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CAIET SARCINI 
 

 

1. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE  
 
1.1. Aspecte generale 
Lucrările de săpături nu se vor putea ataca înainte de a fi executate toate activităţile pregătitoare care 

urmează să fie descrise în continuare. 
Trebuie subliniat faptul că toate eventualele neconcordanţe dintre situaţiile avute în vedere la proiectare 

(pe baza studiului geotehnic) şi cele constatate direct pe teren la executarea săpăturilor vor fi aduse la 
cunoştinţa proiectantului pentru stabilirea de măsuri corespunzătoare. 

Antreprenorul împreună cu beneficiarul va asigura prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea 
tuturor încercărilor şi  determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

 
1.2. Standarde şi normative 
Lucrările de săpături se vor executa în strictă concordanţă cu următoarele prescripţii tehnice de bază: 

-STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii generale 
-STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice 
-STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pamânturilor 
-STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umidităţii  
-STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor 
-STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate 

-STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozităţii 
-STAS 1913/6-76 Teren de fundare. Determinarea permeabilităţii în laborator 
-STAS 1913/8-82 Teren de fundare. Determinarea înălţimii capilare în pământuri necoezive 
-STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale 

pământurilor cu umflări şi contracţii mari 
-STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare Încercarea 

Proctor 
-STAS 1913/15-75 Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice, pe teren 
-STAS 8942/1-89 Teren de fundare. Determinarea compresibilităţii pământurilor prin 

încercarea în edometru 
-STAS 8942/2-82 Teren de fundare. Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare, prin 

încercarea de forfecare directă 
-STAS 8942/3-90 Teren de fundare. Determinarea modulului de deformaţie liniară 

prin încercări pe teren cu placa 
-STAS 8942/6-75 Teren de fundare. Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială 
-STAS 2745-90     Terenul de fundare. Urmărirea tasării construcţiilor prin măsuri topografice 
-ST 016-1997 
 

Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a 
tasării construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode 
topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de 
fundare 

-STAS 6054-77  Terenul de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ 
-C 169-88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor 

construcţiilor civile şi industriale 
-NP 001-96 Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături 

şi contracţii mari (PUCM)  
-NP 074-2007 Intocmirea și verificarea documentațiilor geotehnice pentru construcții  
-NP 120-2006 
 

Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone 
urbane 

-NP 125 -2010 Normativ pentru proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe pământuri 
sensibile la umezire 

-C 168-80   Instrucțiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor macroporice şi a nisipurilor 
prin silicatizare şi electrosilicatizare 

-GE 028 - 97 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical  
-C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor 

aferente 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=3&dom=G&gr=2&sgr=3&id_p=4937433
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=3&dom=G&gr=2&sgr=3&id_p=4937433
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=3&dom=G&gr=2&sgr=3&id_p=4937426
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=3&dom=G&gr=2&sgr=3&id_p=4937426
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=3&dom=G&gr=2&sgr=3&id_p=4937426
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4937448
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4937448
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4937436
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=3&dom=G&gr=2&sgr=0&id_p=4960239
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-GE 026-1997 Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor 
- GT 067-2014 Ghid privind controlul lucrarilor de compactare a paminturilor necoezive 
-NE 008-97 Normativ pentru îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee 

mecanice 
-C 29-1985 
 

Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin 
procedee mecanice 

-C 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente 

-C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente. Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la 
construcţii şi instalaţii aferente 

 
Modificările ulterioare în cadrul prescripţiilor din lista de mai sus ca şi orice alte prescripţii noi apărute 

sunt obligatorii atât pentru proiectant cât şi pentru executant. 
 

1.3. Responsabilităţile părţilor din contract la execuţia lucrărilor de terasament 
 

Prin contractul de realizare a lucrărilor, cele două părţi - investitorul (beneficiarul) şi antreprenorul - au 
următoarele obligaţii în ce priveşte lucrările de terasamente: 

Investitorul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege precum şi 
regulamentele care să-i permită executarea lucrărilor în cauză. De asemenea are obligaţia să-i predea 
executantului amplasamentul viitoarei construcţii, prin aceasta înţelegând trasarea axelor de bază, indicarea 
bornelor de referinţă, a căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia antreprenorului. Predarea 
se face pe bază de proces-verbal de predare-primire semnat de ambele părţi contractante. 

Antreprenorul are obligaţia să execute lucrarea în termenii contractului, pe propria răspundere, pe baza 
datelor prevăzute în proiect. Pentru aceasta, antreprenorul trebuie să verifice documentele primite de la 
investitor şi să-l înştiinţeze de eventualele erori şi inexactităţi constatate. 

Înainte de începerea lucrărilor, cele două părţi contractante trebuie să stabilească de comun acord 
condiţiile specifice speciale de execuţie şi anume: 

 locul de depozitare a pământului rezultat din săpătură; 

 sursa de pământ pentru realizarea de umpluturi sau locul de depozitare a pământului rezultat din 
săpături apt pentru umpluturi; 

 locul de depozitare a pământului vegetal; 

 distanţele de transport ale pământului ca şi ale altor materiale utilizate. 
 

1.4. Pregătirea terenului în vederea începerii lucrărilor 
 
Activităţile care trebuie executate înainte de începerea lucrărilor de săpături sunt prevăzute la 

punctele 2.12.12 din normativul C 169-88 şi constau în principal în următoarele: 
a. îndepărtarea stratului vegetal, transportul şi depozitarea acestuia în locuri fixate; grosimea stratului de 
pământ vegetal se va stabili prin sondaje şi în principiu este indicată în studiul geotehnic.; 
b. eliberarea terenului se face de regulă mecanizat, cu buldozerul, iar încărcarea în autobasculante se va 
face fie manual (prin încărcarea directă), fie mecanizat (cu încărcătoare frontale);  
c. eliberarea terenului se face pe întreaga suprafaţă, pe care urmează să se execute lucrările; 
d. în condiţii de timp dificil (ploi, zăpezi) se vor lua măsuri pentru îndepărtarea apelor de suprafaţă, prin 
rigole create de la început pentru a servi pe toată perioada lucrărilor; 
e. scurgerea apelor superficiale, spre terenul pe care se execută lucrările de construcţie, va fi oprită prin 
executarea de şanţuri de gardă sau rigole ce vor dirija aceste ape în afara zonelor de lucru;  
f. materializarea gospodăriilor subterane, poziţia lor, cotele la care se găsesc şi executarea lucrărilor de 
deviere (acolo unde este cazul) sau de demolare a celor scoase din funcţiune; această etapă se va putea 
realiza numai cu acordul şi sub controlul beneficiarilor acestor gospodării. 
 
1.5. Trasarea obiectivului 

 
Trasarea obiectivului se face în conformitate cu prevederile normativului C 169-88, punctul 3 şi STAS 

9824/1-87 şi anume: 
a. fixarea bornelor de reper în teren şi a axelor construcţiilor pe baza planului de situaţie, etapă ce se 
execută de investitor la predarea amplasamentului către antreprenor; 
b. trasarea lucrărilor în detaliu, operaţie ce se face de către antreprenor. 

http://www.matrixrom.ro/romanian/editura/domenii/cuprins.php?cuprins=NW10
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Metodologia de trasare şi abaterile admise sunt stabilite în prescripţiile sus menţionate. 
 

1.5.1. Abateri limită privind precizia amplasamentului şi a cotei de nivel 
 

 pentru poziţia în plan orizontal a axelor ±3 mm 

 pentru poziţia în plan vertical a cotei de nivel  ± 5 mm 

 
1.6. Prevederi de execuţie a terasamentelor pe timp friguros 
În situaţia executării lucrărilor de săpături şi umpluturi în perioada anotimpului friguros este obligatorie 

respectarea măsurilor generale şi a celor specifice lucrărilor de pământ prevăzute în normativul C16-84, 
capitolul 6. 
 

1.7. Săpături şi sprijiniri 
 

1.7.1. Executarea săpăturilor 
La execuţia săpăturilor în tranşee se vor avea în vedere şi precizările din codului de proiectare NP 001-

96 şi normativului P 7-2000 referitoare la modul de colectare şi evacuare a apelor din precipitaţii şi va trebui 
să se urmărească permanent următoarele aspecte: 

a. să nu se afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundaţie sau în jurul fundaţiilor, pe o 
distanţă suficientă pentru ca stabilitatea construcţiilor învecinate existente să nu fie periclitată; 

b. să se asigure păstrarea sau îmbunătăţirea caracteristicilor pământului de sub talpa de fundaţie; 
c. să fie asigurate securitatea / protecţia muncii în timpul lucrărilor. 

În situaţia în care executarea săpăturilor pentru fundaţii implică dezvelirea unor reţele de instalaţii 
subterane existente (apă, canal, gaze, electrice) care rămân în funcţiune, se vor lua măsuri de protecţie 
împotriva deteriorării acestora, iar executarea săpăturilor va începe numai după obţinerea aprobării unităţilor 
beneficiare ale reţelelor. 

În cazul săpăturilor deasupra unor reţele electrice, acestea se vor realiza numai în prezenţa 
reprezentantului unităţii care exploatează reţeaua electrică respectivă; aceasta va indica la faţa locului 
măsurile de protecţie a cablului şi de evitare a accidentelor posibile prin electrocutare. 

Săpăturile pentru fundaţii trebuie să fie organizate astfel ca, în orice fază a lucrului, fundul săpăturii să 
fie înclinat spre unul sau mai multe puncte în vederea unei eventuale colectări a apelor care pot apare şi 
evacuarea lor în condiţii optime. 

Săpăturile manuale sunt indicate în situaţia în care spaţiile pentru utilajele de săpat nu perm it 
manevrarea lor, în zone unde există indicate gospodării subterane ce nu pot fi dezafectate sau mutate 
şi sunt în stare de funcţionare, cât şi pentru aducerea gropilor de fundaţie la cotele din proiect după 
executarea lucrărilor de săpături mecanizate. 

Săpăturile ce se execută cu excavatoare nu trebuie să depăşească, în nici un caz, profilul proiectat 
al săpăturii. În acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului săpăturii, diferenţa 
executându-se cu alte utilaje mecanice de finisare (buldozere, gredere) sau manual.  

 
1.7.2. Siguranţa săpăturilor şi protecţia taluzelor (sprijiniri) 

Pentru menţinerea stabilităţii malurilor vor trebui luate următoarele măsuri: 

 pământul rezultat din săpătură nu va fi depozitat la o distanţă mai mică de 1,00 m de marginea gropii 
de fundaţie în cazul săpăturilor de până la 1,00 m adâncime; distanţa se poate lua în principiu egală 
cu adâncimea săpăturii; 

 terenul din jurul săpăturii nu va fi încărcat şi nici supus la vibraţii; 

 se vor lua măsuri de înlăturare rapidă a apelor din precipitaţii sau provenite accidental; 

 când realizarea fundaţiilor de beton nu se face imediat după executarea săpăturii în cazul terenurilor 
sensibile la acţiunea apei, săpătura se va opri la o cotă mai ridicată decât cea finală pentru a 
împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundaţiei astfel: 

- pentru nisipuri fine 0,20...0,30 m;  
- pentru pământurile argiloase 0,15...0,25 m;  
- pentru pământurile sensibile la umezire 0,40...0,50 m.  
 

Săparea şi finisarea acestui strat se va face imediat înainte de începerea execuţiei fundaţiei.  
Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa cu adâncimi până la:  

 0,75 m în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive;  

 1,25 m în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;  

 2,00 m în cazul terenurilor cu coeziune foarte mare.  
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Săpăturile cu pereţi în taluz se pot executa în orice fel de teren cu respectarea următoarelor conditii:  

 pământul are o umiditate naturală de 12-18% şi se asigură condiţiile ca aceasta să nu crească;  

 săpătura de fundaţie nu stă deschisă mult timp;  

 panta taluzului săpăturii, definită prin tangenta unghiului de înclinare faţă de orizontală (tg B = h/b) să 
nu depăşească valorile maxime admise pentru diverse categorii de pământuri date în tabelul de mai 
jos: 

Adâncimea săpăturii 

Natura terenului  până la 3 m  
(tg B = h/b) 

mai mare de 3 m 
 (tg B = h/b) 

nisip,pietriş  1/1,25  1/1,50  

nisip argilos  1/0,67  1/1  

argilă nisipoasă  1/0,67  1/0,75  

argilă  1/0,50  1/0,67  

loess  1/0,50  1/0,75  

În cazul săpăturilor manuale cu  adâncime peste 2,00m taluzul trebuie executat în trepte, prevăzându-
se pe înălţime banchete care sa permită evacuarea pământului prin relee; banchetele vor avea lăţimea de 
0,6-1,00m si distanțele pe verticală între ele de circa 2,00m.  

Săpăturile sub nivelul apelor subterane sau în terenuri cu infiltraţii puternice de apă se vor executa prin 
sprijinirea pereţilor săpăturii de fundaţie cu palplanşe metalice, cu sau fără ancoraje. Îndepărtarea apei se va 
realiza prin EPUISMENTE DIRECTE (C 169-88, Anexa 1, pct.2), prin pomparea directa a apei din gropile de 
fundaţie sau EPUISMENTE INDIRECTE (C 169-88, Anexa 1, pct.3)  prin coborârea nivelului apei subterane 
cu ajutorul unor puţuri filtrante sau filtre aciculare amplasate în afara contururilor excavate. La conceperea 
soluţiei se vor avea în vedere prevederile din normativul NP120-2006. 

 
1.7.3. Verificarea şi recepţia lucrărilor de săpături şi sprijiniri 

Operaţiunile de control şi de avizare a execuţiei lucrărilor de săpături se desfăşoară în conformitate cu 
“Programul de control”, întocmit de proiectant şi însuşit de beneficiar şi executant. 

În etapa de realizare a săpăturilor se urmăresc următoarele obiective şi se întocmesc actele 
corespunzătoare care vor face parte integrantă din documentaţia cărţii tehnice a construcţiei: 

a. preluarea amplasamentului se face pe baza unui “proces-verbal de predare-primire” a 
amplasamentului şi a bornelor de reper, semnat de beneficiar şi proiectant în calitate de predător şi de 
executant în calitate de primitor; 

b. executantul asigură trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit; 
c. confirmarea executării trasării şi a operaţiilor de nivelment, în conformitate cu prevederile proiectului, 

se asigură prin “proces-verbal de trasare a lucrărilor” semnat de beneficiar şi de executant;  
d. se prelevează probe de laborator pentru verificarea terenului sub cota de fundare (cel puţin una la 200 

mp suprafaţă săpătură şi minim 3 pe obiect); 
e. verificarea de beneficiar şi executant a realizării săpăturilor şi sprijinirilor la cotele de nivel cerute de 

proiect; confirmarea verificării şi a constatărilor făcute cu această ocazie se consemnează în “procesul 
verbal de lucrări ascunse privind verificarea cotei de fundare”. 

 
1.8. Umpluturi de pamânt, balast și piatră spartă. Compactări 

 
1.8.1. Descrierea lucrărilor. Materiale şi tehnologii de execuţie 

Umpluturile de pământ care urmează să se efectueze în cadrul şantierului sunt în jurul elementelor de 
construcţii - fundaţii, grinzi de fundaţii, canale, pardoseli.  

Materialele pentru umpluturi trebuie să fie pământuri coezive; este interzisă folosirea pământurilor cu 
contracţii şi umflări mari, prafuri, mâluri, argile moi şi cu conţinut de materii organice (vegetal).  

Umpluturile din pământuri loessoide, pământuri coezive compactate cu maiul greu şi pământuri 
necoezive compactate prin vibrare se vor executa conform normativelor C 29-85 si NE 008-97.  

Pentru compactarea umpluturilor se vor folosi mijloace mecanice terasiere pentru spaţiile largi 
exterioare şi maiuri mecanice de 60-200kg cu motor cu explozie sau acţionate electric Prin proiect s-a stabilit 
grosimea optimă a stratului elementar compactat h=15÷20cm. Se vor stabili în mod experimental numărul de 
treceri (n) ale utilajului compactor, necesar aducerii stratului elementar la parametrii ceruţi în proiect: gradul 
de compactare D(%) să aibă valoarea Dminim=92% şi Dmediu= 95 %. 

Umiditatea pământului se va verifica înainte de compactare, trebuind sa se înscrie în mod omogen in 

domeniul N = 16 22; în nici un caz nu se va folosi material supraumezit (W >22%). 
Înainte de compactare se va asigura fărâmiţarea bulgărilor mari cu lopata.  
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Operaţiunile de umplutură de lângă fundaţii se vor efectua după ce toate lucrările de construcţii au fost 
executate, respectiv după ce s-au decofrat toate elementele monolite şi au fost scoase din săpătură 
cofrajele. 

Înainte de execuţia umpluturilor se vor extrage din incinta săpăturii toate obiectele căzute lângă fundaţii 
(bolovani, resturi vegetale) şi celelalte impurităţi. 

 
1.8.2. Teste, încercări, verificarea calitativă a umpluturilor 

Premergător şi pe parcursul executării lucrărilor de umpluturi se vor verifica: 

 corespondenţa naturii terenului cu cel prescris în proiect; 

 cotele de nivel ale fundului săpăturii în vederea începerii lucrărilor de fundaţii; 

 calitatea materialului utilizat pentru umpluturi, conţinutul în materiale organice şi impurităţi; 

 respectarea tehnologiei de compactare (manuală, mecanizată) din proiect; 

 realizarea gradului de compactare prevăzut prin proiect. 
 

Verificările se vor face pe probe luate din fiecare strat realizat cu o frecvenţă de probă la 50100 
m3 de umplutură. Recepţia umpluturilor se face prin confirmarea verificărilor şi a constatărilor făcute cu 
această ocazie care se consemnează în “procesul verbal de lucrări ascunse privind verificarea calitativă 
a umpluturilor”, de către executant şi beneficiar la finalizarea execuţiei lucrărilor de terasamente.  

 

2. LUCRĂRI DE BETOANE MONOLITE 
 
2.1. Aspecte generale 

 
În cadrul acestui capitol se vor trata în general lucrările de cofrare, armare şi de turnare a betonului 

în fundaţii, grinzi şi planşee. 
 

2.2. Standarde şi normative 
 

Lucrările de betoane se vor executa respectând cu stricteţe următoarele acte normative: 
- SR EN 196-2 :2006 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimenturilor 
- SR EN 196-3:2006 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză 

şi a stabilităţii 
- SR EN 196-6: 1994 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fineţii 
- SR EN 197-1: 2002 Ciment – Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale 

cimenturilor uzuale 
- SR EN 450: 2006 Cenuşă zburătoare pentru beton. Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate 
- SR EN 933-1 :2002 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. 

Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică prin cernere 
- SR EN 934-2:2003 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, 

condiţii, conformitate, marcare şi etichetare 
- SR EN 1008: 2003 Apa de preparare pentru beton – Specificaţii pentru prelevare, încercare şi 

evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din 
procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton 

- SR EN 1097-1: 1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval) 

- SR EN 1097-2: 1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare 

- SR EN 1097-3: 2002 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 
agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinare masei volumice în vrac şi a 
porozităţii intergranulare 

- SR EN 1097-6: 2002 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 
agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de 
absorbţie a apei 

- SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru 
clădiri 

- SR EN 12350-1: 2003  Încercare pe beton proaspăt. Partea 1: Eşantionare 
- SR EN 12350-2: 2003 Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercare de tasare 
- SR EN 12350-3: 2003 Încercare pe beton proaspăt. Partea 3: Încercare Vebe 
- SR EN 12350-4: 2002 Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare 
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- SR EN 12350-5 :2002 Încercare pe beton proaspăt. Partea 5: Încercare cu masa de răspândire 
- SR EN 12350-6: 2002 Încercare pe beton proaspăt. Partea 6: Densitate 
- SR EN 12350-7: 2003 Încercare pe beton proaspăt. Partea 7: Conţinut de aer. Metode prin presiune 
- SR EN 12390-1:2002 Încercare pe beton întărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii pentru 

epruvete şi tipare 
- SR EN 12390-2:2002 Încercare pe beton întărit. Partea 2: Pregătirea şi conservarea epruvetelor 

pentru încercări de rezistenţă 
- SR EN 12390-3: 2003 Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenţa la compresiune a epruvetelor 
- SR EN 12390-5: 2003 Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenţa la intindere prin incovoiere a 

epruvetelor 
- SR EN 12504-1:2002 Încercări pe beton în structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare şi 

încercări la compresiune 
- SR EN 12504-2:2002 Încercări pe beton în structuri. Partea 2: Încercări nedistructive. Determinarea 

indicelui de recul 
- SR EN 12504-3:2006 Încercări pe beton în structuri. Partea 3: Determinarea forţei de smulgere 
- SR EN 12878: 2005 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment 

şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare 
- SR EN 12620:2003  Agregate pentru beton 
- SR EN 13055-1:2003 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi 

pastede ciment 
- SR EN 13242: 2003 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în 

ingineria civilă şi în construcţii de drumuri 
- SR EN 13263-1:2005 Silice ultrafină pentru beton – Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de 

conformitate 
- SR EN 13263-2:2005 Silice ultrafină pentru beton – Partea 2: Evaluarea conformităţii 
- SR 7055:1996  Ciment Portland alb 
- SR 3011: 1996 Cimenturi cu căldura de hidratare limitată şi cu rezistenţă la agresivitatea 

apelor cu conţinut de sulfaţi 
- STAS 10092-78:1996 Ciment pentru drumuri si piste de aeroporturi 

- STAS 438/13-89 Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la cald. Mărci şi 
condiţii de calitate 

- SR EN 10080:2005 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton armat. 
Generalităţi 

- ST 009-2005 
 

Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca 
armături: cerinţe şi criterii de performanţă 

- CP 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din 
beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului 

- NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din 
beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din 
beton 

- C 26-85 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive 
- C 16-84 Normativ pentru execuţia lucrărilor de construcţii pe timp friguros 
- STAS 6657/2-89 Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton prefabricat. Reguli si 

metode de verificare a calităţii  
- C 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente 
- C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente. Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor 
ascunse la construcţii şi instalaţii aferente 

- C 149-1987 
 

Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru 
elementele de beton şi beton armat. 

 
Toate modificările ulterioare în cadrul prescripţiilor din lista de mai sus, ca şi orice alte prescripţii noi 

apărute după elaborarea proiectului tehnic sunt obligatorii atât pentru proiectant cât şi pentru executant. 
 

2.3. Prevederi de execuţie a lucrărilor de beton pe timp friguros 
 

Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de beton în perioada anotimpului friguros este obligatorie 
respectarea măsurilor generale prevăzute în normativul C 16-84, capitolul 7 şi 8. 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4966893
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4966893
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4966893
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2.4. Trasarea de detaliu pentru cofraje şi/sau montarea elementelor prefabricate 
 

2.4.1. Prevederi generale 
Trasarea de detaliu pentru determinarea conturului cofrajului se realizează pe baza proiectului, în raport 

cu punctele de nivel,  reperele de nivel şi/sau axele construcţiei materializate pe teren odată cu trasarea 
pentru amplasarea construcţiei. Materializarea acestor repere, planimetrice şi altimetrice, trebuie să fie astfel 
realizată încât să constituie puncte de referinţă pe întreaga durată a executării construcţiei respective, 
servind la transmiterea cotelor în plan şi pe verticală la toate nivelurile acesteia. 

Înainte de a începe efectuarea trasării de detaliu trebuie să se verifice, pe baza documentelor de 
recepţie a trasării pentru amplasare, a proceselor verbale de predare-primire şi direct la faţa locului, reperele 
care fixează conturul şi/sau axele principale ale construcţiei (linii de referinţă), precum şi reperele de nivel. 
Verificarea se referă, de asemenea, la corespondenţa dintre cotele din teren (în plan şi de nivel) şi cele din 
proiect. 

Trasarea de detaliu pentru cofraje şi trasarea pentru montarea elementelor prefabricate se referă, în 
principal la următoarele categorii de activităţi: 

 trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii realizate fără cofraj (NE 012/2-2010, punctul 6.2); 

 trasarea poziţiei cofrajelor pentru fundaţii continue sau izolate (NE 012/2-2010, punctele 6.3 şi 6.4); 

 trasarea poziţiei cofrajelor sau elementelor prefabricate în plan orizontal şi verificarea poziţiei pe 
înălţime a acestora (NE 012/2-2010, punctele 6.3 şi 6.4); 

 trasarea cotelor de nivel pentru cofraje sau elemente prefabricate. 
Condiţiile care trebuie asigurate în timpul efectuării trasării sunt, în principal următoarele: 

 existenţa aparaturii şi a personalului de specialitate, pe perioadele necesare, pe baza coordonării cu 
desfăşurarea lucrărilor de executare a construcţiei; 

 asigurarea câmpului liber necesar pentru aparatura utilizată, precum şi a mijloacelor necesare 
efectuarea trasării (schele/platforme, materiale auxiliare etc.). 

 
2.4.2. Abateri admisibile la trasare 

Toleranţele la trasare trebuie să fie cu o clasă mai reduse decât cele prevăzute pentru elementele 
respective după executare sau montare, adică 2. 

 
2.4.3. Recepţia lucrărilor de trasare de detaliu pentru cofraje şi pentru montarea elementelor 

prefabricate 
Recepţia lucrărilor de trasare de detaliu pentru cofraje şi/sau  pentru montarea elementelor prefabricate 

constă în consemnarea efectuării lucrărilor, prin proces verbal de recepţie calitativă pe faze, care trebuie să 
cuprindă cel puţin următoarele: 

 identificarea poziţiei şi coordonatele punctelor şi reperelor de nivel materializate pe teren odată cu 
trasarea pentru amplasarea construcţiei, care au stat la baza trasării de detaliu; 

 echipamentele utilizate pentru efectuarea trasării de detaliu şi, după caz, procedurile utilizate (tipul şi 
denumirea echipamentelor, exactitatea acestora şi menţionarea documentelor privind verificările 
metrologice, codurile procedurilor ş.a.); 

 modul de materializare a trasării efectuate; 

 predarea-primirea între executantul lucrărilor de trasare de detaliu, beneficiar şi executantul lucrărilor 
ulterioare (cofraje sau montare elemente prefabricate), a reperelor materializate ale trasării efectuate. 

 
2.5. Cofraje şi susţineri 

 
2.5.1. Prevederi generale 

Cofrajele şi susţinerile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să asigure obţinerea formei, dimensiunilor etc., respectându-se înscrierea în abaterile admisibile; 

 să fie etanşe pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment; 

 să fie stabile şi rezistente; 

 să asigure ordinea de montare şi demontare stabilită fără a degrada elementele de beton; 

 să permită la decofrare o preluare treptată a încărcării de către elementele care se decofrează. 
Cofrajele se pot confecţiona din: lemn, produse pe bază din lemn, metal sau produse pe bază de 

polimeri.  
Detaliile de alcătuire a cofrajelor se eliberează de constructor în cadrul proiectului tehnologic. 
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Cofrajele sunt : 

 cofraje fixe; 

 cofraje demontabile mobile (glisante). 
Cofrajele, susţinerile şi piesele de fixare se vor dimensiona ţinând seama de precizările date în 

normativul NE 012/2-2010, punctul 7.1.5. 
Înainte de fiecare utilizare cofrajele se curăţă de beton şi lapte de ciment şi se ung cu agenţi de 

decofrare pe feţele ce vin în contact cu betonul. Dacă se folosesc cofraje din lemn, înainte de folosire cu 1-2 
ore, cofrajul se udă. 

Pentru a reduce aderenţa între beton şi cofraje, acestea se ung cu agenţi de decofrare pe feţele care 
vin în contact cu betonul. Agenţii de decofrare trebuie să nu păteze betonul, să se aplice uşor, să nu 
corodeze betonul sau cofrajul, să se aplice uşor şi să nu-şi schimbe proprietăţile. 

Se va asigura o atenţie sporită la rosturile panourilor pentru menţinerea etanşeităţii cofrajelor; în acest 
scop nu se admit panouri rupte, găurite sau cu căptuşeală discontinuă. 

Manipularea, transportul şi depozitarea cofrajelor se va face astfel încât să se evite deformarea şi 
degradarea lor (umezire, murdărire, putrezire, ruginire etc.). Este interzisă depozitarea cofrajelor direct pe 
pământ. 

2.5.2. Abateri admisibile la montarea cofrajelor 
Abaterile admisibile pentru dimensiuni ale spaţiului cofrat, cote de nivel (pentru fundul cofrajului etc.) şi 

poziţia a axelor, vor fi cele prevăzute pentru elementele respective. 
Abaterile admisibile privind forma suprafeţei se vor înscrie în clasele de toleranţă (a se vedea anexa C a 

normativul NE 012/2-2010), astfel: 

 clasa TS,III, pentru planitate; 

 clasa TN,I, pentru denivelări locale. 
 

2.6. Armătura nepretensionată 
 

2.6.1. Prevederi generale 
Produsele din oţel pentru armătura nepretensionată trebuie să fie în conformitate cu prevederile 

specificaţiei tehnice ST 009, respectiv STAS 438/13-89. 
Documentele care însoţesc livrarea produselor trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii 

cuprinse în declaraţia de conformitate eliberată de producător, inclusiv o copie după acest document: 

 numele şi adresa producătorului; 

 numărul certificatului de conformitate, ataşat; 

 referinţe la caracteristicile produsului: 
- numărul standardului de produs; 
- tipul şi clasa produsului; 
- dimensiunea; 
- limita de curgere; 
- rezistenţa la rupere; 
- alungirea la forţa maximă şi la rupere; 
- conţinutul de carbon echivalent pe oţel lichid; 

 date de identificare a şarjei/lotului/colacului sau legăturii; 

 ştampila controlului de calitate. 
 

 Marcarea, livrarea, transportul, manipularea şi depozitarea produselor pentru armături trebuie să se 
facă astfel, încât să nu se modifice caracteristicile acestora. 

Produsele pentru armături trebuie depozitate separat pe tipuri, clase şi diametre, în spaţii amenajate şi 
dotate corespunzător, astfel încât să se asigure: 

 evitarea condiţiilor care favorizează corodarea armăturii, inclusiv prin ventilarea spaţiilor; 

 evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte substanţe; 

 accesul şi identificarea uşoară a fiecărui sortiment. 
Suprafaţa produselor pentru armături nu trebuie să fie acoperită cu rugină neaderentă şi nici cu 

substanţe care pot afecta negativ oţelul, betonul sau aderenţa între ele. 
Montarea barelor în cofraje se va face prin distanţieri din plastic şi legarea barelor cu sârmă neagră 

moale. 
Se va urmări realizarea acoperirii cu beton a armăturilor pe tot parcursul operaţiunii de montaj ale 

acestora în cofraje. 
La montarea armăturilor în cofraje se interzice muncitorilor călcarea pe armăturile deja montate sau pe 

cofraje. 
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Produsele pentru armături, pot fi utilizate în următoarele condiţii: 

 corespund prevederilor din proiect în ceea ce priveşte tipul şi clasa produsului; 

 au atestată conformitatea conform prevederilor legale; 

 executantul efectuează următoarele: 
- verificarea caracteristicilor geometrice; 
- încercarea la tracţiune (rezistenţa la rupere, limita de curgere, alungirea după rupere), încercarea 
la îndoire simplă şi încercarea la îndoire-dezdoire. 

Încercările se vor efectua pe câte 3 epruvete din fiecare lot şi diametru, în laboratoare având dotarea 
necesară. În cazurile în care rezultatele determinărilor nu sunt corepunzătoare, executantul ia măsurile 
necesare pentru aprovizionarea cu produse corespunzătoare. 

 
2.6.2. Fasonarea armăturii 

Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte şi în acest scop se va proceda la curăţirea 
lor de eventualele impurităţi şi rugină, prin frecare cu peria de sârmă. 

Oţelul livrat în colaci se va îndrepta înainte de fasonare prin tragere cu troliu, dar fără a produce 
deformări, alungirea maximă admisă fiind de 1 mm/m. 

Fasonarea armăturii trebuie efectuată cu respectarea următoarelor condiţii: 

 fasonarea nu se execută la temperaturi sub – 100C; 

 fasonarea cu maşina a barelor cu profil periodic, la maşini cu două viteze, se va face numai cu viteza 
mică; 

 îndoirea barelor se execută cu mişcare lentă, cu viteză uniformă, fără şocuri; 

 diametrul dornurilor utilizate pentru îndoirea barelor trebuie să fie: 
- pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel puţin patru ori diametrul barei; 
- pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel puţin şapte ori diametrul barei; 

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

 razele de îndoire pentru barele înclinate şi pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea, cele prevăzute în 
SR EN 1992. 

Clasele de toleranţe la fasonarea armăturii sunt următoarele (a se vedea anexa C a normativul           
NE 012/2-2010): 

 la dimensiuni (lungime de tăiere, dimensiuni totale şi parţiale): 
- domeniul până la 1,0 m: TD,VII 
- domeniul peste 1,0 m: TD,IX 

 la rectilinitate: TR,IV 

 la unghiuri: TU,II. 
 

2.6.3. Abateri admisibile la montarea armăturii 
Clasele de toleranţă la montarea armăturii sunt următoarele (a se vedea anexele C şi D ale normativul 

NE 012/2-2010): 

 la distanţele dintre barele de armătură: 
- la fundaţii: TD,IX, dar nu mai mult de ±10 mm; 
- la plăci şi pereţi: TD,VIII, dar nu mai mult de ±5 mm; 
- la stâlpi şi grinzi: TD,VIII, dar nu mai mult de ±3 mm; 
- pentru etrieri, agrafe şi frete: TD,IX, dar nu mai mult de ±10 mm; 

 la acoperirea cu beton a armăturii, faţă de dimensiunea nominală cnom, abaterile admise sunt: 
- h ≤ 150 mm: ±10 mm; 
- h = 400 mm: - 10 mm … +15 mm; 
- h ≥ 2500 mm: - 10 mmm … +20 mm, 

cu menţiunea ca pentru valori intermediare ale înălţimii se va interpola liniar. 
Abaterea admisibilă negativă privind lungimea de petrecere (lpa) pentru înnădirea barelor de armătură 

prin suprapunere nu trebuie să fie mai mult de 0,06 lpa. 
 

2.6.4. Montarea, verificarea şi recepţia cofrajelor şi susţinerilor acestora, respectiv armăturii 
Cuprind următoarele operaţii: 

 trasarea poziţiei cofrajelor; 

 asamblarea şi susţinerea provizorie a cofrajelor; 

 verificarea prin măsurări cu aparatura, încadrarea în toleranţe (punctul 2.4.2) şi eventual corectarea 
poziţiei cofrajului; 
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 încheierea, legarea şi sprijinirea definitivă a cofrajelor; 

 montarea armăturilor în cofraj şi a pieselor metalice ce vor fi înglobate în beton; piesele metalice 
înglobate – plăci de rezemare, buloane de ancoraj – vor fi fixate rigid de armătură şi cofraj după 
verificarea topometrică a poziţiei lor corecte în plan orizontal şi vertical;  

 asigurarea conformităţii cu prevederile din proiect; 

 asigurarea  poziţiei relative între bare şi faţă de cofraj (legarea armăturii la încrucişări, respectiv 
montarea de distanţieri între rândurile de armături şi faţă de cofraj) se face conform punctelor 8.3.6, 
8.3.7 şi 8.3.8 ale normativul NE 012/2-2010. 

 asigurarea bunei desfăşurări a punerii în operă a betonului; 

 asigurarea poziţiei relative între bare şi faţă de cofraj, respectându-se înscrierea în abaterile admisibile 
(punctul 2.5.3); 

 menţinerea curăţeniei în spaţiul cofrat, precum şi a armăturilor, dacă acestea sunt montate anterior 
(spre exemplu, nu se va tăia lemn pentru a nu rămâne rumeguş în cofraj; nu se vor aplica produse 
pentru decofrare care să cadă pe beton sau pe armătură); 

 reverificarea cofrajelor cu încadrarea în toleranţe (punctele 2.4.2 şi 2.5.3) înainte de betonare; 

 recepţia cofrajelor şi susţinerilor acestora constă în consemnarea conformităţii lucrărilor, pe baza 
verificării efectuate la terminarea lucrărilor şi a rezolvării eventualelor neconformităţi, printr-un proces 
verbal pentru recepţia calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), cu participarea 
executantului, beneficiarului lucrării şi, în cazul unor cofraje şi/sau eşafodaje deosebite, pentru care 
proiectantul a întocmit proiectul de rezistenţă, şi cu participarea proiectantului; 

 recepţia armăturii montate reprezintă confirmarea conformităţii acesteia cu proiectul şi prevederile 
reglementărilor tehnice aplicabile, pe baza verificării efectuate, prin încheierea procesului verbal de 
recepţie calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), cu participarea reprezentantului 
beneficiarului lucrării şi a executantului; în cazul recepţiei armăturii elementelor structurale, şi cu 
participarea proiectantului. 

 verificarea şi întocmirea de către inspecţia de stat în construcţii, beneficiar, executant şi inginerul 
proiectant, a procesului verbal de lucrări ascunse privind cofrarea-armarea elementelor structurale, 
pe faze determinante. 

 
2.7. Betonul. Compoziţie  

 
2.7.1. Prevederi generale 

Materialele componente nu trebuie să conţină substanţe nocive în cantităţi care pot avea un efect 
dăunător asupra durabilităţii betonului sau provoacă coroziunea armăturilor, ele trebuie să fie apte pentru 
utilizarea preconizată a betonului.  

Materiale componente: 
Ciment 
Sortimentele utilizate pentru cimenturi trebuie sa fie în conformitate cu SR EN 197-1 şi SR 3011: 1996. 
Agregate 
Caracteristicile agregatelor utilizate este stabilită astfel: 

 agregate de masă volumică normală şi agregate grele în conformitate cu SR EN 12620; 

 agregate uşoare în conformitate cu SR EN 13055-1. 
Apa de amestec 
Apa de amestec trebuie să fie  conform în conformitate cu SR EN 1008. 
Aditivi 
Tipurile uzuale şi condiţiile de utilizare sunt indicate în SR EN 934-2. 
NOTĂ - Compatibilitatea aditivilor cu cimenturile utilizate trebuie verificată prin încercări preliminare. În 

cazul folosirii aditivilor vor fi efectuate încercări preliminare pentru certificarea păstrării caracteristicilor cerute 
betonului. 

Adaosurile (inclusiv filerele minerale şi pigmenţii) 
Adaosuri de tip este stabilită pentru: 

 filere conform SR EN 12620; 

 pigmenţi conform SR EN 12878. 
Adaosuri de tip II este stabilită pentru: 

 cenuşi volante conform SR EN 450; 

 silicea ultrafină conform SR EN 13263. 
 
 



PROIECTANT REZISTENȚĂ: 
S.C. TOTAL BUILDING DESIGN S.R.L. 
CUI 43590207, J22/206/2021 
str. Mihail Kogălniceanu nr. 6,mun. Iași, jud. Iași 
tel. 0744 372 764 

BENEFICIAR: 

ORAȘUL TÂRGU - NEAMȚ PRIN  
PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU - NEAMȚ 

 

 

 Pagina 11 din 25 

2.8. Betonul. Punere în operă 
 

2.8.1. Prevederi generale 
Betoanele folosite sunt: 

- beton C8/10 (betonul de egalizare) 
- beton C20/25 (beton folosit la execuţia infrastructurii) 

 
Specificarea privind betonul, prevăzută în proiect, pentru comanda la furnizori sau pentru preparare în 

staţii proprii, se face în conformitate cu prevederile NE 012-1. 
Betonul se va procura sub formă de beton marfă, de la o centrală de betoane apropiată, pe bază de 

comandă. În plus, producătorul de beton trebuie să menţioneze pe bonul de livrare durata maximă de 
transport recomandată pentru care nu se modifică performanţele şi caracteristicile betonului comandat. 

Comanda pentru betonul marfă, adresată fabricii de betoane, va fi făcută strict pentru cantitatea 
necesară ce va fi pusă în operă imediat, luându-se măsuri pentru asigurarea livrării şi prepararea betonului 
în mod corespunzător. 

Transportul betonului la şantier se va efectua cu autobetoniere cu malaxare continuă, reţinându-se că 
distanţa de transport şi durata de timp până la punere în operă, trebuie reduse pe cât posibil, în conformitate 
cu prevederile normativului NE 012/2-2010.  

Mijloacele de transport trebuie să fie curate şi etanşe pentru a nu se pierde laptele de ciment. Punerea 
în operă a betonului se face conform cu normativul NE 012-2007, urmărindu-se pe cât posibil o betonare 
continuă a elementelor (fără întreruperi); de menţionat că punerea în operă se face numai după recepţia 
calitativă a lucrărilor de săpături şi terasamente, cofraje şi armături, piese înglobate în funcţie de situaţia 
respectivă. 

Recepţia betonului proaspăt livrat pe şantier se efectuează pe baza bonului (documentului) de livrare, a 
examinării vizuale a stării betonului proaspăt şi a verificărilor caracteristicilor acestuia prin încercări, conform 
prevederilor din anexa H din NE 012/2-2010. 

Epruvetele confecţionate vor fi păstrate astfel: 

 epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus în operă se păstrează în condiţiile prevăzute în SR 
EN 12390-2; 

 epruvetele de control pentru verificarea rezistenţelor la compresiune la termene intermediare se 
păstrează în condiţii similare betonului pus în operă. 

În cazul betonului preparat lângă locul de punere în operă, examinarea vizuală şi verificarea 
caracteristicilor se efectuează ca pentru betonul proaspăt livrat pe şantier. Datele privind livrarea betonului 
proaspăt, inclusiv cel preparat în staţii proprii sau pe şantier, vor fi înregistrate în condica de betoane. 

Sunt necesare măsuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant în timpul turnării şi 
întăririi betonului, astfel: 

 în general se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare, să fie cuprinsă între 
5oC şi 30oC; 

  în condiţiile în care temperatura mediului în momentul turnării sau în timpul perioadei de întărire 
scade sub5oC, se aplică prevederile de la art.5.2.8. din CP 012/1-2007. Pământul, piatra, susţinerile 
sau elementele structurale în contact cu betonul ce urmează a fi turnat trebuie să aibă o temperatură 
care să nu provoace îngheţarea betonului înainte ca acesta să atingă rezistenţa necesară pentru a 
rezista la efectele îngheţului; 

 în cazul în care temperatura mediului depăşeşte 30oC în momentul turnării sau în timpul perioadei de 
întărire este necesară utilizarea unor aditivi întârzietori de priză eficienţi şi luarea de măsuri 
suplimentare (de exemplu: stabilirea de către un laborator autorizat sau acreditat a unei tehnologii 
adecvate de preparare, transport, punere în operă şi tratare a betonului). 

În funcţie de de tipul de utilizare a betonului, permeabilitatea la apă se determină prin: 

 adâncimea maximă de pătrundere a apei, conform SR EN 12390-8; 

 gradele de impermeabilitate, conform Anexei X din NE 012/2-2010. 
 

2.8.2. Turnarea şi compactarea betonului 
Înainte de turnarea betonului, se verifică dacă s-au umezit cofrajele din lemn, betonul vechi sau alte 

suprafeţe cu care va veni în contact betonul de turnat - trebuie să fie udate cu apă atât cu 2…3 ore înainte 
cât şi imediat înainte de turnarea betonului, iar apa rămasă în denivelări trebuie să fie înlăturată. În cazul 
rosturilor de lucru la turnare, va trebui ca să se verifice dacă betonul turnat, într-o etapă anterioară şi întărit 
corespunzător, are suprafaţa curăţată de pojghiţa de lapte de ciment, nu are zone segregate sau dacă 
rugozitatea este suficientă pentru o conlucrare bună. După care, înainte de betonare, suprafaţa betonului 
existent trebuie spălată cu jet de apă astfel încât betonul să absoarbă apa, şi suflată cu aer (zvântată). 
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Suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi, de regulă, perpendiculară pe axa acestora, iar la 
plăci şi pereţi perpendiculară pe suprafaţa lor. 

Recomandări privind stabilirea poziţiei rosturilor de lucru sunt date în anexa F din NE 012/2-2010. 
Descărcarea betonului din mijlocul de transport, se face în bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi 

sau direct în cofraj. 
Refuzarea betonului adus la locul de turnare şi interzicerea punerii lui în operă, în condiţiile în care nu 

se încadrează în limitele de consistenţă prevăzute sau prezintă segregări; se admite îmbunătăţirea 
consistenţei numai prin utilizarea unui aditiv superplastifiant cu respectarea prevederilor aplicabile din NE 
012-1. 

Înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,0 m în cazul elementelor cu 
lăţime de maximum 1,0 m şi 1,5 m în celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafaţă (plăci, fundaţii etc.). 

Turnarea betonului în elemente cofrate pe înălţimi mai mari de 3,0 m se face prin ferestre laterale sau 
prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din tronsoane de formă tronconică), având capătul inferior situat 
la maximum 1,5 m de zona care se betonează. 

Betonul se va turna uniform în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de straturi orizontale de 
maxim 50 cm grosime (înălţime), iar turnarea stratului următor se face înainte de începerea prizei betonului 
în stratul anterior. în mod normal, se recomandă ca grosimea stratului de beton turnat să fie mai mică decât 
înălţimea tijei vibratoare, asigurându-se sistematic vibrarea şi revibrarea suprafeţei stratului anterior. 

Corectarea poziţiei armăturilor în timpul turnării, în condiţiile în care se produce deformarea sau 
deplasarea acestora faţă de poziţia prevăzută în proiect (îndeosebi pentru armăturile dispuse la partea 
superioară a plăcilor în consolă; când apar şi se constată aceste deformaţii, se va opri betonarea până la 
corectarea operativă a lor. 

Urmărirea atentă a înglobării complete în beton a armăturii, cu respectarea grosimii acoperirii, în 
conformitate cu prevederile proiectului şi ale reglementărilor tehnice în vigoare. 

O atenţie deosebită se va acorda zonelor în care sunt poziţionate piesele metalice înglobate în 
fundaţii pentru stâlpii metalici, deoarece deplasarea lor atât în plan cât şi pe verticală poate 
compromite montajul suprastructurii metalice. 

În cursul betonării nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii din elementul betonat şi nici 
aşezarea vibratorului pe ele. 

Urmărirea atentă a umplerii complete a secţiunii în zonele cu armături dese, prin îndesarea laterală a 
betonului cu ajutorul unor şipci sau vergele de oţel, concomitent cu vibrarea lui; în cazul în care aceste 
măsuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilităţi de acces lateral, prin spaţii care să permită pătrunderea 
vibratorului în beton. 

Asigurarea desfăşurării circulaţiei lucrătorilor şi mijloacelor de transport în timpul turnării pe podine 
astfel rezemate, încât să nu modifice poziţia armăturii; este interzisă circulaţia directă pe armături sau pe 
zonele cu beton proaspăt. 

Turnarea se face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau în procedura de 
executare. 

Durata maximă a întreruperilor în timpul betonării nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei 
betonului ce se poate considera 2 ore de la prepararea lui, în cazul cimenturilor cu adaosuri şi 1,5 oră în 
cazul cimenturilor fără adaosuri. Dacă din motive temeinice nu se poate relua betonarea în acest interval de 
timp, rostul de întrerupere, devine rost de lucru şi se va trata corespunzător prin şpiţuire, jet de apă şi suflare 
cu aer astfel încât betonul trebuie să fie saturat şi suprafaţa zvântată. 

Permiterea instalării podinilor pentru circulaţia lucrătorilor şi mijloacelor de transport local al betonului pe 
planşeele betonate, precum şi depozitarea pe acestea a unor schele, cofraje sau armături este permisă 
numai după 24 .. 48 ore, în funcţie de temperatura mediului şi de tipul de ciment utilizat (de exemplu 24 ore, 
dacă temperatura este de peste 20oC şi se foloseşte ciment de tip I, având clasa mai mare de 32,5). 

Turnarea betonului în elemente verticale (stâlpi, diafragme, pereţi) se face respectându-se prevederile 
suplimentare de la punctul 11.3.11 din NE 012/2-2010. 

Turnarea betonului în grinzi şi plăci se face cu respectarea prevederilor suplimentare de la punctul 
11.3.12 din NE 012/2-2010. 

Turnarea betonului în structuri în cadre se face acordând o deosebită atenţie zonelor de la noduri, 
pentru a asigura umplerea completă a acestora. 

Turnarea betonului în elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mică dimensiune este 
cel puţin egală cu 1,5 m, se face respectându-se prevederile suplimentare de la punctul 11.3.14 din NE 
012/2-2010. 

Compactarea betonului se poate face manual (cu şipci, cu vergele etc.) sau mecanic cu vibratorul. Se 
admite şi compactarea prin batere cu ciocanul în cofraj, dar pe suprafeţe restrânse. 
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Vibrarea se utilizează ca metodă de compactare şi nu ca metodă de deplasare a betonului pe distanţe 
lungi, sau de prelungire a duratei de aşteptare pe şantier înainte de turnare. 

Vibrarea cu vibratoare de adâncime sau de suprafaţă se aplică sistematic după turnare până la 
eliminarea aerului oclus. Se evită vibraţiile excesive care pot conduce la slăbirea rezistenţei suprafeţei sau la 
apariţia segregării. 

În secţiuni cu grosimi mari, reluarea compactării stratului de suprafaţă este recomandată pentru 
compensarea tasării plastice a betonului situat sub primul rând de armături orizontale. 

În timpul compactării betonului proaspăt, trebuie evitată deplasarea armăturilor şi/sau a cofrajelor. 
Betonul se compactează numai atât timp cât este lucrabil. 

2.8.3. Tratarea şi protecţia betonului după turnare 
Tratarea şi protecţia betonului, în perioada de după turnare, au scopul de a asigura atingerea 

caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, în funcţie de domeniul de utilizare şi de condiţiile de mediu 
din această perioadă. 

Caracteristicile avute în vedere sunt: 

 rezistenţele şi deformaţiile betonului; 

 evitarea efectului contracţiei betonului, a producerii fisurilor şi, după caz, impermeabilitatea; 

 durabilitatea, în funcţie de clasele de expunere. 
Aceste caracteristici sunt determinate, din punctul de vedere al tratării şi protecţiei betonului, de: 

 împiedicarea evaporării apei din beton; 

 evitarea, după caz, a acţiunilor mecanice dăunătoare (vibraţii, impact etc.), a îngheţului sau a 
contaminării cu substanţe dăunătoare (uleiuri, agenţi agresivi etc.). 

Pentru păstrarea condiţiilor favorabile de întărire şi pentru reducerea deformaţiilor din contracţie se va 
asigura menţinerea umidităţii betonului minim 7 zile după turnare, protejând suprafeţele libere prin: 

 acoperirea suprafeţei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini şi la îmbinări pentru a 
preveni uscarea; 

 amplasarea de învelitori umede pe suprafaţă şi protejarea acestora împotriva uscării; 

 stropirea periodică cu apă, care va începe după 212 ore de la turnare, funcţie de tipul de ciment 

utilizat şi temperatura mediului (minim +50oC); stropirea se va repeta la intervale de 26 ore; 

 aplicarea de pelicule de protecţie sau produse de tratare corespunzătoare, în conformitate cu 
prescripţiile speciale. 

Utilizarea produselor de tratare pentru protecţie la îmbinările constructive, pe suprafeţele ce urmează a 
fi tratate sau pe suprafeţele pe care este necesară aderarea altui material, este permisă numai dacă acestea 
sunt îndepărtate complet înainte de următoarea operaţie, sau dacă se dovedeşte că nu au nici un efect 
negativ asupra operaţiilor ulterioare. 

Pe timp ploios, suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă, atât timp 
cât există pericolul antrenării pastei de ciment. 

La stabilirea duratei de tratare şi de protecţie a betonului trebuie să fie avuţi în vedere următorii 
parametri: 

 condiţiile de mediu din perioada de exploatare a construcţiei exprimate prin clasele de expunere 
stabilite în NE 012-1. În acest sens, se deosebesc două situaţii: 
- construcţii aflate în clasele de expunere X0 sau XC1; 
- construcţii aflate în alte clase de expunere. 

 sensibilitatea betonului la tratare, în funcţie de compoziţie. Cele mai importante caracteristici ale 
compoziţiei betonului, care influenţează durata tratării betonului, sunt: raportul apă/ciment (A/C), tipul 
şi clasa cimentului, tipul şi proporţia aditivilor. Betonul cu un conţinut redus de apă (raport A/C mic) şi 
care are în compoziţie cimenturi cu rezistenţă iniţială mare (R) atinge un anumit nivel de 
impermeabilitate mult mai rapid decât betonul preparat cu un raport A/C ridicat şi cu cimenturi cu 
rezistenţă iniţială uzuală (N), rezultând durate ale tratării diferite. De asemenea, având în vedere că, în 
funcţie de clasa de expunere, betoanele preparate cu cimenturi de tip II - V compozite sunt mai 
sensibile la carbonatare decât betoanele preparate cu cimenturi Portland de tip I, în cazul utilizării 
aceluiaşi raport A/C, se recomandă prelungirea duratei de tratare pentru primul caz. 

 procentul din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, la care trebuie să ajungă 
rezistenţa betonului în perioada de tratare este de 50%. 

 viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului, care este stabilită în funcţie de  raportul (r) dintre valoarea 
medie a rezistenţei la compresiune după 2 zile (fcm2) şi valoarea medie a rezistenţei la compresiune 
după 28 zile (fcm28), determinate prin încercări iniţiale sau bazate pe performanţele cunoscute ale unui 
beton cu compoziţie similară (a se vedea NE 012-1). 
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 condiţiile de mediu în timpul tratării: temperatura şi expunerea directă la soare, umiditatea, viteza 
vântului sau curenţilor de aer, după caz. 

Pentru determinarea duratei de tratare a betonului în funcţie de parametrii de mai sus se va consulta 
punctul 11.4.7 din normativul NE 012/2-2010. 

Temperatura suprafeţei betonului nu trebuie să scadă sub 0oC înainte ca suprafaţa betonului să atingă 
o rezistenţă care poate suporta îngheţul fără efecte negative (de regulă, în cazul în care rezistenţa atinsă de 
beton este mai mare de 5 N/mm2). 

 
2.8.4. Decofrarea 

 
La decofrare trebuie să se respecte următoarele prevederi: 

 elementele pot fi decofrate în cazul în care betonul are o rezistenţă suficientă pentru a putea prelua, 
integral sau parţial, după caz, solicitările pentru care acestea au fost proiectate. Trebuie acordată o 
atenţie deosebită elementelor de construcţie care, după decofrare, suportă aproape întreaga solicitare 
prevăzută prin calcul. 

 se recomandă următoarele valori ale rezistenţei la compresiune la care se poate decofra: 
- părţile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o rezistenţă la compresiune 

de minimum 2,5 N/mm2, astfel încât să nu fie deteriorate feţele şi muchiile elementelor; 
- cofrajele feţelor inferioare la plăci şi grinzi se pot îndepărta, menţinând sau remontând popi de 

siguranţă, numai în condiţiile în care rezistenţa la compresiune a betonului a atins, faţă de clasă, 
următoarele procente: 

o 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6,0 m; 
o 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0 m. 

Nu este permisă îndepărtarea popilor de siguranţă ai unui planşeu aflat imediat sub altul care se 
cofrează sau la care se toarnă betonul. 

Recomandări cu privire la termenele minime de decofrare a feţelor laterale, în funcţie de temperatura 
mediului şi de viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului, sunt date la punctul 11.7.3 din normativul NE 
012/2-2010. 

Dacă după decofrare se constată defecte de turnare majore (goluri, segregări, neacoperiri de armături 
etc.), se va trece la remedierea acestora numai după consultarea proiectantului. Remedierile defectelor se 
fac conform C 149-1987. 

 
2.8.5. Abateri admisibile la lucrări de beton şi beton armat  

Abateri admisibile notate Δ, privind dimensiunile şi geometria elementelor structurale pentru clădiri, 
pentru clasa de toleranţe 1 (toleranţe normale), sunt prezentate în anexa D din normativul NE 012/2-2010, 
pe figuri explicative. Valorile precizate pentru fiecare tip de abatere corespund clasei de toleranţe 1 care ia în 
considerare ipotezele de proiectare din SR EN 1992, pentru elemente structurale, precum şi nivelul necesar 
de siguranţă pentru elemente nestructurale. 

 
În continuare se prezintă si alte abateri care trebuie respectate:  
 Abateri limită privind precizia şuruburilor de ancoraj şi a cotei de nivel: 

 pentru poziţia în plan orizontal a axelor şuruburilor de ancoraj  ±  3 mm 

 pentru poziţia în plan vertical a cotei de nivel a şuruburilor de ancoraj ±  5 mm 

 Defecte limită ale betonului monolit: 

 rupturi şi ştirbituri la muchii şi colţuri  

 până la faţa exterioară a armăturilor principale 20 cm/m 

 până la faţa interioară a armăturilor principale 5 cm/m 

 cu adâncimi mai mari decât precedentele şi de maximum ¼ din 
dimensiunea cea mai mică a secţiunii 

cel mult una de 
maximum 2 cm 
lungime la 1,0 m 

 cu adâncimi mai mari de ¼ din dimensiunea cea mai mică a secţiunii nu se admit 
  

 segregări şi lipsuri de secţiune, vizibile sau nu la faţa elementului:  

 până la faţa exterioară a armăturilor principale max 40 cmp la 1 mp 

 până la faţa interioară a armăturilor principale max 40 cmp la 1 mp 
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 cu adâncimi mai mari ca cele precedente dar până la maximum ¼ din 
dimensiunea cea mai mică a secţiunii, la fundaţii  max 30 cmp la 1 mp 
 

2.9. Recepţia lucrărilor de punere în operă a betonului 
Recepţia lucrărilor de punere în operă a betonului se efectuează, pentru elemente sau părţi de 

construcţie, dacă este prevăzută în proiect sau stabilită de beneficiar, după decofrarea elementelor sau 
părţilor de construcţie respective. 

 
Această recepţie are la bază: 

 proiectul lucrării; 

 documentele privind calitatea betonului proaspăt livrat şi condica de betoane; 

 verificarea existenţei corpurilor de probă, conform anexei H, tabelul H1, şi a trasabilităţii acestora; 

 evaluarea stării betonului, prin sondaj, prin examinare vizuală directă, mai ales în zonele deosebite 
(înguste şi înalte, în apropierea intersecţiilor de suprafaţe orientate diferit etc.);  

 măsurarea dimensiunilor (ale secţiunilor, ale golurilor etc.) şi a distanţelor (poziţia relativă a 
elementelor, a pieselor înglobate, a golurilor etc.), prin sondaj. 

La această recepţie participă beneficiarul, executantul şi este invitat proiectantul, în urma verificărilor 
încheindu-se un proces verbal de recepţie calitativă. 

În cazurile în care se constată neconformităţi (la dimensiuni, poziţii, armături aparente etc.), defecte 
(segregări, rosturi vizibile etc.) sau degradări (fisuri, porţiuni dislocate etc.), se procedează la îndesirea 
verificărilor prin sondaj, până la verificarea întregii suprafeţe vizibile, consemnând în procesul verbal toate 
constatările făcute. Remedierea neconformităţilor, defectelor şi/sau degradărilor nu se va efectua decât pe 
baza acordului proiectantului, care trebuie să stabilească soluţii pentru fiecare categorie dintre acestea. 

 

3. CONFECŢII METALICE PENTRU STRUCTURA DE REZISTENŢĂ 
 

3.1. Aspecte generale 
 
Structura cadrelor este concepută a se realiza din subansamble, îmbinarea acestora urmând a se face 

cu sudură pe şantier. 
Oţelul folosit în structură este oţel laminat la cald S235JR.  
Verificările şi alcătuirile secţiunilor elementelor structurale s-a făcut conform P100-1/2013, SR EN 1993-

1-1, SR EN 1993-1-5 şi SR EN 1993-1-8. 
În acest capitol sunt tratate aspectele care privesc condiţiile de calitate ale materialelor, uzinarea 

elementelor şi denumirea normativelor în vigoare. 
 

3.2. Standarde, normative şi prescripţii care trebuie respectate la execuţia construcţiilor metalice  
Principalele acte normative ale căror prevederi trebuie să se respecte la execuţia construcţiilor metalice 

sunt: 
- SR EN 1993-1-1 Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri 
- SR EN 1993-1-3 Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate 

la rece 
- SR EN 1993-1-5 Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor 
- SR EN 1993-1-8 Proiectarea structurilor de oţel; Proiectarea îmbinărilor 
- SR EN 1993-1-10 Proiectarea structurilor de oţel; Alegerea claselor de calitate a oțelului 
- SR EN 1090-2 Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu: 

Partea 2: Cerinţe tehnice pentru structuri de oţel 
- P 100-1/ 2013 Cod de proiectare seismică – Partea I – prevederi de proiectare pentru clădiri 
- C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente 

construcţiilor 
- Ordinul M.C. Ind. 
nr. 1233/D din 1980 

Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj 

- GP 035-1998 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire, intervenţie) privind protecţia 
împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel 

- GP 111-2004 Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel 
- C133-82 Instrucţiunile tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu 

şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate 

 

file://///User-pc/07%20-%20share/Eurocoduri/Eurocod%203/SR%20EN%201993-1-1-2006.pdf
file://///User-pc/07%20-%20share/Eurocoduri_RO-www.feedurbrain.com/Eurocod%203/SR%20EN%201993-1-3-2007.pdf
file://///User-pc/07%20-%20share/Eurocoduri_RO-www.feedurbrain.com/Eurocod%203/SR%20EN%201993-1-3-2007.pdf
file://///User-pc/07%20-%20share/Eurocoduri/Eurocod%203/SR%20EN%201993-1-5-2007.pdf
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Enumerarea acestor prescripţii nu este limitativă, lista putând fi completată de prescripţii revizuite sau 
elaborate după întocmirea prezentului caiet de sarcini, caz în care ele devin obligatorii în noua formă de 
publicare. Aceste prescripţii se vor respecta de către toţi factorii ce concură la realizarea investiţiei. 

 
3.3. Documentație tehnică 
Documentația tehnică elaborată de constructor  trebuie întocmită de personal cu experienţă în lucrări de 

montaj  (ingineri, maiştri) care vor conduce montajul, ţinând seama de specificul lucrării şi utilajele de care se 
dispune, precum şi de anotimpul în care se vor face lucrările de sudare la montaj. 

Conform SR EN 1090-2:2008 documentația constructorului trebuie să cuprindă:  
a) documentație cu privire la calitate 
b) planul calității (SR EN ISO 9000:2006 oferă definiția unui plan al calității) 
Anexa C din SR EN 1090-2:2008 prezintă o listă de verificare a conținutului unui plan al calității, 

recomandat pentru executarea construcției metalice structurale cu referire la liniile directoare generale 
din SR ISO 10005:2007. 

c) siguranţă a lucrarilor de montare 
Declarațiile metodelor care oferă instrucțiuni detaliate de lucru, trebuie să raspundă cerințelor tehnice cu 

privire la siguranța lucrărilor de montare, așa cum se specifică la capitolul 9.2 respectiv 9.3 din  SR EN 1090-
2:2008. 

d) documentație de execuție 
Pe perioada execuției trebuie pregatită o documentație suficientă, care să descrie starea structurii 

executate, pentru a demonstra că lucrările au fost efectuate conform caietului de sarcii pentru execuție. 
 
3.4. Produse din oţel pentru construcţii 
Profilele şi tablele laminate necesare structurii vor corespunde condiţiilor de calitate prevăzute de 

standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificarea de calitate a furnizorului (furnizorilor) purtând marcarea 
mărcii oţelului; în caz contrar, utilizatorul va dispune efectuarea unui număr adecvat de analize, încercări de 
laborator şi alte controale pentru a avea garanţia calităţii acestuia conform standardelor în vigoare. 

Mărcile şi clasele de calitate ale oţelurilor şi materialelor de bază, precum şi caracteristicile mecanice 
ale organelor de asamblare (şuruburi, piuliţe, şaibe) nu pot fi schimbate fără acordul prealabil în scris al 
proiectantului. 

La elementele structurii metalice se va folosi următorul tip de oţel: S235, S275 şi S355. Uzina de 
confecţii metalice va lua toate măsurile necesare ca în elementele de construcţii să nu se introducă alte 
materiale decât cele prevăzute în proiectul de detaliu şi cu calităţile corespunzătoare. 

Orice nepotrivire sau neconcordanţă constatată cu ocazia verificării proiectelor sau pe parcursul 
operaţiilor de şablonare în uzină, se va aduce la cunoştinţa proiectantului pentru a efectua corecţiile 
necesare, înainte de trasarea sau debitarea materialelor. 

 
3.4.1. Generalităţi 

Produsele din oţel pentru construcţii trebuie să fie conforme cerinţelor standardelor europene de produs 
aplicabile, indicate în Tabelele 2 și 3 - SR EN 1090-2:2008.  

Produsele din oţel care trebuie utilizate la fabricarea elementelor formate la rece trebuie să aibă 
proprietăţi care să fie conforme cu aptitudinea cerută pentru procesul de formare la rece.  

 
3.4.2. Toleranţe la grosime 

Toleranţele la grosime pentru table de oţel pentru construcţii trebuie să fie conform SR EN 10029. 
Pentru celelalte produse de oţel pentru construcţii şi oţel inoxidabil, trebuie utilizată clasa A de grosime. 

 
3.5. Materiale pentru sudare 
Toate materialele pentru sudare trebuie să fie conform cerinţelor din SR EN 13479 şi standardului de 

produs aplicabil, cum se indică în Tabelul 5 - SR EN 1090-2:2008. 
Tipul materialelor consumabile pentru sudare trebuie să fie corespunzător procedeului de sudare, 

materialului care trebuie sudat şi procedurii de sudare. 
Pentru materialul depus prin sudare se vor efectua încercări mecanice, la sudura manuală cu electrozi 

înveliţi; la sudura cu arc electric sub flux şi la sudura cu arc electric în mediu de gaz protector. 
 

3.6. Pregătire şi asamblare 
 

3.6.1. Generalităţi 
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În acest articol sunt stabilite cerinţele pentru tăiere, formare, găurire şi asamblare a elementelor 
constituiente din oţel, pentru a fi incluse în ansambluri. 

Structurile trebuie fabricate cu respectarea cerinţelor din art 10 şi a toleranţelor specificate în art 11 din 
SR EN 1090-2:2008. 

 
3.6.2. Identificare 

În fiecare etapă a fabricaţiei, fiecare piesă sau pachet de piese similare ala elementelor din oţel, trebuie 
identificate cu ajutorul unui sistem adecvat. 

Identificarea poate fi realizată, după caz, prin grupare de loturi, prin forma şi dimensiunile elementului, 
sau prin utilizarea marcărilor durabile și distincte, aplicate astfel încât să nu producă degradări. Nu sunt 
permise crestări cu dalta. 

 
3.6.3. Manipulare şi depozitare 

Produsele constituente trebuie manipulate şi depozitate în condiţii conforme recomandărilor 
producătorului. 

Un produs constituent nu poate fi utilizat după durata de depozitare specificată de producătorul său. 
Produsele care au fost manipulate sau depozitate într-un mod sau o durată de timp, care au putut determina 
o deteriorare semnificativă, trebuie verificate înainte de utilizare, pentru a se asigura că acestea încă sunt 
conforme cu standardele de produs relevant. 

Elementele din oţel pentru construcţii trebuie împachetate, manipulate şi transportate în deplină 
siguranţă, astfel încât să se evite deformaţiile permanente şi degradarea suprafeţei să fie minimă. Trebuie 
aplicate, după caz, măsurile preventive pentru manipulare şi depozitare, specificate în Tabelul 8 - SR EN 
1090-2:2008. 

 
3.6.4. Tăiere 

Tăierea trebuie efectuată astfel încât să fie îndeplinite cerinţele din SR EN 1090-2 cu privire la 
toleranţele geometrice, duritatea maximă şi rugozitatea marginilor. 

NOTĂ: - Metodele cunoscute şi recunoscute de tăiere sunt cu fierăstrăul, cu foarfecele, cu disc, tehnici 
de tăiere cu jet de apă şi termică. Se recomandă utilizarea tăierii termice manuale numai când utilizarea unui 
procedeu mecanic nu se poate, practic, realiza. 

 
Muchiile tăiate se vor curăţa de zgură, iar crestăturile se vor înlătura prin polizare. Verificarea calităţii 

tăieturilor se va efectua cu comparator cu cadran (SR EN ISO 463:2006 ) şi şubler (SR ISO 3599:1996, 
STAS 1373/3-73). De asemenea, se vor folosi mostre de tăieturi din tabla de oţel S235, S275 și S355. 

Marginile pieselor care se sudează vor fi curăţate şi polizate pe o lăţime de 30 mm pe ambele părţi. 
 

3.6.5. Formare 
Oţelul poate fi îndoit, presat sau forjat la forma cerută prin procedee de formare la cald sau la rece, cu 

condiţia ca proprietăţile să nu fie reduse sub cele specificate pentru materialul prelucrat. 
Elementele formate care prezintă fisuri, desprindere lamelară sau deteriorări ale acoperirilor de 

suprafaţă, trebuie tratate ca produse neconforme. 
Pentru mărcile de oţel până la S355, inclusiv, procedeul de formare la cald trebuie să aibă loc în 

domeniul roşu al temperaturii şi temperatura, durata şi viteza de răcire trebuie adaptate tipului de oţel utilizat. 
Îndoirea şi formarea în domeniul albastru al temperaturii (de la 250 oC până la 380 oC ) nu sunt permise. 

Dacă trebuie corectată deformaţia prin îndreptare cu flacără, aceasta trebuie obţinută prin aplicarea 
locală a căldurii, asigurând că sunt controlate temperatura maximă a oţelului şi procedeul de răcire. 

 
 

3.6.6. Găurire 
Acest articol se aplică pentru efectuarea găurilor pentru îmbinări cu elemente de îmbinare mecanică şi 

bolţuri. 
Dacă nu se specifică altfel, diametrele găurii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 Găuri pentru şuruburi păsuite şi bolţuri păsuite: Clasa H1 conform SR EN ISO 286-2 

 Alte găuri: ± 0,5 mm, diametrul găurii se consideră media între 
diametrul de intrare şi de ieşire  

 
Găurile pentru elemente de îmbinare pot fi formate prin orice procedeu (găurire, poansonare, tăiere cu 

laser, plasmă sau altă metodă termică) cu condiţia ca acesta să lase o gaură finisată, astfel încăt: 
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a) cerinţele pentru tăiere cu privire la duritatea locală şi calitatea suprafeţei tăiate, conform SR EN 1090-
2, să fie îndeplinite; 

b) toate perechile de găuri pentru elemente de îmbinare sau bolţuri coincid exact unele cu altele astfel 
încât elementele de îmbinare să poată fi introduse liber în elementele asamblate într-o direcţie 
perpendiculară pe feţele în contact. 

Poansonarea este permisă numai dacă grosimea nominală a elementului nu este mai mare decât 
diametrul nominal al găurii sau, pentru găuri necirculare, decăt dimensiunea sa minimă. 

Înainte de asamblare, trebuie îndepărtate bavurile. Dacă găurile sunt forate într-o singură operaţie prin 
elemente tinute împreună care nu trebuie separate după găurire, este necesară îndepărtarea bavurilor 
numai din găurile exterioare. 

 
3.6.7. Asamblare 

Asamblarea elementelor trebuie realizată astfel încât să fie îndeplinite toleranţele specificate în Anexa 
D2.8 - SR EN 1090-2:2008.  

 
3.6.8. Verificare asamblare 

Concordanţa între elementele fabricate, conectate în mai multe puncte de îmbinare, trebuie verificată 
prin utilizarea şabloanelor dimensionale, măsurărilor tridimensionale exacte sau printr-o asamblare de probă, 
înlocuindu-se piesele care nu corespund. Nu se admit corectarea prin pilire sau în carcasă cu sudură a 
găurilor necorespunzătoare. 

Asamblarea de probă reprezintă punerea împreună a suficiente elemente ale unei structuri complete 
pentru a verifica concordanţa lor.  

Atât pe ansamblul structurii, cât şi pe subansamble se efectuează măsurători, rezultatele înscriindu-se 
în fişele tehnologice anexate la proiect. 

 
3.7. Sudare 

3.7.1. Generalităţi 
Sudarea trebuie realizată în conformitate cu cerinţele părţii relevante din SR EN ISO 3834. 
Îndrumări pentru aplicarea lui SR EN ISO 3834 cu privire la cerinţele de calitate referitoare la sudare 

prin topire a materialelor metalice sunt oferite în CEN ISO/TR 3834-6.  
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică la execuţia în uzină a pieselor structurii metalice, 

inclusiv preasamblarea în uzină. 
Sudarea se poate executa prin procedee de sudare definite în SR EN ISO 4063. 

 
3.7.2. Program de sudare 

Un program de sudare trebuie oferit ca parte integrantă a planificării producţiei, cerută de partea 
relevantă din SR EN ISO 3834. 

Conţinutul unui program de sudare este prevazut la articolul 7.2.2 - SR EN 1090-2. 
Dacă sudarea sau asamblarea acoperă sau maschează suduri efectuate anterior, trebuie acordată o 

atenţie specială pentru a stabili care dintre suduri trebuie executate primele şi posibila necesitate de a 
verifica/încerca aceste suduri înaintea efectuării următoarelor suduri sau înaintea asamblării elementelor 
care le maschează. 

 
3.7.3. Calificarea procedurilor de sudare şi a personalului pentru sudare 

Sudarea trebuie executată cu proceduri de sudare calificate, utilizând o specificaţie a procedurii de 
sudare (WPS - Welding procedure specification) în conformitate cu părţile relevante ale EN ISO 15609 sau 
SR EN ISO 14555 sau SR EN ISO 15620, după caz.  

Sudorii trebuie calificaţi conform SR EN 287-1 şi operatorii sudori conform SR EN 1418 sau conform 
normelor naţionale in vigoare. 

Înregistrările tuturor încercărilor pentru calificarea sudorilor şi operatorilorsudori trebuie păstrate şi 
disponibile. 

 
3.7.4. Pregătirea şi executarea sudării 

3.7.4.1. Generalităţi 
Pregătirea îmbinării trebuie să fie corespunzătoare procedeului de sudare. Dacă procedurile de sudare 

sunt calificate conform SR EN ISO 15614-1, SR EN ISO 15612 sau SR EN ISO 15613, pregătirea îmbinării 
trebuie să se conformeze tipului de pregătire utilizat la verificarea procedurii de sudare. 

La pregătirea îmbinării nu trebuie să existe fisuri vizibile. Fisurile vizibile trebuie îndepărtate prin polizare 
şi geometria îmbinării corectată, dacă este necesar. 
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Toate suprafeţele care se sudează trebuie să fie uscate şi fără materiale care pot altera calitatea 
sudurilor sau împiedica procedeele de sudare (rugină, material organic sau depunere de zinc).  

Grundurile primare aplicate în fabrică (grunduri de uzinare) pot fi lasate pe marginile de sudat numai 
dacă nu afectează negativ procedeul de sudare. 

 
3.7.4.2. Depozitare şi manipulare materiale consumabile pentru sudare 

Materialele consumabile pentru sudare trebuie depozitate, manipulate şi utilizate conform 
recomandărilor producătorilor. 

Dacă electrozii şi fluxurile trebuie să fie uscate şi depozitate, trebuie îndeplinite recomandările 
producătorilor cu privire la nivelurile de temperatură şi durate. 

 
3.7.4.3. Protecţie faţă de condiţiile atmosferice 

Atât sudorul cât şi zona de lucru trebuie protejaţi corespunzător împotriva efectelor vântului, ploii şi 
zăpezii. 

Suprafeţele de sudat trebuie menţinute uscate şi fără condens. 
Dacă temperatura materialului de sudat este mai mică de 5 oC, poate fi necesară o încălzire 

corespunzătoare. 
 

3.7.4.4. Asamblare pentru sudare 
Elementele pentru sudat, trebuie aliniate corect şi menţinute în poziţie prin suduri de prindere provizorie 

sau prin dispozitive exterioare şi blocate pe durata sudării iniţiale. Asamblarea trebuie executată astfel încât 
realizarea îmbinărilor şi dimensiunile finale ala componentelor să respecte toleranţele cerute. Trebuie avute 
în vedere măsuri corespunzătoare cu privire la deformare şi contracţie. 

Elementele de sudat trebuie asamblate şi menţinute în poziţie astfel încât să fie uşor accesibile şi 
vizibile de către sudor. 

 
3.7.4.5. Preîncălzire 

Preâncălzirea trebuie efectuată conform SR EN ISO 13916 şi SR EN 1011-2. 
 

3.7.4.6. Prinderi provizorii 
Dacă procedura de asamblare sau de montare necesită utilizarea unor elemente fixate provizoriu prin 

sudare, aceste elemente trebuie poziţionate astfel încât să poată fi uşor îndepărtate, fără degradarea 
structurii permanente de oţel. 

Trebuie efectuat un control adecvat pentru a se asigura că produsul constituent nu prezintă fisuri pe 
suprafaţa zonei de sudură provizorie. 

Lungimea minimă a unei suduri de prindere trebuie să fie cea mai mică valoare între de patru ori 
grosimea părţii celei mai groase sau 50mm, în afară de cazul în care se poate demonstra printr-o încercare 
că o lungime mai mică este mai satisfăcătoare 

Toate sudurile de prindere provizorie care nu se încorporează în sudurile finale trebuie îndepărtate. 
Sudurile de prindere provizorie care trebuie încorporate în sudura finală trebuie să aibă forma 
corespunzătoare şi să fie executate de sudori calificaţi. Sudurile de prindere provizorie trebuie să fie fără 
defecte de depunere şi să fie curăţate cu atenţie înainte de sudarea finală. Sudurile de prindere provizorie 
fisurate trebuie îndepărtate. 

 
3.7.4.7. Suduri în colţ 

O sudură în colţ, ca metal depus, nu poate fi sub dimensiunile specificate pentru grosime şi/sau distanţa 
la baza rostului, după caz, luând în considerare următoarele: 

a)grosimea totală poate fi realizată prin utilizarea procedurilor de sudare pentru procedee de sudare cu 
pătrundere adâncă sau parţială; 

b)dacă o abatere h depăşeşte limita imperfecţiunii, aceasta poate fi compesată printr-o creştere a grosimii 
a=anom+0,7h unde anom este grosimea nominală, specificată. 

 
Lungimea minimă a unei treceri a sudurii în colţ, cu excepţia întoarcerilor de capăt, trebuie să fie cel 

puţin de patru ori lungimea părţii laterale a sudurii. 
Nu trebuie realizată o sudură de colţ discontinuă, atunci când un fenomen capilar poate conduce la 

formarea de pungi de rugină. 
Dacă extremitatea unui element este îmbinată numai prin suduri de colţ longitudinale, lungimea fiecărei 

suduri nu trebuie să fie mai mică decât distanţa transversală care le separă. 
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3.7.4.8. Suduri cap la cap 
Trebuie verificată poziţia sudurilor cap la cap utilizate la înădiri pentru a adapta lungimile disponibile ale 

elementelor în ceea ce priveşte compatibilitatea cu calculul. 
Capetele sudurilor cap la cap trebuie să fie astfel încât să asigure suduri sănătoase cu grosimea 

completă. 
Suduri cu pătrundere completă sudate pe o parte, pot fi realizate cu sau fără material metalic sau 

nemetalic pentru suport la rădăcină. 
 

3.7.4.9. Tratament termic după sudare 
Dacă elementele sudate trebuie supuse unui tratament termic, trebuie demonstrat că procedurile 

utilizate sunt corespunzătoare. 
Recomandări cu privire la cerinţele pentru calitate ale tratamentului termic sunt prezentate în ISO/TR 

17633. 
 

3.7.4.10. Executarea sudării 
Trebuie avute în vedere precauţii pentru a evita urma de arc şi, dacă urma de arc s-a produs, suprafaţa 

oţelului trebuie polizată uşor şi verificată. Se recomandă ca verificarea vizuală să fie completată cu verificare 
cu lichid penetrant sau pulbere magnetică (minim 5%). 

Defecte vizibile, ca fisuri, cavităţi şi alte defecte neacceptate, trebuie eliminate de pe fiecare rând, 
înaintea depunerii rândurilor următoare. 

Trebuie acordată o atenţie deosebită zonei dintre sudură şi metalul de bază. 
 

3.7.5. Criterii de acceptare 
Elementele sudate trebuie să fie conform cerinţelor specificate în articolele 10 şi 11 din SR EN 1090-2. 
Clasa de executie trebuie sa fie EXC2. 
Criteriile de acceptare pentru defectele sudurii trebuie să fie conform SR EN ISO 5817, nivelul de 

calitate in general C, cu exceptia nivelului de calitate D pentru crestatura, scurgere de metal si urma de arc. 
În caz de neconformitate cu criteriile de mai sus, se recomandă judecarea fiecărui caz, individual. 

Pentru a decide dacă sudura se acceptă sau trebuie reparată, eveluarea trebuie să se bazeze pe funcţia 
elementului şi caracteristicile defectelor (tip, mărime, amplasare). 

Pentru a evalua acceptarea defectelor se pot folosi SR EN 1993-1-1, SR EN 1993-1-9 şi SR EN 1993-2. 
 

3.8. Montare 
 

3.8.1. Condiţii pe şantier 
Montarea nu rebuie să înceapă înainte ca zona prevăzută pentru lucrările de construcţii să corespundă 

cerinţelor tehnice în ceea ce priveşte siguranţa lucrărilor, care trebuie să tină seama de elementele 
prevăzute in art 9.2 din SR EN 1090-2. 

 
3.8.2. Metodă de montare 

3.8.2.1. Metodă de montare bazată pe proiect 
Dacă stabilitatea structurii montate parţial nu este evidentă, trebuie prevăzută o metodă sigură de 

montare, pe care s-a bazat proiectul. Această metodă de montare trebuie să ia în considerare cerinţele 
prevăzute la art 9.3.1 din SR EN 1090-2. 

 
 

3.8.2.2. Metodă de montare a executantului 
O descriere a metodei de montare a executantului, trebuie pregătită şi verificată conform regulilor de 

proiectare, îndeosebi în ceea ce priveşte rezistenţa structurii montată parţial la încărcările de monate şi ale 
încărcării. 

Expunerea metodei de montare trebuie să descrie procedurile utilizate pentru a monta în siguranţă 
construcţia metalică şi trebuie să ia în considerare cerinţele tehnice cu privire la siguranţa lucrărilor. 

Expunerea metodei de montare trebuie să se refere la toate punctele relevante de la 5.10.2 şi, în plus, 
trebuie să se ia în considerare punctele prevăzute la art 9.3.2 din SR EN 1090-2. 

 
3.8.3. Releveu 
3.8.4. Reazeme, ancorări şi aparate de reazem 

Instalarea aparatelor de reazem structurale trebuie să fie conform cerinţelor din SR EN 1337-11:2002. 
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Dacă trebuie cimentate spaţiile libere de sub placa de bază, trebuie utilizat material proaspăt, conform 
5.8 din SR EN 1090-2. Materialul de cimentare trebuie utilizat conform 9.5.5 din SR EN 1090-2. 

Dispozitivele de ancorare în elementele de beton ale structurii sau în structurile alăturate trebuie 
realizate conform specificaţiei lor. 

   
3.8.5. Montare şi lucrări pe şantier 

3.8.5.1. Marcare 
Elementele asamblate sau montate individual pe şantier trebuie să aibă alocată o marcare de montare. 
Metodele de marcare trebuie să fie conform 6.2 din SR EN 1090-2. 

 
3.8.5.2. Manipulare şi depozitare pe şantier 

Manipularea şi depozitarea pe şantier trebuie să îndeplinească cerinţele de la 9.6.3 din SR EN 1090-2. 
 
 

3.8.5.3. Montare de probă 
Orice montare de probă pe şantier trebuie realizată în conformitate cu cerinţele de la 6.10 din SR EN 

1090-2. 
Montarea de probă trebuie luată în considerare: 

-    pentru a confirma potrivirea între elemente; 
-   pentru a valida o metodologie, dacă secvenţa de montare pentru a garanta stabilitatea în timpul 

montării necesită o evaluare prealabilă; 
-   pentru a verifica durata operaţiilor, dacă pe şantier sunt condiţii restrictive prin limitarea timpului de 

lucru. 
 

3.8.5.4. Metode de montare 
Montarea construcţiei metalice trebuie realizată conform metodei de montare descrise la art 9.6.5 din 

SR EN 1090-2. 
 

3.9. Elemente de închidere 
3.9.1. Elemente de acoperiş 

Tabla profilată se va prinde de elementul suport în cuta inferioară cu şuruburi autoperforante, cu bolţuri 
împuşcate, cu suduri în puncte, cu şuruburi sau alte tipuri de conectori, care nu vor ieşi din lucru în 
exploatare, prin smulgere sau forfecare înainte de a se produce sfâşierea tablei. Aceşti conectori se vor fixa 
în elementele suport trecând prin cutele tablei, care reazemă direct pe acestea, dar nu la o distanţă mai 
mare de două cute. 

Ambele capete ale tablelor profilate se prind pe elementele suport. Distanţa de la conectori şi până la 
marginile tablei profilate sau până la capetele ei libere, trebuie să fie suficient de mare pentru a evita 
pericolul spintecării premature a acesteia. 

Pasul dintre îmbinările de continuitate între panourile adiacente de tablă profilată nu va fi mai mare de 
500mm. 

Panourile sandwich vor fi prinse de elementul suport cu şuruburi autoperforante prevăzute cu şaibe cu 
garnitură de etanşare. Prinderea se va realiza pe fiecare cută superioară. 

 
3.10. Tratare suprafeţe 

 
Sistemul de protecţie anticorozivă a confecţiilor metalice pentru structura de rezistență se va 

realiza în conformitate cu indicativului GP 121/1-2013 „Ghid de proiectare privind protecţia împotriva 
coroziunii a construcţiilor din oţel". Nivelul de performanţă pentru sistemul de protecţie anticorozivă pentru 
clasa de corozivitate a mediului C2 se va realiza conform punctului 5.3.2. din GP 121/1-2013. 

 
Pentru durata de viaţă estimată a protecţiei anticorozive şi categoria de corozivitate, gradul de 

pregătire a suprafeţelor trebuie să fie conform Tabelului 22 - SR EN 1090-2, adică P1.  
Toate suprafeţele pe care trebuie aplicate vopsele şi produse conexe, trebuie pregătite astfel încât să 

îndeplinească criteriile din SR EN ISO 8501. 
Îmbinările, cu excepţia celor rezistente la lunecare, nu trebuie realizate cu vopsea în exces pe 

suprafeţele în contact. Cel mult, suprafeţele în contact şi suprafeţele de sub şaibe trebuie tratate cu grund şi 
un substrat, dacă nu se specifică altfel (a se vedea Anexa F.4 - SR EN 1090-2). 

Îmbinările cu şuruburi, inclusiv zona perimetrală din jurul unor asemenea îmbinări, trebuie tratate cu 
sistemul complet de protecţie anticorosivă specificat pentru restul construcţiei metalice. 
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Înainte de asamblare, se recomandă să se trateze zonele şi suprafeţele care au acces dificil după 
asamblare. 

Protecţia şi execuţia anticorozivă a construcţiilor metalice se va face în conformitate cu exemplele din 
GP 121/1-2013,  punctul  5.3.2, pentru clasa de corozivitate C2 corespunzătoare mediului exterior cu nivel 
scăzut de poluare, iar materialele pentru sistemul de protecţie ales trebuie să fie agrementate de INCERC 
Bucureşti. Clasa de corozivitate poate creşte funcție de concentraţia agenţilor agresivi care vor rezulta din 
procesul tehnologic şi va trebui stabilită, în final, de echipa de proiectare şi beneficiar. Utilizarea materialelor 
de protecţie se va face prin contactarea producătorului care va pune la dispoziţia beneficiarului fişele tehnice 
şi va oferi garanţii. 

Execuţia lucrărilor de protecţie anticorozivă a structurii metalice din oţel, se va realiza conform indicativ 
GE 053-2004 “Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel”.  
 

3.10.1. Curăţare după montare 
Curăţarea elementelor subţiri trebuie efectuată zilnic de tijele niturilor oarbe, şpan de la găurire etc., 

pentru a preveni degradarea prin coroziune.  
Procedurile de curăţare a elementelor din oţel inoxidabil trebuie să fie adecvate pentru marca 

produsului constituent, finisarea suprafeţei, funcţia elementului şi riscul de coroziune. 
Soluţiile foarte acide, utilizate uneori pentru a curăţa zidăria şi ţiglele, nu trebuie să intre în contact cu 

oţelul pentru construcţii, inclusiv oţelul inoxidabil. Dacă se produce o contaminare de acest tip, soluţiile acide 
trebuie spălate imediat cu cantităţi mari de apă curată. 

 
3.11. Toleranţe geometrice 
Toleranţele geometrice trebuie să respecte prevederile articolului 11 şi anexa D din SR EN 1090-

2:2008. 
 

3.12. Verificări, încercări şi remedieri 
3.12.1. Produse şi elemente constituente 

Documentele livrate cu produsele constituente trebuie verificate pentru a se asigura că informaţiile 
despre produsele livrate corespund celor comandate. 

Această verificare a documentaţiei este destinată, în general, pentru a preveni necesitatea de a încerca 
produsele. 

Dacă defectele de suprafaţă ale produselor din oţel apărute în timpul pregătirii suprafeţei sunt reparate 
prin utilizarea unor metode conforme cu SR EN 1090-2, produsul reparat poate fi utilizat. 

Documentele livrate cu elementele trebuie verificate pentru a se asigura că informaţiile despre 
elementele livrate corespund celor comandate. 

Dacă documentaţia livrată nu include o declaraţie a furnizorului care prevede că produsele sunt 
conforme cu specificaţiile, aceste produse trebuie considerate ca produse neconforme până când se poate 
demonstra că ele îndeplinesc cerinţele planului de verificare şi încercare. 

 
3.12.2. Fabricaţie: dimensiuni geometrice ale elementelor fabricate 

Planul de verificare trebuie să ia în considerare cerinţele şi verificările necesare ale produselor 
constituente din oţel pregătite precum şi ale elementelor fabricate. 

Criteriile de acceptare trebuie să fie conform SR EN 1090-2 art. 11.2. Abaterile trebuie măsurate având 
în vedere orice contrasăgeată sau deformare specificată. 

Dacă la verificarea de recepţie rezultă identificarea de neconformităţi, acţiunea pentru acele 
neconformităţi trebuie să fie după cum urmează: 

 în măsura posibilului, neconformitatea trebuie corectată utilizând metode conforme cu SR EN 1090-2, 
apoi supusă unei noi verificări; 

 dacă nu este realizabilă corectarea, pot fi efectuate modificări ale structurii de oţel pentru a compensa 
neconformitatea, cu condiţia ca acestea să fie conform procedurii pentru tratarea neconformităţilor. 

 
3.12.3. Sudare  

Verificarea înainte şi în timpul sudării trebuie inclusă în planul de verificare conform cerinţelor 
prezentate în partea relevantă a SR EN ISO 3834. 

Metodele de control nedistructiv (CND) trebuie selectate conform SR EN 12062 de către personal 
calificat conform nivelului 3 definit în SR EN 473.  

CND cu excepţia examinării vizuale, trebuie efectuate de personal conform nivelului 2, definit în SR EN 
473. 
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Orice sudură situată într-o zonă unde a fost reparată o deformare inacceptabilă, trebuie verificată din 
nou. 

Toate sudurile trebuie verificate vizual, pe toată lungimea lor. Dacă sunt detectate defecte ale 
suprafeţei, trebuie efectuată încercarea sudurii supusă verificării, cu lichide penetrante sau pulberi 
magnetice. 

Dacă verificarea duce la rezultate neconforme, trebuie efectuată o investigaţie pentru a găsi cauza şi un 
nou set de cinci îmbinări trebuie verificat. Se recomandă să se urmeze ghidul din anexa C a SR EN 12062. 

Verificarea vizuală trebuie efectuată după terminarea sudării, pe o zonă dată şi înainte de orice alt CND. 
Verificarea şi încercarea conectorilor sudaţi pentru forţă tăietoare la structuri compozite din oţel şi beton 

trebuie efectuate conform SR EN ISO 14555. 
 

3.12.4. Tratare suprafeţe şi protecţie anticorozivă 
Dacă structura trebuie protejată împotriva coroziunii, verificarea structurii înainte de protecţia 

anticorosivă trebuie efectuată cu cerinţele din Art 10 din SR EN 1090-2. 
Toate suprafeţele, sudurile şi muchiile trebuie examinate vizual. Criteriile de acceptare trebuie să 

îndeplinească cerinţele din SR EN ISO 8501. 
Elementele neconforme trebuie tratate, încercate şi verificate din nou, după aceea. 
Verificarea protecţiei anticorosive trebuie efectuată conform Anexei F - SR EN 1090-2. 

 
3.12.5. Montare 

Starea structurii montate trebuie verificată pentru a repera elementele care au fost deformate sau 
suprasolicitate şi pentru a se asigura că toate elentualele prinderi provizorii au fost scoase în mod 
corespunzător, sau sunt conform cerinţelor specificate. 

Sistemul de abateri admisibile este elaborat pornind de la punctele de reper de la nivelul bazei, o 
înfăşurătoare pentru verticalitatea stâlpului şi o serie de niveluri intermediare şi de acoperiş faţă de nivelul 
planşeelor construite. 

Trebuie acordată atenţie specială la stabilirea alinierilor şi nivelurilor în cazul racordării la o construcţie 
existentă. 

Criteriile de acceptare sunt prevăzute la 11.2 şi 11.3 din SR EN 1090-2. 
Executarea construcţiei trebuie interpretată în raport cu săgeţile, contrasăgeţile, prereglajele, 

deformaţiile elastice şi dilatările prevăzute pentru elemente. 
EN 1993-1-4 prevede valorile pentru coeficientul de dilatare pentru oţeluri inoxidabile obişnuite. 
Dacă este anticipată o deplasare semnificativă a structurii care poate afecta verificarea dimensională 

(de exemplu, pentru structuri supuse tracţiunii) trebuie specificată o înfăşurătoare a poziţiilor admisibile. 
Tratarea unei neconformităţi trebuie efectuată conform 12.3 din SR EN 1090-2. Corecţiile trebuie 

realizate prin utilizarea metodelor conform standardului mentionat anterior. 
Dacă structura de oţel este livrată cu neconformităţi necorectate care urmează să fie tratate, acestea 

trebuie enumerate. 
 

4. PROTECŢIA MUNCII Şl PSI 
4.1. Protecţia muncii 

 
La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de protecție a muncii prevăzute de legislația în 

vigoare. De asemenea vor fi respectate: 

 Legea protecţiei muncii nr. 90/12.07.1996. 

 Legea nr. 319/2006 - Legea securității și Sănătății în muncă; 

 HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de sucuritate și sănătate pentru șantierele temporare sau 
mobile; 

 HG nr. 493/2006 privind cerințele minime de sucuritate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor 
la riscurile generate de zgomot; 

 HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul 
de muncă; 

 HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă; 

 Norme generale de protecție a muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale 
(MMPS) nr.578/1996 și Ordinul Ministerului Sănătății nr.5840/1996; 

 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime, emise prin Ordinul MMPS nr. 
235/1995 (cod 12). 

 Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice, emise prin Ordinul 
MMPS nr. 56/1997 (cod 42); 
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 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaj 
construcţii, emise prin Ordinul MMPS în 1996 (cod 27); Norme specifice de securitate a muncii pentru 
prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat, 
emise prin Ordinul MMPS nr. 136/1995 (cod7); 

Legile și normativele menționate anterior nu sunt limitative. Conducerea șantierului este datoare să ia 
orice măsuri de protecție a muncii necesare pentru desfășurarea lucrului pe șantier în deplină siguranță. 

Constructorul (în execuție) și beneficiarul (în exploatare) vor lua orice măsură care să prevină 
producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru. 

 
 

În conformitate cu Normele Generale de Protecţia Muncii, furnizorul lucrărilor este obligat:  

 să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punctul de vedere al securităţii muncii şi dacă este 
cazul, să facă obiecţii, solicitând proiectantului modificările necesare conform reglementărilor legale. 

 să aplice prevederile legislative de protecţie a muncii, precum şi prescripţiile din documentaţiile 
tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu şi auxiliare necesare realizării construcţiilor; 
să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări 
ulterioare a construcţiilor în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze clientul şi proiectantul când 
constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de 
soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare; 

 să ceară clientului ca proiectantul să acorde asistenţa tehnică în vederea rezolvării problemelor de 
securitate a muncii în cazurile deosebite apărute în executarea lucrărilor de construcţii; 

 să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la 
recepţia lucrărilor de construcţii. 

 
În mod deosebit se atrage atenţia asupra obligativităţii respectării cu stricteţe a Ordonanţei Guvernului 

publicată în Monitorul Oficial nr. 18/01.1994 privind asigurarea durabilităţii, calităţii riguroase, siguranţei în 
funcţionare şi funcţionalitatea construcţiilor. 

 
Clientului îi revin, conform Normelor Generale de Protecţie a Muncii, următoarele obligaţii legale privind 

executarea construcţiilor: 
 

 să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de protecţie a muncii şi în cazul când 
constată deficienţe, lipsuri sau neconcordanţe faţă de prevederile legislaţiei în vigoare, să ceară 
proiectantului remedierea deficienţelor constatate, completarea documentaţiei tehnice sau punerea în 
concordanţă a prevederilor din proiect cu cele legislative; 

 să colaboreze cu proiectantul şi furnizorul, după caz, în scopul rezolvării tuturor problemelor de 
securitate a muncii; 

 pentru lucrările care se execută în paralel cu desfăşurarea procesului de producţie să încheie cu 
furnizorul un protocol în care se va delimita suprafaţa pe care se execută lucrarea, pentru care 
răspunde privind asigurarea măsurilor de protecţia muncii, revine furnizorului; 

 în protocol se vor specifica şi condiţiile care trebuie respectate de către furnizor, astfel încât 
desfăşurarea procesului de producţie în condiţii de securitate să nu fie afectat de lucrările de 
construcţii executate concomitent cu aceasta; 

 să controleze cu ocazia recepţiei lucrărilor realizarea de către furnizor a tuturor măsurilor de protecţie 
a muncii prevăzute în documentaţia tehnică, refuzând recepţia lucrărilor dacă nu corespund din punct 
de vedere al securităţii muncii; 

 să emită instrucţiuni proprii de securitate a muncii pe activităţile sau grupele de activităţi necesare 
exploatării construcţiilor. 

 
La exploatarea construcţiilor clientul este obligat să respecte prevederile legale privind securitatea 

muncii, dintre care principalele sunt cuprinse în următoarele acte: 

 Legea 319/2006 a protecţiei muncii; 

 Norme generale de Protecţie a Muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 
(MMPS) nr.578/1996 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 5840/1996; 

 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime, emise prin Ordinul MMPS nr. 
235/1995 (cod 12). 
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4.2. Prevenirea şi stingerea incendiilor - PSI 
 

Pentru apărarea împotriva incendiilor se vor respecta prevederile din: 

 Legiea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

 Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea normelor metodologice 
de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecție civilă 

 Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de 
aparare impotriva incendiilor 

Legile și normativele menționate anterior nu sunt limitative. 
 

În timpul execuţiei se vor respecta: 

 Prevederile în legătură cu execuţia conform actelor normative menţionate la punctul 1 de mai sus. 

 Normele P.S.I proprii ale constructorilor şi montorilor inclusiv cele elaborate de forurile tutelare ale 
acestora. 

 Dispoziţiile organelor de control. 
 

Beneficiarului îi revin următoarele obligaţii: 

 Trimiterea în termen de 7 zile a eventualelor obiecţii întemeiate, la prezentul proiect. 

 Respectarea obligaţiilor ce îi revin din actele normative menţionate la punctul 1, de mai sus, inclusiv 
procurarea şi întreţinerea P.S.I., în conformitate cu Normativul Departamental şi recomandările 
proiectanţilor privind obiectul din prezenta documentaţie. 

 
Orice neconcordanţă între normativele, STAS-urile, Ordonanţele de Guvern indicate în prezenta 

documentaţie şi cele în vigoare la data începerii execuţiei vor fi transmise proiectantului de rezistenţă care, la 
rândul său, are obligaţia să reactualizeze în cel mai scurt timp posibil capitolul cu deficienţe din caietul de 
sarcini. 

 
 

Întocmit, 
ing. Ion POPESCU 

 


