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CAP. I - ZUGRAVELI 
(conform listei de cantitati de lucrari; conform tablou de finisaje) 

 

1. GENERALITATI 
1.1. Prevederile prezentului capitol se refera la lucrarile de zugraveli exterioare ale cladirilor, indiferent de compozitia lor si 

de natura suprafetelor pe care se aplica, cit si la lucrarile de tapete ce se aplica in interiorul incaperilor. Tipul 
zugrăvelilor  solicitate a fi realizate în cadrul proiectului dat sunt cele specificate în listele de cantități 
de lucrări. 

 2. STANDARDE SI NORME DE REFERINTA 
 2.3. C3 - 76 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de zugraveli  

În completarea caietelor de sarcini se vor toate respecta cerințele de transport și execuție ale 
producătorului fiecărui produs folosit. 

 3.  MOSTRE SI TESTARI  
 3.1. Materialele prevazute in proiectul tehnic si cele puse in opera vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si 
normelor specificate in prezentul caiet de sarcini la pct.4. 
 3.2. Conducatorul tehnic al lucrarii va verifica daca materialele au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca 
sint corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului. 
 3.3. Inlocuirea de materiale nu este permisa decit cu acordul scris al investitorului si proiectantului. 

În completarea caietelor de sarcini se vor toate respecta cerințele de transport și execuție ale 
producătorului fiecărui produs folosit. 

 4.  MATERIALE 
 4.1. Materialele utilizate la executarea zugravelilor lavabile 
   - amorsa pentru vopsea lavabila 
   - vopsea lavabila de exterior culoare albastru şi magenta 
  

 5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, PENTRU MATERIALE SI PRODUSE 
 5.1 Livrarea vopselei lavabile se face in găleţi . Amorsa va fii livrata in bidoane de plastic. 
 Depozitarea se va face in locuri ferite de orice sursa de incendiu. 
 

 6.  EXECUTIA LUCRARILOR 
 
 6.1. OPERATII PREGATITOARE 
 6.1.1. Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli toate lucrarile si reparatiile de tencuieli, trebuie sa fie terminate. 
  
 6.1.2. In vederea finisarii cu zugraveli de lavabilă, suprafetele trebuie sa fie driscuite cit mai fin, astfel ca urmele de drisca 
sa fie cit mai putin vizibile, toate reparatiile necesare trebuie sa fie executate ingrijit, terminate si uscate. 

6.1.3. In cazul suprafetelor tencuite sau de beton plane si netede (exemplu: panouri mari) toti porii ramasi de la turnare 
sau gaurile survenite de la transport, montaj ori turnare (in cazul peretilor din beton monolit) se vor umple cu mortar de ciment-var, 
dupa ce in prealabil borurile si dungile iesinde in relief au fost indepartate astfel ca sa rezulte suprafete netede. De asemenea, 
petele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de slefuit sau cu perii de sirma. 
 Suprafata se va curata bine de praf, pentru a se asigura aderenta stratului din finisaj pe suprafata suport. 
 6.1.4. In cazul suprafetelor de zidarie netencuita, care urmeaza sa fie zugravite direct, se vor curata cu atentie stropii si 

resturile de mortar si se vor completa rosturile care prezinta goluri in mortar. 
  
. 6.2. CONDITII CLIMATICE 
 6.2.1. Zugravelile  se vor executa numai la o temperatura a aerului, in mediul ambiant de cel putin + 5 grade C, in cazul 
vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri. Acest regim se va mentine tot timpul executarii lucrarilor si cel putin inca 8 ore pentru 
zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri, dupa executarea lor. 
 6.2.2. Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii (in conditii 
de temperatura care sa permita uscarea suprafetelor. De asemenea, se va evita lucrul la fatade in orele de insorire maxima, sau 
vint puternic, pentru a evita uscarea accelerata si craparea peliculelor. 
 6.2.3. Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli i se va verifica daca suprafetele suport au atins umiditatea de regim 
(suprafetele de beton sau zidarie tencuita 3% si suprafetele gletuite 8%). Aceasta se obtine in conditii obisnuite (umiditate relativa 
a aerului de 60% si temperatura + 18...20 grade C). Dupa cca 30 zile de la executarea mortarelor, si dupa circa 2 saptamini de la 
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executarea gletului. 
 Umiditatea se verifica cu aparatul electric tip “Hygromette” bazat pe principiul variatiei rezistivitatii electrice a materialelor, 
functie de umiditatea lor, sau cu un alt aparat similar (aparatul cu carbid tip C.M.). 
 In cazul cind pe santier nu se gasesc aparatele indicate se poate verifica daca stratul suport de mortar sau beton s-a uscat 
suficient prin urmatoarea metoda: cu ajutorul unei pensule curate se aplica pe o portiune mica (cca 2 x 5 cm) din suprafata suport 
a solutiei de fenolftaleina in alcool, in concentratie de 1%; daca portiunea respectiva se coloreaza in violet sau in roz intens, stratul 
suport are o umiditate mai mare de 3%. 
 6.2.4. Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafetele care se vopsesc nu trebuie sa fie mai mare de 6 
grade C, pentru a evita condensarea vaporilor. 
  
 6.3. DESCRIEREA LUCRARILOR 

6.3.1. Aplicarea zugravelii 
 - La zugravirea peretilor se delimiteaza de la inceput suprafetele care trebuie sa fie zugravite diferit, prin trasarea unor linii 
subtiri intre suprafetele respective (de exemplu intre tavan si pereti). Zona imediat invecinata liniei de demarcatie se zugraveste cu 
o pensula. 
 - In cazul zugravirii manuale, intinderea straturilor se va face purtindu-se bidineaua pe directii perpendiculare, la plafoane 
ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra) iar la pereti in sens orizontal. In timpul lucrului se vor evita depunerile 
la fundul vasului. 
 - Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea celui precedent. 
 - Zugravirea manuala se va face concomitent de catre doi zugravi, unul executind zugravirea partii superioare a peretelui 
de pe scara dubla, iar celalalt zugravind de pe pardoseala partea inferioara a peretelui, pentru a se evita aparitia de dungi la locul 
de imbinare. 
 - In cazul unor incaperi in care se executa lambriuri in vopsea de ulei (bai, bucatarii, spalatorii, sali de clase, etc), se 
zugraveste mai intii partea superioara a peretelui impreuna cu tavanul, iar apoi se executa lambriul in ulei. Limita de demarcatie se 
trage cu culoare de apa, asa cum s-a indicat mai sus. 
  fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent; 
 - Dupa terminarea lucrului se va spala aparatul atit in interior cit si in exterior precum si furtunul si pulverizatorul, prin 
introducerea unei cantitati de apa in interiorul aparatului, creindu-se din nou presiunea. 
 - La zugravirea fatadelor, pentru a se impiedica uscarea brusca si cojirea zugravelilor, se evita aplicarea acestora pe soare 
puternic, aplicarea se va face in primele ore ale diminetii sau dupa amiaza (in lunile de vara. In cazul cind este necesar sa se 
lucreze pe timp insorit, suprafata se va uda cu apa in prealabil. 
  
6.4. ABATERI LA TOLERANTE SI VERIFICARILE ACESTORA 
 
 A/ PREVEDERI GENERALE 
   6.4.1. Zugravelile fiind lucrari destinate a ramine vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricind, 
chiar dupa terminarea intregului obiect si in consecinta nu este necesar a se incheia proces verbal de lucrari ascunse. 
 6.4.2. Certificarea calitatii suportului, pe care se aplica zugravelile, se va face in cadrul verificarii executarii acestui suport 
(tencuieli, zidarii, betoane, gleturi, elemente de timplarie din lemn sau metalica, elemente de instalatii, etc.). Este interzis a se 
incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli, inainte ca suportul, in intregime sau succesiv pentru fiecare portiune sa fi fost 
verificat cu atentie de catre seful punctului de lucru privind indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport (aspect, 
umiditate, rezistenta). 
 6.4.3. Verificarea calitatii zugravelilor, se va face numai dupa uscarea lor completa. 
 6.4.4. Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli, este necesar a se verifica daca au fost executate si receptionate toate 
lucrarile destinate a le proteja (de ex.invelitori, streasini, etc) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (de 

ex.conducte pentru instalatii, timplarii, etc) precum si ca au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri, console, suporti pentru 
obiecte sanitare, sau elemente de incalzire, coltare, etc). 
 6.4.5. Toate materialele pot fi introduse in lucrare numai daca in prealabil s-a verificat de catre conducatorul tehnic al 
lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca sint corespunzatoare normelor respective si corespund 
paletarului coloristic dat in proiect. 
 6.4.6. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, prevazuta in 
prescriptii tehnice, utilizarea retelelor si compozitiei amestecurile indicate in aceleasi prescriptii, precum si aplicarea straturilor 
succesive necesar a se urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste (de ex.prin vint, insorite) spalarii prin ploaie 
sau inghetarii, surse de praf sau vapori cu substante chimice. 
 6.4.7. Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari, se vor face cel putin cite una la fiecare incapere si 
cel putin una la fiecare 100 m2. La receptia preliminara se va efectua direct de catre comisie aceleasi verificari dar cu o frecventa de 
minimum 1/5 din frecventa precedenta. 
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B/ VERIFICARI PE FAZE DE LUCRARI 
 6.4.8. Prin examinarea vizuala se verifica urmatoarele: 
 a) Corespondenta zugravelilor  exterioare cu prevederile proiectului si cu dispozitiile ulterioare. 
 b) Aspectul suprafetelor zugravite trebuie sa aiba un ton de culoare uniforma, sa nu prezinte pete, scurgeri, stropi, basici si 
cojiri, fire de par sau urme de la pensula sau bidinea; urmele de bidinea sint admise numai daca sint vizibile pina la o distanta de 
cel mult 1 m la suprafata zugravita; nu se admit corecturi sau retusari locale care distoneaza cu tonul general, chiar la distante mai 
mici de 1 m, pe suprafete finisate prin stropire trebuie ca stropii sa fie repartizati uniform, afara de cazul cind prin conditiile speciale 
ale lucrarii s-a prescris o repartizare neuniforma. 
 6.4.9. Aderenta zugravelilor interioare si exterioare se va constata prin frecare usoara cu palma pe perete. O zugraveala 
aderenta nu trebuie sa se ia pe palma. 
 6.4.10. Rectilinitatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul si la nevoie cu un dreptar de lungime adecvata. Ele 
trebuie sa fie fara innadiri si de o latime uniforma pe toata lungimea lor. Se admit la un perete cel mult doua devieri izolate, care sa 
nu se abata de la linia dreapta cu mai mult de 2 mm. 

 
7. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI 

 7.1. Receptia lucrarilor de zugraveli  se va face numai dupa uscarea lor completa. 

 
8. MASURAREA SI DECONTAREA 

 8.1. Zugravelile, se vor plati la metru patrat conform planselor, antemasuratorilor si listelor de cantitati de lucrari cuprinse 
in proiectul tehnic. 
  

 9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII 
 8.1. 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. 

 

întocmit, 

arh. Florin Ciorgovean 
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CAP. II TENCUIELI 
(conform listei de cantitati de lucrari, conform tabloului de finisaje si fatade) 

 
1. GENERALITATI 

Acest capitol cuprinde specificatiile ce trebuie respectate la executia lucrarilor de realizare a tencuielilor exterior. 

2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
La lucrarile de tencuieli se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta: 
Standarde si Normative privind tehnologia si criteriile de performanta: 
• NE 001-96: Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri 
• C 149-87: Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton si beton armat 
• C 56-85: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii. 

• C 16-84: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii. 
• C 18-83: Normativ pentru executarea tencuielilor umede 
• C 17-82: Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala 
• P 104-83: Instructiuni tehnice pentru ambalarea, manipulartea, transportul, depozitarea si punerea in opera a elementelor din 
beton celular autoclavizat 
Standarde si Normative privind criteriile de performante ale materialelor: 
• STAS 1030-85: Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala 
• SR EN 1008 :2003: Apa pentru betoane si mortare 
• STAS 545/1-80: Ipsos pentru constructii. 
• SR EN 459-1:2003: Var hidratat in pulbere pentru constructii 
• STAS 2634-80: Mortare obidnuite pentru zidarie si tencuieli.Metode de incercare in stare proaspata si intarita 
• STAS 146-80: Var pentru constructii 
• STAS 1667-76 : Agregate naturale grele, pentru betoane si mortare. 

 
3. MATERIALE PRINCIPALE UTILIZATE 

Mortare pentru tencuieli (amestecuri de liant, nisip si apa, aditivi, adezivi, coloranti): 
-dozajele se vor stabili conform C 17-82: Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala 
-dozaje uzuale pentru mortare de tencuieli vor respecta proportiile: 
 Materiale pentru 1 mc mortar de tencuială: 

   Marca și 
notația 

Ciment Var 
hidratat 
Var 
pastă 
sau slam 
de carbit 

Var pastă 
sau slam de 
carbit 

Nisip Ipsos 

Destinatia 
incaperii sau 
strat ului 
tencuielii 

Tipul de 
mortar 

  F25 M30 V   V   V  V 

    kg kg  mc kg  mc kg  kg  

Tencuieli 
şlefuite 

Pe baza de 
ciment 

Ciment M100T  385 1    1,25 1550 3   

Sprit exterior 
pe zidarie de 
B.C.A. 

Ciment-
var 

M100T  370 1 0,045 60 0,3 1,10 1350 3   

 
4. EXECUTIA LUCRARILOR DE TENCUIELI 

Solutii de tencuieli: 
• Tehnologia de executie a tencuielilor pe zidarie din BCA: 
-se completeaza colturile rupte, stirbiturile lipindu-se cu mortar de var-ciment-nisip (1-2-6); 
-tencuielile exterioare se aplica in trei straturi: 

1) sprit de 2-3 mm. din mortar de ciment-var-nisip (1-0,25-3) cu consistenta de 14-15 cm. 
2) grund de 1-2 cm. din mortar de var obisnuit 
3) tinci de 1-3 mm. dim mortar de var obisnuit. 

• Tehnologia de executie a tencuielilor pe beton: 
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-se realizeaza urmatoarele straturi: 
1) spritul se executa din lapte de ciment (eventual cu adaos de nisip) 
2) nu se aplica grund 
3) tinciul se aplica direct pe sprit 

• Tehnologia de executie a tencuielior slefuite: 
-se executa la băncile din beton şi la yidăria de beton; 
-se executa fasii si stalpisori de ghidaj; 
- se aplica stratul vizibil din pasta de ciment-nisip cu drisca de otel cu care se face si netezirea; 
-se umezeste suprafata si se freaca cu drisca de otel  pana se obtine o suprafata neteda si lucioasa;. 
Executia generala a tencuielilor va cuprinde urmatoarele straturi: 

a)spritul (amorsaj) aplicat pe suprafata suport curatita si umezita; 
b)tinciul (strat de finisaj) se executa din mortar fin . 

 
Executia generala pe etape a straturilor tencuielilor cuprinde: 
1)Trasarea suprafetelor: 
-la suprafetele exterioare ale zidurilor cuprinde: 
**fixarea reperelor sau executarea stalpisorilor la pereti care consta in pozarea unor repere metalice de inventar intre martorii 
plantati; se vor utiliza stalpisori de tencuiala trasi pe martori.; trasarea rapida se obtine prin folosirea reperilor metalici de inventar; 
2)Aplicarea spritului(stratului amorsaj): 
-spritul se aplica continuu si are rolul de a acoperi intreaga suprafata si nu de a completa neregularitatile suportului;  
-spritul trebuie sa fie de acelasi tip cu mortarul  si va avea o consistenta de 1-2 cm.; 
-in functie de materialul suport se va aplica urmatorul sprit: 
*beton: se foloseste lapte de ciment (ciment cu apa) uneori cu mic adaos de nisip; 
**zidarie de BCA: spritul se face din mortar de ciment-var-nisip (1-0,25-3); 
3)Aplicarea tinciului: 
-in functie de modul de prelucrare si finisare a suportului, grosimea tinciului va varia astfel: 
a)tencuieli şlefuite:1-3 mm 
b)tencuieli pe B.C.A.:1-3 mm 
-mortarul pentru tinci se va prepara din nisip cu granule pana la 1 mm iar consistenta va fi de 12-14 cm; inainte de aplicare se 
recomanda trecerea printr-o sita cu diametrul ochiului de 1,5 mm; 
-tinciul se aplica pe suprafete mici cu canciocul sau mistria si se intinde imediat cu drisca dreptar; dupa zvantarea usoara se 
procedeaza la netezire cu drisca operatia facandu-se stropind stratul aplicat cu apa cu bidineaua. 

 
5. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE 

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de documente 
de calitate, de conformitate si de Agremente Tehnice (acolo unde este cazul). 
Manipularea si transportul vor asigura nedeteriorarea.  
La depozitare se vor lua masuri de acoperire, protectie impotriva umezirii si inghetului. 
 

6. CONTROLUL CALITATII 
Controlul calitatii tencuielilor va tine seama de: 
- nivelul admisibil si metodele de verificare ce sunt cuprinse in C56-85 Anexa VIII.1 din Caietul VIII si P 104-83: ,,Instructiuni 
tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si acoperisurilor din elemente de b.c.a.” 
- receptia pe faze de lucrari se face prin verificari dar cel putin o data pentru 100 mp pentru: 

• rezistenta mortarului 
• numarul de straturi aplicat si grosimile respective 
• aderenta la suport 
• planeitatea si corectitutinea muchiilor 
• dimensiunile, pozitiile elementelor decorative si corectitudinea executarii acestora 
Tencuielile fiind lucrari destinate - in general - a ramane vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata 
oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect si in consecinta nu este necesar a se incheia procese verbale de lucrari ascunse, ci 
numai pentru fazele de lucrari; fac exceptie tencuielile aplicate in interiorul unor recipienti in care accesul ulterior este imposibil. 
Este interzis a se incepe executarea altor lucrari de tencuire, inainte ca suportul 
– in intregime sau succesiv pentru fiecare portiune ce urmeaza a fi tencuita 
– sa fi fost verificat si receptionat conform intreuctiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. Verificarea calitatii 
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tencuielilor are ca scop principal depistarea defectelor care dapasesc abaterile admisibile, in vederea efectuarii remediarilor si a 
luarii de masuri pentru ca defectele sa nu se mai repete in continuare. 
Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor conform C 56-85 
Denumirea defectului Tencuiala bruta Tencuiala driscuita Tencuiala gletuita Tencuieli la fatade 

la cladiri civile 
Tencuieli 
industriale 

Feta 
vazute 
la 
lucrari 
de arta 

Umflaturi. Ciuputiri. Fisuri. 
Lipsiri la glafurile 
ferestrelor. La pervazuri. 
Plinte obiecte sanitare 

Max. una de pama 
la 4cm2 la fiecare 
1m2 

Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se 
admit 

Zgrunturi mari(pana la max 
3mm)basici si zgarieturi 
adanci formate la driscuire 
la stratul de acoperire 

Max. 2 la 1 m2 Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se 
admit 

Neregularitati ale 
suprafetelor la verificarea 
cu dreptarul de 2 m 
lungime 

Nu se verifica Max.2neregularitati 
in orice directie, 
avand adancimea 
sau inaltimea pana 
la 2 mm 

Max.2neregularitati 
in orice directie, 
avand adancimea 
sau inaltimea pana 
la 1 mm 

Max.2neregularitati 
pe 1 m2 in orice 
directie, avand 
adancimea sau 
inaltimea pana la 
2mm 

Max.3neregularit 
ati in orice 
direstie, avand 
adancimea sau 
inaltimea pana 
la 3mm 

Nu se 
admit 

Abateri de la verticala a 
tencuielilor peretilor 

Max. cele admise 
pentru elementul 
suport 

La tencuieli 
interoare max 1 
mm/m si max.3 
mm pe toata 
inaltimeaincaperii; 
la tencuieli 
exterioare max 2 
mm/m si maxim 
20 mm pe toata 
inaltimea cladirii 

Pana la 1 mm/m si 
max. 2 mm pe toata 
inaltimea incaperilor 

Maxim 2 mm/m si 
max 20 mm pe 
toata inaltimea 
cladirii 

Maxim cele 
admise pentru 
elementul 
suport 

Nu se 
admit 

Abateri fata de orizontala a 
tencuielilor tavanelor 

Nu se verifica Pana la 1 mm/m si 
max. 3 mm de la o 
latura la alta 

Pana la 1 mm/m si 
max. 2 mm intr-o 
incapere sau in 
limitele suprafetei 
orizontale marcate 
de grinzi nervuiri, 
centuri 

Nu se verifica Nu se verifica Nu se 
admit 

Abateri fata de verticala 
sau orizontala a unor 
elemente ca intranduri, 
iesinduri,glafuri,ornamente, 
pilastri, coloane, muchii, 
briaie, cornise, solbancuri, 
ancadramente, etc. 

Max. cele admise 
pt elementul 
suport 

Pana la 1 mm/m si 
maximum 3 pe 
toata inaltimea sau 
lungimea 

Pana la 1 mm/m si 
maximum 2 pe toata 
inaltimea sau 
lungimea 

Pana la 2 mm/m si 
maximum 5 pe 
toata inaltimea 
unui etaj 

Pana la 3 mm/m Nu se 
admit 

Abateri fata de raza, la 
suprafete curbe 

Nu se verifica Pana la 5 mm Pana la 3 mm Pana la 5 mm Pana la 6 mm Nu se 
admit 

7.  VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI 
Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari, se fac una cite una la fiecare incapere si cel putin una la fiecare 
100 m2. La receptionarea preliminara se efectueaza direct de catre comisie, aceleasi verificari, dar cu o frecventa de minimum 1/3 
din frecventa precedenta. 
Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual de catre comisia de receptie, cercetind suprafata tencuita, forma 
muchiilor, scafelor si profilurilor. Suprafetele netencuite trebuie sa fie uniforme ca prelucrare, sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, 
impuscaturi provocate de granulele de var nestins, urme vizibile de reparatii locale. De asemenea, se va controla corespondenta 
mortarului (cu praf de piatra, gris de marmura, terasit, etc) precum si a modului de prelucrare a fetei vazute cu prevederile din 
proiect sau cu mostre aprobate (tencuieli cu glet, buciardate, spituite, etc). 
Verificarea suprafetelor tencuite ale scafelor pentru lumina indirecta se va face seara, cu ajutorul unei lampi electrice asezata in 
imediata apropiere a suprafetei, pentru a scoate in evidenta toate defectele. 
Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor, glafurile ferestrelor, etc., trebuie sa fie vii, sau 
rotunjite, drepte, verticale sau orizontale. 
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Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, portiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu timplaria, in 
spatele radiatoarelor, etc. 
Suprafetele tencuielilor decorative trebuie sa prezinte portiuni de prelucrare, culoare si nuante neuniforme, cu urme de opriri ale 
lucrului, cu fisuri, pete, zgirieturi, etc. 
Solbancurile si diferitele profiluri trebuie sa aiba pantele spre exterior, precum si o executie corecta a lacrimarului. 
Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin asezarea acestuia in orice directie pe 
suprafata tencuita si masurarea golurilor intre dreptar si tencuiala. 
Verificarea verticalitatii si orizontalitatii suprafetelor (cu exceptia tencuielilor pe bolti inclinate, pe cupole, etc) si a muchiilor, se va 
face cu dreptarul, bolobocul si cu firul cu plumb. Abaterile nu trebuie sa depaseasca pe cele admisibile. 
Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la tencuieli gletuite si se va aprecia prin plimbarea pe suprafetele 
respective. 
Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin baterea unor cuie la zonele respective sau prin sondaje speciale, care se face in 
locurile mai putin vizibile, pentru a nu strica aspectul tencuielilor prin reparatii ulterioare. 
Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica in general numai prin ciocanirea cu un ciocan de lemn: un sunet 
“gol” arata desprinderea tencuielilor si necesitatea de a se reface intreaga suprafata dezlipita, in cazuri speciale aderenta la suport a 
tencuielilor se va face si prin extrageri de carote din tencuiala. 

8. RECEPTIA LUCRARILOR 
Pentru controlul calităţii lucrarilor executate si receptia lor se vor avea în vedere următoarele acte normative, ce reglementează 
această activitate: 
• normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, C56-85 
• Legea 10/1995; 

9. MASURATOARE SI DECONTARE 
Tencuielile se vor plati la metru patrat de tencuiala si mortarele la metru cub conform planselor, antemasuratorilor si listelor de 
cantitati de lucrari cuprinse in proiectul tehnic. 

10. MĂSURI NTS ŞI PSI 

La executarea lucrărilor de zidărie se vor avea în vedere urmatoarele acte normative ce reglementează aceste cerinţe: 
• Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii ord. MLPAT 9/N/15.III 1993. 
• Norme tehnice de proiectare şi realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului ; P118-99, (BC 10-96). 
• Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor; MI 381/93, MLPAT 7/N/93. 
• Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii, C300-94, (BC 9-94). 
• Orice alt act/protocol care reglementează şi stabilesc măsuri NTS şi PSI stabilit între antreprenor şi investitor pentru lucrările ce se 
execută în incinte de folosinţă comune. 

11. OBSERVATIE 
Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet in conditiile oferirii unor solutii din partea executantului 
propuse spre aprobare si insusite precum si in cazul implementarii in timp util a altor solutii noi eficiente economic. 
Pentru îmbunătățirea calității lucrărilor de construcții executate și pentru eficientizarea acestora proiectantul proiectantul recomandă 
folosirea de tehnici și tehnologi de execuție/ punere în operă în concordanță cu materialul suport, calitatea suprafețelor suport și 
nivelul de calitate solicitat de căttre beneficiar. 
Astfel execuția tencuielilor în cadrul proiectului dat se va realiza mecanizat folosind materiale și tehnici de punere în operă 
prezentate în cadrul prezentului caiet de sarcini. 
Prezentului caiet de sarcini i se pot atasa sau nu anexe nenumerotate pentru operativitatea consultarii continand tolerante, abateri 
admisibile, extrase din ,,Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente” C56-85. 

 

întocmit, 
arh. Florin Ciorgovean 
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Cap.V  
 lucrărilor de zidărie cu elemente din beton celular autoclavizat 

 

 1.Generalităţi 

Documentația prezintă într-un cadru general tehnologia lucrărilor de zidărie cu elemente 

de BCA, pentru zidării exterioare. 

 

 Obiectul specificaţiei 

Zidării executate la pereţi  exteriori cu elemente din beton celular autoclavizat; 

Realizare măşti şi protecţii cu elemente de placare BCA; 

Utilizare mortare şi accesorii pentru zidării BCA. 

Concepte de bază 

Se va alege corect lăţimea şi tipul de elemente folosit pentru conformarea zidăriilor şi se 

vor avea în vedere următoarele: 

- pereţii neportanţi  exteriori trebuie să reziste la propria lor greutate, la sarcinile date 

de  finisaje, la presiunea vântului şi la alte solicitări rezultate din funcţiunile spaţiilor 
pe care le închid; 
 1.1 Mostre şi testări 

 Se vor prezenta specificaţiile producătorului, mostre, precum şi certificatele care 
atestă verificarea conformităţii cu condiţiile specifice. În cazul testelor suplimentare, 

acestea se vor face la laboratoare autorizate şi vor fi realizate conform normelor în 

vigoare, iar costurile vor fi suportate de către contractor.               

 

  1.2 Materiale şi produse 

 Se vor folosi numai produse în conformitate cu proiectul de execuţie, cu normele 
şi standardele naţionale şi ale Comunităţii Europene în vigoare. Elementele de zidărie 

vor fi livrate, depozitate şi manipulate corespunzător astfel încât la utilizare nu vor 
prezenta fisuri, spărturi sau alte efecte care ar putea împiedica aşezarea lor 

corespunzătoare sau care ar afecta integritatea, rezistenţa sau durabilitatea 

construcţiei. 

 1.3 Livrare, depozitare, manipulare 

 Este foare importantă pregătirea atentă a şantierului, crearea de spaţii libere 

pentru depozitarea temporară şi manipulare, înaintea sosirii paleţilor cu blocuri de 

zidărie. 

 Amplasarea corectă a paleţilor de zidărie pe grosimi şi destinaţii, împreună cu o 

planificare a etapelor de zidire, poate salva timpii pierduţi la realizarea construcţiei. 

 Livrarea către şantier se recomandă a se face cu autospeciale cu braţ telescopic şi 
piesa de cuplare profil C. Paleţii vor fi manipulaţi şi asiguraţi astfel încât să nu se 
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deterioreze pe parcursul transportului. 

 Depozitarea în spaţii neprotejate a paleţilor se face pe suprafeţe netede şi solide 
având panta de scurgere 2÷3% pentru a se evita acumulările de apă pe termen lung, 

la baza acestora. În cazul în care folia protectoare a paleţilor a fost deteriorată în 
timpul transportului, se dispune protejarea acestora din momentul depozitării şi până la 

punerea în operă cu folie de PVC sau cu o prelată pentru a evita contactul cu apele 

meteorice. 

 Manipularea paleţilor este indicat a se realiza cu utilaje mecanizate cu prinderi 

specifice: 

- motostivuitoare cu furcă simplă; 
- macarale turn sau automacarale cu piesă de cuplare profil C. 
 Se recomandă sistarea lucrărilor pe timp de ploaie, zăpadă sau la temperaturi sub 

+5oC (cu excepția cazurilor în care se utilizează un mortar special de iarnă). 

 1.4 Tehnologia de execuție 

- Pregătirea stratului suport 

- După o curățare prealabilă a acestuia, se trece la verificarea 

planeității. Asigurați-vă că stratul suport al zidăriei este portant și 

cât mai plan. 
- Se va așeza un strat hidroizolator la baza zidăriei pe suport (soclu, planșeu de beton 

armat). Mortarul de egalizare 
- M5÷M10 (G) se va aşează peste stratul hidroizolator în grosimi de 2÷3 cm, în stare 

proaspătă. Se face o verificare prealabilă a cotelor de nivel al stratului suport. Pentru 

abateri acceptate (maxim 3 cm), se așează primul bloc în poziția cea mai înaltă și apoi 
ultimul bloc la același nivel pe aliniamentul peretelui. 

 Se va asigura orizontalitatea stratului de mortar.Dacă diferenţa de nivel a plăcii 
la cele două capete  ale zidului ce urmează a fi construit este mai mare de 3 cm, 

zidăria se va începe de la capătul cu cota cea mai joasă; ; blocurile se vor ajusta 

înainte de pozare, astfel primul va fi în plan orizontal. 

- prin tăiere înainte de pozare, astfel primul rost va fi în plan orizontal. Următorul bloc 

din alineament se așează în continuarea primului, ajustându-i poziția (dacă este 
nevoie se folosește ciocanul de cauciuc) până intră în contact cu blocul deja așezat și 

ajunge la același nivel cu acesta (se va verifica cu bolobocul). Operația se repetă 

până se ajunge la ultimul bloc din capătul zidului. 

 Folosirea mortarului în pat subţire 

- Se toarnă conţinutul unui sac (25 kg) în cca. 6,25 litri de apă (în funcție de anotimp) şi 

se omogenizează până la obținerea unei consistențe păstoase, omogene. După 5 
minute mortarul se amestecă din nou, după care se poate începe punerea în operă. 

Poziția elementelor se mai poate 
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- corecta timp de 10 minute de la înglobarea lor în zidărie. 

- La elementele de zidărie fără profilație nut și feder, rosturile verticale vor fi umplute cu 
mortar în pat 

- subțire. 

 1.5 Operaţiuni speciale 

 Armarea inferioară a golurilor de fereastră 

În cazul în care suportul zidăriei este elastic, se recomandă pozarea în mortar minim 
M5 a unei armături suplimentare Ř10mm așezată într-un șliț cu secțiune 40x40 mm 

trasat în rostul de sub rândul de blocuri pe care se va așeza tâmplăria. 

Scopul acestei soluții este înlăturarea pericolului de fisurare la 45° a colțurilor inferioare 

ale golului 

pentru fereastră. 

Armătura se va prelungi cu minimum 500 mm dincolo de limitele laterale ale golului. 

Ca soluție alternativă, în rostul de sub rândul de blocuri pe care se va așeza tâmplăria 
(cel de la bază golului) se va îngloba o plasă de armare din fibră de sticlă 145g/mp 

rezistentă la mediu alcalin pe toată grosimea zidului. Lungimea plasei va trece cu min. 

25 cm dincolo de fiecare din cele două limite laterale ale golului. 

 1.6 Pozarea buiandrugilor 

Se recomandă alegerea profilelor U pentru ușurarea execuției, reducerea punților termice 

și diminuarea costurilor, în funcție de specificul proiectului. 

Pregătiți sprijinirea temporară a buiadrugului cu o scândură susținută de popi, care se 

vor înlătura doar la atingerea maturității betonului. Pozarea buiandrugilor se realizează 

prin sprijinirea la cel 

puţin 25 cm de o parte şi de alta a golului dorit. Zona de rezem va fi constituită din 
elemente continue. Priza profilului U la elementele constructive adiacente se asigură prin 

aplicarea unui strat de mortar în pat subțire pe suprafețele de contact. 

 

 2. Controlul calitatii, abateri admise 

Verificarea calitatii lucrarilor se va face atat la terminarea unor etape (nivele), cat si la 

receptia lucrarii, prin verificarea: 

- Verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, 

planeitate etc) la elementele realizate. 
- Aspectul general si starea fiecarui element in parte. 

- Inventarierea tuturor procevelor-verbale de lucrari ascunse. 

- Corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect si executie (goluri, buiandrugi, 
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etc.) 

Cand datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial, 

investitorul si/sau Consultantul (dirigintele lucrarii) va decide demolarea si refacerea 

elementelor de zidarie necorespunzator executate fata de proiect si caietul de 

sarcini. 

Ca operatiune initiala trebuie verificate materialele componente: 

- blocurile de BCA - procentul de fractiuni sa fie max 15%, fara praf, fara impuritati; 

- mortarul - se verifica respectarea retetei din proiect, precum si consistenta fiecarei 
sarje; 

  Pe parcursul executiei zidariei se va verifica: 

- daca este respectata procedura tehnica de executie proprie contractorului; 

- calitatea materialelor in momentul punerii in opera; 

- daca se respecta proiectul tehnic; 
- daca se realizeaza teserea rosturilor; 

- daca verticalitatea zidariei este corespunzatoare; 
- daca se realizeaza planeitatea suprafetelor. 
   Verificari la terminarea lucrarilor de zidarie  

- Se vor efectua urmatoarele verificari: 

- aceleasi verificari ca in timpul executiei, dar cu o frecventa de 1/4. 
- daca executia zidariei s-a incadrat in abaterile admisibile. 

- daca s-au intocmit Procesul verbal de lucrari ascunse si Procesul verbal de receptie 

calitativa, corespunzatoare acestei etape. 

Abateri admise şi devieri de la cotele din planuri 

- Grosimea zidurilor : 

pereti din BCA: 5 - 10mm. 

- Marimea golurilor: pentru ziduri din BCA: 20mm. 

- Planeitatea suprafetelor: pentru ziduri portante: 3mm/m pentru ziduri neportante: 5mm/m 

- Verticalitatea suprafetelor si muchiilor: pentru ziduri portante: 3mm/m pentru ziduri 

neportante: 5mm/m 
- întocmit, 

- arh. Florin Ciorgovean 
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CAP. IV - PAVAJE DIN CAUCIUC NATURALĂ SAU DIN BETON PENTRU 

ÎMBRĂCĂMINȚI DE  PLATFORME ȘI TROTUARE 

1.   Generalităţi 

 

1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la proiectarea, executarea, verificarea calităţii şi la recepţia 

lucrărilor de pavaje pavele de cauciuc, fie din pavele prefabricate din beton. 

1.2. domeniul de utilizare  

  

Pavajele din pavele de beton se folosesc îndeosebi la: 

platforme industriale sau publice în localităţi; 

locuri de parcare şi staţionare pentru autovehicule de orice fel; 

Pavajele din cauciuc se folosesc îndeosebi la: 

Grădiniţe, terenuri de sport, locurile de joacă pentru a le spori frumuseţea şi a mari gradul de 

siguranţă, accidentele find mult mai puţin periculoase. 

 

1.3. Terasamente şi fundaţii 

Terasamentele se execută conform STAS 2914-84. Pavajele din pavele se aşează pe un substrat de 

nisip pregătit conform proiectelor de execuţie respectând condiţiile generale din STAS 6400-84. 

Pavajele din pavele se aşează prin intermediul unui substrat de nisip aşezat pe un strat de balastru de 

20 cm. În cazuri speciale (pavaje decorative, pavaje în rigole, pavaje în staţii de autobuze, etc) . 

2.   Condiţii tehnice 

2.1. Elemente geometrice 

Înălţimea pavajelor inclusiv grosimea stratului de nisip sau mortar de ciment trebuie să corespundă 

tabelului 1 din SR 6978-95, adică: 

Felul pavajului Înălţimea pavajelor 

[cm] 

Grosimea stratului de nisip 

[cm] 

Pietonal pavaj beton 6 4 

Pietonal pavaj de 

cauciuc 

5 5 

Pavelele din beton sunt de diferite forme şi dimensiuni funcţie de furnizor. Pentru folosirea acestor 

tipuri de pavele furnizorul trebuie să posede agrementare de la Ministerul Lucrărilor Publice si 

Amenajarea Teritoriului (MLPAT). 

Pavele din beton prin forma lor sunt de două tipuri: 

• pavele autoblocante; 

• pavele care nu sunt autoblocante. 

Grosimile minime sunt: 

• 8 cm pentru pavele ca îmbrăcăminţi carosabile; 

• 6 cm pentru pavele ca îmbrăcăminţi pentru trotuare (accidental carosabile). 

• 5 cm pentru pavelele din cauciuc 

Pavelele din beton care nu sunt autoblocante se pot folosi doar pentru trotuare şi curţi unde nu circulă 

vehicule grele. 
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În profil transversal bombamentul se realizează conform SR 6978-95, iar în profil longitudinal 

conform STAS 863-85. 

Pantele transversale sunt: 

• pentru pavaje din pavele cauciuc: 3%; 

• pentru pavaje  din beton: 2,5%; 

2.2. Denivelări şi abateri de la cotele prescrise în proiect 

Se admit denivelări în lungul drumului şi la pante transversale după cum urmează: 

Felul îmbrăcăminţii Denivelări maxime în lungul 

drumului sub dreptar de 3 

m 

[mm] 

Abateri limită la pantele 

transversale 

[mm/m] 

Pavaj din cauciuc 5 
 

Pavaj din beton 8   

2.3.  Pe sectoarele de străzi cu trotuare, încadrarea va fi constituită din bordurile trotuarelor. Bordurile 

se aşează pe o fundaţie de beton şi se rostuiesc cu mortar de ciment. 

Între pavaj de orice fel şi borduri se intercalează 1-2 şiruri de pavele aşezate în lung cu 1-2 cm mai jos 

decât pavajul, formând rigolă de scurgere a apelor. Această rigolă se execută pe fundaţie de beton şi 

rosturile se umplu obligatoriu cu mortar de ciment sau cu mastic bituminos. Trotuarele se execută la 

nivelul bordurilor spre rigolă. 

2.4. Aşezarea pavelelor 

Aşezarea pavelelor fasonate se face funcţie de tipul lor conform SR 6978-95. Aşezarea pavelelor din 

beton şi cauciuc se face conform schiţelor din proiecte cu rosturile ţesute care depind de forma specifică 

a pavelelor autoblocante sau nu. 

2.5. Materiale 

Materialele folosite la pavaje trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prescrise în standardele 

respective sau să posede certificatul de calitate al furnizorului în conformitate cu agrementarea MLPAT 

pentru cele din beton.  

Astfel: 

Piatră naturală pentru drumuri: SR 667-01; 

Agregate naturale neprelucrate pentru drumuri STAS 662-89; 

Filer de calcar STAS 539-79; 

Ciment Portland cu adaos de zgură SR 1500-96; 

Bitum pentru drumuri SR 754-99; 

Borduri din beton pentru trotuare STAS 1139-87; 

Masticuri bituminoase STAS 183-72. 

Cauciuc STEN1177. 
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3.   Prescripţii generale de execuţie 

3.1. Pavajele nu se vor executa pe fundaţii 

3.2. Aşezarea pavajelor pe nisip 

După executarea încadrărilor , se aşează un strat de nisip care se nivelează şi se pilonează, apoi se 

aşterne un al doilea strat de nisip afânat, în care se aşează pavelele sortate, fixându-le prin batere cu 

ciocanul. 

Aşezarea pavelelor de cauciuc se face cu cel puţin 1 cm mai sus decât cota finală a pavajului şi cu 2 cm 

mai sus în cazul pavajului de beton. 

După aşezarea pavelelor se face prima batere cu maiul la uscat, bătându-se bucată cu bucată, 

verificându-se suprafaţa cu dreptarul şi şablonul şi corectându-se eventualele denivelări. Se împrăştie 

apoi nisip pe toată suprafaţa pavajului, se stropeşte abundent cu apă şi se freacă cu peria, împingându-

se nisipul în rosturi până la umplerea lor. 

După această operaţie se execută a doua batere cu maiul şi se cilindrează cu un cilindru compresor de 

6,,,8 tone, după ce s-a aşternut un strat de nisip 1-1,5 cm grosime. 

Neregularităţile rămase după această operaţie, se suprimă prin scoaterea pavelelor şi revizuirea 

grosimii stratului de nisip, adăugându-se sau scoţându-se material. 

Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg.  

3.3. Umplerea rosturilor 

Umplerea cu nisip a rosturilor pavajului se execută cu nisip argilos care este periat şi udat. 

4.     Verificarea lucrărilor în timpul execuţiei 

4.1. Materialele vor fi verificate pentru a corespunde condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în 

standardele respective. 

Verificările şi determinările care nu pot fi executate pe şantier vor fi executate de un laborator de 

specialitate, pe probe luate conform prescripţiilor din standardele respective. 

4.2. Controlul executării lucrărilor trebuie făcut în permanenţă de organul de control tehnic. 

4.2.1. Înainte de executarea pavajelor, se va verifica dacă fundaţia îndeplineşte condiţiile prevăzute la 

pct. 3.2 din prezentul standard. 

4.2.2. Se vor verifica profilurile transversale şi longitudinale, denivelările, abaterile, mărimea rosturilor, 

încadrarea pavajelor conform prescripţiilor din prezentul standard. 

4.2.3. În profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, aşezat pe axa drumului 

sau străzii şi pe primul rând de pavele de lângă bordurile de încadrare sau de lângă rigolă. 

4.2.4. În profil transversal, verificarea se face cu un şablon având profilul drumului sau străzii. 

Verificarea se face din 25 în 25 m. 

4.2.5. Pentru măsurarea denivelărilor, se va folosi o pană gradată având lungimea de 30 cm, lăţimea 

de max. 3 cm şi grosimea la capete de 1,5 cm şi 9 cm. 

Pana are înclinarea de 1/4. 
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4.2.6. Verificarea cotelor în lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel. 

4.2.7. Rezultatele verificărilor vor fi trecute în evidenţele de şantier (cartea construcţiei, carnet de 

măsurători, registru de laborator etc.) care alcătuiesc documente de control. 

5.   Recepţia lucrărilor 

5.1. Recepţia preliminară a lucrărilor de pavaje se face în condiţiile respectării prevederilor legale în 

vigoare, a prevederilor din prezentul standard şi a datelor din proiectul lucrării. 

Pavajele se recepţionează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet 

terminate. 

 

Întocmit, 

 arh. Florin Ciorgovean 
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CAP. V - MONTARE BORDURI 

1. GENERALITĂŢI  

1.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE  

Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de montare borduri utilizate in 

scopul incadrarii imbracamintilor pentru trotuare, alei de pietoni, carosabile din cadrul 

lucrărilor de modernizare/ranforsare străzi in mediul urban. Prezentul caiet de sarcini 

cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea si controlul lucrărilor 

de montare borduri ce trebuiesc a fi executate conform prevederilor proiectului tehnic. 

 1.2. PREVEDERI GENERALE  

Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice 

corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

2. MATERIALE  

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul 

drumului la marginea imbracamintei, respectând proiectele de execuţie aferente si 

prevederile tehnice: SR 4032-1:2001, SR EN 1340:2004, SR EN 197-1:2011, SR 

662:2002, SR EN 12620+A1:2008, indicativ NE 012. Beton pentru montarea bordurilor 

C8/10 Borduri pentru carosabil tip Al Borduri pentru trotuar tip Bl Borduri rampa Nisipul 

natural spalat sort 0...4 mm Ciment Portland Apa  

2.1 ELEMENTE GEOMETRICE 

 

3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR  

Se sapa pamantul manual in vederea creerii spaţiului necesar executării fundaţiei. 

Latimea săpăturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20m. Fundul săpăturii 

va fi adus cu grija la cotele prevăzute in proiect si va fi compactata pentru a avea 95% 

din densitatea optima Proctor normal. In cazul unei săpături mai adanci fata de cota 

prescrisa, executantul trebuie sa compenseze diferenţa de cota prin creşterea grosimii 

fundaţiei bordurii. In cazul in care exista bordura se desface bordura existenta si se 

reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepţi, se intinde 

sfoara pentru stabilirea liniei bordurii si se alineaza bordura in lungul sforii. Se toarna 

betonul fundaţiei C 16/20 manual cu lopata cu circa 2÷3 cm mai sus decât cota 

necesara, pentru ca atunci cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completări cu 

mortar de ciment decât in mica masura. Betonul se toarna in asa fel incat suprafaţa lui sa 

asigure o aşezare corecta a bordurii. Bordurile se aseaza manual in funcţie de greutatea 

acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa urmareasca sfoara care 

materializeaza linia bordurii. Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5÷8 

mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub nivelul 

imbracamintilor de piatra cioplita. In profil longitudinal nu se admit denivelări mai mari 

decât ale imbracamintii asfaltice. Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 

10÷15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii, in funcţie de cantitatea de apa ce 

curge pe rigola. In acest caz nu se admit denivelări mai mari decât panta longitudinala a 

rigolei si imbracamintii trotuarului. Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeaşi 

secţiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se realiza o cat 

mai uşoara inscriere in curbe. Corecturile de poziţie se fac prin ciocanire cu ciocan de 

lemn sau fier, punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura o scandurica de 

protectie . Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment M50 a spaţiului ce 

ramane intre doua borduri alaturate. Rosturile vor avea maxim 2cm. La bordurile de 

trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul. 

Tolerantele admise la montarea bordurilor vor fi mai mici de 5mm fata de cotele 

precizate in profilele transversale corespunzătoare si in profilul in lung.  
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4. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII  

Se va urmări instruirea si respectarea de către personalul executant a utilizării 

echipamentelor de protectie din dotare, conform Normelor de tehnica securitatii in 

vigoare cu privire la lucrările de intretinere si reparaţii drumuri. Se va verifica 

cunoaşterea de către personalul executant a Normelor pentru protectia muncii, Normelor 

PSI, precum si a Normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie. NOTĂ IMPORTANTĂ 

Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-uri, 

normative, instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaborării proiectul 

 

 

 

 

Întocmit, 

 arh. Florin Ciorgovean 
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