una 
sau mai multe piese-profile de rigidizare UA,.care. vor înlocui profilele de perete normale 
UW/CW. 
Asemenea profile-care au grosime de tabla de 2 mm si care pot fi fixate la roşu de planseul inferior 
si de cel superior prin dibluri amplasate in zone speciale de colt se fabrica pentru diferite grosimi 
ale peretelui. Pentru realizarea unei legaturi puternice cu pardoseala, in zona golului de 
usa,profilele UW se decupează. Profilele de rigidizare UA sint prevăzute cu unul sau doua rinduri 
de goluri alungite. Acestea, împreuna cu golurile prevăzute in colturile de racordare, permit 
compensarea unor mici diferente ale înălţimii incaperii sau provenite din inconvoierea (limitata) a 
planseului superior. Fixarea panourilor de profilele UA se face cu şuruburi rapide Gips carton tip 
221. Acolo unde acest lucru nu este posibil din cauza lăţimii golului de usa.se montează lingă 
profilul UA un profil CW suplimentar, de care apoi se insurubeaza pe toata inaltimea panourile. 
PLAFON SUSPENDAT CU STRUCTURA DE SUSŢINERE DIN METAL 
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Plafoanele suspendate cu structura de susţinere din metai se folosesc pentru a reduce inaltimea 
încăperilor sau pentru a ascunde instalaţiile montate in golul rămas. In plus, prin combinarea 
plafoanelor suspendate cu materiale fonoabsorbanfe din fibre minerale,se pol obţine îmbunătăţiri 
suplimentare: 
«   Reducerea costului de incalzire,prin îmbunătăţirea izolaţiei termice 
«   îmbunătăţirea izolaţiei fonice aeriene a planseului existent cu valori de pina la 8 dB 
• Scăderea nivelului fonic si reglarea ecoului prin panouri Gips carton cu goluri si slituri 
 
• Cresterea rezistentei la foc a construcţiei. 
Tavanele suspendate cu structuri metalice si foi gips carton pot fi fixe sau casetate. 
Tavanele suspendate fixe cu structura de susţinere din profile CD, UW si panouri gips carton 
1,2m x 2-3m. 
 
Tavanele suspendate casetate au structura de susţinere din profite principale, secundare, de 
compartimentare si perimetrale. In funcţie de tipul de caseta ales profilele de susţinere pot fi 
aparente, semiaparente sau ingropate. Dimensiunile casetei este de 600x600mm sau 594x594mm. 
Plăcile care compun tavanul suspendat pot fi dupa caz rezistente la umezeala, rezistente ia foc, 
fonoabsorbante sau fonoreflectorizante. 
In structura plafonului pot fi integrate fara probleme si accesorii existente pe piaţa: sisteme de 
iluminat, de ventilaţie si de climatizare. Pentru accesoriile plafonului care depăşesc greutatea de 
5Kg se vor prevede prinderi suplimentare a structurii plafonului suspendat. 
Execuţia mai intai se trasează pe pereţii adiacenţi înălţimea plafonului suspendat. Apoi se trasează 
poziţiile sistemelor de suspendare, care se prind de planseul existent cu dibluri si şuruburi. Piesa 
de suspendare rapida cu arc se introduce in profilul de baza si se cuplează cu tija de suspendare. 
Ajustarea înălţimii se face prin glisarea tijelor de suspendare in cadrul arcului. Profilul portant CD 
se prinde de profilul de baza prin ancore cu colt. Prin dimensiuni admisibile de interax: 100 cm 
intre profilele de baza si 50 cm intre profilele portante. De profilele portante se prind cu şuruburi 
rapide Gips carton de 25 mm lungime,panourile de construcţie Gips carton.groase de 12,5 mm. 
Rosturile transversale se dispun decalat(pentru evitarea rosturilor in cruce). 
FINISAREA ROSTURILOR 
Placile se montează etans (bine alăturate ambele laturi), astfel incat sa obţinem o suprafaţa 
continua; intervalele mai mari de 3 mm trebuie neapărat inchise cu pasta de acoperire a rosturilor, 
in caz.contrar ele putind influenta rezistenta peretelui. dar si protecţia la incendii si la zgomote, 
ducând la apariţia de crăpaturi. Suprafaţa peretelui se curata de praf si de mortar. Se astupa cu 
pasta de umplere a rosturilor atat găurile sau denivelările, cat si capetele plăcilor tăiate care 
prezintă neregularitati. Şuruburile nu trebuie sa fie ieşite din planul peretelui. In caz contrar ele 
trebuie rectificate si acoperite cu un strat subţire de  
 
pasta de umplere a rosturilor. Amestecarea pastei se face cu multa atenţie. Aceasta operaţiune are 
omare influenta asupra comportanentului ulterior ai materialului prelucrat. Pulberea se amesteca in 
apa manual sau se presară direct din punga,pana cand pe suprafaţa apei se formează mici insule de 
pulbere. Se lasa 3 minute dupa care se amesteca. O masa prea apoasa poate fi subţiata cu apa.Se 
evita adăugarea de pulbere pentru a nu se forma cocoloaşe.Primul strat de pasta de ipsos se aplica 
cu spaclul si se încearcă o cat mai buna netezire.In cazul pereţilor, banda de protecţie se aplica 
incepand de sus in jos.Cu un şpaclu se fixează banda,dupa care se derulează de sus in jos{banda de 
hârtie sau din fibra de sticla se aplica pe primul strat,iar hârtia  
autoadeziva se aplica direct pe placa fara a fi necesara aplicarea acestui strat). Cu ajutorul 
spaclului se apasă banda de sus in jos pana cand aceasta adera si intra in pasta de spacluire. 
Suprafata se netezeşte numai cu ajutorul spaclului. Dupa uscarea primului strat, se aplica cel de-al 
doilea care va avea o latime mai mare cu circa 10 cm. Se recomanda obţinerea unei suprafeţe cat 
mai netede. Al doilea strat poate sa de din acelaşi material ca si primul, dar pentru  a obtine o 
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suprafaţa perfect neteda, se pot folosi paste speciale, cum ar fi ProFin sau ProFin mix. Se aplica in 
straturi lungi peste primul strat si se netezeşte prin mişcări  
laterale. Daca se lucrează cu atenţie se poate renunţa la activitatea de şlefuire. Pentru obţinerea 
unor suprafete netede, in uneie situaţii speciale, după umplerea rosturilor se va aplica un strat fin de 
pasta pe intreaga suprafaţa. In cazul rosturilor de sub straturile ceramice, umplerea acestea se 
limiteaza la rostul insusi, fara aplicarea pastei in exteriorul lor. 
PRELUCRAREA PANOURILOR 

  Depozitare/Transport: panouriie Gips carton se depozitează plan,pe un suport neted si se protejează 
de umiditate. Panourile Gips carton de format mare trebuie transportate numai in plan vertical, 
transport ce poate fi simplificat pri folosirea pieselor de transport Gips carton. La depozitare, 
trebuie luata in considerare capacitatea portanta a planseelor. Tăieturile simple cu ajutorul cuţitului 
Gips carton se taie mai intai cartonul fetei vizibile si apoi se rupe miezul de ipsos de-a lungul 
tăieturii. Apoi se taie cartonul fetei posterioare. Golurile pentru instalaţii se poziţionează si se 
dimensionează exact si apoi se executa cu freza pentru doze, cu dornul sau cu fierăstrăul coada de 
şoarece. Tăieturile precise taieturile de mare precizie se executa cu fierăstrăul coada de vulpe sau 
fierăstrăul circular manual. Golurile pentru instalaţii se poziţionează si se dimensionează foarte 
exact si se realizează cu freza pentru doze, dornul sau fierăstrăul coada de şoarece. 

10.6.CONTROLUL CALITĂŢII SI RECEPŢIA LUCRĂRII 
Având in vedere importanta deosebita a lucrărilor de compartimentare interioara cu pereţi din gips 
-carton se subliniază necesitatea verificării certificatului de calitate a materialelor si respectarea 
indicaţiilor tehnice ale producătorului, proiectantului si INCERC-ului. 
10.7. MASURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII 
10.7.1. La întocmirea prezentei documentaţii, s-au respectat prevederile din următoarele norme de 

protecţia muncii: 
•   Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii. Aprobat cu ordin MLPAT 9/N 

15.111.1993 
.  .Norme specifice ce protecţia muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre si eşafodaje, IM 
004-96 
 
• Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate si-finisaje in 

construcţii. IM 006-96.   ' 
10.7.2.Valorile aferente cheltuielilor pentru realizarea masurilor de protecţia muncii sunt incluse 
fie in articolele de deviz fie in sumele repartizate executantului, pentru aceste categorii de lucrări. 
 
10.7.3.Atat executantul, cat si beneficiarul au obligaţia sa respecte cu stricteţe, pe întreg parcursul 
lucrărilor, toate prevederile evidenţiate si sa ia toate masurile obligatorii in vederea înlăturării 
oricărui pericol de accidentare. 
10.7.4. Executantul va face instructajul tuturor muncitorilor care lucrează in zona, referitor 

la 
prevederile din normele de protecţia muncii, pana la însuşirea deplina a conţinutului 
acestora. 

 
10.8.   MASURI PRIVIND PAZA CONTRA INCENDIILOR 
Documentaţia de fata respecta normele si decretele de paza contra incediului, ele fiind obligatorii 
atat pentru executant, cat si pentru beneficiar. Astfel: 
• Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focuiui 

P.118/1998. 
• Norme generale deprevenire si stingere a incendilor. Ordin 7 7 5  al Ml din 12 iulie 1998. 
                   PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE PLACAJE 

 

1.  Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de faianta montate  cu adezivi. 
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1.1.1. Standarde de referinta  

C6-86 normativ instructiuni tehnice pentru exectarea placajelor de faianta sau agremente tehnice pentru 
tehnologii de montare cu adezivi 

STAS   233-86 placi faianta cal I (20x 20 cm) 

STAS   790-80 apa 

STAS   7055-80 ciment portaland alb pentru rosturi 

STAS   6476 -61 pigmenti naturali 

STAS   7058-80 aracet DP 25, D 50 

Adezivi speciali pentru faianta agrementati tehnic 

1.1.2. Lucrari ce trebuie executate inainte de placari 

-tencuiala tavanelor si a peretilor 

-montarea conductelor sanitare, electrice , incalzire , ingropate sub placaje, inclusiv probele aferente 

-montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea consolelor obiectelor sanitare 

1.1.3. Executia lucrarilor, montarea , instalarea , asamblarea 

Invelitoarea cladirii inclusiv  scurgerile  pe solutie definitiva sau provizorie trebuiesc executate inainte de 
placari, astfel incat grundul si placarile sa fie ferite de actiunea precipitaiilor atmosferice. 

Trebuie executati anterior peretii de gipscarton cu fata exterioara care se placheaza . 

 

Lucrarile de placare se executa  dupa montarea conductelor. 

Pe timp friguros s-ar putea sa fie necesar sa se acopere lucrarile inainte si dupa placare. 

Montarea tocurilor la ferestre şi căptuşelile la uşi se face după efectuarea placajelor astfel ca pervazurile şi 
căptuşelile să acopere rostul dintre toc si peretele placat. 

Aplicarea plăcilor ceramice la pereti se face numai pe suprafete uscate, pregatite dinainte, cu abatere de la 
planeitate cuprinsa intre 3mm/m pe verticală şi 2mm/m pe orizontală, eventualele neregularităţi neputând 
depăşi 2mm/m. 

Plăcile de faianta se aplică pe suprafaţa pregătită numai la nivelul şpriţului de ciment, grundul aplicându-se 
pe spatele fiecărei plăci, respectând trasarea pentru placarea făcuta cu dreptarul pe orizontală / verticală şi 
cu nivela cu bulă de aer. 

După montarea a 3-4 rânduri de plăci se va verifica planeitatea peretelui. Dupa 5-6 ore de la montare, 
plăcile se vor curăţa de mortar prin frecarea cu o cârpă umezită. 

Rostuirea se va face la un interval de 6-8 ore de la începerea aplicării placajului şi se va executa cu chit de 
rost cu burete şi cu şpaclu de plastic. După o oră de la rostuire se şterge suprafaţa placajului cu cârpă 
umezită cu apă. 



35 

 

Placarea cu piatra a peretilor in grosime mai mare de 12mm se va fixa cu ancore galvanizate sau 
inoxidabile. 

 

 

1.1.4. Materiale folosite  

Se vor folosi placi de faianta  din productia interna, calitatea I, glazurate pe o fata si cu striuri  pe dos. 
Pentru muchii se vor folosi placi cu o muchie glazurata si rotunjita , daca  nu sunt prevazute in proiect 
acoperitoare de muchii. 

Abaterile admisibile de la  dimensiunea aleasa sunt de +/-0.5 mm la grosime, +/- 1,0 mm la lungimea medie 
a laturii si 1,55 din lungimea laturii la curbura maxima. Se vor prezenta mostre proiectantului inainte de 
aprovizionare. 

Materialele principale folosite pentru placarea cu piatra,sistem ventilat de fatada-tip CREATON sau similar , 
placarea pardoselilor si placari cu faianta sunt: 

- Placi portelanate (mate) inclusiv ornamentele speciale din placa; 

- Plăci ceramice smaltuite; 

- piatra naturala pentru pardoseala; 

- placi ceramice pentru fatada-sistem venilat tip CREATONsau similar ;  

- piatra naturala pentru fatada; 

- adeziv  sau mortar; 

- ancore galvanizate sau din inox pentru placarea cu piatra;  

- ancore galvanizate sau din inox pentru placarea cu placi ceramice; 

- distantieri; 

- chituri pentru rosturi; 

Toate materialele  trebuie sa aibă certificate de calitate, declaratie de conformitate şi procesul verbal de 
recepţie pe santier. 

Depozitarea se face în locuri închise, special amenajate, ferite de intemperii, adezivii se vor depozita în 
încăperi cu umiditate (constantă) redusă. 

În general, livrarea placajelor se face în cutii de carton (sau de lemn), care trebuie manipulate cu grijă 
pentru a se evita spargerea lor. 

 

1.1.5.Placarea prin lipire cu mortar adeziv 

Faianta  se executa in bai si wc-uri  pe toti peretii h=1.80m si in bucatarii pe frontul  de lucru 60 cm inaltime 
. Placarea cu adeziv se face pe suporturi pe baza de ciment (zidarii, beton tencuite) sau placi gipscarton. 
Tencuielile, respectiv peretii din gips carton se executa conform capitolelor respective si se receptioneaza 
ca lucrari ascunse. 

Pentru placarea cu faianta prin lipire pe strat suport se foloseste mortar adeziv sub forma de praf, ambalat 
in saci de 15 kg. Consumul difera in functie de adancimea dintelui mistriei dintate folosite, intre 2,7-6,5 
kg/mp.  Mortarul adezivul  utilizat (exemplu CM9) adera la suprafete rezistente , curate , uscate sau umede, 
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lipsite de substante antiaderente (grasimi, bitum, praf). Eventualele denivelari (pana la 1 cm) se pot repara 
cu adeziv in ziua anterioara placarii. Nu se vor executa placari pe straturi cu rezistenta slaba. Suprafetele 
puternic absorbante se vor grundui in prealabil cu Ceratec CT 17. 

Pentru aplicare se presara praful in apa curata in raportul 25 kg praf la cca 6 l apa si se amesteca pana la 
omogenizare. Dupa 5 minute se va amesteca din nou. Aplicarea mortarului adeziv se face  dupa 24 ore. 

Se vor folosi instructiunile furnizorului pentru timpul de punere in opera , temperatura de aplicare , timp 
deschis , timp de ajustabilitate, etc. 

1.1.6.Verificarea la receptie a lucrarilor 

Verificarea pe faze de lucrari se face pentru placajele interioare , pentru fiecare incapere in parte. 

Se verifica: 

-rezistenta mortarelor sau a pastelor de aplicare a placilor (determinata pe cuburi 

 de 7.07 cm latura, turnate chiar de la prepararea  mortarelor si pastelor respective) 

-numarul de straturi din structura placajelor si grosimile respective ( determinate prin sondaje , in numarul 
stabilit la comisie, cel putin unul la 100 mp) 

-aderenta la stratul suport a mortarului de poza si intre spatiile placilor si mortarul de poza ( minimum o 
verificare la 100 mp) 

-planeitatea  suporturilor si linearitatea  muchiilor ( bucata cu bucata) 

-dimensiunile , calitatea si pozitiile elementelor decorative care se placheaza  ( eventual solbancuri , braie, 
etc) 

-corespondenta cu proiectul  

Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2 m. Tolerantele admise sunt: 

-devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului fata de dreptar maximum de 2 mm 

-devierea rosturilor dintre placi maximum 1 mm la o placa. Latimea rostului intre placi trebuie sa fie perfect 
uniforma 

-stirbituri sau lipsa  glazura la muchii, maximum  una la o placa pe o suprafata de 4 mmp, daca nu sunt 
montate coltare 

-rosturile neumplute nu se admit 

-locuri neumplute cu glazura pe suprafata placajului maximum 2 mm pe mp cu o suprafata de 2 mmp 

-fisuri pe suprafata placajului nu se admit  

-curburi sau franturi vizibile nu se admit 

-diferente de nuante la placile din aceeasi incapere nu se admit 

-nerespectarea continuitatii rosturilor pe verticala sau orizontala nu se admit 

-pete pe suprafata placajului nu se admit 
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-pozitionarea defectuoasa a placilor , cu abateri fata de verticala sau orizontala 

-deteriorarea placajului rezultat  din neprotejarea lucrarii, fisuri si desprinderi ale placilor 

Se verifica de asemenea racordarile placajului cu alte elemente ( exemplu:racordul faiantei cu cada de baie 
trebuie executat cat mai ingrijit , neadmitandu-se o grosime neuniforma sau lipsa chitului.) Se verifica 
etanseitatea racordarii prin controlul fetei opuse  a peretelui. 

Se verifica strapungerile efectuate in suprafata placata , pentru trecerea tevilor de instalatii, fixarea prizelor, 
intrerupatoarelor, etc. Gaurile facute in placi trebuie sa fie acoperite cu rozete metalice cromate, nichelate 
sau prevazute cu garnituri conform proiectului. Se verifica gaurile facute pentru fixarea obiectelor sanitare 
sa nu fie vizibile de sub aceste obiecte. 

Remedierile se vor executa de catre constructor, fara  a solicita plati suplimentare, amploarea remedierilor 
fiind hotarata de beneficiar. 

1.1.7.Decontarea lucrarilor 

 

Lucrarile se deconteaza la metru patrat de placaj real executat , inclusiv chituirea. 

 
                        

INSTALATII 
 
InstalatiI sanitare 

La întocmirea prezentei au fost respectate prevederile şi recomandările Normativului privind proiectarea şi 
executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I9-94 și STAS 1478-90, precum şi a normativelor GP 043 şi NP 
003.Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor interioare de 
distribuţie a apei reci. De asemenea, se stabilesc soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor 
interioare de canalizare a apei uzate menajere de la punctele de consum până la canalizarea  menajera. 

1.2.1 Instalatii de apă rece  
 Alimentarea cu apă,  pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari se va asigura printr-un 
branşament la conducta de publică de apă potabilă printr-o conducta PE-HD, Dn 50 mm, Pn 6. Din aceasta 
conducta se va alimenta fiecare loc de consum. Echiparea cu obiecte sanitare se realizează conform 
planurilor de arhitectură. Obiectele sanitare împreună cu robinetele de utilizare, precum şi ventilele şi 
sifoanele de scurgere ale acestora au fost alese conform prescripţiilor tehnice în vigoare.Distribuţia reţelei de 
apă rece din interiorul clădirii este ramificată, executată din ţeavă din polipropilenă reticulată (PP-R) Φ 16 – 
32 mm, izolată cu cochilii poliuretanice de 9 mm grosime.Instalaţia cuprinde de asemenea robinete cu 
obturator sferic montaţi pe ramificaţiile spre grupurile sanitare şi robinete colţar de închidere şi reglaj 
montaţi pe legăturile cu obiectele sanitare.Ţevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri, prin 
termofuziune, conform indicațiilor producătorilor.La trecerea conductelor prin pereţi și plansee se vor monta 
tuburi de protecţie care vor avea cu 1-2 dimensiuni mai mult decât ţeava protejată.Diametrele conductelor au 
rezultat în urma calcului de dimensionare şi a echilibrării hidraulice.  
 1.2.2 Canalizarea menajera 
 Toate obiectele sanitare, inclusiv scurgerile de pardoseala se vor racorda la instalaţia de canalizare 
exterioară existentă în incintă.Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin 
sifonare. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de 
etanşeitate şi de funcţionare. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, 
conform prevederilor STAS 1795.Soluţia aleasă pentru canalizare subterană este cu conducte din 
polipropilenă, etanşarea îmbinărilor făcându-se prin mufare cu inelele din cauciuc elastomeric. La baza 
fiecărei coloane (de ventilare) de canalizare se va monta o piesă de curăţire. Schimbările de direcţie în plan 
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vertical se vor face numai cu coturi la 45° la bazele coloanelor. Racordarea la sistemul exterior de canalizare 
se face prin cămine amplasate în imediata vecinătate a obiectivului.          
             Apele uzate menajere evacuate din locuinţa se vor dirija prin conducte de P.V.C. Ø 160 mm, 
montate îngropat sub adâncimea de inghet, spre canalizare existenta.Evacuarea apelor uzate,este solutionata 
prin deversarea in canalizare ,prin coloane de PVC-KG de diametrul 160 110,75,50,40mm, suprafata 
acestora trebuie sa fie curata si neteda,tuburile vor fi cu sistem de imbinare prin mufa etansate cu garnituri si 
elastomeri si conduse la FOSA SEPTICA. 
           Conductele din PP-R si PVC-KG se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime si se vor acoperi 
tot cu nisip peste generatoarea superioara cu inca 15 cm. 
           Conductele se vor monta ingropat respectindu-se adincimea de inghet STAS 6054,se vor izola cu 
bitum si cu banda PVC conform normelor din articolele de deviz si prevederilor STAS 7335-86 conductele 
se vor monta cu panta ascedenta de 10/100-20/100 si la trecerea prin peretii caminelor se vor proteja prin 
piese de trecere etanse. 
Canalizarea se va executa incepandu-se dinspre aval spre amonte,fiecare tub se va verifica si incerca la 
impermeabilitate,imbinarile vor fi cu mufa si cu garnitura.Executia sapaturilor se va face dupa trsare care se 
va face conform STAS9824/5-75.Sapaturile se vor executa cu latimea minim 70 cm respectind relatia De+70 
cm,fundul santului va avea aceiasi panta cu cea a conductelor,umplutura se va executa manual numai dupa 
efectuare probelor 
 
Instalatii de incalzire 
 

1.  SCOP 
(1) Prezenta instructiune tehnica de executie contine exigentele necesare incalzirii spatiilor din cladirile 

noi si vechi. 
(2) Instructiunea constituie documentul de referinta pentru executia, controlul si receptia acestui gen de 

lucrari. 
2. DOMENIU DE APLICARE 

Instructiunea se aplica la lucrarile de sobe de teracota cu combustibil solid care se executa la 
constructii social-culturale, administrative, locuinte si la unele constructii cu caracter industrial, cu sau 
fara pod. 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA 
         STAS 1907.STAS 1797 normativelor I 13si I 6 ptr calculul necesarul de incalzire 

 STAS 2389-92 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice.  
 C 37-88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii. Caiet I si V. 
 C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitativa si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente. - Caiet  XVII. 
          STAS 6793-86 Normativ de proiectare a cosurilor de fum. 
         GP 051-2000,I 13,16. 
1. SCOP 
(1) Procedura contine cerintele necesare executarii instalatiilor interioare de incalzire cu agent purtator de 

caldura: apa calda cu temperatura maxima 95°C, apa supraincalzita cu temperatura maxima de 150° C 
si abur cu presiunea maxima de 8 bari. 

2. DOMENIU DE APLICARE  
(1) Prevederile prezentei proceduri se aplica la executarea instalatiilor de incalzire centrala cu apa calda, 

apa supraincalzita sau abur din interiorul cladirilor de locuit, cladirilor social-administrative si 
cladirilor industriale. 

(2) Prescriptiile procedurii nu se aplica instalatiilor interioare de incalzire centrala a serelor, incaperi 
descoperite sau spatii deschise precum si cladirilor in care instalatia de incalzire inregistreaza 
intreruperi in functionare mai mare de 48 ore. 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA 
(1) Normativ I13-94 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. 
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(2) Normativ C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente - Caiet XXVII. 

(3) Normativ I6-86 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de gaze naturale. 
(4) Normativ I7-91 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori, cu 

tensiuni pana la 1000 V. 
 
4. DEFINITII SI PRESCURTARI   
(1) Subsol tehnic = nivel al cladirilor circulabil, plasat partial sau total sub cota terenului si destinat 

adapostirii retelelor de instalatii. 
(2) Canal vizitabil = constructie subterana pentru pozarea conductelor, necirculabil, la care accesul la 

conducte este posibil prin demontarea placilor amovibile cu care canalul este acoperit pe toata 
lungimea. 

5. MODUL DE LUCRU 
5.1. Prevederi generale 
(1) Executarea lucrarilor de instalatii interioare de incalzire cuprinde urmatoarele faze: 

- verificarea, depozitarea si manipularea materialelor; 
- montarea conductelor; 
- montarea armaturilor; 
- montarea corpurilor de incalzire; 
- proba pentru verificarea instalatiei de incalzire; 
In vederea realizarii corespunzatoare a unei instalatii interioare de incalzire se va tine cont de 
respectarea urmatoarelor reguli generale: 

(2) Imbinarea prin fitinguri cu filet este obligatorie: 
- pentru conductele cu diametrul de 3/8 - 1/2" din instalatiile interioare cu apa calda cu circulatie prin 
gravitatie; 
- pentru conductele cu diametrul pana la 3/4" inclusiv din instalatiile interioare cu apa circulata prin 
pompe sau abur de joasa presiune; 

(3) Se admite inlocuirea fitingurilor prin imbinari sudate in urmatoarele cazuri: 
- la tevi cu diametrul de 3/4" in cazul prefabricarii ansamblurilor de coloane si legaturi in ateliere 
centralizate de prefabricare, cu conditia efectuarii unui control riguros asupra neobturarii sectiunii 
libere a conductei; 
- la tevi de orice diametru daca imbinarea prin sudura nu se face “cap la cap” ci prin mufe de sudura 
(mufe de toleranta) prin care se inlatura riscul obturarii sectiunii tevii; 
- la tevi din instalatii care intra sub incidenta prescriptiilor ISCIR. 

(4) In instalatiile de incalzire cu apa supraincalzita din cladirile industriale, imbinarea dintre conducte sau 
intre conducte si corpurile de incalzire se va executa de regula, prin sudura, urmarindu-se realizarea 
industrializata a subansamblurilor si a ansamblurilor de conducte. 
Imbinarea dintre conducte si armaturi se va executa prin flanse sau prin filet, dupa tipul armaturii 
utilizate. 

(5) Filetul tevilor trebuie sa permita insurubarea pieselor cu mana pana la cel putin jumatate si cel mult 
trei sferturi din lungimea filetului piesei. 

(6) La imbinarile cu filet etansarea se va executa cu fuior de canepa imbibat cu pasta de miniu de plumb 
sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert sau alte materiale omologate in acest scop. 

(7) Imbinarea prin sudura (in conditiile instructiunilor ISCIR) este obligatorie: 
- pentru conductele de apa supraincalzita cu presiunea peste 10 bari; 
- pentru conductele de apa supraincalzita si abur cu presiunea sub 10 bari si diametrul mai mare de 100 
mm. 

(8) Lucrarile de sudura la categoriile de conducte care intra sub incidenta ISCIR vor fi executate de sudori 
autorizati ISCIR in baza autorizatiei de executare a lucrarilor, eliberata de aceste organe. 
La imbinarea conductelor prin sudura, tevile cu pereti sub 4 mm grosime se vor suda in “I” iar cele cu 
pereti de grosime 4 mm sau mai mare se vor suda in “V”. 
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(9) Etansarea imbinarilor prin flanse, pentru temperaturi pana la 100° C se va face cu garnituri 
confectionate din clingherit sau marsit unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit imbibat cu ulei de in 
fiert. In cazul temperaturilor peste 100° C se vor folosi garnituri de klingherit grafitat. 
Garniturile imbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii, iar periferia garniturii va 
ajunge pana la suruburile flansei. 

(10) Schimbarile de directie ale conductelor se vor realiza prin intermediul fitingurilor filetate  si coturilor 
sau curbelor sudate. 
Pentru schimbarile de directie se vor folosi cu precadere coturile pentru sudare din otel. In cazurile in 
care schimbarile de directie se realizeaza prin indoirea tevilor sau prin confectionarea de curbe sau 
coturi de catre executant, se vor respecta indicatiile urmatoare: 

(11) La confectionarea curbelor si coturilor pentru instalatie, avand drept agent termic apa cu temperature 
peste 120° C sau abur cu presiunea nominala peste 1 bar, se vor respecta prescriptiile din instructiunile 
ISCIR in ceea ce priveste felul tevilor utilizate, tehnologia de confectionare, razele de curbura, etc. 
Pentru toate instalatiile care nu sunt supuse prevederilor instructiunilor ISCIR se va tine seama de 
urmatoarele indicatii: 
- indoirea la rece se va face numai cu ajutorul masinilor unelte speciale sau a dispozitivelor hidraulice 
pentru indoit tevi; 
- indoirea la cald a tevilor, umplute cu nisip tasat si incalzite corespunzator, se va utiliza in cazul 
tevilor fara sudura sau cu sudura longitudinala; 
- atat la indoirea la rece cat si la indoirea la cald a tevilor cu sudura longitudinala, cusatura tevii va fi 
asezata pe generatoarea neutra a tevii indoite; 
- indoirea prin cutare la cald si folosirea de curbe din segmenti sudati este admisa numai in cazuri 
speciale, cand nu se pot folosi celelalte procedee indicate mai sus; 
- indoirea prin cutare la cald este admisa numai in cazul tevilor fara sudura si la diametre ale tevilor de 
100 mm sau mai mare; 
- curbele din segmente sunt admise la tevi cu diametrul minim da 100 mm; la confectionarea acestor 
curbe se va evita asezarea in continuare a sudurilor longitudinale din segmentele componente ale 
curbei; 
- tevile indoite nu vor prezenta deformari ale sectiunii si subtieri ale peretelui sub 0,5 mm. 

5.2.Verificarea, depozitarea si manipularea materialelor 
(1) La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si aparataje ce corespund tehnic si calitativ 

prevederilor proiectului. Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatajele se vor supune unui 
control vizual pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic si 
calitativ (deformari sau blocari de aparataje, starea filetelor, a flanselor, functionarea armaturilor, 
stuturi deformate sau lipsa). Se vor remedia defectiunile respective sau se vor inlocui aparatele si 
materialele ce nu pot fi aduse in stare corespunzatoare prin remediere. La aparatele de masura si 
control montate de catre executantul instalatiei de incalzire, se va verifica existenta sigiliului si a 
buletinului de verificare emis de metrologie. Pastrarea materialelor pentru instalatii se va face in 
depozite de materiale cu respectarea prescriptiilor in vigoare privind prevenirea incendiilor. 

(2) Materialele de instalatie asupra carora conditiile atmosferice nu au influenta nefavorabila pe durata 
depozitarii se vor depozita in aer liber, in stive sau rastele, pe platforme betonate sau balastate special 
amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii. 

(3) Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici se vor depozita sub soproane si vor fi acoperite cu 
prelate sau foi de polietilena. 
Materialele ce se deterioreaza la umiditate sau radiatie solara se vor pastra in magazii inchise. 

(4) Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii in asa fel 
incat sa nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile. 

 
5.3.Montarea conductelor 

Montarea conductelor de abur de medie presiune si apa supraincalzita se va face cu respectarea 
prevederilor instructiunilor ISCIR luandu-se urmatoarele masuri: 
 (1) La racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura: 
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- Continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala prin care circula apa sau 
condensat; 
- Continuitatea generatoarei inferioare a conductelor de abur pozate orizontal; 
- Coaxialitatea conductelor verticale, pentru orice agent termic. 

(2) La schimbarile de directie ale fasciculelor de conducte montate in acelasi plan curbele se vor executa 
cu aceeasi raza de curbura (corespunzatoare tevii cu diametrul cel mai mare) in cazul cand schimbarea 
de directie se face in acelasi plan in care se gaseste fasciculul de tevi. 

(3) Tevile sudate longitudinal se vor poza cu sudura orientata spre elementele de constructie. 
(4) Legaturile de aparate vor fi astfel montate incat sa permita demontarea aparatelor sau a unora din 

partile lor componente. 
(5) Conductele instalatiilor interioare de incalzire cu apa se vor monta cu panta, asigurand dezaerisirea  si 

golirea centralizata a instalatiei pentru un numar minim de dispozitive si armaturi. 
Panta normala a conductelor instalatiilor de incalzire va fi de 3/1000. In cazuri obligate, se admite ca 
panta sa fie redusa la 2/1000. 
La conductele de abur, sensul pantei se va da astfel incat circulatia aburului si a condensatului prin 
conducta de abur sa se faca in acelasi sens. 
Pe portiunile de traseu in care nu este posibila evitarea contrapantei, valoarea acesteia va fi cel putin 
egala cu pierderea de sarcina unitara la debitul maxim al conductei si in orice caz nu mai mica de 5 
mm/m. In cazul imposibilitatii de realizare a pantei minime de 5 mm/m se va proceda la marirea 
diametrului conductei. In acelasi timp se vor lua masurile corespunzatoare pentru evacuarea 
condensatului. 

(6) Pe trasee comune, conductele instalatiilor interioare se vor grupa in paturi orizontale - la pozarea sub 
tavan sau verticale - la pozarea pe pereti, astfel incat sa permita folosirea unor suporturi comune. 

(7) Distanta minima intre conducte paralele neizolate termic sau intre acestea si fetele finite ale 
elementelor de constructie adiacente din materiale necombustibile va fi de 3 cm. Pentru conducte 
izolate termic, distanta intre fetele exterioare ale izolatiei finite sau intre asestea si suprafata finita a 
elementelor de constructie vecine va fi de cel putin 4 cm. 

(8) Distantele minime intre conductele neizolate termic ale instalatiilor de incalzire si elementele de 
constructie executate din materiale combustibile se vor stabili in raport cu temperatura superficiala a 
conductei, conform tabelului nr.1. In cazul conductelor izolate termic se va lua in considerare 
temperatura superficiala a izolatiei finite iar protectia termoizolatiei se va prevedea din materiale 
rezistente la eventualele socuri mecanice, trebuind sa depaseasca elementul periclitat cu o lungime de 
cel putin egala cu distanta de siguranta specifica temperaturii conductei neizolate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel nr.1. 
 
(9) Intre conductele retelei de incalzire si conductele de gaze respectiv barele, cablurile si conductele 

electrice, se vor respecta distantele minime conform prevederilor “Normativului pentru proiectarea si 
executarea retelelor si instalatiilor de gaze naturale, I.6-86” si respectiv “Normativului pentru 
proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori, cu tensiuni pana la 1000 V, indicativ 
I.7-91”. 

Elementul 
de con - 
structie din 
materi - 

Temperatura nominala a agentului termic 
din conducte, t (°C) 

ale 
combustibile 

t ≤ 75 76 < t < 95 96< t < 115 116<t<150 t ≥ 150 

Pereti si 
plansee 

3 5 10 20 35 

Pardoseli nenormat 5 5 10 20 
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(10) Distanta intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate, respectiv distanta intre flansa armaturii si 
conducta apropiata sau izolatia finita a acesteia va fi de cel putin 3 cm. 

(11) La trecerea prin pereti si plansee conductele aparente sau mascate se vor monta in tuburi de protectie 
sau mansoane care sa permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii. In cazul peretilor si 
planseelor executate din materiale combustibile se vor folosi mansoane metalice, spatiul dintre acestea 
si conducte fiind umplut cu materiale izolante termice incombustibile iar spatiul dintre mansoane si 
elementele de constructie va fi umplut cu mortar. In cazul traversarii peretilor si planseelor alcatuite 
din materiale incombustibile se admite utilizarea mansoanelor din tabla sau material plastic, spatiile 
din interiorul si exteriorul mansonului umplandu-se potrivit aliniatului  precedent. 

(12) La trecerea prin pereti si plansee antifoc sau rezistente la explozii protejarea conductelor se face numai 
cu mansoane metalice, umplerea golurilor dintre conducte si mansoane - numai cu materiale 
termoizolante incombustibile, iar golurile dintre mansoane si peretele antifoc se inchide cu zidarie de 
caramida sau beton a carei rezistenta la foc va fi egala cu cea a elementului traversat. Partea superioara 
a mansoanelor montate pe pardoseala incaperilor dotate cu instalatii sanitare  va depasi nivelul 
pardoselei finite cu 2-3 cm. Mansoanele de protectie ale legaturilor corpurilor de incalzire vor avea 
dimensiuni suficiente de mari pentru a permite deplasarea legaturii la dilatarea coloanei verticale. Se 
recomanda ca tuburile de protectie sa se mascheze prin rozete, cel putin in camerele cu cerinte estetice 
mai ridicate si cel putin in acele pozitii care sunt mai vizibile (la trecerea prin pereti a legaturilor la 
corpurile de incalzire, a conductelor orizontale de aerisire, etc.). 

(13) Pe portiunile de conducta ce traverseaza peretii sau planseele nu se vor face imbinari. Pe conductele 
montate in santuri in pereti sau plansee, numarul imbinarilor va fi redus la minimum. 

(14) Pentru conductele orizontale ale instalatiilor de incalzire avand pereti subtiri se recomanda distantele 
intre suporturile mobile indicate in tabelul nr.2. 

Tabel nr.2. 
 
5.4. Montarea armaturilor si a elementelor auxiliare 
(1) Elementele auxiliare necesare montarii conductelor (sustinatoare, suporturi, console, puncte fixe, etc.) 

se vor executa cu precadere din profile cu pereti subtiri, formate la rece, utilizarea profilelor laminate 
admitandu-se 

numai in cazuri 
bine justificate. 

(2) Toate 
armaturile se vor 
monta in pozitie 
INCHIS. La 

montarea 
armaturilor cu 
flanse se va 

asigura 
paralelismul intre 

flansele 
conductelor si 
cele ale 

armaturilor. 
(3) Supapele de siguranta cu parghie si contragreutate vor fi montate astfel incat tija sa fie verticala si 

ridicarea contragreutatii sa se poata face liber, indiferent de pozitia ei pe parghie. Supapele de 
siguranta vor fi reglate, prin stabilirea pozitiei contragreutatii, respectiv a arcului, corespunzator 
presiunii de asigurare prescrisa. 

(4) Imbinarea intre compensatoarele elastice de tip U sau similare si conducte se va face prin sudura. Nu 
este admisa imbinarea prin flanse sau mufe. Compensatoarele elastice se vor monta in stare 
pretensionata prescrisa prin proiect (de regula 50% din alungirea maxima corespunzatoare conditiilor 
nominale de functionare). 

Diametru interior Distante recomandate (m) 

al conductei 
(inch, mm) 

 
Conducte neizolate 

Cond. izolate cu pasla de vata 
minerala sau vata de sticla de 
max. 40 mm gros. protejate cu 
carton bitumat 

3/8 - 1/2 
3/4 - 1 
11/4 - 11/2 
48 - 57,5 
64 - 70 
76 - 82 
89 - 95 
100 - 125 
131 - 150 

3,3 
4,2 
5,1 
5,7 
6,1 
6,7 
7,0 
7,5 
8,0 

2,0 
3,0 
4,0 
4,6 
5,1 
5,7 
6,0 
6,5 
7,5 
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(5) In apropierea compensatoarelor tip U se vor prevedea suporturi mobile cu ghidaje laterale, amplasate 
de ambele parti ale compensatorului. Pe compensatoarele in forma de U nu vor fi prevazute suporturi 
fixe. Fixarea compensatoarelor cu presetupa se va face pe partea mufei. 

(6) Pozitionarea armaturii se va face astfel incat sa permita manevrarea, deplasarea partilor mobile si 
demontarea partiala sau totala in vederea intretinerii si reparatiilor. 

(7) Robinetele cu ventil, armaturile cu clapeta sau ventil de retinere, supapele de siguranta, aparatele de 
condens se vor monta in pozitie corespunzatoare functionarii normale. 

(8) Armaturile grele de pe conducte vor fi montate pe suporturi proprii, evitandu-se incarcarea 
suplimentara a conductelor. 

6.5. Montarea corpurilor de incalzire 
(1) Corpurile de incalzire se vor racorda prin imbinari demontabile. In cladirile industriale in care 

armaturile de inchidere-reglare sunt prevazute pe conductele de alimentare comune mai multor corpuri 
sau grupuri de corpuri de incalzire, racordarea conductelor la corpurile de incalzire se va executa prin 
sudura (nedemontabila). 

(2) Corpurile de incalzire se vor monta paralel cu peretii finisat, la distantele stabilite prin standardele, 
instructiunile tehnice sau normele industriale de dimensionare si de montarea lor. 

(3) Distantele minime intre corpul incalzitor si elementele de constructie executate din materiale 
combustibile vor fi stabilite in functie de temperatura agentului putator de caldura astfel: 
- 5 cm pentru temperaturi pana la maxim 95° C; 
- 10 cm pentru temperaturi intre 96-150° C; 

(4) Distanta intre corpurile de incalzire si pardoseala va fi de regula de 12 cm. In cazuri exceptionale se 
admite reducerea acestei distante pana la 8 cm daca temperetura agentului putator de caldura nu 
depaseste 95° C sau pana la 10 cm daca temperatura acestuia este de 95-150° C cu aplicarea corectiei 
necesare la calculul suprafetelor de incalzire. 

(5) Distantele intre corpurile si agregatele de incalzire si elementele instalatiilor electrice vor fi cele 
stabilite prin I.7-91. 

(6) In cazul montarii corpurilor de incalzire in nise sau in cel al acoperirii lor cu masti, distanta frontala 
intre corpul incalzitor si masca va fi de cel putin: 
- 2 cm la masti cu goluri, cu exceptia cazului in care masca este confectionata din materiale 
combustibile si temperatura agentului termic depaseste 95° C, pentru care distanta maxima va fi de 5 
cm; 
- 5 cm la masti pline (opace); 
Fac exceptie convectoarele la care masca se va monta lipita de bateria de incalzire. Elementul frontal al 
mastilor va fi demontabil, permitand accesul la corpul de incalzire. 

(7) Corpurile de incalzire din elemente demontabile se vor asambla iar cele din teava se vor executa in 
ateliere centralizate de confectii metalice. 

(8) Inaintea montarii, corpurile de incalzire vor fi supuse la urmatoarele probe de presiune cu apa: 
- convectoarele, convectoradiatoarele, si radiatoarele panou la o presiune superioara cu 50% presiunii 
de regim; 

- serpentinele ce urmeaza a fi inglobate in elementele de constructie la presiunea de 40 de bari. 
Inaintea probei de presiune, serpentinele se vor supune unor verificari prin proba cu bile pentru a 
constata daca nu exista obturari ale sectiunii libere, in urma sudurilor sau deformarii de sectiune. Pe 
durata probei sudurile vor fi lovite cu ciocanul. 

(9) Consolele si sustinatoarele vor fi fixate astfel incat corpul de incalzire sa fie paralel cu fetele finite ale 
elementelor de constructie, respectand distantele minime indicate. 

(10) Adancimea de incastrare in zidaria netencuita a consolelor si sustinatoarelor va fi minimum 12 cm. 
Corpurile de incalzire montate langa pereti usori se vor fixa pe suporturi metalice, sprijinite pe 
pardoseala, executate cu precadere din profile sau pereti subtiri formate la rece. 

(11) Pentru radiatoarele de fonta numarul consolelor si a sustinatoarelor va fi conform tabelului nr.3. 

Tipul Numarul de elementi 
de sub 10 11:15 16:20 21:25 26:30 31:35 36:40 



44 

 

 
Tabel nr.3. 
 

(12) Pentru 
corpuri de 

incalzire 
formate din 
tevi, numarul de 
console si 
sustinatoare se 
va stabili, 
tinand seama de 
urmatoarele: 
- la un corp de 
incalzire se vor 
monta minim 
doua console si 
un sustinator. 
- o consola va 

suporta 
maximum 700 N. 
- un sustinator va corespunde in medie la maximum 1,7 KN. 

(13) Pana la montarea armaturilor si legaturilor toate corpurile de incalzire vor fi prevazute cu capace sau 
dopuri. 

(14) Serpentinele mascate se vor monta cu respectarea riguroasa a distantelor prevazute in proiect fata de 
suprafata finita a elementelor de constructie. 

(15) Montarea altor tipuri de corpuri de incalzire decat cele indicate mai sus se va executa in conformitate 
cu instructiunile tehnice, normele industriale departamentale si instructiunile de montaj ale 
producatorilor. 

 
 

LUCRARI DE STRUCTURA LEMN SARPANTA 
 
 

 
4. SCOP 

 Prezenta instructiune tehnica de executie stabileste cerintele necesare montarii sarpantelor din lemn, constituind 

documentul de referinta pentru executia, controlul si receptia acestui gen de lucrari. 

 

 

5. DOMENIUL DE APLICARE 
(1)Prevederile prezentei instructiuni se aplica la executia sarpantelor de lemn la cladiri  

(2)Pentru montarea altfel de sarpanta beton,metal,mixta prevederile prezentei instructiuni se completeaza cu 

instructiunile de montaj / utilizare elaborate de catre producator. 

6. DOCUMENTE  DE  REFERINTA  

(1) Normativ C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente. - Caiet XV. 

(2)  

radiat
or 

C S C S C S C S C S C S C S 

600/2
00/3 
600/1
50/2 
600/1
35/2 
500/1
50/2 
300/2
50/3 
777/6 
777/4 
624/6 
624/4 
472/6 
427/4 
218/9 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
4 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
4 
3 
4 
4 
6 
4 
5 
4 
5 
4 
5 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 

5 
4 
4 
4 
4 
7 
5 
6 
4 
5 
5 
5 

3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
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(2)STAS 799 – 88 Ferestre si usi din lemn. Conditii generate de calitate; 
 

(3)C  199-79 Instructiuni    tehnlce    privind    manipularea,    livrarea                             
depozitarea,  transports  si  montarea  in  constructii  a tamplariei din lemn (B.C. nr. 1/1978). 

4.DEFINITII  SI  PRESCURTARI 

Nu este cazul. 

5.MODUL DE LUCRU. 
5.1. Calitatea materialelor 
 
Materialele trebuie sa fie de calitatea precizata de standardele specifice sau alte acte normative in 

vigoare. 
Antreprenorul este obligat sa tina o evidenta stricta a certificatelor de calitate ale materialelor 

aprovizionate, astfel incat sa nu fie posibila introducerea in lucrare a materialelor necertificate din punct de 
vedere al calitatii. 

In diferite faze de executie in timp util , Investitorul poate cere testarea pe probe prelevate din loturile 
aprovizionate sau chiar montate in lucrare. 

Costul acestor lucrari va fi suportat de Investitor, daca rezultatele sunt corespunzatoare sau de 
Antreprenor daca materialele nu corespund din punct de vedere calitativ. 

In acest din urma caz Investitorul este indreptatit sa ceara sistarea lucrarilor in vederea 
stabiiiri conditiilor adecvate de folosire a materialelor si de asemenea sa ceara demolarea lucrarilor 

executate cu materiale necorespunzatoare. 
In cazul in care loturile de materiale nu indeplinesc condltiile de calitate garantate de certificatele 

emise de catre furnizor , Antreprenorul va sista imediat utilzarea lor sesizand de urgenta, ( max.48 ore) pe 
Investitor, Furnizor si inspectia de Stat pentru Calitatea Produselor. 

Conform Legii nr8/1977 furnizorii sunt obligate si in termen de 15 zile ia masuri pentru remedierea 
situatiei. 

Antreprenorul este obligat sa asigure pastrarea tuturor materalelor in conditiiie cerute de standardele 
sau normativele specifice astfel incat sa se evite deteriorarea lor inainte de folosirea in lucrare. Investitorul 
este indreptatit sa ceara, fie excluderea materialelor pastrate necorespunzator, (de exempiu otei beton cu 
pete de rugina sau ciment partial hidratat)-cu masurile necesare de remediere. 

Pentru materialul lemnos la procurare, fasonsre si in timpul punerii in opera este necesara 
examinarea vizuala de catre personal califlcat pentru a pune in evidenta caiitatea proiectului modul in care 
se face executia,concordarea sectiunilor si a dispunerii elementelor de sarpanta in conformitate cu - 
proiectul modul in care se face executla si ca imbinarile sa fie bine asigurate cu cuie si piese metalice. 
Conform normelor tehnice in vigoare privind calitatea materialelor folosite la sarpante, se vor face 
determinarl de laborator pe durata executiei. determinand principalele proprietati ale materialului si anume : 
- densitatea lemnului, umiditatea lemnului, proprietatile mecanice. 

 
5.2. Tamplarie si dulgherie 
 
Prezentul capitol se refera la verificarea calitatii, punerea in opera si receptia lucrarilor de tamplarie si 

dulgherie, pentru: 
- usi si ferestre din lemn, metalice sau mixte; 
- sarpante, streasine si lucarne din lemn. 

Actele normative care stabilesc caracteristicile si calitatea acestora sunt urmatoarele: 
 
                     - STAS 799 – 88 Ferestre si usi din lemn. Conditii generate de calitate; 
          - C  199-79 Instructiuni    tehnlce    privind    manipularea,    livrarea                             

depozitarea,  transports  si  montarea  in  constructii  a tamplariei din lemn (B.C. nr. 1/1978). 
 
Se insista asupra urmatoareior aspecte: 
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                 - timplaria de lemn,gata confectionata la sosirea in santier va fi verificata de 
Antreprenor daca are certificate de calitate emis de producator,daca corespunde cu 
Prevederile din proiect si cu prevederile de produs si daca poseda toate accesoriile de 

prindere,manipulare,etc.   
                 - verificarea de  la aliniatul anterior va avea in vedere ca produsul rescectiv sa 

indeplineasca perfect functionarea pentru care a  fost prevazut in lucrare: 
                 - nu se admit inlocuitori fata de proiect decat nurnai cu acordul scris al Investitorului. 
Receptia la terminare lucrarilor si finala se va face de catre Investitor cu respectarea obligatorie a 

prevederilor normativului C56-85. 
Învelitoarea din tabla sau  tigla este montata pe o şarpantă din lemn (cosoroabe, pane, căpriori, 

astereală) susţinută de centuri şi grinzi de beton armat. 
Sarpante din lemn masiv:  
Pentru sarpantele dulgheresti pe scaune - curente folosite la toate tipurile de cladiri de locuit 

S-au tipizat elementele componente: capriorii, panele, popii si contrafisele, precum si 
imbinarile acestora. 
Materiale 

In conformitate cu Nomenclatorul materialelor pentru locuinte tipizate, elementele de 
sarpanta au fost prevazute din lemn de rasinoase ecarisat si ignifugat: 
- lemn ecarisat pentru talpi, popi pane si contrafise, avand dimensiunile 15 x15 cm. 

Cherestea tivita sub forma de : 
- dulapi de 5,6,8., cm. grosime 10- 16 cm latime si de max. 4 m lungime pentru capriori 
- scanduri de 2,5; 3,5 cm. Grosime, 10-20 cm. Latime pentru clesti si contravantuiri. 
- cherestea de rasinoase numai pentru suportul invelitorii sub forma de sipci. 

Alcatuirea sarpantei: 
Se va realiza o sarpanta in patru ape cu lucarne cu pante de scurgere a apei ce se 

incadreaza in normativele privind calculul sarpantelor. Contravantuirea sarpantei se asigura pe 
directia transversala prin prinderea cu clesti a popilor si a capriorilor, iar pe directia longitudinala 
prin contrafisele panelor. 

-Sarpanta se va ancora de cladire cu buloane din otel. 
-Invelitoarea va fi din tigla tip Elpreco  . 
-Pentru scurgerea apei la nivelul solului sau prevazut jgheburi si burlane 
-Jgheaburile se vor proiecta cu incadrarea in normele tehnice si deviz CE 13 A1 cu φ15 cm. 
-Burlane: CE14 A1 de φ15,4cm. sau dreptunghiulare marite cu 10 %. 
-Sarpante pe scaune din lemn de brad ecarisat - pin- CE 17A sau din normele RK. 

           - capriorii sarpantei vor fi de minim 10 x 10 la max.0.80 m(recomandat 0,75 cm); 
            - Panele vor fi minim 7,5 x 15 sub popi la 15 x 15 in functie de deschidere 2,70 m; 3,00 m; 
3,30 m; 3,60 m; 3,90 m; 4,20m. 
           - Cosoroabele vor fi de minim 15 x 15 cm. 
           - Arbaretrierii de minim 15 x 15 cm. 
           - Talpile de minim 15x 15 cu L = 0,75m- 1,50 m. 
           - Clestii 2 x 3,5 x 15 cm. 
           - Popii de minim 15 x 15 cm 
           - Scanduri 3 x 12, contrafise - subtiori de 12 x 12, tabla sau tigla,  etc. 

Toate elementele componente se prind intre ele prin: cuie, scoabe, buloane, bride, etc., iar 
de structura constructiei (centurile de la peretii mansardei) cosoroabele ( grinzile inferioare)  cu φ 
6-8OB37 la intersecti si zonele de reazem, iar la cele de margine la distente de  1,20 m 
 
D. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE 

La executarea lucrărilor de construcţii, antreprenorul este obligat să respecte legislaţia 
tehnică în vigoare. 

Pentru executarea lucrărilor, este necesar să fie respectate următoarele acte normative ( 
fapt ce nu exclude respectarea şi a altor reglementări ) : 
-Normativ P 10-86   pentru lucrările de fundaţii; 
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-Normativ C 112-S6 pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din 
materiale bituminoase la lucrările de construcţii; 
-Normativ C 140-90 si codul NE 012-99 pentru executarea lucrărilor din 
beton şi beton armat; 
-Normativ P 2-85 pentru lucrările de zidărie; 
-Normativ C 16-84 pentru turnarea betonului pe timp friguros. 
 
E.CONTROLUL SI CONDITII PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR 

Executarea lucrarilor de constructii se va face cu o grija deosebita, respectandu-se intocmai 
prevederile si normele tehnice in vigoare. 

Se interzice executantului sa faca modificari ale solutiilor tehnice din proiectul de executie 
care ar putea sa afecteze rezistenta si stabilitatea sau siguranta in exploatare fara obtinerea 
acordului scris al proiectantului. 

Executantul va verifica calitatea materialelor, elementelor de constructii, , structurii de 
rezistenta pe tot timpul executiei intocmind procese verbale de lucrari ascunse. 

Se va acorda o atentie deosebita calitatii betoanelor puse in opera, urmarindu-se realizarea 
marcii betonului precum si obtinerea elementelor din beton fara defectiuni sau segregari. Controlul 
executiei betoanelor In ceea ce priveste incercarile si frecventa lor se va face cu respectarea 
stricta a STAS 1739/73 si NE-012/2005. 

Se vor pune in opera numai materiale care corespund proiectelor si normelor tehnice in 
vigoare, standarde, norme de fabricatie .Se va realiza receptia distincta a  structurii de rezistenta. 

Betonarea(necesara pentru prinderea talpilor) se va face numai in prezenta conducatorului 
tehnic al lucrarii, mersul lucrarilor fiind consemnate in condica de betoane. Se va acorda o atentie 
deosebita betonului turnat in zona de reazem a grinzilor, stalpi etc. Betonarea se va face pe cat 
posibil fara rosturi de turnare, betonarea facandu-se pe tot nivelul. Cand nu se pot evita rosturile 
de lucru ele se vor realiza in zonele cu eforturi minime. Pe tot parcursul betonarii va fi 
supravegheata comportarea elementelor cofrajului (sustinerile), pozitia armaturilor pentru a se 
evita intreruperea betonarii. Protejarea betonului pentru pastrarea umiditatii se va face prin udarea 
suprafetelor libere. Decofrarea elementelor turnate se va face numai dupa ce betonul a atins 
rezistenta prevazuta in normativul „Codul de practica pentru executarea lucrarilor de beton beton 
armat si beton precomprimat- NE 012-99"(actualizat 2005) . 

Se interzice executantului sa ascunda defectele structurii de rezistenta, sa execute lucrari 
care sa impiedice accesul si repararea corecta a defectiunilor conform solutiilor date de catre 
proiectant,pentru orice necorelare a terenului cu proiectul se va solicita acesta. 
Imediat după obţinerea autorizaţiei de construire, beneficiarul este obligat să anunţe începerea 
lucrărilor la Primaria Locala si Inspecţia de Stat în Construcţii. 

Pe parcursul execuţiei, se vor realiza fazele de control ale lucrărilor de construcţii conform 
Programului anexat privind controlul calităţii pe faze determinante, în conformitate cu Legea nr. 
10/1995, HGR nr. 766/1997, Normativ C 56/1985 şi normative tehnice în vigoare. 
Se atrage atenţia că nu se poate trece la faza următoare de execuţie, daca nu s-a întocmit 
procesul verbal pe faze determinante al lucrărilor anterioare. 

Proiectantul va fi atenţionat de către beneficiar sau executant dacă apar : 
Diferenţe de calitate şi dimensiuni ale materialelor folosite; 

Modificări la execuţie faţă de soluţia din proiect. 
Având in vedere natura lucrărilor cuprinse în documentaţie proiectul va fi verificat de 

verificator atestat pentru exigenţă Al. 
 
F. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PAZĂ CONTRA INCENDIILOR 

La executarea lucrărilor de construcţii pentru prezenta clădire, constructorul şi beneficiarul 
vor respecta toate normele prevăzute în Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în 
construcţii aprobat cu Ordinul M.L.P.A.f. nr. 9/N/15.03.1993 publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 
5-6-7/1993 asigurându-se astfel condiţii normale de lucru şi prevenirea accidentelor de munca.De 
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asemenea executantul, prin şeful de şantier, este obligat să ia toate măsurile necesare 
preîntâmpinării accidentelor în funcţie de tehnologia aplicată şi de dotarea tehnică cu echipamente 
şi utilaje. 

Se vor respecta instrucţiunile PSI cuprinse în : 
Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor -P1l8/1999; 
Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor nr.  132/1994aprobate de cu nr 
381/04.03.1994şi M.L.P.A.T 1219/MC/03.03.1994. 

Pe tot parcursul executarii lucrarilor de constructii se vor respecta cu strictete Normele 
Tehnice de Protectia Muncii si P.S.I, aferente acestui gen de lucrari astfel: 

Norme republicane de protectia muncii 
Legea protectiei muncii Nr. 319/2006 si Normele metodologice de aplicare 
NTS in constructii elaborate de M.T.Tc. si aprobate de CSCAS cu ND nr.240/28.05.95 
Normele sunt obligatorii pentru toate unitatile. Se vor respecta procedurile din partea I, 

cap.1-8; partea II, cap. 12,13; partea III cap. 14,16,18; partea IV cap. 30,32,36; partea VIII, cap. 
43,44,46,50 partea IX cap. 53,55. 

Inainte de inceperea lucrarilor, intreg personalul va fi instruit pe specific de lucrari, 
prevazute in normativele si legislatia in vigoare. 

Toti muncitorii vor fi dotati cu echipament de protectie si de lucru si vorfi obligati sa le 
utilizeze. Antreprenorul este obligat sa ia orice alte masuri pe care le considera necesare in timpul 
executiei pentru prevenirea oricaror accidente umane sau tehnice. 

6.10 Lucrari de tinichigerie 
Evacuarea apelor meteorice de pe acoperisurile constructiilor se face printr-un sistem de jgheaburi si 

burlane. 
Modalitatea de scurgere a apelor pluviale se stabileste prin proiect. 
Se vor respecta 

                  -STAS 2389 – 77.Jgheaburi si burlane. 
         -STAS 2274 – 88.Lucrari de tinichigerie la constructii civile si industriale. 
           Burlane, carlige, coturi, bratari si jgheaburi. Conditii tehnice de calitate. 
Se mentioneaza ca burlanele vor fi fixate in mod ferm de pereti, prin bratari de sustinere la cel mult 

2,00 m si la cel putin 40 mm de fata zidului. 
 
5.3.Organizarea de Santier 
 
Terenul pentru organizarea de santier va fi ocupat temporar. Se vor utiliza constructii fixe cu caracter 

provizoriu montate pe amplasament. Lucrarile de organizare a santierului reprezinta un volum redus de 
lucrari, In cazul cand  sunt utilizate constructii cu caracter mobil.  

Organizare santier: 
• stabilirea sursele de curent electric 
• sursa de apa, sau bazin apa + furtun 
• wc  
• birou; 
• magazia de scule si materiale 
• Imprejmuire organizare de santier 

Este strict necesar executarea Imprejmuirii si marcarea spatiului din jurul obiectivului pentru 
protejarea Impotriva caderilor de materiale sau scule. 

De asemenea trebuiesc luate toate masurile ce se impun pentru protectia circulatiei locuitorilor. La 
finalizarea lucrarilor este necesar dezafectarea constructiilor de organizare de santier dupa care se executa 
curatirea si redarea terenului In starea In care a fost preluat si prin refacerea spatiului verde prin inierbare si 
plantare de arbusti . 

 
5.4.Trasarea Lucrarilor 
 

 Se va executa respectand : 
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Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile,    STAS 9824/1-1987 industriale si 
agrozootehnice 

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. STAS 9824/0-1974 
Prescriptii generale 
Trasarea si materializarea pozitiei se va executa in raport cu reperele bazei constructiei, materializate 

prin borne si cuprinde trasari si materializari de linii de referinta si intersectii si masuratori in raport cu liniile 
materializate. 

Trasarea liniilor principale de referinta se vor executa in raport cu baza constructiei care este 
considerate soclul cladirii, care va fi transmis si materializat la cota etajului superior. 

Trasarea cotei acoperisului terasa se va executa in raport cu un reper si va fi astfel executat si 
pozitionat incaat se va conserva pe toata durata executiei constructiei. 

 

5.5. Masurarea lucrarilor 

 
Se va face conform HOTARARII Nr. 766/21.11.1997, cuprizand 

a) stabilirea masurarilor care sunt necesare; 
b) selectarea si achizitionarea echipamentelor de masurare, avand in vedere domeniul de masurare, 

justetea, fidelitatea, robustetea si durabilitatea in conditiiie specifice de mediu, pentru utilizarea 
prevazuta; 

 

c) receptia si administrarea - identificarea, manipularea, conservarea, depozitarea -echipamentelor de 
masurare; 

d) confirmarea metrologica a echipamentelor de masurare - verificarea initiala, verificarea periodica si/sau 
dupa reparare - , realizata prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenti economici, 
autorizate si/sau acreditate de Biroul Roman de Metrologie Legala si, respectiv, de organismul national 
de acreditare a laboratoarelor de metrologie. 

Pentru incercarile in constructii si necesitatea ca constructorul sa aiba laboratoare proprii de incercari 
sau contracte cu laboratoare autorizate. 

 

5.6.Protejarea lucrarilor executate si a materialelor de santier 

 Garantiile pentru   lucrarile   executate   sunt conform HG 273/1994 numai de firmele 
constructoare autorizate si se stabilesc de comun acord prin prevederile contractului de executie al 
constructiei si separat, prin prevederile contractului de executie a bransamentelor la retelele de utilitati. 

Garantia acopera perioada de timp cuprinsa intre data terminarii lucrarilor (inchiderea santierului) - 
cand se incheie un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si data receptiei finale - cand se 
incheie un proces verbal de receptie finala. 

Durata perioadei de garantie se stabileste in contractul cu firma constructoare. In cadrul acestei 
perioade, aceasta firma are obligatia sa inlature pe cheltuiala sa toate deficientele aparute cauzate de 
nerespectarea clauzelor, specificatiilor contractuale si a prevederilor tehnice aplicabile. 

In aceasta perioada, firma remediaza gratuit toate defectele aparute imputabile ei. Garantia nu se 
ofera pentru utilizarea defectuoasa. Garantia se pierde, in mod normal, daca beneficiarul executa lucrari ce 
afecteaza rezistenta si stabilitatea constructiei fara acordul proiectantului. 

Lucrarile suplimentare, efectuate dupa receptia la terminarea lucrarilor, este      recomandat sa fie 
executate de acelasi personal (aceeasi firma) cu care s-a executat cladirea, pentru a preveni situatiile de 
litigiu. 

Constructorul raspunde pentru viciile ascunse ale structurii de rezistenta, pe toata durata de viata 
normata a constructiei specificata in normativul privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la 
cladiri si constructii speciale (GE 032/1997). 

 

5.7. Receptia lucrarilor 
  Receptia lucrarilor se efectueaza in conformitate cu HOTARAREA nr. 273 din 14 iunie 1994, privind 

aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Receptia 
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constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care investitorul declara ca 
accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se 
certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractulale si ale 
documentatiei de executie. 

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat la 
lucrari noi, cat si la interventiile in timp asupra constructiilor existente, reparatii capitale, consolidari, 
modificari, modernizari, extinderi etc. si se realizeaza in doua etape: 
• receptia la terminarea lucrarilor; 
• receptia finala la expirarea perioadei de garantie. 

Pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente acestora, indiferent de sursa de finantare, de forma 
de proprietate sau de destinatie, receptiile se vor organiza de catre ordonatorii de credite sau proprietari, 
investitori. 

Receptia se poate face prin acordul partilor sau, in cazul cmd partile nu ajung la un acord pentru 
rezolvarea neintelegerilor ivite cu ocazia incheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa instantei 
judecatoresti competente. 

  
RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR 
 
Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract,   

printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicarii   va   fi transmisa de executant si 
reprezentantului investitorului pe santier.  

 
CARTEA TEHNICA 
 
 Cartea tehnica a constructiei se intocmeste in conformitate cu HOTARAREA   Nr.273 din 14 

iunie 1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
acestora : ANEXA 6 la regulament. 
Cartea tehnica a constructiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, 
receptia, exploatarea si urmarirea comportarii In exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, 
cuprinzInd toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii 
tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia In timp. 

Piesele cuprinse in cartea tehnica a constructiei: 
1. Fisa de date sintetice. 
2. Capitolul A: Documentatia privind proiectarea. 
3. Capitolul B: Documentatia privind executia. 
4. Capitolul C: Documentatia privind receptia. 
5. Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp. 
6. Jurnalul evenimentelor. 

 
NORME DE INTOCMIRE A CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI 
 
Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, 

executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei. 
 Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala. 
Cartea tehnica, dupa intocmire, se completeaza si se pastreaza pentru fiecare obiect de 

constructii de catre Investitor sau, dupa caz, de catre Proprietar. Cartea tehnica a constructiei se 
Intocmeste Intr-un singur exemplar. 

Proprietarul sau Administratorul va asigura activitatea de urmarire a comportarii constructiei in 
exploatare si interventiile in timp asupra acesteia. Urmarirea comportarii constructiei in exploatare si 
interventiile in timp asupra acesteia se realizeaza direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane 
imputernicite de acestia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmarirea comportarii in timp a 
constructiei. 

Modul de intocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza in mod obligatoriu 
de catre: 
• comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii, cu ocazia receceptiei. 
• organele de control imputernicite din cadrul organelor cu atributii in acest domeniu, periodic. 

Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in jurnalul evenimenteior. 
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Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului de constructie 
pina la demolarea sa; dupa demolare, investitorul preda exemplarul complet la arhiva unitatilor 
administrativ-teritoriale, pentru pastrare. 

Inainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi completata cu modul de desfasurare a 
actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant. 

La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a constructiei va fi predata noului proprietar, care va 
avea obligatia pastrarii si completarii acesteia, consemnind faptul in procesul-verbal de predare-primire si in 
jurnalul evenimenteior. 

 
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A JURNALULUI EVENIMENTELOR  
1. Evenimentele care se inscriu in jurnal: 
UC - rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente; 
US - rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale in cazul in care implica luarea 

unor masuri; 
M - masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii. consolidari, demolari etc.); 
E - evenimentele exceptional (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale, caderi masive de zapada, 

prabusiri sau alunecari de teren etc.); 
D - procese-verbale intocmite de organele de verificare, pe fazele de executie a lucrarilor; 

C - rezultatele controlului privind modul de intocmire si de pastrare a cartii tehnice a constructiei. 
2. Evenimentele consemnate in jurnal si care isi au corespondent in acte cuprinse in documentatia de 

baza se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionandu-se natura actelor. 

7. NTSM SI DATE TEHNICE 
Ininte inceperii lucrarilor de executie, se vor lua toate masurile de protectia si igiena muncii necesare, 

obligatorii si preventive astfel meat orice accident uman si material sa fie evitat. Se va prelucra cu intreg 
personalul muncitor si cu comunitatea , atat instructiunile generale de protectia muncii cat si instructiunile 
specifice de constructii pe fiecare activitate. 

Executia lucrarii se va atribui unei firme specializate pe asemenea lucrari. Conducerea lucrarilor se va 
face de catre un cadru tehnic cu pregatire superioara, care are si obligativitatea efectuarii periodice a 
instructajului de protectia a muncii, pe langa conducatorul tehnic al lucrarii . cu permanenta in locul santier, 
va trebui sa fie definit inca de la inceputul lucrarilor un inginer constructor din partea executantului atestat 
tehnic. Din partea beneficiarului trebuie angajat un inspector de santier atestat tehnic, care are 
obligativitatea in solidar cu executantul sa ofere garantia unei lucrarii la calitatea necesara si fara accidente 
inintea inceperii lucrarilor zona se va imprejmui in asa fel incat pe o latime minim necesara desfasurarii 
lucrarilor de executie sa nu poata sa patrunda personal strain si neinstruit. 

Inaintea lucrarilor de demolari de pe terasa, se vor construi doua jgheaburi pentru evacuarea 
molozului de la terasa la cota teren existent pe o parte si pe alta a laturilor lungi ale blocului, in zona central 
- mediana a frontului de lucru. Jgheaburile se vor executa cu ruperi de panta si se va asigura o sursa de 
apa (furtun) pentru udarea jghebului in permanenta pentru eliminarea prafului. 

Jur imprejurul frontului de lucru se va construi o balustrada din lemn, bine prinsa de planseu. 
Lucratorii vor fi asigurati cu coarde legate de Centura si de un punct fix din zona punctului de lucru. Toti 
lucratorii vor fi testati medical pentru obtinerea avizului lucrului la inaltime. 

Prima faza este desfacerea izolatiei hidrofuge si a betonului de panta pana la placa de beton, in zona 
ploturilor de beton, nou proiectate. In placa de beton, in zona ploturilor se vor face strapungeri, (gauri), pana 
la armatura din placa de care se vor suda armaturile longitudinale din ploturi sau se vor introduce ancore cu 
manson tip MS10-95. de care se vor prinde mustati Ø10 PC, (care vor deveni legaturile cu planseul), sau 
de care ancore se vor prinde direct armaturile verticale din plot. 

Inainte de turnarea betonului se vor monta mustatile 2ø8 pentru legarea cosoroabei. O varianta de 
prindere este cu conexpanduri sau conectori cu expansiune radiala - actionati prin rotire, (cu con 
simplu,dublu,cu pana, cu con interior), - actionati prin impingere. (cu con mobil.cu tija mobila, cu con 
autofiletant), sau conectori cu prag. 

Pentru pozitionarea cadrelor, trebuie transmise cu foarte mare atentie deasupra pe terasa 
pozitionarea peretilor trasversali de rezistenta de la nivelul inferior (etajul IV). Trasarea acestor se va face 
cu creta, var sau cu vopsea alba. Cadrele de lemn ale sarpantei, scaunele, posibil in axul peretilor de 
rezistenta transversali de la nivelul inferior. 
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Imbinarile capriorilor pe cosoroaba si pane se va face prin chertarea capriorului pe o treime din 
sectiune, imbinarea asigurandu-se cu cuie si scoabe. Popii se vor pune si fixa pe talpi cu rol de stabilitate si 
de distribute a sarcinilor concentrate. 

                           Rigidizarea sarpantei s-a facut transversal cu ajutorul clestilor si contravantuirilor si 
|longitudinal prin pana de coama, panele curente, legarea de cosoroaba si prin contrafise si prin 
contravintuiri longitudinale.                                         

 
                          Prinderile si suprapunerile se vor asigura cu piese matalice sau cu scoabe, 

(min.2buc), asezate in vinclu.                   
Invelitoarea si sarpanta s-a proiectat in doua ape. 
Se va urmarii inchiderea sarpantei cu streasina de latime min.de 50 cm si panouri de capete la 

frontoane, realizate din scanduri geluite si profilate la fata vazuta, (cu nut si feder sau imbinate in falt). 
Toate golurile se vor astupa cu multa grija, atat cu scanduri sau cu sorturi de tabla, fixe, pentru a nu permite 
vantului a patrunde in pod, si pentru inlaturarea riscului de umflare si smulgere a invelitorii. 

 
 

9. RAPOARTE SI INREGISTRARI 

 - Registru pentru receptia calitativa a materialelor, prefabricatelor si elementelor de constructii - 
instalatii inainte de introducerea acestora in lucrare, formular cod F….. 

          - Proces  verbal de receptie calitativa, cod F…. 

          - Certificate de calitate pentru materiale si elemente de constructii. 

10. ANEXE  

Nu este cazul. 

  

IGNIFUGARI SARPANTA LEMN  

                

                                          IGNIFUGARI 

Pentru lucrari de ignifugare trebuiesc respectate urmatoarele:  

• Norma tehnica C58-96 – privind ignifugarea materialelor combustibile; 

• SR 652-98 – verificarea eficacitatii ignifugarii; 

• SR 7248-99 – metoda de determinare a propagarii flacarii pe suprafata materialelor; 

• SR ISO 4828 partile 1-6 – conditii generale pentru vopsitorii; 

• Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente – C56-85; 

• Instructiuni de utilizare a produsului. 

 

 

1. INFORMATII GENERALE  

  Procedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combustibile se numeste ignifugare. 

  Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului, ci ii confera acestuia o comportare la foc imbunatatita 
pe o anumita perioada de timp sau posibilitatea de a nu arde atunci cand se indeparteaza sursa de caldura. 
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  Ignifugarea nu exclude si alte masuri de protectie la foc, cum ar fi: instalatii de semnalizare, instalatii de stins 
incendii, mijloace de prima interventie.  

  Ignifugarea este una din cerintele privind siguranta la foc pentru imbunatatirea gradului de rezistenta la foc a unei 
constructii.  

  O ignifugare corect executata, intretinuta in timp, poate imbunatati gradul de rezistenta la foc a unei 

cladiri, de la gradul V la gradul III si poate reduce alte masuri de protectie care sunt foarte scumpe.  

  O ignifugare corect executata poate localiza un incendiu in focarul initial, prin limitarea aprinderii si arderii in 
continuare a materialelor de constructii, jucand rolul de bariera, sau poate prelungi faza de ardere lenta, ceea ce 
duce la neafectarea rapida a structurii de rezistenta si, totodata, posibilitatea unei interventii din interior, fara a se 

ajunge la faza de ardere generalizata.  

  Ignifugarea se trece din faza de proiectare, proiectantul fiind singurul cu atributii si drepturi de a alege substanta. 
 
2. RECOMANDARI PENTRU IGNIFUGARE:  

  Ignifugarea materialelor si produselor combustibile este recomandata la: 
- constructiile noi, la modificarea sau schimbarea destinatiei ori a conditiilor de utilizare a celor existente, precum si periodic, la 

expirarea perioadei de mentinere a calitatii lucrarii de ignifugare specificata de producator;  
- realizarea unor elemente de constructie, cum sunt tavane, inchideri sau mascari finisaje s.a.;  
- tratamente termice si acustice interioare;  
- constructiile provizorii combustibile pentru ateliere, remize, depozite, magazii etc., in care se lucreaza cu substante 

combustibile sau cu foc deschis;  
- alte situatii in care investitorii sau proprietarii pot solicita ignifugarea.  
 
3. AVANTAJELE SI BENEFICIILE UNEI IGNIFUGARI: 
- o ignifugare corect executata poate localiza un incendiu la focarul initial;  
- reduce costurile unei constructii limitand alte masuri de protectie anti foc foarte scumpe;  
- costuri reduse la incheierea politelor de asigurare;  
- substanta ignifuga functioneaza si ca tratament insecto/fungicid impotriva daunatorilor lemnului;  
- confort psihic al beneficiarului.  
 
4. STANDARDUL TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU IGNIFUGARI: 

  Standardul ethnic, privind executarea lucrarilor de ignifugare conform manualului calitatii si normelor specifice cuprinde 

urmatoarele faze: 
- inspectarea obiectivului; 
- un personal specialist atestat in ignifugari va evalua lucrarea solicitata; 
- efectueaza masuratori de volum, masa lemnoasa, umiditate a lemnului, umiditate atmosferica,  

 
alte coordonate naturale sau artificiale ce pot influenta o lucrare de ignifugare. 
 
5. AVANTAJE IGNIFUGANTI: 
- NU CONTIN SILICATI; 
- nu pateaza; 
- nu corodeaza; 
- costuri cu solutia foarte mici; 
- nu schimba culoarea lemnului; 
- peste lemnul tratat cu PBP poate fi aplicat orice tip de material de finisare: lacuri, vopsea etc.; 
- timp de uscare mic între straturi;  
- nu formeaza pelicula; 
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- nu deterioreaza dispozitivele de aplicare; 
- nu are efecte secundare în timp. 
 
5. CERTIFICARI SI AUTORIZATII PENTRU IGNIFUGARI: 

Societatea dispune de personal atestat si special instruit. Lucrarea se executa cu solutie ignifuga omologata de 
CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA - BUCURESTI. La finalizarea 
ignifugarii, executantul se va ocupa de obtinerea raportului de lucrarea si va trimite sprea analiza probe privind 
executarea lucrarii catre CENTRUL NATIONAL DE SECURITATE BUCURESTI. 

Societatea noastra , dispune de o baza de ateliere dotata  
cu spatii de depozitare a recipientilor cu solutii .Utiljele de care societatea dispune in  
vederea realizarii lucrarilor de ignifugare sunt: 
-scalexoare prevazute cu perii pentru curatarea suprafetelor  
-compresoare,instalatii ,tip aireles, pompe manuale pompe cu motoare termice.  
-scari si schele 
-palane normale , mijloace de transport ( si ridicat ). 
-S.D.V.-uri aferente lucrarilor de ignifugare (umidometretemohigrometre, balante ,etc).  

Va prezentam in randurile care urmeaza ultimele tipuri de solutii cu care firma noastra lucreaza: 

 
PRODUS IGNIFUG PENTRU SARPANTE 
Produsul este de productie interna fiind avizat de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari ,de 
catre Ministerul Sanatatii – Diectia Generala a Medicinii Preventive si Promovarea Sanatatii si agrementat de 
catre Comisia de Agrement Tehnic in Constructii  

– Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 
Podusul este fabricat din materii prime pure, nu contine rebuturi toxice sau deseuri industriale .Este un 
produs ecologic care nu prezinta pericol pentru sanatatea oamenilor si nu polueaza mediul inconjurator. Se 
incareaza in prevederile Legii mediului nr.137/1995. 
Natura produsului 
Produsul este o vopsea pe baza de silicati de sodiu, saruri anorganice si subsante organice, special realizate 
pentru a raspunde exigentelor impuse de normele romanesti sistraine. Mai precis in compozitia produsului 
intra : silicat de sodiu,uree tehnica,aldehida formica, fosfat trisodic, praf de talc, creta macinata. 
Proprietati 
Este o suspensie lichida, vascoasa folosita pentru termoprotectia lemnului si a produselor pe baza de lemn 
din interiorul costructiilor, avand un grad mare de acoperire si o buna aderenta la substrat. Mai precis in 
compozitia produsului intra :silicat de sodiu,uree tehnica,aldehida formica, fosfat trisodic. 
Pe langa proprietatile hidrofuge, prin utilizarea unor componente ca acid boric, borax, formaldehida, etc. 
produsul are caracter de combatere a gandacilor, rozatoarelor, etc. si nu permite dezvoltarea unor ciuperci 
sau bacterii (insectofungicid) 
Utilizari 
Protectia antifoc a tuturor incintelor unde se impun masuri de ignifugare conform legilor in vigoare. 
Suport de aplicare 
Termoprotectia suprafetelor aparente si neaparente din lemn masiv si a produselor pe baza de lemn (PAL, 
PFL, placaje stratificate) . 
Caracteristici Fizico-Chimice 
Aspect: suspensie lichida 
Culoare: alb-gri; rosu-maroniu 
Reziduu uscat la 105*C: maxim 45% 
Timp de uscare: minim 12 ore, in conditii normale de temperatura si presiune ( 20 *C, 760 mm coloana 
Hg)Caracteristici de comportare la foc 
Eficacitatea ignifugarii: STAS 652/74, foarte buna; pierdere de masa - maxim 25-30% 
Propagarea flacarii: STAS 7248/81, Clasa PII 
Clasa de combustibilitate: STAS 11357/79, C1 (practic neinflamabil) sau C2 (dificilflamabil)  
Utilizare 
Mod de aplicare: aplicarea se realizeaza prin pulverizare sau pensulare 
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Mod de lucru: produsul ignifug  trebuie aplicat in doua straturi succesive egale; cel de-al doilea strat se aplica 
dupa o uscare de min. 10-12 ore. 
Consum specific: 0.9-1,1 kg/mp 
Eficacitatea in timp a ignifugarii: minim 3 ani , in conditii normale de exploatare. 
Indicatii speciale 
Suportul de aplicare se va pregati prin inlaturarea prafului, asperitatilor, astuparea gaurilor si a crapaturilor. 
Produsul  nu se va amesteca cu alte produse de ignifugare. Se va evita aplicarea produsului sub temperatura 
de +5*C. 
Inainte de utilizare, produsul se va amesteca in ambalaje originale pana la omogenizare. 
Depozitare 
Instructiuni de siguranta 
Produsul se va pastra in ambalaje originale bine inchise, in incaperi uscate, la adapost de frig si caldura. 
Conservare 
Termen de garantie–6 luni de la data fabricatiei, in ambalaje originale inchise. 
Livrare 
Produsul este livrat in bidoane de plastic de 60 l sau butoaie e tabla de 200 l. 
Produsul nu prezinta pericol la manipulare, depozitare si utilizare din punct de vedere al toxicitatii. 
 

PRODUS IGNIFUG INCOLOR PENTRUI INTERIOR 
 
Produsul este de productie interna fiind avizat de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari ,de 
catre Ministerul Sanatatii – Diectia Generala a Medicinii Preventive si Promovarea Sanatatii si agrementat de 
catre Comisia de Agrement Tehnic in Constructii – Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 
Podusul este fabricat din materii prime pure, nu contine rebuturi toxice sau deseuri industriale .Este un 
produs ecologic care nu prezinta pericol pentru sanatatea oamenilor si nu polueaza mediul inconjurator. Se 
incareaza in prevederile Legii mediului nr.137/1995. 
Natura produsului Produsul este o vopsea pe baza de silicati de sodiu, saruri anorganice si subsante 
organice, special realizate pentru a raspunde exigentelor impuse de normele romanesti si straine.Mai precis 
in compozitia produsului intra :silicat de sodiu,uree tehnica,aldehida formica, fosfat trisodic. 
Proprietati 
Este un lichid incolor folosit pentru termoprotectia lemnului si a produselor pe baza de lemn, pentru lucrari de 
interior, iar dupa aplicarea unui lac de protectie poate fi folosit si la exterior.In caz de umiditate ridicata si in 
interior produsul ignifug se va proteja cu ulei de in. 
Pe langa proprietatile hidrofuge, prin utilizarea unor componente ca acid boric, borax, formaldehida, etc. 
produsul are caracter de combatere a gandacilor, rozatoarelor, etc. si nu permite dezvoltarea unor ciuperci 
sau bacterii (insectofungicid) 
Utilizari  

Protectia antifoc a tuturor incintelor unde se impun masuri de ignifugare conform legilor in vigoare. 
Suport de aplicare 
Termoprotectia suprafetelor aparente si neaparente din lemn masiv si a produselor pe baza de lemn. 
Caracteristici Fizico-Chimice 
Aspect: lichid 
Culoare: incolor 
Reziduu uscat la 105*C: maxim 20% 
Timp de uscare: minim 24 ore, in conditii normale de temperatura  
Caracteristici de comportare la foc 
Eficacitatea ignifugarii:STAS652/74, foarte buna; pierdere de masa-maxim 25-30% 
Propagarea flacarii: STAS 7248/81, Clasa PII 
Clasa de combustibilitate: C1 (practic neinflamabil) sau C2 (dificil inflamabil)  
Utilizare 
Mod de aplicare: aplicarea se realizeaza prin pulverizare sau pensulare 
Mod de lucru: produsul ignifug trebuie aplicat in doua straturi succesive egale; cel de-al doilea strat se aplica 
dupa o uscare de min. 24 ore. 
Consum specific: 0,400-0,600 kg/mp 
 

Eficacitatea in timp a ignifugarii: minim 3 ani, in conditii normale de exploatare. 
Indicatii speciale 
Suportul de aplicare se va pregati prin inlaturarea prafului, asperitatilor, astuparea gaurilor si a crapaturilor. 
Produsul  nu se va amesteca cu alte produse de ignifugare. Se va evita aplicarea produsului sub temperatura 



56 

 

de +5*C. 
Inainte de utilizare, produsul se va amesteca in ambalaje originale pana la omogenizare. 
Depozitare 
Instructiuni de siguranta 
Produsul se va pastra in ambalaje originale bine inchise, in incaperi uscate, la adapost de frig si caldura. 
Conservare 
Termen de garantie – 6 luni de la data fabricatiei, in ambalaje originale inchise. 
Livrare 
Produsul este livrat in bidoane de plastic de 60 l sau butoaie de tabla de 200 l. 
Produsul nu prezinta pericol la manipulare, depozitare si utilizare din punct de vedere al toxicitatii. 
 

CONDIŢII TEHNICE 
 

A. SIPCI,CONTRASIPCI,FOLIE ANTICONDENS : 
 

• Înainte de începerea montajului se va verifica frontul de lucru atât din punct de vedere dimensional cât şi din 
punct de vedere al corectitudinii execuţiei structurii acoperişului 

• Pentru un rezultat optim se va monta în zona de streaşină un bordaj din scândură care să depăşească cu mm 
nivelul asterelei sau al căpriorilor. În zona frontoanelor bordajul va depăşii cu 100 mm cota de fixare a 
contraşipcilor. 

• La streaşină suportul cărligelor de jgheab şi al şorţului de streaşină va fi realizat dintr-o scândură de 30 x 
150mm sau trei şipci de 30 x 50 mm fixate pe contraşipci de 150mm lungime .  

• Folia anticondens se va petrece peste şorţul de streaşină şi va coborâ până la 50 mm de muchia şorţului, 
astfel încât condensul format va fi drenat spre jgheab. 

• Folia se va întinde orizontal paralel cu streaşina 
• Suprapunerile foliei vor avea o dimensiune de min 15 mm. Pentru etanşare se va folosi bandă dublu adezivă. 
• Pentru a permite ventilarea acoperişului se va folosi piepteni pentru ventilare.  
• Contraşipcile vor fi montate în câmp din 1000 în 1000 mm 
• Prima şipcă orizontală se va fixa la370 mm de muchia şorţului de streaşină, în cămp şipcuirea se va face din 

400 în 400 mm. 
 

B. TIGLE METALICE: 
 

• Tăierea ( în anumite situaţii – coame înclinate, dolii, frontoane evazate, străpungeri şi  
 

• intersecţii ale acoperişului cu calcane) se va face la sol cu scule şi dipozitive care nu produc încălzirea 
locală a materialului; 

• Montajul se va face de la dreapta la stânga, astfel încât marginea de suprapunere să ramână la vedere; 
• Se va monta fâşi complete de la streaşină la coamă indiferent de lungimea apei; 
• Panourile vor fi dispuse  perpendicular pe linia de streaşină şi se va menţine aceiaşi cotă de montaj pe 

toată lungimea streaşinii; 
• Fixarea panourilor se fa face cu şuruburi autoforante; 
• Se va folosi maşini de înşurubat cu turaţie variabilă pentru a prevenii strângerea excesivă a şuruburilor. 

 
 

C. PARAZAPEZI: 
 

• Grilajele parazăpadă se vor monta paralel cu streaşina în dreptul elementelor structurale 
• Nu vor fi amplasate sub linia cosoroabei pentru a nu induce sarcini suplimentare în căpriorii dispuşi în 

consolă. 
• Grilajele se vor suprapune pe o lungime pe 90 mm. 
• Se vor monta cu console dispuse între ele la o distantă de 1200.mm. 

 
D. JGHEABURI SI BURLANE: 

 

• marginea exterioară a jgheabului să fie aşezată cu cca. 2 cm. mai jos decât marginea interioară; 
• jgheaburile şi burlanele să fie protejate anticoroziv. 
• cârligele pentru jgeaburi şi brăţările pentru burlane să fie protejate contra coroziunii; 
• abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor: 1 cm/ml fără a depăşii 5 cm. în total; 
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• tronsoanele de burlane să fie etanş unul în celălalt ( cel superior în îmbinarea celui inferior); 
• toate îmbinările între elemente la jgeaburi şi burlane să fie făcute cu verificarea etanşeităţii; 

 

E. IGNIFUGAREA ELEMENTELOR DE LEMN A SARPANTEI 
 

    Se vor îndeplinii următoarele condiţii de aplicare a produselor ignifuge: 

- curăţirea până la stratul de lemn a suprafeţelor de ignifugat ; 
- aplicarea tuturor staturilor prescrise pentru fiecare produs ; 
- realizarea consumului specific respectiv ; 
- respectarea timpului de uscare după fiecare strat aplicat ; 
- aplicarea produselor ignifuge numai în condiţiile atmosferice prescrise ; 
- lemnul trebuie să fie uscat în aer liber; 
- crăpăturile şi golurile existente în lemn, în momentul ignifugării, trebuie astupate cu chit ignifug preparat din 

produsele ignifuge amestecate cu huma sau cretă până la realizarea unei paste care va fi aplicată cu 
şpaclul. 

- produsul ignifug se aplică în 2-3 straturi cu uscări intermediare ce cca 24 ore în condiţi normale de lucru. 
 
 
CONDIŢII DE CALITATE, MEDIU   DE  SECURITATEA SI SĂNĂTATEA MUNCII ŞI SIUAŢII DE URGENŢĂ 

 
CALITATE 

Prestatorul de servicii va prezenta certificate de calitate şi garanţie pentru materialele şi componentele furnizate. 

Prestatorul de servicii va prezenta Planul Calităţii, plan care va cuprinde fazele determinante ale lucrării, cu 
posibilitatea ca beneficiarul să-şi marcheze punctele de staţionare pe faze determinante. 

Aparatele sau lucrările neadmise la controlul calităţii vor fi considerate neconformităţi şi vor fi tratate ca atare, 
urmând să fie înlocuire sau remediate, după caz,  în termenul iniţial al lucrării. 

Recepţia se face la încheierea tuturor  lucrărilor. 

La recepţionarea lucrărilor,  prestatorul de servicii va prezenta comisiei de recepţie şi va preda beneficiarului 
câte un exemplar din documentaţia completă de execuţie, semnată de persoanele responsabile. 

MEDIU 

Executantul va elimina pe cheltuiala proprie deşeurile nereciclabile (deşeuri menajere, cârpe îmbibate cu ulei, 
deşeuri nemetalice rezultate de la rectificări de piese, curăţarea izolaţiilor etc) precum şi ambalajele generate de 
activitatea proprie în timpul reparaţiei. Pentru colectarea în vederea eliminării, executantul va folosi recipienţi proprii, 
marcaţi corespunzător cu tipul şi codul deşeului conform HG 856/2002. 

Deşeurile reciclabile rezultate în urma reparaţiei vor fi predate beneficiarului. 
La începutul lucrării se va întocmi îi prezenta beneficiarului lista cu subsţantele periculoase (dacă este cazul) 

folosite de executant în timpul lucrării, împreună cu fisele tehnice de securitate. 
Orice eveniment de mediu apărut din vina executantului în timpul lucrării va fi anunţat imediat beneficiarului, iar 

înlaturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului. 
Prevederile privind protecţia mediului vor fi reluate şi detaliate în Convenţia de mediu, anexă la contract. 
Executantul va respecta toate prevederile legale în domeniul protecţiei mediului. 

Prestatorul va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia mediului, inclusiv  cele ce 
derivă din recunoasterea principiului “poluatorul plateşte”. În situaţia oricărui eveniment de mediu provocat de 
executantul de lucrare (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat « poluator ». 

Prestatorul de servicii va utiliza, pe cât posibil, tehnologii nepoluante pentru organisme apă, atmosferă sau sol . 

În timpul execuţiei, căt şi la montaj, prestatorul de servicii trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin 
poluarea apei, aerului, solului cu deşeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depăşiri ale nivelului 
de zgomot admis. 

La semnarea contractului se va verifica valabilitatea convenţiei de protecţia mediului sau se va încheia, în cazul 
în care nu există sau nu mai este valabilă aceasta convenţie intre beneficiar şi prestator. De asemenea, prestatorul 
are obligaţia încheierii unor conventii similare cu subcontractanţii de lucrare. 
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        CONDIŢII DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATEA MUNCII ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 Prestatorul va respecta Legea 319 din 14.06.2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă, ISSM-HE 002 - 
Instrucţiune de securitate şi sånåtate în muncå pentru lucrul la înålţime, ISSM-HE 004 - Instrucţiune de securitate şi 
sånåtate în muncå pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate a maselor precum şi 
depozitarea acestora, ISSM-HE-010 - Instrucţiune de securitate şi sånåtate în muncå pentru activitatea de prelucråri 
mecanice, PE 009 , Ordinul 163 din 28.03.2007 privind Normele generale PSI precum şi convenţiile de lucrări ale 
beneficiarului anexă la contract. 
Prestatorul va prezenta, beneficiarului planul de securitate şi sănătate, în conformitate cu HG 300/2006 privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile, înainte de începerea lucrărilor. 

MODUL DE  RECEPŢIONARE  AL  LUCRĂRILOR 
 

Recepţia lucrărilor  va cuprinde două etape: 

� recepţia la terminarea lucrărilor şi la punerea în funcţiune ; 
� recepţia finală, la sfârşitul perioadei de garanţie; 

La finaliarea lucrărilor de mentenanţă executantul va prezenta beneficiarului dosarul de reparaţie care va conţine 
următoarele documente: 

� planul control de calitate cu menţionarea punctelor staţionare avizat de inspectorii beneficiarului şi 
executantului, la care vor fi ataşate următoarele documente: 

• procesele verbale întocmite cu ocazia verificărilor efectuate la 
     punctele staţionare; 
• buletine de verificări (inspecţii, teste, verificări, măsurători); 
• procesele verbale de constatare în puncte de staţionare, pentru defect 

observate după demontare şi care nu au fost cuprinse iniţial în caietul de  sarcini 
• procesele verbale de predare-primire a materialelor  recuperate din instalaţii la care s-a executat reparaţia; 
• fişele tehnice ale produselor folosite ; 
• fişele tehnologice pentru lucrările de reparaţii cu avizele responsabilulul de lucrare si a beneficiarului; 
• proiectele cu aviz CTE necesare pentru cazurile în care în cadrul lucrării de mentenanţă s-au efectuat 

modificari ale soluţiei actuale. 
 

GRAFIC DE EXECUŢIE 

Prestatorul va intocmi graficul de executie a lucrărilor pe faze determinante cu termene de execuţie. 

Lucrarea va fi executată  pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Data începerii lucrării va fi   comunicată ulterior. 

 
 

Denumirea lucrării Perioada de execuţie 

 
 

 

Prestatorul va prezenta Autoritătii contractante graficul de eşalonare a lucrărilor pe drumul critic, care va marca:  

� data începerii şi perioada de montaj; 
� planul de calitate pe faze determinante cu menţionarea punctelor de staţionare alese înainte de începerea 

lucrării de mentenanţă şi însuşite de beneficiar ; se va stabili datele de urmărire şi avizare a punctelor de 
staţionare de responsabili de lucrări şi alte persoane cuprinse în planul de inspecţii; 

� data începerii şi durata probelor tehnologice; 
� data predării la Autoritatea contractantă. 
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ALTE PRECIZĂRI REFERITOARE LA PROCEDURA 

Executantul va răspunde la solicitările beneficiarului  de a participa la verificările periodice efectuate în perioada de 
garanţie; 

Executantul este obligat să respecte condiţiile tehnice din caietele de sarcini ale furnizorilor echipamentelor reparate ; 

Orice modificări sau derogări privind soluţia de realizare a lucrării sau privind termenele de execuţie, vor fi comunicate 
beneficiarului spre aprobare. 

GARANTAREA LUCRĂRII 

Lucrarea va fi garantată pe o perioadă 25 ani de la punerea în funcţiune. 

            

 

 

INVELITORI TABLA      
                                                                               

1.  SCOP 

(1) Prezenta instructiune tehnica de executie contine exigentele necesare executarii invelitorilor 
din tabla, jgheaburilor, burlanelor si celorlalte lucrari de tinichigerie. 

(2) Instructiunea constituie documentul de referinta pentru executia, controlul si receptia acestui 
gen de lucrari. 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Instructiunea se aplica la lucrarile de invelitori din tabla neagra sau zincata, jgheaburi, 
burlane, glafuri, copertine, pazii care se executa la constructii social-culturale, administrative, 
locuinte si la unele constructii cu caracter industrial, cu sau fara pod. 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA 

(1) STAS 2389-92 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Jgheaburi si burlane. 

(2) STAS 2274-88 - Lucrari de tinichigerie la constructii civile, industriale si agrozootehnice. 
Burlane, carlige, hoturi, bratari, jgheaburi. Conditii tehnice generale de calitate. 

(3) C 37-88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii. Caiet I si V. 

(4) C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitativa si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente. - Caiet  XVII. 

4. DEFINITII SI PRESCURTARI 

(1) Acoperisul terasa = acoperisul unei cladiri civile sau industriale cu panta sub 5%. 

(2) Invelitoarea = element de protectie al acoperisului care reazema direct pe elementele 
sarpantei prin intermediul sipcilor sau unui strat suport denumit astereala. In cazul 
acoperisurilor terasa suportul il constituie ultimul planseu al cladirii, din beton monolit sau 
prefabricat peste care se toarna un beton de panta. 
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(3) Elementele auxiliare ale acoperisurilor = elemente / lucrari destinate aerisirii podurilor, 
iluminarii acestora, facilitarii accesului pe acoperis, etansarii acoperisurilor, precum si 
colectarii si evacuarii apelor provenite din precipitatii. In categoria elementelor auxiliare intra: 
tabacherele, lucarnele, luminatoarele, deflectoarele si streasinile. 

(4) Lucrarile de tinichigerie = lucrari destinate asigurarii etanseitatii acoperisurilor, colectarii si 
evacuarii apelor provenite din precipitatii sunt: jgheaburile, burlanele, paziile, sorturile. 

5.MODUL DE LUCRU 
 (1) Invelitorile din tabla se executa in conformitate cu detaliile din proiectul de executie, elaborat 

cu respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice si cataloagelor de detalii tip de arhitectura si 
constructii. 

(2) Executia invelitorilor din tabla comporta parcurgerea urmatoarelor etape: 

5.1. Verificarea stratului suport al invelitorii 

(1) Stratul suport va fi riguros controlat in ceea ce priveste: 

- respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunilor, precum si a modului de prindere sau 
asamblare a elementelor suportului, conform proiectului; 

- respectarea pantelor, scurgerilor, planeitatii si a aliniamentului fermelor, panelor si 
capriorilor, in conformitate cu datele din proiect. Suportul invelitorii nu trebuie sa aibe 
denivelari mai mari de 3 mm/m; 

- executarea prealabila a tuturor strapungerilor pentru cosuri, ventilatii, conducte,etc.; 

- fixarea corespunzatoare a asterelei pe capriori, cu rosturile intre scanduri de maxim 2 cm, 
iar distanta pana la cosurile de fum de minim 10 cm; 

- inglobarea la nivelul asterelei, fara denivelari a carligelor pentru jgheaburi; 

- inglobarea diblurilor de lemn, in cazul suportului de beton sau de mortar. 

5.2. Verificarea si pregatirea materialelor 

(1) Materialele care se aprovizioneaza trebuie sa fie cele prevazute in proiectul de executie. Se 
fac urmatoarele verificari: 

- existenta certificatelor de calitate; 

- concordanta specificatiilor inscrise in certificatele de calitate (tip, sortodimensiuni, etc.) cu 
cele din proiectul de executie; 

- concordanta caracteristicilor materialelor livrate cu cele din standardul de produs; 

- aspectul si starea fizica; tabla nu trebuie sa prezinte urme de coroziune, de desprindere a 
stratului de zinc. 

(2) Materialele se pregatesc la atelierul de tinichigerie, lucrarile pregatitoare constand in: 

- taierea la dimensiuni a tablelor; 
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- indoirea tablei pentru realizarea falturilor; 

- tratarea anticoroziva cu grund anticoroziv-minium de plumb STAS 3097-75, pe ambele fete 
a foilor de tabla; 

- confectionarea jgheaburilor, burlanelor si a elementelor auxiliare. 

5.3. Executia invelitorii 

(1) Daca suportul este din beton sau sapa, intre acesta si tabla se va aplica obligatoriu un strat 
separator de carton sau impaslitura bitumata, lipit la cald cu mastic de bitum. 

(2) La streasina invelitorilor fara jgheburi, inaintea primului rand de table se va aseza un sort de 
tabla prins de astereala prin agrafe de otel lat si formand la partea inferioara un lacrimar. 

(3) Foile de tabla se monteaza de la streasina spre coama, asezarea lor facandu-se succesiv, 
spre directia vanturilor dominante. 

(4) Prinderea foilor de tabla de suport (astereala sau dibluri) se face cu agrafe (copci) de 30-50 
mm latime, confectionate din resturi de la croirea tablei invelitorii si avand lungimi in functie 
de tipul de falt: 

- circa 80 mm pentru falt simplu si falt dublu; 

- circa 120 mm pentru falt simplu in picioare. 

Fiecare agrafa se va fixa in suport cu doua cuie pentru tabla. 

Se recomanda prinderea foilor de tabla cu cel putin doua sau trei agrafe pe fiecare latura, 
astfel ca distanta intre agrafe sa nu depaseasca 40 cm. 

Fixarea foilor de tabla cu cuie nu este admisa decat in unele cazuri speciale si pe portiuni 
limitate. In aceste cazuri floarea cuiului se acopera cu un capacel de tabla cositorit de jur 
imprejur. 

(5) Foile de tabla mai lungi de 1 m se cer montate cu dimensiunea mare in lungul pantei. La 
acoperisuri expuse la vanturi puternice se recomanda folosirea de table de dimensiunile cele 
mai mici, care datorita falturilor mai numeroase se fixeaza si se rigidizeaza mai bine. 

(6) Foile de tabla se imbina intre ele prin falturi simple sau duble, executate dupa linia de cea 
mai mare panta sau dupa directii paralele cu streasina. Falturile pot fi culcate sau in picioare. 
Falturile de imbinare a foilor de tabla pot fi unse cu chit de minium inainte de a fi stranse. 

(7) In legatura cu executarea falturilor se vor respecta urmatoarele reguli: 

- falturile orizontale si din dolii vor fi culcate; 

- falturile duble se executa la dolii si atice, la pante intre 7 si 15 % si la invelitorile cladirilor 
situate in regiuni de vanturi si precipitatii puternice; 
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- in ordine tehnologica se executa mai intai falturile orizontale, care se culca. Ele vor fi 
alternate la jumatatea a doua foi alaturate. Distanta dintre falturile orizontale a doua foi 
alaturate nu poate fi mai mica de 15 cm; 

- falturile in picioare vor fi paralele cu linia de cea mai mare panta; 

- falturile in picioare (verticale) de pe doi versanti adiacenti se vor decala la coama cu 
jumatate din latimea foii; 

-la coama si la muchii foile de tabla se vor incheia cu falturi in picioare; 

- dolia va fi alcatuita din fasii din foi de tabla, incheiate intre ele cu falturi duble culcate. 
Incheierea cu fasiile de pe versantele adiacente se va executa cu falturi in picioare si pentru 
a se evita stagnarea apelor in punctele de intalnire a falturilor in picioare din camp cu cel al 
doliei, ele se culca in aceste puncte; 

- in dolii cu pante mai mici de 15 cm/m se recomanda lipirea cu cositor a falturilor culcate. 

(8) Racordarea invelitorii la calcanele invecinate se va face prin ridicarea tablei in lungul 
peretelui pe o inaltime de circa 30 cm, partea ei superioara introducandu-se intr-un slit de 2-3 
cm adancime, executat in zid sau in rosturile zidariei de caramida. Marginea tablei care se 
introduce in zid va fi indoita pe 2-3 cm si fixata la maximum 60 cm distanta in cuie piron (6-8 
cm) batute in rostul zidariei sau cu bolturi impuscate in calcane de beton. Rostul sau slitul se 
va umple cu mortar care se racordeaza la tencuiala calcanului. 

La calcane sau timpane care depasesc nivelul invelitorii cu mai putin de 40 cm, se va acoperi 
cu tabla si fata superioara a acestora. 

(9) Rosturile de dilatatie din acoperis vor fi prevazute cu reborduri, pe care se ridica tabla 
invelitorii. Rebordurile vor fi acoperite cu o copertina din tabla zincata de 0,5 mm si cu 
compensator in forma de lira. 

(10) Imbracarea cosurilor se realizeaza prin ridicarea tablei invelitorii in jurul cosului cu 25-30 cm 
si fixarea ei in rosturile cosului prin cuie piron de 6-8 cm. La cosurile cu latura lunga paralela 
cu streasina mai mare de 70 cm, se va executa in spatele cosului o sa pentru a asigura 
scurgerea apelor. 

(11) Peretii verticali ai tabacherelor, lucarnelor sau luminatoarelor se vor captusi cu foi de tabla 
incheiate cu falturi intre ele si invelitoarea curenta. 

(12) Tuburile de aerisire a coloanelor de scurgere se vor acoperi cu o caciula de tabla zincata si 
se vor prevedea cu gulere tronconice care se cositoresc de tabla acoperisului. 

(13) Protejarea cu tabla a corniselor, braielor, profilelor, etc. se face cu fasii de tabla zincata lipite 
cu cositor si prevazuta la partea inferioara cu lacrimar, care depaseste fata zidariei cu cel 
putin 2 cm. 

(14) La acoperisurile cu panta mai mare de 35 % se recomanda sa se monteze opritori de 
zapada, prinsi de capriori prin suruburi cu piulita. 

(15) In legatura cu lucrarile de tinichigerie se mai fac urmatoarele precizari: 
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Jgheaburile - se confectioneaza din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avand sectiune 
semicirculara sau dreptunghiulara. Ele sunt sustinute de carlige prinse de capriori sau in 
dibluri lasate in beton la distante de circa 70 cm. Jgheaburile se executa cu panta spre gurile 
de scurgere (burlane). Legatura intre elementele componente ale unui jgheab in lungime se 
face prin cositorire. Pentru lungimi mai mari de 20 cm se prevad rosturi de dilatare. 

Burlanele - pot fi exterioare sau interioare si pot avea sectiunea circulara sau 
dreptunghiulara. Burlanele exterioare se executa de regula din tabla zincata iar cele 
interioare pot fi din tuburi din fonta, azbociment sau materiale plastice. Racordarea burlanelor 
la jgheaburi se face prin piese speciale de forma tronconica (stuturi) care se introduc in 
burlane fara a fi lipite de acestea. Burlanele exterioare se confectioneaza din tronsoane de 
tabla de 1 m lungime, cu o forma usor tronconica si se aseaza la distanta de cativa 
centrimetri de perete pentru a evita umezirea fatadei. Ele se prind de perete cu ajutorul unor 
bratari din otel lat asezate la 1,5-2 m distanta unele de altele. Burlanele interioare se prevad 
cu guri de curatire. 

(16) Nu sunt restrictii pentru executarea lucrarilor de invelitori din tabla pe timp friguros. In schimb, 
din considerente de protectia muncii, pe timp de polei, ceata deasa, vant cu intensitate mai 
mare de gradul 6, ploaie torentiala sau ninsoare puternica, indiferent de temperatura aerului, 
executia lucrarilor se va intrerupe. 

Acoperiş cu falţ drept 

  Acoperirea cu falţ drept constă din benzi de tablă, 
aranjate perpendicular pe streaşina şarpantei (paralele 
cu panta de inclinaţie) şi sunt legate una de cealaltă prin 
falţuri drepte duble. Aceast tip de fălţuire se aplică la 
inclinări de acoperiş de peste 6-7%. 
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 La fixarea acestora se folosesc de obicei aşa numitele 
cleme (însăilări), acestea se fixează prin cuie din cupru 
la substrat, la contactul celor două table învecinate. 
Clemele se îndoiesc împreună cu tablele, astfel fixându-
le, dar fixarea fiind indirectă, rezultă o îmbinare flexibilă. 
La aşezarea benzilor de tablă trebuie luat în 
considerare şi faptul, că va trebui să rămână o distanţă 
de câţiva milimetri între ele pentru preluarea dilataţiilor 
termice transversale. Folosirea clemelor de alunecare 
este o specialitate a învelitorilor de acoperiş din cupru. 
Aceasta constă din două părţi care se pot mişca şi dă 
posibilitatea la glisare mai accentuată. 
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Pentru fixarea continuă de-a lungul unui contur se foloseşte banda de fixare. Aceasta se fixează 
direct la substrat, peste lungimea totală, sau se distribuie continuu, iar tablele sunt îndoite peste 
ele . (În practica de execuţie din străinătate, distribuirea clemelor se calculează din valoarea 
sarcinii de vânt, care afectează o parte a acoperişului, ceea ce depinde şi de înălţimea clădirii şi 
de panta acoperişului. Conform standardelor internaţionale, distribuirea clemelor se realizează prin 
fixarea lor la câte 330 mm.) 

Acoperiş cu grilaj cu şipci 

  

  

Modul de execuţie cu grilaj cu şipci, similar celui cu falţuri 
drepte, constă de asemenea din benzi de tablă, însă 
acestea nu se îmbină direct, ci la un grilaj, care se fixează 
prin cuie sau şurub paralel cu direcţia de înclinaţie. Sub 
grilaj se aşează cleme de forma U. Toată grila este apoi 
acoperită cu table cu margine cu lăcrimar. Această soluţie 
este mai impermeabilă decât cea cu falţ drept, deoarece 
îmbinările sunt aşezate mai sus. Metoda poate fi aplicată şi 
la acoperişuri cu înclinare de 3%. Ambele metode pot fi 
executate din benzi, suluri tăiate la lungimea căpriorului sau 
din elemente de benzi profilate prefabricate. 
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 Tabla din cupru, ca structură metalică nu 
este termoizolantă şi nu este permeabilă. În 
legătură cu suportul acoperişului s-a 
menţionat deja faptul, că la acoperişuri din 
table metalice este importantă o structură 
portantă bine aerisită. Pentru buna 
funcţionare a structurii, este necesar 
schimbul de aer corespunzător, se impune 
evacuarea vaporilor prin astereală, falţuri şi 
rosturi, în special în cazul încăperilor fără 
încălzire şi izolaţie termică. 

Dacă în spaţiul acoperit cu plăci de cupru 
sunt încăperi cu destinaţii diferite, încălzite, 
atunci se vor executa structuri de acoperiş 
dimensionate termotehnic în conformitate 
cu prescripţiile specifice. Izolarea termică 
poate fi executată în forme variate, în mod 
clasic cu diferite materiale termoizolante 
între (şi sub) căpriori, sau cu panouri 
termoizolante speciale pentru acoperişuri 
metalice, care au încorporat şi suportul 
învelitorii. Tratarea difuziei vaporilor este o 
sarcină mai dificilă.  

 6. RESPONSABILITATI 
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(1) Executantul raspunde de: 

Procurarea si receptia calitativa a materialelor necesare realizarii lucrarilor. 

Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile si specificatiile documentatiei de 
executie, ale prescriptiilor tehnice in vigoare si ale prezentei instructiuni tehnice de executie. 

Asigurarea conditiilor pentru verificarile pe care trebuie sa le efectueze impreuna cu 
dirigintele de santier. 

Efectuarea remedierii tuturor defectelor constatate prin autocontrol, control intern, extern sau 
exterior. 

(2) Investitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de: 

Respectarea tuturor restrictiilor din prezenta procedura. 

Avizarea eventualelor derogari solicitate de executant. 

Calitatea verificarilor efectuate. 

Acordul final pentru executia conforma a lucrarii si trecerea la faza urmatoare. 

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII,  P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI 

(1) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de 
securitate a muncii si P.S.I. prevazute in: 

- Norme generale de protectia muncii, aprobate prin Ordinul MMPS - MS nr. 
548/DB/20.11.2002 si 5480/26.11.2002; 

- Norme specifice de protectia muncii pentru executarea lucrarilor de zidarie, montaj 
prefabricate si finisaje in constructii - IM-006-96; 

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente - C 300-94. 

(2) In afara normelor generale si specifice de protectia muncii si de prevenire si stingere a 
incendiilor, la executia lucrarilor de invelitori de tabla se vor mai respecta urmatoarele reguli: 

- legarea cu centuri de siguranta a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea 
elementelor de invelitoare este obligatorie. Cand acest lucru stanjeneste sau nu ofera destula 
securitate, se vor monta parapete si se va prevedea in proiect si deviz sub tronsonul de lucru 
o plasa generala de franghie rezistenta la caderea unui om. In jurul locului de lucru la 
acoperis se vor instala ingradiri din table avertizoare; 

- pentru muncitorii care lucreaza la acoperis se va prevedea un acces sigur prin scari 
montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru. Nu se admit accese 
improvizate. 

(3)  La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de 
protectia mediului prevazute in: 
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- Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie ; 
- Acordul de mediu obtinut de la IPM pentru fiecare proiect ; 
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile 

care fac obiectul prezentei instructiuni. 
 

8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR 

(1) Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica: 

- indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii, rezultatele verificarii consemnandu-
se in procesul verbal de receptie calitativa,  

-  calitatea principalelor materiale si confectii ce intra in opera; 

- executarea protectiei anticorozive a foilor de tabla neagra, pe ambele fete, inainte de a 
incepe montajul acestora; rezultatele verificarii se consemneaza in procesul verbal de 
receptie calitativa, 

- respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier; 

- corectitudinea executiei conform prevederilor punctului 5; 

- remedierea sau refacerea lucrarilor gasite necorespunzatoare. 

(2) Receptia lucrarilor de invelitori din tabla se va face la completa terminare a executiei lor, 
inclusiv tinichigerie (jgheaburi, burlane, pazii, etc.) si va consta in: 

a) verificari scriptice privind: 

- calitatea stratului suport, pe baza procesului verbal de receptie calitativa, 

- calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificate de calitate si eventual 
buletine de incercari si analize. 

b) verificari fizice privind: 

- completa terminare a lucrarilor; 

- respectarea prevederilor proiectului si a prezentei instructiuni tehnice; 

- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform 
dispozitiilor de santier. 

(3) La receptia lucrarilor se va proceda la examinarea lor minutioasa, in special la dolii, racorduri, 
strapungeri, rosturi, etc. 

(4) Invelitorile din tabla terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii: 

- sa respecte cotele si pantele prevazute, cu abatere admisibila la pante de maxim 5% din 
cele prevazute in proiect; 

- sa indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa asigure conditia de 
etanseitate generala; 
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- elementele rigide ale invelitorii sa nu prezinte rupturi, crapaturi, perforari gresite, sa fie fixate 
de suport, pe care sa se rezeme fara sa se frece, sa aiba petrecerile aliniate si suficiente 
pentru a asigura etanseitatea. Privind invelitoarea pe dedesubt, nu trebuie sa se vada lumina 
din exterior atat in camp cat mai ales in dreptul racordurilor la cosuri, calcane, atice etc. 

9. RAPOARTE SI INREGISTRARI 

(1) - Registru pentru receptia calitativa a materialelor, prefabricatelor si elementelor de 
constructii - instalatii inainte de introducerea acestora in lucrare,  

- Proces  verbal de receptie calitativa, cod F………….; 

- Certificate de calitate pentru materiale si elemente de constructii. 

Caiet de sarcini pentru invelitori din tabla cutata 

Domeniul de utilizare 
Invelitoarea din tabla metalica se poate utiliza la orice tip de acoperis cu panta minima de 150. 
Datorita calitatii exceptionale a materialului, a formei si a aspectului estetic se poate utiliza atat in 
cazul constructiilor noi, cat si la renovarea acoperisurilor constructiilor existente 
 

Produsul se va utiliza in sistem complet cu toate accesoriile indicate de producator pentru a se 
evita aparitia infiltratiilor de apa si a se indeparta eventualul condens. 

Produsul - Produsul este rezultatul mai multor ani de experiente si cercetari realizate in scopul 
dezvoltarii produselor si al calitatii materialelor. Astfel s-a realizat o etanseitate de 100% si o 
durabilitate excelenta in conditii de exploatare severe Tablele de acoperis au latimea de acoperire 
de 1 m. Tablele se livreaza la dimensiuni de 1,19x1,18m, 2,24x1,18m si 2,99mx1,18m . 
Protejarea tablei - Materialul de baza al produselor este tabla zincata la cald, acoperita pe 
amandoua partile cu straturi protectoare extrem de rezistente care permit o prelucrare rapida si 
eficienta. 

Folia anticondens - Invelitoarea din tabla se monteaza intotdeauna impreuna cu folia anticondens, 
dispusa pe astereala pe care se monteaza tabla. Folia este realizata din fibre plastice. Folia 
anticondens, asigura scurgerea apei de condens si aerisirea corespunzatoare. Are o rezistenta 
mecanica buna; poseda proprietati fono si termoizolante. Folia anticondens respinge 
microorganismele si nu se mucegaieste. Se livreaza in suluri de 50 m. 

Culori - culoarea trebuie sa fie identica cu cea a invelitorii de la celelalte scari de bloc. 

Accesorii - Gama larga de accesorii cuprinde: profile de etansare, borduri de acoperire, folie 
anticondens, opritori de zapada, etc., care atat ca si culoare cat si calitativ corespund 
caracteristicilor sistemului cu ajutorul acestora fiecare detaliu al acoperisului se poate realiza 
estetic si etans, conform exigentelor beneficiarilor. Elementele de acoperire se livreaza conform 
specificatiilor. 

Montaj - Sistemul invelitorii , datorita latimii mari de acoperire si lungimii de livrare solicitata 
asigura un montaj rapid si simplu. Pentru fixare se utilizeaza suruburi autofiletante si nituri. 
Acestea se livreaza intr-o culoare identica cu cea a tablei. 

Transport - Tabla se transporta paletizat, acoperita cu folie, la lungimea comandata, pregatita 
pentru montaj. 

Protectia contra incendiului - Sistemul de invelitoare asigura protectia contra extinderii incendiului, 
fiind incombustibil 0,25 ore. Se vor ignifuga si antiseptiza toate elementele din lemn cu produse 
agrementate (astereala, sipci, pazii, stresini infundate). 
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Fonoizolatia - In urma observatiilor facute la invelitorele din otel, nivelul de poluare fonica pe timp 
de ploaie s-a dovedit a fi de « 40 dB. Masuratorile s-au efectuat pe un planseu cu grosimea 
izolatiei de 50 mm. Pentru a avea un ordin de comparatie, graiul uman la distanta de 1 m are 
nivelul sonor de 50 dB. Conform normelor care reglementeaza protectia sonora, zgomotul produs 
de ploaie este neglijabil. 

Condensul - Fenomenul de condens se poate produce pe partea inferioara a tablei. Pentru 
aceasta este obligatorie folosirea foliei anticondens. 

Etanseitatea - Invelitoarea din tabla zincata asigura etanseitate perfecta. Suprapunerile si 
imbinarile sunt etanse 100% si in cazul ploilor abundente sau a viscolelor de zapada, daca panta 
nu este mai mica de 150 si executia s-a realizat conform indicatiilor. 

Panta acoperisului - Se va respecta proiectul realizat de .SC TCM INTERNATIONAL.SRL. 
Astereala - Invelitoarea se monteaza pe astereala din scanduri plane, realizandu-se o suprafata 
neteda ca suport peste care se aplica sipci pe doua directii. 
Aerisirea - Trebuie asigurata o ventilatie corespunzatoare a acoperisului si a podului. Pentru 
aceasta raportul intre aria bazei elementelor de aerisire si aria construita a acoperisului trebuie sa 
fie minim 1/500. 

Intretinerea - In conditii normale invelitoarea nu necesita intretinere. Eventualele deteriorari de 
suprafata se vor corecta cu vopsea de corectie. 

Unelte - Sistemul invelitorii se poate monta cu ajutorul sculelor curent folosite: foarfeca de taiat 
tabla (electrica sau de mana Speedycut). Este interzisa taierea tablelor de invelitoare cu flexul. 
 

Pregatirea montajului - Se verifica panta acoperisului si perpendicularitatea sarpantei la colturi. 
Recomandam trasarea unor linii de ghidaj perpendiculare pe streasina pentru a usura montajul. 
Unghiul de inclinatie al sarpantei trebuie sa respecte proiectul initial al acoperisului. 

Manipularea tablelor - Tablele sistemului invelitorii se vor manipula ridicate pe cant. In cazul in 
care acest lucru nu este posibil tabla se va manipula cu mare atentie, pentru a nu aparea 
deformari. 

Taierea, decuparea tablei - Taierea se va efectua la sol pe platforme plane sau pe sarpanta cu 
suport rigid cu ajutorul sculelor mentionate mai inainte. Dupa terminarea operatiei de taiere 
aschiile se indeparteaza de pe suprafata tablei. 

Montaj - Se pozitioneaza cele 2 sipci de la streasina astfel incat marginea tablei sa treaca suficient 
peste marginea jgheabului. In continuare distanta intre sipci va fi de 40cm ; Sipcile longitudinale se 
monteaza perpendicular peste cele transversale. Ultima sipca se dispune la cca 5cm de coama. 
Recomandam folosirea sipcilor clasice de lemn cu distanta intre capriori de 90cm. Fiecare foaie de 
tabla se va monta perpendicular pe streasina. Se incepe de la margine. Este important ca tablele 
sa culce perfect pe sipci. Pentru fixare se vor folosi suruburi autofiletante livrate de firma care 
livreaza tot sistemul invelitorii. Acestea se livreaza atat pentru lemn 4.8x35mm cat si pentru metal 
4.8x22. 

Transport si depozitare - Tabla se livreaza paletizat protejata cu folie, la dimensiunile comandate. 
Depozitarea se face in loc uscat in pozitie orizontala. 

Verificari :In toate cazurile se vor verifica: 
- concordanta lucrarilor executate cu prevederile si detaliile date de proiectanti (felul 

invelitorii, pante, racordari, prinderi, dolii, coame, strapungeri); 
- existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii, conform detaliilor din 

proiect, in special sorturile, doliile, paziile, imbracamintea cosurilor, strapungeri, jgheaburile, 
burlane, etc. 

Tinichigeria (jgheaburi, burlane si glafuri) se va verifica indeplinirea conditiilor de mai jos: 
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- panta jgheaburilor (minimum 0,5%) sa corespunda prevederilor proiectului si sa nu permita 
stagnarea locala a apei turnate in jgheab pentru verificare; 

- asezarea jgheaburilor sa fie cu minimum 1 cm si maximum 5 cm sub picatura streasinii; 
- marginea exterioara a jgheaburilor sa fie cu minimum 2 cm mai jos decit marginea interioara 

si dedesubtul prelungirii planului invelitorii; 
- imbinarea tronsoanelor de jgheab si racordarile la burlane sa fie lipite cu cositor; 
- fixarea jgheaburilor sa se faca cu cirlige din platbanda zincata sau protejat anticoroziv prin 

vopsire, montate ingropat in astereala si fixate corect, la distantele din proiect; 
- jgheaburile si burlanele vor corespunde STAS 2389-92, STAS 2274-88; 
- burlanele sa fie montate vertical, cu abateri maxime de 0,5 cm/m si sub 5 cm pe toata 

inaltimea cladirii, bine fixate cu bratari, cu tronsoanele petrecute etans, cel superior in cel inferior 
pe circa 6 cm, iar imbinarea cu tuburile de fonta la canal sa nu permita pierderi de apa; 

- glafurile sa aiba panta transversala spre exterior, sa fie prevazute cu lacrimar si sa fie bine 
fixate cu cuie si sirma, cu strapungerile lipite cu cositor, iar la pante sub 7% sa aiba falturile 
cositorite. 

- Masuri de protectia muncii 

Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative : 
-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la foc P118/99; 

-Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora-300, aprobate cu ord.MLPTL nr.20/N/1994 ; 

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca. 

 

  Tabla  trebuie să respecte fişa tehnică de produs anexată prezentului iar la recepţia la 
terminarea lucrărilor,obligatoriu se va prezenta certificatul de calitate al produsului eliberat de 
producător. 

AERISIREA ACOPERIŞULUI 

O cerinţă de bază la montaj este asigurarea unui spaţiu de ventilare corespunzător sub învelitoare. 
Trebuie asigurată circularea liberă a aerului de la streaşină la coamă. La o aerisire 
necorespunzătoare, folia sub învelitoare şi termoizolaţia se pot deteriora datorită condensului. La 
acoperişuri cu panta <140 distanţa minimă dintre învelitoare şi termoizolaţie este de 5cm. La pante 
între 14-700 pentru evitarea condensului trebuie prevăzute orificii de aerisire la coame şi la 
streaşină. Acestea vor asigura circulaţia liberă a aerului şi vor preveni formarea coloanelor de aer 
staţionare. 

                                                    

 MANIPULARE ŞI DEPOZITARE  



72 

 

      Se recomandă manipularea şi transportul ţiglelor în ambalajul de la fabrică. În timpul 
transportului coletele şi ţiglele trebuie fixate, legate pentru a nu se deplasa între ele. Se va evita la 
manipulare alunecarea ţiglelor una peste alta, astfel prevenim deteriorarea lor mecanică. 
Legăturile de ţigle se vor depozita în spaţii uscate şi aerisite. Distanţa minimă de la sol: 20cm. 
Înălţimea de depozitare maximă: 3 legături, cu şipci distanţiere între ele. 

CALCULUL ACOPERIŞULUI  

       Calculul necesarului de material se face în urma măsurătorilor şarpantei şi nu după desenul 
tehnic. Trebuie măsurat acoperişul şi făcut o schiţă. La comandă se va ţine cont şi de un surplus 
de 3cm ce cade în afara şorţului la streaşină. 

 

FIXAREA ŞIPCILOR ŞI CONTRAŞIPCILOR  

        La montajul ţiglelor metalice se utilizează în general contaşipci de 12x25mm şi şipci de 
35x50mm (sau mai late) din lemn de răşinoase. Se recomandă impregnarea şipcilor. Şipcile se vor 
fixa de căpriori cu cuie galvanizate de 75x2,8mm. Şipcile şi contraşipcile se vor monta conform 
desenului. Pentru a uşura montajul pe contraşipci se poate marca poziţia şipcilor. La pante mai 
mici de 140 se vor monta contraşipci suplimentare de 12x25mm sub primele trei şipci începând de 
la streaşină. Contraşipcile se montează la cca. 600mm, iar fiecare a doua contraşipcă trebuie 
fixată la căpriori. La acoperişuri fără astereală contraşipcile se montează direct pe căpriori. 
Sistemul de şipci şi contraşipci la acoperiş cu astereală şi carton asfaltat. 

   

                         

 

 DETALIU DE MONTAJ LA STREAŞINĂ  

         Şipcile se montează la streaşină conform desenului. Se vor ridica cu cca. 17mm cu ajutorul 
unui distanţier ce se pune între şipcă şi contraşipcă. Poziţionarea primei şipci este foarte 
importantă pentru continuarea montajului. 

 DETALIU DE MONTAJ LA SUPRAPUNERI  

          La suprapunerea pe coloană a panourilor de ţigle metalice, sub şipcă se montează 
distanţiere de 17x30x50mm (conform desenului) 



73 

 

 AŞEZAREA PANOURILOR  

          Montajul panourilor începe din colţul dreapta jos, pentru a ţine cont de canalele capilare din 
partea stângă a panourilor. Panourile se fixează pe coloane şi pe rânduri de la streaşină la coamă 
(conform desenului=. Se recomandă utilizarea panourilor de lungima egală cu a căpriorilor pentru 
a evita suprapunerile pe coloană. Dacă totuşi avem panouri de lungimi diferite, vom începe 
montajul cu panourile mai lungi de la streaşină (lăsând 3cm mai jos de la scândura de fronton) 
spre coamă primul rând de panouri se poziţionează pe acoperiş, dar fără să fixăm pe şipci. 
Poziţionăm la streaşină, şi după verificarea paralelismului fixăm de şipci. La fel procedăm şi cu 
prima coloană spre coamă. Şuruburile se strâng cu grijă astfel încât să nu rămână orifficii între 
panouri. 

 

 

   

 FIXAREA PANOURILOR 

         La fixarea panourilor de şipci se vor folosi şuruburi autoperforante speciale cu garnitură, 
anticorozive sau galvanizate şi vopsite, de 4,8x35mm (poza 1). panourile se fixează între ele cu 
şuruburi similare dar de dimensiunea de 4,8x20mm. Şuruburile de fixare se prind în partea de jos 
a ondulei ţiglei (ca în poză) şi se utilizează maşini de înşurubat cu turaţie reglabilă, până vcând 
garnitura de cauciuc iese cca. 1mm de sub capul şurubului. Şuruburile nu se pot strânge prea tare 
pentru că garniturile se pot crăpa. La suprapunerea panourilor pe linie se vor pune şuruburile pe 
vârful ondulelor ţiglei (ca în poză). Pe partea dreaptă a suprapunerii, şurubul din partea de jos a 
ondulei se va deplasa uşor spre suprapunere pentru a strânge panoul, iar pe partea stângă se va 
îndepărta uşor de suprapunere şurubul din fundul ondulei pentru a permite tablei elasticitate. În loc 
de şuruburi de 4,8x20mm putem folosi şi pop-nituri. 



74 

 

                                                                                      

                                                                                                                 COAMĂ STREAŞINĂ  

 AŞEZAREA ŞURUBURILOR  

           Panourile se fixează de şipci conform schiţei. În general necesarul de cuie este de 6-
9buc/mp. rândul 2, 4 etc – un şurub răndul 1, 3 etc – 2 şuruburi la streaşină şi la suprapun. – 1 
şurub pe fundul fiecărei ondule 

TĂIEREA PANOURILOR LA SCÂNDURA DE FRONTON (MARGINE)  

dacă ultimul panou este mai lat decât permite acoperişul, ajustarea se face astfel: se poate decala 
ultimul panou cu o ondulă; dacă nici asta nu ajunge, panoul se va tăia în lungime. Se va încerca 
tăierea pe lângă scândură astfel încât să obţinem o ondulă completă la partea inferioară.  

Atenţie! Se recomandă utilizarea unei foarfeci pendulare  

Interzis! Utilizarea flexului – va deteriora straturile de protecţie 

Scândura de fronton şi închiderea laterală 

       Înălţimea scândurei de fronton depinde de nivelul coamei. Elementul de închidere laterală 
trebuie să acopere partea superioară a panoului. Se va fixa cu şuruburi scurte de scândură şi se 
va utiliza silicon la etanşarea suprapunerii. 

                                    

 Streaşină 

      La streaşină se va monta un şorţ cu suprapunere de 3cm. Se recomandă utilizarea siliconului 
între şorţ şi panou. Cârligele pentru jgheaburi se montează la 600mm, cu o cădere de 5mm/ml. 

 Tuburi de aerisire  
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     Ţevile din PVC se montează astfel încât străpungerile panourilor să fie pe vârful ondulei. Se vor 
utiliza garnituri de EPDM 102-275mm. Se vor fixa de panouri cu nituri. Se etanşează cu silicon. La 
pantă mai mare de 200 se recomandă o garnitură mai mare. Ţevile se vor acoperi pentru a evita 
pătrunderea apei în interior. 

 

                                    

 

 Dolii 

      Înainte de montarea doliilor se va verifica planeitatea acoperişului şi la nevoie se va corecta. 
La cca. 16cm de la mijlşocul doliei se vor monta şipci de susţinere paralele cu dolia. Suprapunerea 
panoului peste dolie este de min. 15cm. Dolia se prinde de şipci împreună cu panourile cu şuruburi 
de 4,8 x 35mm pe fiecare andulă. Palurile de suprapunere transversale se vor etanşa cu silicon. 
La marginea panourilor se vor utiliza benzi de etanşare din PE. 

Acoperiş mansardă 

     Panourile se pot utiliza fără probleme la realizarea acoperişurilor tip mansardă. Şipca 
superioară se va ridica la o distanţă de cca. 17cm înainte de ruperea de pantă, cu un distanţier, iar 
panoul superior va acoperi pe cel iinferior deasupra liniei de rupere a pantei. Panourile se vor fixa 
cu şuruburi de 4,8 x 35mm în fiecare ondulă (panoul superior) şi din 2-2 panoul inferior. 

 Coame  

      Coamele se fixează cu şuruburi de 4,8 x 19mm. Distanţa maximă dintre şuruburi este de 
40cm. Se pot utiliza benzi de etanşare dar ţinând cont şi de aerisirea acoperişului. 

 Terminarea montajului  

     După terminarea montajului acoperişul se va curăţa cu grijă. Nu vom lăsa aşchii metalice după 
tăiere sau găurire. Acestea pot deteriora straturile de protecţie. 

Vizitarea acoperişului  

    Se va folosi încălţăminte cu talpa moale, păşind pe fundul ondulei. Atenţie! Panourile trebuie 
fixate înainte de a păşi pe ele. Nu lăsaţi panouri nefixate pe acoperiş La repararea deteriorărilor 
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apărute la montaj se recomandă utilizarea vopselelor originale. Suprafaţa trebuie curăţată, 
degresată, iar tabla zincată acoperită cu grund. 

SCHELA  
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1. Generalităţi 
 
 

1.1 Descrierea sistemului de schele şi indicarea grupului de apartenenţă a schelei 
 

Prezenta schelă de faţadă este conform DIN 4420 partea I-a, o schelă de lucru fixă, din cadre, 
dispusă longitudinal, grupa 2 de schele. 
Înălţimea meximă de lucru este de 18m, încărcarea maximă distribuită pe podină este de 150kg/mp, 

adică o persoană cu uneltele, depozitarea materialelor pe podină este interzisă, conform pct. 5.2 din 
DIN 4420-1. 

1.1.1 Componenţă 

Construcţia a sistemului de schele este formată în principal din cadre verticale, platforme 
(podină) şi din balustrade. Elementele de construcţie ale schelei sunt fabricate din materiale (oţel, 
lemn, e.t.c) având proprietăţi fizico mecanice şi dimensiuni impuse de norma DIN 4420. Toate 
elementele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii. 
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1. Scândură de calare 
2. Picior de calare 
3. Distanţier bază 
4. Balustradă modul 
5. Podină cu trapă 

 

7. Parapet protecţie 
8. Cadru vertical 2m 
9. Scară acces 

 

10. Balustradă de capăt 
11. Cadru vertical 1m 
12. Semicadru vertical 1m 

 

 

 
Cadrul vertical tip 2m - din oţel, 

este alcătuit din 2 tevi 048x3,2 din OL, 
unite la capătul superior cu o teavă 
048x3,2 OL pe care sunt sudate două „U" 
din otel 016 pentru fixarea podinelor . 
Ţevile de 048x3,2 au la partea inferioară 
câte un manşon din teavă de 057x3 
pentru îmbinarea cu tronsonul inferior. 
Pe una din tevile verticale de 048x3,2 
sunt sudate 2 bolturi la distantele 
necesare pentru cuplarea balustradelor de 
protectie, şi un cârlig 012 pentru 
parapetul de protectie. Ţeava superioară 
este asigurată cu 2 contravântuiri din 
cornier de 25x25x2,5 OL. Manşoanele au 
găuri de 012 pentru interblocarea 
cadrelor. 
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Cadrul vertical superior (1m) - din oţel, 
este alcătuit din 2 tevi 048x3,2 OL de 1m 
lungime, unite cu 2 tevi de 025x1,5 OL. Una 
din tevile cadrului are sudate bolturi pentru 
balustrada de protectie superioară. Ţevile de 
048x3,2 au la partea inferioară câte un 
manşon din teavă de 057x3 pentru îmbinarea 
cu tronsonul inferior. Manşoanele au găuri de 
012 pentru interblocarea cadrelor 

 

 

 
Semicadrul vertical superior - din oţel, este 

alcătuit din teavă 048x3,2 OL. Se utilizează 
ca şi suport pentru balustradele de protectie 

superioare, de la ultimul nivel al schelei. 
Partea inferioară are un manşon din teavă 
de 057x3 pentru îmbinarea cu tronsonul 

inferior. Manşoanele au găuri de 012 
pentru interblocarea cadrelor. 

 

 

 

 

Podinile fără trapă sunt executate din 
scândură cu grosimea de 3,5cm (dulapi) 
asamblate cu falturi pentru a totaliza o 
lătime de 60cm şi o lungime de 250cm. 
Sunt placate la capăt cu tablă zincată de 
0,8mm prevăzute cu găuri pentru fixare. 
 

Podinile cu trapă sunt executate din 
scândură cu grosimea de 3,5cm (dulapi) 
asamblate cu falturi pentru a totaliza o 
lătime de 60cm şi o lungime de 180cm. 
Trapa de acces este din tego striat întărit cu 
o ramă de otel, prinsă cu balamale de un 
cadru de OL care continuă scândurile 
placată la capătul din lemn cu tablă zincată 
de 0,8mm prevăzută cu găuri pentru fixare. 
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Cadrul din otel este prevăzut cu găuri 
pentru agătarea scărilor de acces. 
 

Balustradele, constructie executată dintr-
un cadru tip grindă cu zăbrele din otel 
format din două rigidizări din teavă de otel 
025x1,5mm unite cu ajutorul a trei tevi 
verticale din otel 020x1,5mm şi două tevi 
dn otel 016x1mm. Se folosesc la asigurarea 
protectiei personalului în timpul lucrului şi 
la rigidizarea schelei. Se montează pe 
bolturile de pe cadrele verticale aflate la 
~1m şi ~0,5m fată de podină. 
 

 

 

Dispozitivele de fixare a schelei sunt 
alcătuite din teavă OL 048x3.2 prevăzută 
cu cârlig 012x100mm un set de surub cu 
ochi şi diblu de 012 şi un cuplaj dublu 

pentru 048. 
Scara de acces, este o scară de din otel, care 

se fixeaza de cadrul podinei cu trapă cu 
ajutorul a două cârlige 012 şi se blochează 
în partea inferioară cu un cuplaj 048 de una 

din ţevile cadrului vertical. 
 

 

 

Scara de acces, este o scară de din otel, care 

se fixeaza de cadrul podinei cu trapă cu 

ajutorul a două cârlige ø12 şi se blochează în 

partea inferioară cu un cuplaj ø48 de una din 

ţevile cadrului vertical. 
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Picioarele de calare sunt executate din oţel şi 

au în componenţă o talpă de ~15x15cm, o tijă 

filetată cu şurub Edison ce asigură o plajă de 

reglare de ~15cm cu ajutorul unei piuliţe cu 

mânere, iar la partea superioară au o zonă 

cilindrică ø38x3 cu lungime de 20cm care 

asigură cuplarea cu distanţierul bază. 

 

 

 

 

 

 

Balustrada de capăt este alcătuită dintr-un 

cadru ø25x1,5 ce se fixează pe bolţuri, şi cu un 

lacăt de teava opusă. 

 

 

 

Distantier bază, este alcătuit din două ţevi 
verticale de 048x3 din oţel, rigidizate cu o 

ţeava de 30x20x1,5 din oţel. 
 

 

Parapetul de protectie al podinei este o scândură de 15x300cm cu grosimea de 3 cm, care se 
fixează cu ajutorul cârligului sudat pe cadrele verticale. Au rolul de a nu permite: căderea 
accidentală a diferitelor obiecte aflate pe suprafaţa utilă a podinelor, alunecare a lucrătorilor şi 
demontarea accidentală a podinilor. 

 

REPER CO
D 

Componentă pe module 
N

r 
Denumire SB

O 
M

PO 
E

HB 
E

HO 
1 Traversă lemn 550 5 2 - - 
2 Picior de calare 238 10 4 - - 
3 Distantier bază 584 5 2 - - 
4 Balustradă modul 580 12 6 4 2 
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5 Podină din lemn cu trapă 583 2 - 1 - 
6 Podină din lemn fără trapă 582 6 4 3 2 
7 Parapet protecţie 589 8 4 4 2 
8 Cadru vertical 2m 581 10 4 5 2 
9 Scară acces 586 2 - 1 - 
1

0 
Balustradă de capăt 585 1 - 1 - 

1
1 

Cadru vertical 1m 587 2 - - - 

1
2 

Semicadru vertical 1m 588 3 2 - - 

1
3 

Dispozitive fixare (set) 
bară rigidizare lacăt dublu fix şurub 
rigidizare 

56
4 561 563 

3 1 3 1 
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2. Montarea schelei 
 
2.1. Cerinţe generale 

 

Piesele componente ale schelei vor fi verificate vizual înainte de montare să nu aibă 
deteriorări. Nu se permite montarea unor piese deteriorate. 
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Montarea şi demontarea sistemului de schele poate fi efectuată doar de persoane cu pregătirea 
şi instructajul necesar efectuat, pentru ca pericolul de accidente să fie cât mai redus posibil. 
 

Montarea schelelor se va face în ordinea prezentată în continuare. 
 
 
2.2. Montarea nivelului de bază a schelei 

 

Schela trebuie asamblată doar pe suprafeţe care să asigure o capacitate portantă suficientă 
pentru a prelua încărcăturile date de greutatea schelei şi sarcinile adăugate în timpul lucrului. 
 

Dacă aşezarea picioarelor de calare nu se face pe o suprafaţă amenajată anterior (tip 
pardoseală, planşeu, trotuar, etc) ci direct pe sol atunci trebuie efectuate lucrări de consolidare, 
nivelare şi amplasarea unor traverse de lemn. Picioarele de calare pot prelua denivelari de maxim 
15cm prin acţionarea piuliţelor de reglaj, aşa cum rezultă din figura 1. Înclinarea maximă admisă 
pentru traversele de lemn este cu un unghi de 3o. 

 
 

 

 

 

După amenajarea corespunzătoare a suprafeţei de aşezare se trece la montarea primului 
modul al nivelului de bază al schelei. Acesta trebuie să fie dotat cu podină cu trapă de trecere. 

Se introduc distanţirele bază peste picioarele de calare şi se ajustează poziţia orizontală a 
acesteia. 

Asamblarea modulului se face introducând manşonul cadrelor verticale (2m) în ţevile de 
centrare de distanţierul bază. Cadrele trebuie poziţionate astfel încât bolţurile pentru balustrade să 
fie spre exterior iar cealaltă ţeavă verticală a cadrului să fie înspre clădire la aproximativ 30cm de 
peretele acesteia. 
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Fig. 3 Montarea primului modul de schelă 
 

Distanţa dintre cele două cadre se stabileşte prin montarea unei balustrade de modul în 
bolţuri.Vezi fig. 3. 
Urmează aşezarea podinei în „U" din partea superioara a cadrului vertical. 
 

Se va face verificarea perpendicularităţii în doză plane a celor două cadre, şi se ajustează dacă 
e cazul prin reglarea picioarelor de calare. 
 

În continuare se poate construi primul nivel (de bază) al schelei prin aşezarea cadrelor 
verticale pe picioarele de calare reglate corespunzător, distanţate balustrade de modul de 2,5m şi 
aşezarea de podine fără trapă. Se va avea în vedere realizarea alinierii moduilelor, distanţei de 
~30cm faţă de perete şi verticalitatea cadrelor. 

 

2.3 Montarea următoarelor nivele ale schelei 
 

Se agată scara de acces de cadrul podinei cu trapă şi se fixează cu ajutorul cuplajului 0 48. 
Primul modul de la nivelul 2 trebuie să fie în cel din continuarea modulului 1 de la nivelul de bază. 
Pe fiecare nivel va fi montată cel putin o podină cu trapă. 

 
2.4. Transportul reperelor în timpul constrcţiei schelei 

Materialele necesare montajului se ridică pe verticală prin zona scărilor de acces de la 
primele module construite. 

Pentru schelele mai înalte de 8m, se vor folosi scripeti de şantier pentru transportarea 
reperelor. (se poate renunta la transportul reperelor cu ajutorul scripetilor doar dacă înăltimea schelei 
nu depăşeste 14m şi lungimea schelei nu depaşeste 10m). Acesti scripeti nu trebuie să fie montati pe 
structura schelei. Se va executa transport de repere manual numai pe module care au balustrade 
montate. La transportul manual pe fiecare nivel al schelei trbuie să fie cel putin câte o persoană. 

Constructia pe orizontală a nivelului se va face succesiv şi nu se trece la următorul modul 
până când nu au fost fixate balustradele şi podina modulului curent. 

La cadrele din părtile laterale ale nivelului se vor monta balustradele de capăt nivel prin 
introducerea capetelor tevilor balustradei în bolturile cadrului, şi cuplajul 048 pe teava opusă. 

Nivelele ulterioare se construiesc urmând aceiaşi procedură ca şi la nivelul 2. 
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2.5 Ancorarea 

Schema de ancorare pentru schele mai mici de 20m este dată în fig. 9. Schema de ancorare 
prevede ancorarea cadrelor laterale ale schelei din 4 în 4 metri pe înăltime adică din 2 în 2 nivele, şi 
din 8 în 8 metri respectiv din 4 în 4 module pentru celelalte turnuri de module, însă cu amplasarea în 
zig-zag (tablă de sah). 

Numărul punctelor de ancorare din schemă reprezintă o valoare minimă necesară. 
Dispozitivele de prindere vor fi montate odată cu ridicarea schelei. Se vor utiliza ca elemente de 

fixare şuruburi de un diametru de cel puţin 12mm sau de o construcţie asemănătoare. 
 

 

 

 

2.6 Demontarea schelei 
 

Demontarea schelei se face în ordinea inersă a montării. 
 
 
3. Reguli generale de întreţinere şi depozitare 

 
O schelă este o unealtă ca oricare alta, dacă o foloseşti conform manualului de utilizare, poţi să beneficiezi 

mulţi ani de ea fără să aibă nevoie de reparaţii. 
Oricum, dacă nu sunt luate măsuri de siguranţă corespunzătoare, schela poate genera 

accidente. 
Vă rugăm citiţi şi respectaţi toate instrucţiunile aferente fiecărui tip de produs. 
Doi factori principali care trebuiesc luaţi în calcul sunt selectarea tipului de schelă de care 

aveţi nevoie, şi elemente de siguranţă priviind energia electrică. Acordaţi mare atenţie sarcinii 
maxime şi combinaţiile de greutate dintre utilizator şi materiale. De asemenea selectaţi o schelă de 
capacitate corespunzătoare, fiţi siguri că înălţimea de lucru nu depăşeste recomandările noastre. 

Feriţi-vă de cabluri, instalaţii electrice şi circuite electrice în sarcină. Schelele metalice 
conduc energia electrică şi pot genera electrocutări grave. Utilizarea necorespunzătoare a schelelor 
privind siguranţa la electrocutări poate conduce la rănirea gravă a persoanei sau chiar la decesul 
acesteia.  
Controlaţi schela înainte de folosire! 
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1. Controlaţi schela la cumpărare şi înainte de fiecare folosire. SĂ NU folosiţi niciodată o schelă 
defectă. Toate părţile componente ale schelei trebuie să fie în stare bună de funcţionare. 

2. Asiguraţi-vă că toate niturile sunt bune; şuruburile şi piuliţele sunt stânse; tălpile, treptele sunt în 
siguraţă; piesele de îmbinare a tronsoanelor sunt în stare de funcţionare. 

3. Păstraţi schela curată, fără grăsimi, combustibili, noroi, zapadă, vopsea neuscată sau orice alte 
materiale care pot cauza alunecări. Păstraţi-vă încălţămintea curată. Nu vă recomandăm să 
folosiţi încălţăminte cu talpă de piele. 

4. Niciodată să nu faceţi improvizaţii. 
5. Distrugeţi componentele dacă nu se mai poate repara, avertizaţi dacă a fost expusă la foc sau 

coroziune chimică. 
 
Măsuri de precauţie înainte de fiecare utilizare 

1. Citiţi instrucţiunile din manual şi urmaţi-le. 
2. Niciodată să nu montaţi o schelă şi să o lăsaţi nesupravegheată. Este necesară o atenţie deosebită 

pentru a nu permite accesul copiilor la schelă. 
3. Dacă anticipaţi că veţi folosi substanţe chimice sau alte materiale corozive, este indicată 

consultarea producătorului schelei. 
4. Dacă starea sănătăţii dumneavoastră este precară, aveţi vreun handicap fizic care vă împiedică să 

folosiţi normal schela, dacă sunteţi sub influenţa alcoolului sau a unui drog (fie el şi legal, care 
cauzează ameţeli), NU trebuie să folosiţi schela. 

5. Nu folosiţi schela pe vreme de furtună sau când bate vântul puternic. 
6. Fiţi atent la siguranţă, inclusiv când sunteţi pe schelă, şi păstraţi-vă centrul de greutate a corpului 

deasupra podinelor. 
 
Păstrarea schelelor 
1. Păstraţi schelele într-un loc sigur şi uscat. 
2. Depozitaţi schelele pe suporturi. 
3. Asiguraţi corespunzător schelele când sunt transportate. 
4. Păstraţi schelele curate şi fără materiale străine pe ele. 
5. Niciodată nu depozitaţi materiale peste schele. 
 
4. Reguli generale de protecţia muncii 

Montarea şi demontarea schelei, necesită aplicarea, normelor de tehnica securităţii muncii în 
construcţii.- Executarea schelelor exterioare şi interioare, precum şi prezentele instrucţiuni. 
Pe schelă, se vor aşeza la loc vizibil, panouri de protecţia muncii. 

Funcţie de situaţia concretă de montare, schela necesită, sau nu instalaţie de 
protecţie contra descărcărilor electrice. 

Reţelele electrice, din apropierea schelei, se vor izola în mod corespunzător, sau se vor scoate 
de sub tensiune. 

Schela nu se va utiliza pentru lucrări la instalaţii electrice. 
Se recomandă, folosirea căştilor de protecţie, pentru lucrări de pe schelă. 
În timpul furtunilor sau când viteza vântului, depăşeşte 4m/s lucrul pe schelă 

trebiue întrerupt. De asemenea trebuie, întrerupt lucrul în timpul nopţii,dacă nu 
se asigură iluminat artificial. 

Montarea şi demontarea schelei, necesită folosirea centurilor de siguranţă, de către personalul 
executant. 

Zona în care se montează sau se demontează schela trebuie limitată, în aşa fel încât să nu 
permită accesul persoanelor străine, în timpul efectuării lucrărilor. Montarea şi demontarea schelei, 
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efectuarea lucrărilor pe schelă, dotarea lucrătorilor cu echipament de protecţie şi scule 
corespunzătoare, intră în obligaţia conducătorului de şantier. 

În caz de accident, datorită nerespectării instrucţiunilor de montare şi utilizare a schelei,sau 
din cauza nerespectării instrucţiunilor de protecţia muncii, întreaga răspundere revine 
conducătorului de şantier, respectiv acelor, care nu au respectat instrucţiunile de mai sus. 
 

EXTRAS DIN NORME GENERALE DE PROTECŢIA MUNCII 
 

CAPITOLUL VII 
Echipamente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălţime 

Secţiunea I Generalităţi 
ART.412. Dacă lucrul temporar la înălţime nu poate fi efectuat în condiţii de securitate şi în condiţii 

ergonomice adecvate, de pe o suprafaţă convenabile, trebuie alese cele mai adecvate echipamente 
tehnice pentru a se asigura şi menţine condiţile de lucru nepericuloase. Trebuie acordat prioritate 
măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală. Dimensiunea 
echipamentului tehnic trebuie adaptată naturii lucrării de executat, dificultăţilor previzibile şi să 
permită circulaţia fără pericol. Cel mai potrivit mijloc de acces la locurile de muncă pentru lucrul 
temporar la înălţime trebuie ales în funcţie de frecvenţa sa de utilizare, de înălţimea atinsă şi de 
durata utilizării. Alegerea făcută trebuie să permită evacuarea în caz de pericol iminent. Trecerea 
într-un sens sau altul, între un mijloc de acces şi platforme, planşee sau pasarele nu trebuie să 
genereze riscuri suplimentare de cădere. 
ART.413. Scările nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la înălţime decât în condiţiile în care, ţinând 

seama de prevederile art. 412, utilizarea altor echipamente tehnice mai sigure nu este justificată din 
cauza nivelului redus de risc şi din cauza, fie a duratei reduse de utilizare, fie a caracteristicilor 
existente ale spaţiului de acces pe care angajatorul nu le poate modifica. 
 ART.414. Pot fi utilizate metode de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor numai în cazurile 

în care, în funcţie de aprecierea riscului, lucrarea respectivă poate fi executată în condiţii de 
securitate şi/sau nu este justificată utilizarea unui echipament tehnic mai sigur. 

Ţinând seama de aprecierea riscului şi, în special, în funcţie de durata lucrului şi de 
restricţiile de natură ergonomică, trebuie prevăzut un scaun dotat cu accesoriile corespunzătoare. 
ART.415. În funcţie de tipul de echipament tehnic ales pe baza punctelor precedente, trebuie 

indentificate măsurile adecvate de reducere a riscurilor pentru angajaţi, riscuri inerente acestui tip de 
echipament. Dacă este necesar, trebuie prevăzută instalarea unor mijloace de protecţie împotriva 
căderilor. Aceste mijloace trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare care să oprească 
sau să împiedice căderile de la înălţime şi să prevină, în limitele posibilului, producerea de leziuni 
angajaţilor. Mijloacele de protecţie colectivă împotriva căderilor nu trebuie să fie întrerupte decât în 
dreptul punctului de acces al unei scări mobile sau fixe. 
ART.416. Atunci când executarea unei lucrări specifice necesită îndepărtarea temporară a unei 

mijloc de protecţie colectivă împotriva căderilor, trebuie luate măsuri de securitate compensatori, 
eficiente. Lucru nu poate fi efectuat fără adoptarea prealabilă a acestor măsuri. Imediat după ce 
lucrarea specifică a fost terminată, definitiv sau temporar, trebuie montate la loc mijloacele de 
protecţie colectivă împotriva căderilor. 
ART.417. Lucrul temporar la înălţime trebuie efectuat numai atunci când condiţiile meteorologice 

nu periclitează securitatea şi sănătatea angajaţilor. 
Secţiunea 2 
Utilizarea scărilor 
ART.418. Scările vor fi amplasate astfel încât să le fie asigurată stabilitatea în timpul utilizării. 

Picioarele scărilor portabile se vor amplasa pe un suport stabil, rezistent, de dimesiuni 
corespunzătoare şi imobil astfel încât treptele să rămână în poziţie orizontală. Scările suspendate, cu 
excepţia celor din frânghie vor fi fixate în mod sigur, astfel încât să nu se deplaseze şi să fie evitată 
orice mişcare de balans. 
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ART.419. Alunecarea picioarelor scărilor portabile va fi împedicată în timpul utilizării, fie prin 
fixarea părţii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fin prin orice alt dispozitiv antiderapant sau 
procedeu de egală eficienţă. Scările de acces trebuie să aibă o lungime astfel încât să depăşească în 
mod suficent nivelul de acees, cu excepţia situaţiei în care au fost luate măsuri care să garanteze o 
ficsare sigură. Scările articulate sau scările culisante trebuie utilizate astfel încât să fie împedicată 
mişcarea relativă între subansamble. Scările mobile trebuie imobilizate înainte de urcarea pe ele. 
ART.420. Scările trebuie utilizate astfel încât, în orice moment, angajaţii să aibă posibilitatea de 

prindere cu mâna şi un suport de siguranţă. În special, purtarea cu mâna a sarcinilor pe o scară nu 
trebuie să împiedice menţinerea unei prinderi sigure cu mâna. 
Secţiunea 3 

Utilizarea schelelor 
ART.421. Atunci când nu este disponibil brevierul de calcul al schelei alese sau nu sunt prevăzute 

în aceasta configuraţiile structurale avute în vedere, trebuie efectuat un calcul de rezistenţă şi de 
stabilitate, cu excepţia cazului în care această schelă este asamblată prin respectarea unei 
configuraţii tip, general recunoscute. 

Art.422. În funcţie de complexitatea schelei alese, trebuie întocmit, de către o persoană 
competentă, un plan de montare, utilizare şi demontare. Acest plan poate avea forma unui plan 
general, complet de planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective. 
ART.423. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate împotriva pericolului de alunecare, 

ori prin fixare pe suprafaţa de sprijin, ori prin alt procedeu de egală eficienţă, iar suprafaţa de sprijin 
să aibă o capacitate portantă satisfăcătoare. Trebuie asigurată stabilitatea schelei. Trebuie prevenită, 
cu ajutorul unor dispozitive adecvate, deplasarea neaşteptată a schelelor pe roţi, în timpul lucrului la 
înălţime. 
ART.424. Dimensiunile, forma şi dispunerea platformelor unei schele trebuie adaptate naturii de 

executat şi corespunzătoare sarcinilor pe care trebuie să le suporte şi să permită lucrul şi circulaţia în 
securitate. Platformele schelelor trebuie montate astfel încât componentele lor să nu se deplaseze în 
cazul utilizării normale. Între componentele platformelor şi mijloacele verticale de protecţie 
colectivă împotriva căderilor nu trebuie să existe goluri periculoase.  
ART.425. Atunci când unele părţi ale unei schele nu sânt gata de întrebuinţare, de exemplu în 

timpul montării, demontării sau modificărilor, aceste părţi trebuie semnalizate prin panouri de 
avertizare de pericol general, conform reglementărilor în vigoare şi vor fi delimitate în mod 
corespunzător prin obstacole fizice care să împedice accesul în zona periculoasă.  
ART.426. Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substanţial decât sub supravegherea 

unei persoane competente şi de către angajaţi care au fost instruiţi corespunzător şi conform 
operaţiilor prevăzute, referitor la riscurile specifice, în conformitate cu art. 286 şi insistându-se în 
special asupra: 

a) înţelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei 
respective; 
b) securităţii în timpul montării, demontării sau modificării schelei respective; 
c) măsurile de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor; 
d) măsurilor de securitate în cazul schimbării condiţiilor meteorologice care ar putea prejudicia 

securitatea schelei respective; 
e) condiţiilor referitoare la sarcina admisibilă; 
f) oricărui alt risc pe care îl pot include operaţiile de montare, demontare şi modificare. 

Conducătorul locului de muncă şi angajaţii respectivi trebuie să aibă la dispoziţie planul de 
montare şi demontare la care se face referire la art.422, în special toate instrucţiunile pe care acestea 
le poate cuprinde.  

Secţiunea 4 
Tehnici de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor  
ART.427. La utilizarea tehnicilor de acces şi de poziţionare cu ajutorul frângiilor trebuie 

respectate următoarele condiţii: 
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a) sistemul trebuie să includă cel puţin două frânghii ancorate separat, una constituind 
mijlocul de acces, de coborâre şi de susţinere (frânghie de lucru) şi cealantă mijlocul de 
asigurare (frânghie de securitate); 

b) angajaţii trebuie dotaţi cu o centură complexă corespunzătoare, să o utilizeze şi să fie legaţi 
prin această centură la frânghia de securitate; 

c) frânghia de lucru trebuie echipată cu un dispozitiv de coborâre şi urcare sigur şi să includă 
un sistem de autoblocare care să împiedice căderea utilizatorului în cazul în care acesta şi-
ar pierde controlul mişcărilor. Frânghia de securitate trebuie echipată cu un dispozitiv 
mobil de oprire a căderii care să însoţească angajatul în timpul deplasării; 

d) uneltele şi celălante accesorii pe care le utilizează un angajat trebuie legate de centura complexă 
sau de scaunul angajatului sau ataşate printr-un alt mijloc corespunzător; 

e) lucrul trebuie organizat şi supravegheat în mod corect astfel încât angajatul să-i poată fi dat un 
ajutor imediat, în caz de urgenţă; 

f) angajaţii respectivi trebuie, conform art. 286 să primească o instruire corespunzătoare şi 
specifică operaţiilor avute în vederea, în special asupra procedurilor de salvare. 

În situaţiile excepţionale în care, ţinând seama de evaluarea riscurilor, utilizarea unei a doua 
frânghii ar mări periculozitatea lucrului, poate fi permisă utilizarea unei singure frânghii în condiţiile 
în care au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securităţii, în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 
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