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MEMORIU TEHNIC GENERAL  

I.      INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE 
INVESTIŢII 

1. Denumirea obiectivului de investiții 
„MARIREA SURSEI SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL 

BOBOC, REALIZARE FORAJ SI ADUCTIUNE LA GOSPODARIA DE APA 
EXISTENTA” 

2. Amplasamentul (regiunea, județul, localitatea) 

Regiunea:     Moldova 

Județul:        Buzau 

Localitatea: Boboc 

Județul Buzau este situat în sud-estul 
Romaniei, in regiunea Munteniei, din 
punct de vedere matematic, poziția sa 
fiind definită de intersecția paralelei de 
45 grade latitudine nordică cu meridianul 
de 26 grade longitudine estică. Judetul 
Buzau are o suprafață de 6103 km2 (2.6 
% din teritoriul tarii) fiind invecinat cu 
urmatoarele județe:  

• la nord-vest județele Brasov si 
Covasna; 

• la vest cu judetul Prahova; 

• la sud cu judetul Ialomita;,  

• la est cu judetul Braila;   

• la nord-est cu judetul Vrancea. 
Judetul este compus din 2 municipii, 3 
orase si 82 de comune. Judetul Buzau 
ocupa cea mai mare parte a bazinului 
hidrografic al raului Buzau, cuprinzand in mod armonios toate formele de relief : munti in partea 
de nord, campie la sud, intre acestea aflandu-se zona colinara subcarpatica.   

Cochirleanca este o comuna in judetul Buzau, Muntenia, Romania, formata din satele 
Boboc, Cochirleanca ( resedinta), Gara Bobocu, Rosioru si Tarlele. Are o populatie de 
aproximativ 5000 de locuitori si se afla in partea de est a judetului, in Campia Ramnicului.  
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Comuna se afla la 28 de km de orasul Buzau si este cunoscuta pentru Scoala de Aplicatie 

pentru Fortele Aeriene „Aurel Vlaicu” din satul Boboc. 

Are un relief de câmpie, fiind situată în diviziunea Câmpiei Române numită Câmpia 
Râmnicului. Altitudinea scade de la vest spre est, de la 120 m la 70 m. Altitudinea medie este 
de 95 m. 

La suprafață se găsesc depozite loessoide, urmate de nisipuri și pietrișuri, iar mai în adâncime 
există argilă care constituie și suportul apelor freatice (aflate la circa 4–10 m adâncime). 

3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de 
fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 

 Studiul de fezabilitate nr.14/2021- ʺMarirea sursei sistemului de alimentare cu apa in satul 
Boboc, realizare foraj si aductiune la gospodaria de apa existenta”, comuna Cochirleanca, 
judetul Buzau 

4. Ordonatorul principal de credite 

U.A.T. Cochirleanca 

5. Investitorul 

 U.A.T.  Cochirleanca 

6. Beneficiarul investiției 
 

U.A.T.COMUNA Cochirleanca 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adresa: Județul Buzau, Comuna Cochirleanca, sat 
Cochirleanca 

Cod poștal: 127190 

Telefon: 0238/736370 

Fax: 0238/736370 

Email: secretar@comunacochirleanca.ro 

Web: http://www.comunacochirleanca.ro 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_R%C3%A2mnicului&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_R%C3%A2mnicului&action=edit&redlink=1
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7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

S.C. ALMA CONSULTING SRL 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

II.   PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN 
CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE 

1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând: 

 Descrierea amplasamentul 

Comuna Cochirleanca este situată în estul județului Buzău, în Câmpia 
Râmnicului la o distanţă de 23 km de municipiul Buzău şi la 28 km de oraşul 
Râmnicu Sărat, în zona tipică de câmpie, cu relief relativ plan, zonă de influență a 
râurilor Buzău şi Călmățui. 

Comuna Cochirleanca se învecinează: 

– la Nord cu comunele Ziduri şi Bălăceanu, 

– la Sud cu comunele Săgeata și Vadu Paşii, 

– la Est cu judeţul Brăila, 

– la Vest cu comuna Poşta Câlnău. 

Comuna este cunoscută prin Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene ,,Aurel 

Vlaicu” din satul Boboc. 

Reţeaua de drumuri la nivel local prezintă o configuraţie simplă datorită aşezării 
în serie a localităţilor ce fac parte din comuna Cochirleanca.  

Principala arteră de circulaţie este DJ 220, cu o lungime de 15,6 km pe teritoriul 

Adresa: Strada Poieniței nr.4/1, Focșani, Vrancea 

Telefon: 0237268577 

Fax: 0237206760 

Email: almaconsulting53@yahoo.com 

C.U.I. 1444 788 

Nr. 

Registrul 

Comerțului 
J/39/111/1992 
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comunei, care face legătura localităţii spre vest cu Poşta Câlnău şi DN2 (E85) şi spre 
nord est cu comuna vecină Bălăceanu.  

Prin comună trece şi calea ferată Buzău-Focşani, locuitorii comunei deservindu-
se de aceasta prin gara Bobocu, calea ferată asigurând atât transportul de călători și 
mărfuri între orașele Buzău și Focşani cât şi legăturile cu Moldova şi respectiv 
Bucureşti. 

Toate localităţile comunei Cochirleanca sunt racordate la Sistemul Energetic 
Naţional prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe 
stâlpi de beton, având traseul atât în interiorul cât şi în afara zonelor construite. 

          În comuna Cochirleanca, a cărei suprafață este de 7803 ha teren din care 371 
ha în intravilan, cu un   număr de 5623 locuitori (conform recensământului din anul 
2011) există în execuție un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere 
in patru din cele cinci sate componente ale comunei: Gara Bobocu, Bobocu, 
Cochirleanca şi Roşioru. 

Epurarea apelor uzate menajere se va realiza la o staţie de epurare a apelor 
uzate, amplasată în extravilanul comunei, la nord de satul Roşioru. 

Pentru această investiţie s-au obţinut toate avizele deținătorilor de rețele 
edilitare din zonă și autorizaţia de construire nr. 77/10.12.2015 emisă de CJ Buzău, 
iar lucrările sunt executate în proporţie de 90%.  

Topografia 

Comuna Cochirleanca este situată în regiunea de dezvoltare 2 SUD-EST, în 
zonă de câmpie. 

Face parte din zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați și nu se încadrează în 
ariile naturale protejate declarate la nivel național. 

Din acest punct de vedere, amplasamentul proiectului se află la distanța de 
cca. 8900 m depărtare de cel mai apropiat sit comunitar ROSCI 0005 Balta Albă, 
Amara, Jirlău, Lacul Sărat Câineni, sit desemnat prin Ordinul MMDD nr. 
1964/2007. 

Satele componente sunt Cochirleanca, Boboc, Gara Bobocu, Roșioru și 
Târlele. 

Terenul ocupat de lucrările propuse aparţine domeniului public al comunei 
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Cochirleanca, atat extravilan cat si intravilan. 

 Lucrările prevăzute în prezentul proiect se încadrează în PUG aprobat pentru 
comuna Cochirleanca şi în prevederile Planului de Amenajare Teritorială a judeţului 
Buzău. 
         Din punct de vedere geomorfologic, zona studiată face parte din extremitatea 
nord estică a Câmpiei Române, cu o suprafață perfect stabilă și plană.  

 Litilogic, terenul aparține terasei medii a râului Buzău, cu depozite eoliene, 
urmate în adâncime de pietrișuri și bolovănișuri. 

 Nivelul hidrostatic al apei se regăsește în vestul comunei la 20 m adâncime 
iar în sud la 3,5 m adâncime. 

 Din punct de vedere seismic, localitatea apartine zonei de hazard seismic cu 
acceleratia terenului ag=0,32 g și Tc =1,6 s, in zona seismică 9 2, conform SR 
11.100/1-1993. 

        Inventarul de coordonate în Stereo’70 al amplasamentului studiat în cadrul 
acestui proiect este: 

 X Y 

GA 654815.769 412631.157 

 654848.942 412614.924 

 654833.046 412583.025 

 654800.004 412598.467 

F 655577.402 412555.188 

 655629.703 412531.288 

 655598.254 412458.160 

 655546.423 412480.287 

Clima şi fenomenele naturale specifice zonei 

Din punct de vedere climateric, comuna Cochirleanca beneficiază de un climat 
temperat-continental, cu influențe pregnante ale estului, nordului, vestului și sudului 
continentului european. 

  Cotele absolute ale terenului au valori de 120-70 m. Apa subterana apare sub 
forma de izvoare la 4-10 m adancime. 
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 Relieful se remarca printr-o complexitate aparte determinata de structura 
geologica diversa si de gradul inalt de fragmentare 

 Adancimea de inghet este 0.80-0.90 m conform STAS 6054-77. 

 
Figura 02. Harta intensității temperaturii a Romaniei. 

 
Precipitatii: 

Cele mai mari cantități medii lunare de precipitații cad în lunile mai, iunie și 
iulie. Clima comunei Cochirleanca este temperat continentală cu influențe specifice 
zonei de câmpie, cu o temperatură medie anuală de 10,2º C.  

Precipitațiile anuale ating valori de 500 mm. Precipitatiile atmosferice 
insumeaza cantitati valabile de la un loc la altul, din cauza interactiunii diferentiare 
a reliefului cu circulatia generala a atmosferei. Cantitatile medii anuale cresc odata 
cu cresterea altitudinii 512.1 mm la Buzau, 562.4 mm la Ramnicu Sarat si peste 1200 
mm pe culmile montane cele mai inalte. Cantitatile medii lunare cele mai mari se 
inregistreaza in luna iunie. 

Cantitatile medii lunare cele mai mici se inregistreaza in luna martie  (25.6 mm 
la Buzau). Stratul de zapada prezinta diferentieri de la o treapta de relief la alta.  
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Figura 03. Harta precipitațiilor Romaniei. 
 

Adâncimea de îngheț în zona comunei Cochirleanca– județul Buzau, 
conform STAS-ului 6054/77 este de 0.90 - 1.00 m la sol. 

 
Figura 04. Zonarea dupa adâncimea maximă de îngheț. 

Radiația solara globala inregistreaza valori cuprinse intre 125 ,0 kcal/cm2 in 
tinutul cu clima de campie si sub 110,0 kcal/cm2 an pe culmile montane cele mai 
inalte. 

Umiditatea relativă a aerului in luna iulie are valori de 60-70 %. Importante 
pentru componentele bio-geografice sunt urmatoarele momente: 

- data medie a primei ninsori – 21 octombrie 
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- data medie a ultimei ninsori – 11 aprilie 
- data medie a instalarii primului strat de zapada – 5 noiembrie 

Iarna, stratul de zapada variaza intre 40-50 cm, grosimea medie decalata fiind 
de 10 cm. 

  Vanturile sunt influentate de relief atat in privinta frecventei cat si a vitezei. 
Vanturile dominante bat din NE ( 25.4 %) urmate de cele din DV (11.8) si NV 
(9.3%). 

Frecvența medie anuala a calmului la 
Buzau este de 29.3 % si este datorata 
adapostului oferit de muntii invecinati. Pe 
culmile montane inalte, valorile respective 
scad sub 10.0%. In zona de campie, din care 
face parte si amplasamentul investigat, la 
sfarsitul iernii si primavara devreme se face 
simtita prezenta vantului de tip fohn. 

                                                                  Figura 05. Harta intensității vânturilor din 
România 

Conform CR 1-1-1-4-2012, amplasamentul cercetat face parte din zona B, în 
ceea ce privește încărcările date de vânt.                                                    

Incarcarile de zapada, conform CR 1 -1-3 -2012, sunt :  

- 1.2 KN/mp, cu revenire la 10 ani; 

- 1.6 KN/mp, cu revenire la 25 ani; 

- 2.0 KN/mp, cu revenire la 50 ani. 
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Fig. 6 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt),  

TC a spectrului de raspuns 

- valoare de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=225 ani- 
ag = 0,35 g 

 
Fig. 7 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru  

proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani 
 

- presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min la 10 m si 50 ani, interval 
mediu de referinta 0,6 kPa. 
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Fig 8. Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice ale vantului, qb în kPa, având IMR=50ani  

Este poziționata in cadrul zonei seismice A – zone de risc 

Încărcări din zapadă pe sol pentru o perioada de revenire IMR = 50 ani - Sk = 
2kN/mp. 

Conform catalogului de structuri tip pentru drumurile publice: 

• argile nisipoase/ prafoase – se caracterizeaza ca pamanturi coezive, fine cu 
plasticitate mare (Ip>20%, e<1.0 si Ic > 0.75 ), textura omogena, consistente in 
domeniul plastic vartos, compresibilitate mare- medie, impermeabile si cu o viteza 
a ascensiunii capilare foarte redusa; 

• sensibilitatea la îngheț este stabilită dupa criteriul granulometric de apreciere  
STAS 1709/90 face parte din grupa „foarte sensibil la îngheț” (grupa C) ; 

• valoarea modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundație 
Ed=70Mps (conf. Instrucțiunilor tehnice departamentele pentru dimensionarea 
sistemelor semirigide AND 518/93 (reviziunea I din 1996); 

• valoarea de calcul a coeficientului lui Poison este de 0,42; 
• conform STAS 2914/84 pământul se încadrează în domeniul 4b al diagramei 

Cassagrande care corespunde unor pământuri coezive anorganice cu 
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compresibilitate redusă sau medie, foarte sensibilă la îngheț-dezgheț. 

Geologia, seismicitatea 

Din punct de vedere geologic, terenul investigat apartine marii unitati 
structural-tectonice Platforma Moesica , cunoscut si sub numele de Platforma 
Valaha, careia i se suprapune relieful de campie. Fundamentul este alcatuit din 
formatiuni cristaline proterozoice, ulterior fiind adus la stadiul de peneplena. 
Ulterior, a suferit doar miscari epirogenetice si falieri. In cadrul cuverturii 
sedimentare, reprezentata de o succesiune de formatiuni, incepanad cu carboniferul 
inferior si terminand cu cele cuaternare, se pot delimita, atat litologic cat si structural, 
doua sectiuni. In baza peste fundament se dezvolta un sedimentar vechi alcatuit din 
calcare brune bituminoase, argile cu intercalatii de carbine (carbonifer), argile rosii, 
calcare, dolomite, marne, marnocalcare, gresii, calcare negre bituminoase, dolomite, 
calcare (jurasic), calcare, calcarenite, marnocalcare (cretacic) cu o grosime de 3000-
5000 m. Acest sedimentar a fost prins in tectonica fundamentului, fiind afectat de 
faliile acestuia. In Cretacicul superior regiunea se exondeaza si o perioada de timp 
indelungata va fi supusa eroziunii. Intra apoi treptat sub apele marii, de la N catre S, 
incepand cu tortonianul. Urmeaza acumularea sedimentarului Neozoic, 
precumpanitor marnos, in prima parte (sarmatian-pontian) si argilo-nisipos in cea 
de-a doua (dacian-cuaternar).  

Grosimea si inclinarea acestora, indeosebi formatiunile Miocene si Pliocene, 
cresc de la S catre N. 

Cea mai mare pondere o au formatiunile neozoice, respectiv cele miocen-
cuaternare, constituite din gresii, marne, argile, pietrisuri si loessuri. 

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Cochirleanca se afla pe 
subunitatea numita Glacisul Ramnicului si care formeaza impreuna cu Campia 
Buzau-Siret, Campia Romana de Est. 

Litologic zona se caracterizeaza printr-o varietate de faciesuri specific 
formatiunilor de con de dejectie cu stratificatie incrucisata, de cele mai multe ori 
stratul fiind inlocuit de depuneri sub forma de lentile de diferite dimenisuni. Astfel, 
la suprafata se intalnesc pamanturi fine, ca argile si prafuri ( uneori cu intercalatii 
lenticulare de maluri) cu trecere in nisipuri cu grosimi de 3-8 m, de varsta Cuaternar-
Holocen urmate in adancime de depunerile grosiere apartinand conului de dejectie 
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al raului Ramnic, care se dezvolta la adancimi de cca 30 m constituite din elemente 
mai mari (bolovanis cu pietris) la partea superioara si mai marunta (nisip cu pietris) 
la cea inferioara. In continuare pana la cca 200 m adancime, apar Straturile de 
Candesti care apartin Pleistocenului inferior si care sunt reprezentate de un complex 
de pietris, nisip si bolovanis cu intercalatii argiloase.  

 Ca proces dominant apare aluvionarea, provenita prin spalarea glacisului 
eroziv; tot aici se fac simtite periodic si procesele de siroire, pana la torenti, iar albiile 
vailor scurte ce provin din Subcarpati, sunt foarte largi, cu despletiri, aluvionari 
puternice si eroziune de mal. 

Devierile şi protejările de utilităţi afectate 

Nu este cazul 

Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi 
provizorii 

          În momentul de față, comuna Cochirleanca este prevăzută cu sistem 
centralizat de alimentare cu apă și are în curs de execuție un sistem centralizat de 
canalizare a apelor uzate menajere și epurarea acestora. 

Reţeaua de drumuri la nivel local prezintă o configuraţie simplă datorită 
aşezării în serie a localităţilor ce fac parte dim comuna Cochirleanca. Principala 
arteră de circulaţie este DJ 220, cu o lungime de 15,6 km pe teritoriul comunei, face 
legătura localităţii spre vest cu Poşta Câlnău şi DN 2 (E 85) şi spre nord est cu 
comuna vecină Bălăceanu. Prin comună trece şi calea ferată Buzău Focşani, 
locuitorii comunei deservindu-se de aceasta prin gara Bobocu, calea ferată asigurând 
atât transportul de călători și mărfuri între orașele Buzău și Focşani şi mai departe 
legăturile cu Moldova şi respectiv Bucureşti. 

La artera de circulaţie principală DJ 220 se adaugă drumurile săteşti în marea 
lor majoritate modernizate. 

   Circulaţia feroviară este legată de principalul nod de cale ferată al judeţului 
Buzău, respectiv oraşul Buzău, printr-o linie de cale ferată dublă, electrificată, Buzău 
– Focṣani. Accesul călătorilor la transportul feroviar se face prin stația Bobocu. 
Conform normativului P 100/192 calea ferata află în zona seismică ,,B’’cu 
coeficientul Ks=0,25 si Tc =1,5 s.       
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Toate localităţile comunei Cochirleanca sunt racordate la Sistemul Energetic 
Naţional prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe 
stâlpi de beton, având traseul atât în interiorul cât şi în afara zonelor construite. Prin 
intermediul posturilor de transformare aeriene se alimentează reţelele electrice de 
joasă şi medie tensiune care deservesc toată gama de consumatori din localitate, atât 
cei casnici cât şi societăţile comerciale. Reţelele de joasă tensiune sunt de tip aerian, 
pe stâlpi de beton, dar şi pe stâlpi din lemn şi sunt realizate în sistem clasic cu 
conductoare din aluminiu independente sau cu conductoare torsadate, pentru 
prelungirile de reţea sau pentru cele modernizate. Branşamentele sunt realizate 
preponderant aerian celor vechi în sistem clasic. Branşamentele în cablu subteran 
deservesc îndeosebi dotările şi sunt amplasate în incintele acestora. Nu există nici o 
sursă de producere a energiei electrice alternative, deṣi zona are potenţial pentru 
dezvoltarea investiţiilor de energie verde, în special energie eoliană sau panouri 
solare. 

În domeniul telecomunicaţiilor în comuna Cochirleanca funcţionează un 
oficiu poştal cu un număr mare de abonaţi. În domeniul noilor tehnologii în 
comunicaţii există tendinţe deosebit de favorabile în domeniile: 

– comunicarea în domeniul telefoniei fixe care se realizează prin intermediul 
companiei TELEKOM (majoritatea prin centrale digitale). Rețeaua telefonică este 
de tip aerian și este montată pe stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune; 

– televiziunea prin cablu ale cărei rețele se află montate în paralel cu liniile 
telefonice, pe stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune; 

– comunicarea în domeniul telefoniei mobile GSM (Vodafone, Orange, 
Cosmote, etc). – Internet prin cablu. 

Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea 

Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a 
tuturor obiectivelor proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul 
retelei de drumuri nationale, judetene, comunale si locale existentă. 

Căile de acces provizorii 

 Nu sunt necesare executarea de căi de acces provizorii. 
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Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

 Nu este cazul 

2. Soluţia tehnică cuprinzând 

 Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

În satul Boboc populația rămâne fără apă, pe perioada verii mai ales, atunci 
când consumul gospodăriilor crește. 

- Gospodăria de apă existenta este amplasată pe domeniul public al comunei 
Cochirleanca, T8, P 343, nr. cad/CF 22102 și este compusă din foraj de mare 
adâncime (120 m) executat cu coloana si filtre tip Valrom, Dn 200mm.  

- Sursa de apa existenta este compusa dintr-un foraj echipat cu o pompa 
submersibila avand urmatorii parametri: Q= 7,0 m3 /h, H= 100 mcA, P=7,5Kw, 
IP58. Echipamentul de pompare este prevazut cu protectie la lipsa curent, lipsa apa 
si suprasarcini electrice. In incinta gospodariei de apa Boboc  s-a delimitat zona de 
protectie sanitara cu regim sever, conform H.G 930/2005. Initial, analiza  apei a 
indicat usoare depasiri la indicatorii de Fe , Mn  , insa  s-au facut demersuri si s-a 
obtinut finantarea pentru realizarea unei statii de tratare a apei. S-a estimat ca aceasta 
va fi pusa in functiune in semestrul II al anului 2018. 
- Aductiunea s-a executat din PEID Dn 90mm, cu montaj subteran, la adancimea 
minima de inghet de -1,20m. Aceasta are un traseu scurt de 26m , situat in incinta 
gospodariei de apa si nu se intersecteaza cu alte conducte ; 
- Instalatia de clorinare primara are in componenta 2 butelii de clor gazos, un 
dozator de perete cuplat cu un senzor de debit, 2 ventilatoare la partea inferioara a 
peretelui exterior. Este montata intr-un compartiment distinct, cu intrare separata , 
in cadrul pavilioului de exploatare. 

-   Rezervorul de compensare orara V=200mc: este amplasat in vecinatatea forajului 
de apa  si a fost executat in varianta semiingropata , cu structura din beton armat. La 
exterior prezinta termoizolatii din polistiren  si caramida( pentru partea subterana), 
iar la interior a fost hidroizolat cu tencuieli speciale realizate cu mortar M100-T. 
Camera vanelor este cuplata cu structura rezervorului si include instalatia hidraulica 
compusa din: conducta de alimentare Dn 90mm, conducta de preaplin Dn 110mm, 
conducta de golire Dn 150mm si racord PSI Dn 100mm. Din volumul total  de apa  
, 54m3 reprezinta rezerva intangibila de incendiu. Pentru recircularea apei in 
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rezervor s-a prevazut o pompa cu ax orizontal , care se actioneaza  de catre 
personalul de exploatare, de la un buton  existent langa tabloul electric general. 

-  Pavilonul de exploatare este o cladire cu regimul de inaltime parter, cu 
urmatoarea compartimentare: compartiment  tehnologic pentru echipamentele de 
tratare a apei cu clor gazos, camera  pentru tabloul electric general, birou sef serviciu  
de exploatare sistem de alimentare cu apa, camera pentru materiale de intretinere  
,accesorii si reactivi , precum si  un grup sanitar. 

Pavilionul de exploatare are structura din zidarie de caramida, cu fundatii, 
stalpi , centuri si planseu din beton armat. La interior prezinta finisaje obisnuite: 
gresie si faianta, zugraveli  discuite fin. Acoperisul din tigla metalica este sustinut 
de o sarpanta din lemn ignifugat. 

-    Reteaua de distributie a fost realizata in doua etape , in functie de finantarile 
care s-au obtinut. Configuratia retelei urmeaza trama stradala  a satului  Boboc  , pe 
ambele laturi ale drumului judetean 220 , respectiv a drumurilor satesti. 

In spatiul verde  au fost  montate conducte din PEID Dn 63mm-Dn 125mm, 
SDR17,6 ( Pn 6 bari), la adancimea de -1,20m. Toate subtraversarile de la DJ 220 
sunt realizate prin foraj orizontal dirijat, cu protectie din tuburi otel Dn 219x6mm. 

Pe conductele de distributie principale  PEID Dn 110mm si PEID Dn 125mm 
s-au montat hidranti de incendiu exterior, care asigura un debit de interventie de 5l/s. 
Acestia sunt marcati cu placute avertizoare, pozate vizibil pe gardurile invecinate. 

Presiunea  de serviciu se asigura cu o statie de ridicare a presiunii compusa 
din 3 pompe active, inseriate, cu pornire in cascada , avand urmatorii parametrii: 
Q=28,50mc/h, P=7,5KW, H= 3,50 bari, vas hidrofor de 300l. 

           Pentru exploatarea retelei de apa in conditii de siguranta s-au executat camine 
de sectorizare  si camine de golire, care sa permita izolarea unor tronsoane avariate, 
fara a intrerupe furnizare apei in toata localitatea. 

* Toate lucrarile aferente sistemului de alimentare cu apa in satul Boboc  sunt 
amplasate in domeniu public; 

Analizand situatia existenta si avand in vedere ca necesarul de apă crește 

in perioada verii, forajul existent (în cadrul GA) nu mai face față consumului 
crescut si se propune pentru satul Boboc la cererea beneficiarului, realizarea 
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unui foraj la adâncimea de 120 m, în vederea măririi capacității sursei,. 

Forajul va fi amplasat pe domeniul public al Comunei Cochirleanca, inscris 
in CF 23055, T 10, P434-437. 

Varianta constructivă de realizare a investiţiei 

În cadrul acestui proiect, se propune realizarea unei conducte de aducțiune din 
PEHD, Pn6, DE 75 mm în lungime de 1465 m, apa provenită de la foraj fiind 
pompată în stația de tratare a gospodăriei de apă a satului Boboc și mai apoi 
înmagazinată în rezervorul existent și pompată în rețeaua de distribuție existentă.  

Conducta de aducțiune se va amplasa pe trama stradală a drumurilor de interes 
local, pe toata lungimea conductei va exista o singura subtraversare realizata prin 
sapatura deschisa. 

Terenul ocupat de lucrările propuse aparţine domeniului public al comunei 
Cochirleanca, atat extravilan cat si intravilan. 

 Lucrările prevăzute în prezentul proiect se încadrează în PUG aprobat pentru 
comuna Cochirleanca şi în prevederile Planului de Amenajare Teritorială a judeţului 
Buzău. 
         Din punct de vedere geomorfologic, zona studiată face parte din extremitatea 
nord estică a Câmpiei Române, cu o suprafață perfect stabilă și plană.  

 Litilogic, terenul aparține terasei medii a râului Buzău, cu depozite eoliene, 
urmate în adâncime de pietrișuri și bolovănișuri. 

 Nivelul hidrostatic al apei se regăsește în vestul comunei la 20 m adâncime 
iar în sud la 3,5 m adâncime. 

 Din punct de vedere seismic, localitatea apartine zonei de hazard seismic cu 
acceleratia terenului ag=0,32 g și Tc =1,6 s, in zona seismică 92, conform SR 
11.100/1-1993. 

        Clima comunei Cochirleanca este temperat continentală cu influențe specifice 
zonei de câmpie, cu o temperatură medie anuală de 10,2º C.  

Precipitațiile anuale ating valori de 500 mm. 
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Terenurile pe care sunt amplasate gospodăria de apă și forajul nou executat 
sunt amplasate în intravilanul comunei Cochirleanca, sat Boboc, T8, P343 și T10, 
P434-437. 

Trasarea lucrărilor 

Trasarea lucrarilor se va face cu convocarea tuturor factorilor implicați în 
realizarea investiției: beneficiar, proiectant, constructor.  
 În baza coordonatelor  predate de proiectant, trasarea se va face prin 
materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al 
obiectivului. 

Lucrările necesare de realizare a rețelelor de alimentare cu apă se vor trasa pe 
teren cu ajutorul picheților și a reperelor pe baza planurilor topografice de situație și 
detaliilor de execuție cu acordul administratorului drumurilor. 

Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier 

Lucrările de marire a sursei de alimentare cu apa in localitatea Boboc se vor 
executa în perioada optimă, luându-se măsuri speciale de protecţie și semnalizare.  
Constructorul va lua măsuri de protejare a lucrărilor executate și a materialelor din 
șantier privind: 
- Depozitarea materialelor în spațiile amenajate; 
- Transportul și punerea în operă în timp optim; 
- Respectarea măsurilor impuse de furnizorul de materiale. 

Pentru protejarea lucrărilor de terasamente din pământ, executantul va lua 
măsuri de scurgere a apelor pluviale prin executarea de scurgeri în zonele băltite. 
  Lucrările de betoane și straturile rutiere vor fi executate în perioada optimă, 
fiind necesare măsuri speciale de protecție după caz. 
 În caz de întrerupere a execuției lucrărilor din diverse motive  se vor urmări 
aducerea taluzelor la prevederile din proiect și asigurarea scurgerii apelor în zona 
drumurilor. Pentru betoanele și mortarele ce se vor executa manual în zona  
lucrărilor, cimentul va fi depozitat în mazia de șantier (cimentul la saci) și în lăzi 
asigurate la intemperii (ciment vrac). 

Produsele utilizate și lucrările de construcție îndeplinesc următoarele cerințe 
esențiale: 

-forța și stabilitatea mecanică; 
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-siguranța în caz de incendiu; 
-de igienă, sănătate și protecția mediului; 
-siguranța în utilizare; 
-protecția împotriva zgomotului; 
-economia de energie și absorția căldurii. 

Organizarea de şantier 

Organizarea de șantier cade în sarcina directă a Antreprenorului care va 
elabora proiectul de organizare de șantier, pentru care se va solicita autorizație de 
construire si în care vor fi incluse toate cheltuielile aferente racordării la utilitățile 
necesare organizării, în scopul realizării unei lucrări conforme cu cerințele 
proiectului tehnic de execuție. 

La intrarea în santier se va amplasa un panou cu datele de identificare ale 
șantierului înregistrate  la Inspectoratul  de Stat pentru Construcții. La aceeași poarta 
de intrare în șantier  se va amplasa un panou general de semnalizare de securitate. 

Șantierul va  fi  împrejmuit cu  panouri de  gard, inscripționate  cu denumirea 
și sigla antreprenorului. Se vor monta pe gard panouri de semnalizare de securitate 
și sănatate a muncii conform HG 971 I 2006: purtare obligatorie a caștii de 

protecție, intrarea interzisă persoanelor neautorizate. 

Se va face o analiză a solului înainte de începerea operatiunilor pe șantier pentru 
a evita expunerea lucrătorilor la substante periculoase ( datorate utilizarii anterioare 
a terenului ). 

La amenajarea organizarilor de santier de la toate punctele de lucru se vor respecta 
urmatoarele reguli : 

- dupa preluare, amplasamentul se va decapa de terenul vegetal ; 

- se va nivela si se va compacta tinându-se cont   de destinatia ulteriora a terenului: birouri, 
vestiare, depozite, etc. 

- se va insista la căile de acces auto si la platformele pentru calarea automacaralelor și a 
autopompei de beton.  

Se vor trasa pe teren amplasamentul constructiilor, drumurile de acces, spatiile 
destinate antreprenorului si subantreprenorilor, magazii, depozite. 

Se vor instala toalete ecologice si se va amplasa pe locatii stabilite de conducătorii 
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punctelor de lucru. De acestea se va ocupa o firma specializata care va asigura în 
continuare buna funcționare a acestora. 

Se vor delimita perimetral zonele antreprenorului si subantreprenorilor, daca sunt 
necesare. 

 Se vor amenaja depozitele de materiale. Se vor aduce, descărca și amplasa birourile, 
vestiarele, barăcile dormitor, barăcile de materiale si magaziile de substante periculoase. 

Asigurare energie electrica trifazata prin racordare de la rețea în tablouri electrice, 
tipizate, cu împământări verificate prin buletine PRAM, intrerupator general si prize 220 
1380 V. 
Tablourile electrice vor fi semnalizate cu panourile: pericol de electrocutare și pericol 
general, conform H.G. 971/2006. 

Se vor asigura surse curente de apa potabila prin bransament de la retea. Se vor 
amplasa spălătoare. Se vor organiza depozitele de materiale si depozite de moloz. 

Se vor aduce și amplasa pichetele P.S.I. și se vor semnaliza conform H.G. nr. 
971/2006. Se vor organiza «Puncte de prim ajutor> în biroul sefilor de punct de lucru prin 
dotarea birourilor cu truse de prim ajutor si semnalizarea cu panoul : Prim-ajutor. Tot în 
birouri se va constitui « Telefonul de urgenta»,  punându-se la dispozitie telefonul 
mobil al sefului de punct de lucru. 

Se vor amplasa pubele pentru colectarea deșeurilor municipale amestecate, de către 
o societate specializata. Aceasta societate se va ocupa și de golirea acestora. Se vor monta 
proiectoare, in număr suficient pentru iluminarea totala, pe timp de noapte, a obiectivelor. 

Retragerea dotărilor de inventar, a materialelor ramase si/sau recuperate ca urmare a 
lucrărilor, se va face după un plan stabilit dinainte tinându-se seama de termenele 
contractuale, de pozitionarea obiectivului si de apropierea de iesirile din santier. 

 
Accesul în șantier : Accesul  în încinta santierului este responsabilitatea șefilor 

punctelor de lucru și se face numai prin locurile special amenajate, pe baza de 
legitimație de serviciu. Se va stabili modul de identificare a personalului. 

Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru constructii si a 
instalatiilor de ridicat se realizează numai pe căile de acces auto, pe baza de foaie de 
parcurs. Datorita particularității cailor de acces, autovehiculele vor intra cu fața sau cu 
spatele, dirijate de un lucrător desemnat pentru aceasta activitate, echipat cu vesta 
avertizoare. Dupa ieșirea fiecărui autovehicul din incintă santierului, un lucrător 
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desemnat de șeful de șantier va face curațenie, daca este cazul, pe drumul public in 
zona adiacenta santierului. 

În incinta șantierului parcarea autovehiculelor în afara programului de lucru este 
interzisă, exceptie făcând utilajele de construcții. Autovehiculele vor parca în locurile 
special amenajate. 

Când nu sunt utilizate, porțile de acces în santier vor sta închise și în timpul și în 
afara programului de lucru. 

INSTRUIRE : La prezentarea la locurile de munca ale șantierului toti lucrătorii 
vor avea asupra lor "Fișa de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in 
munca" și "Fisa de instruire individuala in domeniul situațiilor de urgenta". Se va 
verifica înscrierea în fisele individuale a instructajelor generale la angajare și la locul 
de muncă. 

In prima zi de lucru in acest santier  tuturor lucrătorilor li se va efectua un 
instructaj suplimentar privind securitatea  si  sănătatea  în  muncă,  cu  durată  de  
8  ore.  Rolul  acestui instructaj este de a-i familiariza pe lucrători cu 
particularitățile și conditiile specifice ale noilor locuri de munca / posturi de lucru. 

Instruirea suplimentara se face pe baza unei tematici de instruire elaborata de 
societatea a cărui lucrători sunt instruiti. Aceasta tematica va contine in mod 
obligatoriu: 
- prezentare santier, cuprinzând: organizarea de santier; acces in santier; cai de 

circulatie si  reguli pentru mentinerea curateniei pe căile de circulatie;  masuri la 

nivelul noului loc de munca/ post de lucru privind acordarea primului ajutor si 
stingerea incendiilor; localizare punct de prim-ajutor;  localizare picheti P.S.I.; 
dotările social-sanitare ale santierului. 
- informatiile privind riscurile de accidentare si îmbolnăvire profesionala specifice 
locurilor de munca / posturilor de lucru; 
- prezentarea planului de evacuare in caz de urgenta; 
- modul de raportare al incidentelor / accidentelor; 
- prezentarea planului de alarmare. 
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III.   MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI – ALIMENTARE CU APĂ 

1.  Generalități 
Proiectul Tehnic privind lucrarea “Marirea sursei sistemului de alimentare cu 

apa in satul Boboc, realizare foraj si aductiune la gospodaria de apa existenta” 
comuna Cochirleanca, judetul Buzau a fost dezvoltat având ca bază de plecare 
studiul topografic, studiul geotehnic, studiul hidrologic, studiul de fezabilitate 
nr.13/2021 

În cadrul acestui proiect, se propune realizarea unei conducte de aducțiune din 
PEHD, Pn 6, De 75 mm în lungime de 1465 m, apa provenită de la foraj fiind 
pompată în stația de tratare a gospodăriei de apă a satului Boboc și mai apoi 
înmagazinată în rezervorul existent și pompată în rețeaua de distribuție existentă.  

Conducta de aducțiune se va amplasa pe trama stradală a drumurilor de interes 
local și va subtraversa un drum de aceeasi categorie. 

2. Descrierea soluției tehnice 

Prezenta documentație tratează proiectul tehnic de marire a sursei sistemului de 
alimentare cu apa prin realizarea unui foraj de mare adancime, in localitatea Boboc, 
judetul Buzau si transportul acesteia in gospodarirea de apa printr-o conducta de 
aductiune De75mm. 

Sursa de apă 

 

Pentru sistemul de alimentare cu apa al satului Boboc cerinta de apa va fi 
asigurata din doua foraje, unul existent situat in gospodaria de apa T8; P343; 
CF.22102 executat odata cu infiintarea sistemului de alimentare cu apa,  si al doilea, 
propus spre executie in cadrul prezentului proiect, va fi amplasat in T10; P434-437; 
CF 23055, ambele pe domeniul public al comunei Cochirleanca. Se doreste 
preluarea debitului acestui foraj, transportul apei catre statia de tratare existenta si 
inmagazinarea debitului de apa in rezervorul existent cu capacitate de 200 mc. 

 
Forajul din incinta gospodariei de apa este echipat cu o pompa submersibila 

si are urmatoarele caracteristici: 
F1:   H=120 m; Q = 7.0mc/h, P=7.5Kw, IP58 
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Stratele captate sunt:70-73m,77-79m, 83-87m, 90-97m, 100-104 
Forajul propus in cadrul prezentului proiect ,,Marirea sursei sistemului de 

alimentare cu apa in satul Boboc, realizare foraj si aductiune la gospodaria de apa 

existenta” are urmatoarele caracteristici: 
F2:   H=120 m; Nhs=-20m, Nhd= -35m; La finalizare, forajul va fi echipat cu 

electropompa submersibilă, fixata in coloana de exploatare cu Dn 4 inch si va avea 
următoarele caracteristici estimative: Q = 8mc/h, Href= 90mca, Pmot=2.2kw, tablou 
electric comanda manuala si automata, motor electric pompa si se va monta o cabina 
a putului, un modul semiingropat din PVC, izolat hidrofug si impotriva inghetului, 
prevazut cu un capac de protectie in vederea exploatarii. 

Programul de tubaj prezumat este: 
-coloana de protectie metal DN=508mm, in lungime de 5m cimentata in spate; 
-coloana de exploatare din PVC, Dn=180mm, in lungime de 93m; 
-coloana filtranta din PVC, Dn=180mm in lungime de 24m; 
-piesa de fund din PVC Dn=180mm, cu lungimea de 3m; 
-in spatiul inelar se va introduce pietris margaritar , (sortul acestuia urmand a 

fi stabilit in urma analizei granulometrice a probelor de sita extrase in timpul 
forajului), pe intervalul 120-60m. 

-pe intervalul 60-59m spatiul inelar va fi argilit, pe intervalul 59-55m va fi 
cimentat, in scopul protectiei acviferelor deschise prin filtre de eventualii poluanti; 
 Apa furnizata va fi potabila in limite maxim admisibile, cu posibile depasiri 
la indicatorii cloruri si nitrati. Desi conform descrierii situatiei existente, exista 
puturi in care anumiti parametri de calitate a apei depasesc valorile admisibile, in 
legislatia romaneasca se considera ca prin amestecarea apei din diferite puturi si cu 
aportul mai multor foraje si tratarii acesteia in statia de tratare din gospodaria de apa 
, parametrii relevanti ai apei se vor incadra in limitele admisibile. 
 
  

Aducțiunea 

 

 Prezentul proiect are ca scop preluarea debitului acestui foraj, transportul apei 
la statia de tratare existenta si inmagazinarea acestuia in rezervorul existent cu 
capacitate de 200 mc. 
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      Pe traseul retelei de aductiune de la forajul propus catre  rezervorul de 
inmagazinare va fi necesara o subtraversare in lungime de 8m realizata prin 
sapatura deschisa. 

 Solutia propusa consta in introducerea conductei de aductiune intr-o teava 
de protectie OL cu diametrul Dn 114.3x6.3 mm la adancimea de 1.2 m deasupra 
generatoarei tubului din OL. 

Lungimea acestei subtraversari  este : L= 8 m. 

Lungimea totala a retelelei de aductiune va fi de 1465 ml, conducta PEHD 

Pn 6, De 75 mm . 
 

Gospodăria de apă 

Gospodaria de apa existenta este aşezata pe o suprafaţa de teren amplasat in 
domeniul public al comunei Cochirleanca, sat Boboc in T8; P343 CF.22102 pe o 
suprafaţa de 1193 mp. 

 

Incinta este amenajata astfel: 

- rezervor semingropat existent V= 200 mc; 

- rezervor metalic cilindric 

- generator 

- camera de vane cuplata la rezervorul de inmagazinare 

- camin apometru existent; 

- foraj existent H=120 m; 

- statie de tratare deferizare ,reducere Fe, Mn, Bor, amoniu, duritate – 
existenta; 

- pavilion de exploatare existent cu instalatii tehnologice de tratare; 
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Rețeaua de distribuție 

  

Reteaua de distributie exista si nu face obiectul prezentului proiect. 

3. PROBE ȘI VERIFICĂRI  ȘI INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE ȘI 
ÎNTREȚINERE 

Inainte de punerea in functiune, conductele se supun urmatoarelor incercari de 
presiune : 

- incercarea pe tronsoane a conductelor; 
- incercarea pe ansamblu a conductelor; 
- incercarea la presiune a conductelor - se face numai cu apa. 

Pentru verificarea presiunilor obtinute se monteaza un manometru la toate 
punctele caracteristice ale tronsonului (capete, puncte inalte si joase, ramnificatii, 
camine). 

Proba de presiune este recomandabil a se efectua pe timp racoros, dimineata sau 
seara, pentru ca rezultatele sa nu fie influentate de variatiile mari de temperatura. 

 Exploatarea instalaţiilor sanitare se face conform prescripţiilor « Normativ 

pentru proiectarea si executarea  conductelor de aductiunea si a retelelor de 

alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor – NP133 ». 
 Exploatarea instalaţiilor de alimentare cu apa începe după recepţia lucrărilor 

de construcţii si instalaţii aferente acestora, când investitorul certifica realizarea de 
către constructor a lucrărilor, in conformitate cu prevederile contractuale si cu 
cerinţele documentelor oficiale care certifica ca  instalaţia poate  fi data în folosinţa.   

 Exploatarea instalaţiilor de alimentare cu apa trebuie sa se facă astfel încât 
aceasta sa menţină pe întreaga durata de folosinţa următoarele cerinţe de calitate care 
au caracter de obligativitate: 

-siguranţa în exploatare; 
-siguranţa la foc; 
-igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; 
-protecţie împotriva zgomotului. 
 Exploatarea instalaţiilor trebuie făcuta pe întreaga perioada de utilizare a 

acestora, dar o atenţie deosebita trebuie acordata în primii 2-3 ani, după punerea în 
folosinţă - perioada de rodaj in care apar defecte, determinate de defecţiuni de 
fabricaţie si execuţie, nedepistate la probele si recepţiile finale. 
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 Controlul și verificarea instalaţiei au caracter permanent, făcând parte din 
urmărirea curenta privind starea tehnica a construcţiei care, corelată cu activitatea 
de întreţinere si reparaţii, au ca obiectiv menţinerea instalaţiei la parametrii 
proiectaţi. 

 Controlul si verificarea instalaţiei se face pe baza unui program de către 
personalul de exploatare. 

 Programul se întocmeşte de către beneficiarul (administratorul) instalaţiei, 
ţinând cont de prevederile proiectului si de instrucţiunile de exploatare ale 
echipamentelor. 

 Revizia instalaţiei se face periodic, conform indicaţiilor menţionate la fiecare 
element de instalatie si are ca scop cunoaşterea stării instalatiei la un moment dat în 
vederea luării unor eventuale masuri pentru ca instalaţia sa funcţioneze la parametrii 
proiectaţi. 

 Reparaţiile curente se fac la unele elemente ale instalaţiilor de alimentare cu 
apa sau la o parte din acestea, care pot afecta buna funcţionare a întregii instalaţii de 
alimentare cu apa sau a unei părţi de instalatie. 

 Reparaţiile curente se fac pe baza constatărilor făcute la revizii sau preventiv, 
pentru elementele susceptibile unor defecţiuni intr-o perioada apropiată de timp. 

 Reparaţiile capitale se fac cu scopul ca, prin înlocuirea unor elemente de  
instalatie de alimentare cu apa, sa se asigure funcţionarea  instalaţiei de alimentare 
cu apa la  parametrii prevăzuţi in proiect sau la parametrii superiori acestora (lucrări 
de modernizare). 

 Perioada si data reparaţiei se stabilesc în funcţie de constatările făcute cu 
ocazia reviziilor și verificărilor în decursul exploatării, si de durata de viata normata, 
avându-se in vedere gradul de uzura al elementelor instalaţiei si influenta în 
exploatare (pierderi de apa si energie, reparaţii repetate etc.), frecventa apariţiei 
defecţiunilor, cheltuielile necesare remedierilor etc 

 Reparaţiile accidentale sunt determinate de apariţia neaşteptata a unor 
defecţiuni, deteriorări sau avarii a căror înlăturare imediata se impune  pentru 
menţinerea instalaţiei în stare normala de funcţionare si de siguranţa. 

În caz de incendiu se va proceda astfel: 
- se va anunţa imediat personalul special instruit în vederea intervenţiei; 
- se va interveni cu ajutorul materialelor din dotările PSI ; 
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4. MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI IGIENA MUNCII 

 S-au avut in vedere asigurarea condiţiilor normale de muncă şi evitarea 
accidentelor (îmbolnăvirilor). 

 Stabilirea măsurilor de protecţie a muncii pentru perioada executării lucrărilor 
reprezintă responsabilitatea executantului şi se vor respecta prevederile din: 

- Regulamentul de protecţie şi igiena a muncii in construcţii, aprobat cu ordinul 
MLPAT nr. 9/N/1993; 

- Norme generale de protecţia muncii – ediţia 2002; 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire (ord. NMPS 

nr.118/96); 
- Norme de medicina muncii (aprobate de MS cu ord. nr. 933/94); 
- Normativ proiectare, executare, exploatare instalatii sanitare si sisteme 

alimentare apa si canalizare conducte mase plastice  NP 084-2003 
- Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a 

retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor – NP133  
 S-au avut in vedere: 
- asigurarea condiţiilor de igiena prin instalaţiile de alimentare cu apa; 
- evitarea stagnării apei in reţeaua de distribuţie pentru apa potabila; 
- separarea completa intre reţeaua de distribuţie a apei potabile si a altor reţele de 

apa; 
- stabilirea condiţiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare 

biologica (canalizare); 
 La execuţia lucrărilor se vor urmări de către investitor şi executant, 

respectarea cu stricteţe a prevederilor cuprinse în normativele menţionate, care 
vizează activitatea pe şantier. 

 În afară de măsurile indicate în legislaţia în vigoare, este necesar a se respecta 
şi următoarele: 

- personalul muncitor să aibă cunoştinţe profesionale şi de protecţia muncii, 
privind acordul primului ajutor în caz de accidente; 

- se vor face instructaje periodice cu întreg personalul muncitor care ia parte la 
procesul de realizare a investiţiei, precum şi verificări ale cunoştinţelor acestuia 
referitoare la NSPM. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor 
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din şantier, precum şi pentru toate persoanele care vin pe şantier în interes de serviciu 
sau personal; 

- pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta 
echipamente de protecţie corespunzătoare, în timpul lucrului sau circulaţiei pe 
şantier (căşti de protecţie, mănuşi, etc); 

- operaţiunile de încărcare şi descărcare manuală, se vor face prin rostogolire pe 
plan înclinat, cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective şi 
vor fi controlate înainte de începerea lucrărilor. 

 Executarea lucrărilor de construcţii-montaj se va face numai în prezenţa 
permanentă a unui delegat al beneficiarului. 

5. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

Antreprenorul General va avea în vedere următoarele: 
❑ Lucrările de execuție să fie conduse de un "responsabil tehnic cu 

execuția, atestat conform Legi nr.10/85 (modificată) și sa se desfășoare 
în conformitate cu proiectul, cu Iegislația în vigoare și cu regulile 
meseriei. 

❑ Documentele calitatii: certificatele de calitate pentru materiale și 
echipamente, procese verbale de lucrări ascunse, carte de betoane, 
buletine de încercări, dispoziții de șantier de constatare și remediere, 
procese verbale de faze determinarte etc., să existe în totalitate și să fie 
accesibile și ținute la zi. 

❑ Materialele și echipamentele puse in operă să aibă certificat de calitate 
de la furnizor, acolo unde este cazul să fie agrementate conform Legii 
10/85 (modificată). 

❑ Probele prevăzute în Iegislația tehnică să fie prelevate la punctul de 
lucru pentru umpluturi, betoane, armături, suduri etc. să fie corect 
prelevate și încercate în laboratoare atestate. 

Calitatea lucrărilor se va verifica pe parcursul execuției pentru fiecare 
categorie de lucrări în parte, în conformitate cu prevederile prescripțiilor în vigoare 
(C56 - 85; NE 012 - 99, etc.) 

Pentru verificarea proiectului Consultantul va angaja pe cheltuiala sa, 
specialisti atestați romani conform cerintelor Legii calității In constructii nr. 10124 
martie 1995 publicata in Monitorul Oficial nr. 12/1995. 
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6. PROTECȚIA MEDIULUI PE DURATA EXECUȚIEI 

Se vor respecta prevederile ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind 
protecția mediului. 

În perioada de execuție a proiectului constructorul este obligat să ia toate 
măsurile pentru: 

• reducerea noxelor eliminate la funcționarea mijloacelor de transport și 
utilajelor ce urmează a fi folosite; 

• eliminarea pericolului contaminării cu produse petroliere a solului și 
apei subterane; 

• protecția apei de suprafață și subterane prin respectarea legii nr. 
107/1996, modificată și completată prin Legea 2021 – Legea apelor; 

• menținerea nivelului de zgomot în limitele prevăzute de STAS 
100009/88 – Acustica urbană. Limita admisibilă a nivelului de zgomot 
conform ordinului nr. 536/1997 pentru aprobarea „Normelor de igienă 
și a recomandărilor privind mediul de viață al populației”, respectiv 
valoarea de 50 dB; 

• reducerea impactului asupra populației prin eliminarea timpilor de 
funcționare în gol ai motoarelor; 

• gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate conform HG nr. 
856/2002 „Hotărâre privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru 
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv a deșeurilor periculoase” 
și Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea OG a guvernului nr. 78/2000 

privind regimul deșeurilor prin selectarea și colectarea pe tipuri de 
deșeuri în locuri amenajate, recuperarea deșeurilor refolosibile și 
valorificarea acestora (prin integrarea, în măsura posibilităților, în alte 
lucrări), respectiv eliminarea periodică a deșeurilor neutilizabile prin 
contact cu firme specializate; 

• asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuției 
lucrărilor în condiții corespunzătoare (gospodărirea materialelor de 
construcții se va face numai în limitele șantierului, fără a deranja 
vecinătățile; 
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• respectarea zonelor de protecție a conductelor şi rețelelor ce traversează 
amplasamentul lucrării, precum și în condițiile impuse prin avizele 
obținute; 

• evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor 
materialelor rămase în urma execuției. 

În perioada de exploatare impactul asupra factorilor de mediu se estimează a 
fi favorabil ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația 
de protecția mediului în vigoare. 

7. STANDARDE ȘI NORMATIVE APLICABILE 

• NP133- Normativ pentru proiectarea si executarea  conductelor de 
aductiunea si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor 

• C 56/2002 -  Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor 
de instalatii aferente constructiilor 

• 331/1994 – Ordin M.I. – Norme generale de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 

• 1219/M.C./1994 – Ordin MLPAT – Norme generale de prevenire şi 
stingere a incendiilor; 

importanţă şi de funcţionalitatea construcţiei, în conformitate cu normativele 
în vigoare: 

• Legea  L 10/1995 – Legea calităţii în construcţii cu reglementarile 
ulterioare; 

• HG 766/1997 – Regulament privind calitatea în construcţii; 
• L 137/1995 – Legea protecţiei mediului; 
• SR 1343 „Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă 

pentru localităţi urbane şi rurale „ 

• STAS 1478-90 „Alimentare cu apa la constructii civile si industriale” 

• NP 084-2003 – Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea 
instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare , utilizand 
conducte mase plastice    

• GP 043-1999- Ghid proiectare, execuție și exploatare sisteme de 
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alimentare cu apă și canalizare folosind conducte PVC polietilenă 

• GP 071-2002 – Ghid de proiectare pentru construcții și instalații de 
dezinfectare apă 

• GP 087-2003 Ghid de proiectare a construcțiilor pentru tratarea apei în 
vederea potabilizării 

• NP 091 -2003  Normativ proiectarea constrcțiilor și instalațiilor de 
dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătății oamenilor. 

• NP 128-2011 Normativ privind calculul loviturii de berbec la 
conductele pentru transportul apei 

• STAS 1061 Tevi de polietilena de inalta densitate 

• STAS 7656  Țevi de oțel sudate longitudinal pentru instalații 
• STAS 2250 Presiuni nomiale, presiuni de incercare și presiuni de lucru 

maxim admise 

• STAS 2099-89 Elemente pentru conducte.Diametre nominale 

• SR 1357  Măsuri de siguranță contra incendiu 

• C 169-88 Ghid pentru executia lucrarilor de terasamente 

• SR En 1998-1-1:2004 Proiectarea structurilor de beton 

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Documentația de față cuprinde totalitatea lucrărilor necesare pentru marirea 
sursei sistemului de alimentare cu apa in satul Boboc, judetul Buzau prin preluarea 
forajului propus 
 Pentru acest proiect, beneficiarul a solicitat realizarea retelei de 

aductiune de la forajul propus la gospodaria de apa. 

Exploatarea, operarea si intretinerea sistemului de alimentare cu apa va fi 
asigurata de catre autoritatea locala sau de operatorul economic caruia ii va fi 
delegata gestionarea serviciului. 

Exploatarea sistemului de alimentare cu apă se va realiza în condiții de 
siguranță și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor.  

La executie se vor respecta întocmai standardele si normativele specifice 
lucrarilor mai sus prezentate, detaliile si solutiile din proiect; eventualele nepotriviri 
cu situatia din teren vor fi din timp sesizate în vederea solutionarii acestora.  
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Pe timpul desfasurarii lucrarilor, se reamintește atat constructorului, cat si 
celorlalti factori implicati în realizarea obiectivului, obligativitatea respectarii 
normelor de securitate şi sănătate a muncii. 

Se anexează în volum separat “PLANUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE 
A MUNCII”. 

Exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și a utilajelor se va realiza cu 
personal autorizat, funcție de complexitatea instalației. 

Prestarea activitații de captare și distribuție a apei se va efectua astfel încât sa 
se realizeze: 

- verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor; 
- corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele 

utilizatorului; 
- controlul calității apei; 
- intreținerea instalației de captare; 
- respectarea instrucțiunilor furnizorului de echipamente. 

IV.   BREVIARE DE CALCUL – DIMENSIONAREA SISTEMULUI DE 

APA 

1.1. Generalitati 

   Determinarea cantitatilor de apa pentru alimentare s-a facut conform 
prevederilor "Ghidului de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de 

alimentare cu apa si canalizare in mediul rural”, indicativ GP 106/2004, coroborat 
cu prevederile SR 1343/1 - 2006, dupa cum urmeaza: 

1.2. Stuctura necesarului de apa 

  Necesarul de apa cuprinde apa pentru: 

 - nevoi gospodaresti ale populatiei : baut, prepararea hranei, 
spalatul corpului, spalatul vaselor si al rufelor, curatenia 
locuintelor; 

    - debit de apa pentru cresterea animalelor din gospodarii; 

    - debit de apa pentru unitati economice si social - culturale; 

    - debit de apa pentru interventia la incendiu; 
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- debit de apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare 
cu apa; 

- debit de apa pentru acoperirea pierderilor de apa tehnic 
admisibile in sistem. 

  Lucrările de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural se încadrează, 
după STAS 4273/83, în categoria 4 și clasa de importanta IV, lucrari de importanță 
"normală", conform HGR 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Evacuarea apelor uzate meteorice se realizeaza prin rigole stradale si apoi  
sunt infiltrate in pamant. 

 Structurarea populatiei și a animalelor pentru satul Cochirleanca, este 
următoarea: 

      SISTEM  LOC. BOVINE CABALINE PORCINE 

      BOBOC 1563 91 23 731 

 Conform datelor furnizate de către reprezentanții comunei, numărul total al 
locuitorilor din satul Cochirleanca este de1563 locuitori. 

Calculul se face având în vedere perspectiva de creștere a numărului de 
locuitori pentru următorii 15 ani (2022+15=2037). 

Considerându-se o rata de crestere a populatiei de p=0,5%,  peste 15 ani numărul de 
locuitori ai centrului populat N va fi în funcție de nr. actual N0 de: 

N= (1+0.01p)n  = (1+0.01x0.5)15  

Determinarea necesarului de apă  

Necesarul de apă, N, se determina cu relatia: 

N  = Np + Na + Nup + Nusc + Ninc  

Np –necesarul de apa pentru populatie 

Na  -necesar de apa pentru animale 

Nup-necesar de apa pentru unitati de productie 

Nusc-necesar de apa pentru unitati social-culturale 
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Ninc-necesar de apa pentru stingerea incendiului
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CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU NEVOI GOSPODARESTI - BOBOC

Numar  de locuitori q specific                Q zi med        Q or med K zi               Q zi max K o             Q or max

an 2021 an 2036 l/zi m3/zi l/s m3/h l/s - m3/zi l/s - m3/h l/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1563 1685 140.00 235.90 2.73 9.83 2.73 1.20 283.08 3.28 1.80 21.23 5.90

CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU ANIMALE - Boboc

numar  de animale q specific                Q zi med K zi               Q zi max K o             Q or max

an 2012 an 2026 l/zi m3/zi l/s - m3/zi l/s - m3/h l/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

bovine 91 99 60 5.94 0.069 1.1 6.534 0.076 2.00 0.54 0.151

cabaline 23 25 50 1.25 0.014 1.1 1.375 0.016 2.00 0.11 0.032

porcine 731 788 30 23.64 0.274 1.0 23.640 0.274 2.00 1.97 0.547

ovine 0 0 10 0 0.000 1.1 0.000 0.000 2.00 0.00 0.000

pasari 0 0 0.35 0.00 0.000 1.1 0.000 0.000 2.00 0.00 0.000

TOTAL= 30.83 0.36 31.55 0.37 2.63 0.73
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CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU NEVOI PUBLICE - BOBOC

Nevoi q specific                Q zi med K zi               Q zi max K o             Q or max

publice l/unitate,zi m3/zi l/s - m3/zi l/s - m3/h l/s

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Spital (dispensar) 0 paturi 235 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

- 0 angajaţi 15 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

Camin cultural 0 locuri 15 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

- 0 angajaţi 12 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

Scoală 152 elevi 20 3.04 0.035 1.25 3.80 0.04 2.00 0.32 0.088

Gradinita 0 copii 20 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

Biserică 0 persoane 25 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

Bufete -cofetarii 0 consum. deserviti/zi 25 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

Magazine 0 toalete 25 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

- 0 anjagaţi 22 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

Gara 0 calatori/zi 15 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

Bază agrement 0 sportivi 25 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

- 0 angajaţi 5 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

Ateliere si alte prestari servicii 0 angajati 6 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

0 consumatori 25 0 0.000 1.25 0.00 0.00 2.00 0.00 0.000

TOTAL 3.04 0.035 3.80 0.044 0.32 0.09

Spor de dezvoltare 5 ‰ 0.24 0.00 0.30 0.00 0.02 0.01

TOTAL GENERAL 3.28 0.04 4.10 0.05 0.34 0.09

1

  Unitate de produs
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Debite Unitatea Nevoi Nevoi Nevoi Nevoi         TOTAL

caracteristice de masura gospodaresti pentru animale publice industriale GENERAL
0 1 2 3 4 5 6

m3/zi 235.90 30.83 3.28 0.00 270.01

l/s 2.73 0.36 0.04 0.00 3.13

m3/zi 283.08 31.55 4.10 0.00 318.72 Kp Ks

l/s 3.28 0.37 0.05 0.00 3.69 1.10 1.10

m3/h 21.23 2.63 0.34 0.00 24.20 1.10 1.05

l/s 5.90 0.73 0.09 0.00 6.72

Kp x Ks 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 Kp Ks Kp*Ks

m3/zi 272.46 35.61 3.78 0.00 311.86 1.10 1.05 1.155

l/s 3.15 0.41 0.04 0.00 3.61

m3/zi 326.96 36.44 4.73 0.00 368.13

l/s 3.78 0.42 0.05 0.00 4.26

m3/h 24.52 3.04 0.39 0.00 27.95

l/s 6.81 0.84 0.11 0.00 7.76

TABEL CENTRALIZATOR AL CALCULULUI DEBITELOR CARACTERISTICE -  BOBOC

Sursă

de suprafaţă

subterană

Qs zi max

Qs or max

Q zi med

Q zi max

Q or max

Qs zi med
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BOBOC

Nr. Qie

incendii clad.1-4 cat. pt. Consum Ri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav

(m3/zi) (m3/h) simultane (l/s) Kp 3 ore (m3) 3 ore (m3) (m3) mc/h ore (m3)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

368.13 27.95 1 5 1.10 54.00 58.70 118.10 9.20 8.00 73.63

    Volume de compensare

Coeficient Volum de calcul propus

 "a" (m3) (m3) (m3)

0.5 184.06 302.16 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Timp 

refacere rez 

incendiu

h(ore) (m3/h) (l/s) (m3/zi)

Ri /Tri    = 24 4.92 1.37 486.23

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s)

27.95 7.76 39.37 10.94

Debitul de refacere a 

rezervei intangibile

Qri

CALCULUL DEBITULUI SURSEI SI AL ADUCTIUNII

Volum rezervor

Ri+Vcomp sau Vav+Vcomp

(l/s)

DEBIT SURSA 

Volum de avarie
Qs zi max Qs or max

CALCULUL VOLUMULUI  REZERVORULUI

Volum intangibil

pt. Incendiu

Dimensionare retea distributie

Qs orar max

5.63

Verificarea retelei la incendiu

0,7*Qs orar max + Kp*Qie

RETEA DE DISTRIBUTIE  



                                  

                

 

                 SC ALMA CONSULTING SRL 

                             FOCSANI 

Beneficiar:   UAT Comuna Cochirleanca  

Proiect: „MARIREA SURSEI SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU 
APA IN SATUL BOBOC, REALIZARE FORAJ SI ADUCTIUNE LA 

GOSPODARIA DE APA EXISTENTA” 

Faza:  P.Th.  Nr. proiect:  4 Data: 2022 

 

 

1.3. Determinarea cerintei de apa 

La structurarea cerintei de apa s-a tinut seama de: 

- nevoi tehnologice proprii sistemului; 

- pierderi de apa in retelele de aductiune si distributie. 

Debitul specific orar maxim:  

Qmax
sh =Kzi*Ko* Ks * Kp * N 

Debitul specific pe zi mediu:  

Qmed
szi = Ks * Kp * N  

Debitul specific pe zi maxim:  

Qmax
szi =Kzi* Ks * Kp * NT  

Ks - coeficient supraunitar ce tine seama de nevoile tehnologice ale 
instalatiilor de tratare si epurare ale sistemului de alimentare cu apa, de 
necesitatea spalarii retelelor. 

Ks = 1.05 

Kp - coeficient supraunitar ce tine seama de pierderile de apa in 
reteaua de aductiune, distributie. 

Kp = 1,10 

Kzi - coeficient supraunitar ce tine seama de neuniformitatea 
consumului orar raportat la perioada unei zile 

Kzi = 1,25 

Korar - coeficient ce tine seama de neuniformitatea consumului orar 
in ziua de maxim consum 

Korar = 2.00 

Intocmit: 

Ing. Arbunea Viorel 

 

 

V.   SOLUTII PRIVIND POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIILOR SI 

URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR CONFORM 
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NORMATIV P130/99 SI HG 766/97 

Urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi post-utilizarea 
construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii. 

Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor în timp este 
evaluarea stării tehnice a construcţiilor şi menţinerea aptitudinii la exploatare pe 
toată durata de existenţă a acestora. 

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, intervenţiile în timp 
şi postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte, complementare, astfel: 
 a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea 
depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la 
exploatare; 
 b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau 
îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare; 
 c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a 
construcţiilor în condiţii de siguranţă şi de recuperare eficientă a materialelor şi a 
mediului. 

Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. 
Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: 

- urmărirea curentă; 
- urmărirea specială.  

Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice 
a construcţiilor, care, corelată cu activitatea de întreţinere, are scopul de a menţine 
aptitudinea la exploatare a acestora. 

Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă şi cu 
mijloace simple de măsurare, în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi 
din reglementările tehnice specifice, pe categorii de lucrări şi de construcţii, pe 
toată durata de existenţă a construcţiei. 

Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau 
prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii, cel puţin 
de nivel mediu. 
 Defecţiunile constatate ce vor fi menţionate diferenţiat în funcţie de locul 
de apariţie şi anume: 
– defecţiuni ale instalației de dozare hipoclorit de sodiu; 
– defecţiuni de colmatare a drenului; 
– defecţiuni de colmatare a izvoarelor; 
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-defecțiuni ale instalațiilor hidraulice 
– defecţiuni ale rețelei de alimentare cu apă. 
 b) modul în care se realizeazăă transportul apei potabile în rețea; 
 c) calitatea lucrărilor ce se execută în regie sau antrepriză; 
 d) modul în care se respectă termenele de remediere stabilite în registrele 
de revizie şi control; 
 e) starea şi corectitudinea semnalizării verticale şi orizontale; 
 Urmărirea curentă se realizează: 
- zilnic, pentru instalatia de dezinfecție 
– săptămânal, instalații hidraulice și sursă 
- lunar, pentru rezervor și construcții civile 
– semestrial pentru rețea de alimentare cu apă. 

Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate, periodice, 
asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei, 
stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. 

Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane 
juridice sau fizice interesate, precum şi pentru construcţii aflate în exploatare, cu 
evoluţie periculoasă sau care se afla în situaţii deosebite din punct de vedere al 
siguranţei.  

Urmărirea specială se realizează, pe o perioada stabilită, pe baza unui 
proiect sau a unei proceduri specifice, de către personal tehnic de specialitate 
atestat. 

Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. 
La constatarea, în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială, a 

unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră ca pot afecta 
exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei, proprietarul este obligat să 
solicite expertizarea tehnică. 

Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a 
construcţiilor. 

Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 
 a) stabilesc, împreună cu proiectantul, acele construcţii care se supun, 
urmăririi speciale, asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor, 
înştiinţând despre aceasta şi Inspecţia de stat în construcţii; 
 b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin 
în cadrul urmăririi speciale. 

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 
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 a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a 
construcţiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă 
expertizarea construcţiilor, comandă proiectul de urmărire specială şi comunică 
instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii; 
 b) stipulează, în contracte, îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea 
comportării în exploatare a acestora, la înstrăinarea sau la închirierea 
construcţiilor. 

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 
 a) stabilesc, împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii, acele construcţii 
care sunt supuse urmăririi speciale; 
 b) elaborează, pe bază de contract cu proprietarul, documentaţiile tehnice 
pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. 

Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe 
care le execută, să monteze conform proiectului şi să protejeze dispozitivele 
pentru urmărirea specială, până la recepţia construcţiilor, după care le vor preda 
proprietarului. 

Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale 
stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare 
a construcţiilor. 

Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială, 
denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor, au următoarele 
obligaţii şi răspunderi: 
 a) să cunoască toate detaliile privind sistemul cu alimentare cu apă (retele 
de distributie, sistem de gospodărie a apei, aducțiune, sursă)  şi să ţină la zi cartea 
tehnică a construcţiei, inclusiv jurnalul evenimentelor; 
 b) să efectueze urmărirea curentă, iar pentru urmărirea specială să 
supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens; 
 c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot 
determina efectuarea unei expertizări tehnice. 

Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: 
-  menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor; 
- asigurarea funcţiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea 
funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării. 

Lucrările de intervenţie sunt: 
 a) lucrări de întreţinere, determinate de uzură sau de degradarea normală şi 
care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor; 
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 b) lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante 
şi care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor; 
 c) lucrări de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea 
cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu 
menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. 

Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor: 
Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 
 a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor 
deteriorări importante; 
 b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de 
modernizare şi verificarea tehnică a acestora; 
 c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică, 
pe parcurs şi la recepţie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de şantier 
autorizaţi. 

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 
 a) elaborează, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrări de 
intervenţii asupra construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale; 
 b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de 
intervenţii. 

Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să 
respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop, luând toate măsurile 
pentru asigurarea calităţii lucrărilor. 

Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a 
sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra 
construcţiilor, în baza contractelor încheiate cu proprietarii. 

Postutilizarea construcţiilor. 
Declanşarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe 

odată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii, care se face: 
 a) la cererea proprietarului; 
 b) la cererea administratorului construcţiei, cu acordul proprietarului; 
 c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazurile în care: 
 -  construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire; 
 - construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare şi nu poate fi reabilitată 
din acest punct de vedere; 
 - construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi nu poate fi 
reabilitată pentru a se elimina acest pericol; 
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 - cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea 
desfiinţării construcţiei.  

Desfăşurarea activităţilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a 
construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii 
de desfiinţare, eliberată de autorităţile competente, conform legii. 

Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a 
construcţiilor va cuprinde: 
 - planul de amplasare a construcţiilor - poziţie, dimensiuni, orientare, 
vecinătăţi, cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi 
demolate; 
 - planuri sau relevee, din care să rezulte destinaţia, alcătuirea construcţiei 
şi funcţiunile acesteia; 
 - planurile de asigurare şi refacere a continuităţii utilităţilor, care ar trebui, 
eventual, să fie întrerupte la demolarea construcţiilor; 
 - condiţii tehnice de calitate; 
 - detalierea şi precizarea fazelor activităţilor şi lucrărilor; 
 - proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare şi demolare, 
cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate, a tuturor 
operaţiunilor necesare şi măsuri de protecţie a muncii; 
 - recomandări privind modul de recondiţionare a produselor şi a 
elementelor de construcţie, recuperate cu ocazia demontării şi demolării; 
 - recomandări pentru evacuarea şi transportul deşeurilor nefolosibile şi 
nereciclabile în zonele de reintegrare în natura; 
 - măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, în zona de demolare a 
construcţiilor şi în zonele de evacuare a deşeurilor; 
 - devizul lucrărilor de demolare, de reciclare şi de utilizare a materialelor 
rezultate. 

Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor 
trebuie verificată de specialiştii verificatori de proiecte atestaţi. 

Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: 
 - încetarea activităţilor din interiorul construcţiei; 
 - suspendarea utilităţilor; 
 - asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi; 
 -evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar, 
mobilier, echipamente. 

Demontarea şi demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: 
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 -    dezechiparea construcţiei prin desfacerea şi demontarea elementelor; 
 -    demontarea părţilor şi a elementelor de construcţie; 
 -    demolarea părţilor de construcţie nedemontabile; 
 - dezmembrarea părţilor şi elementelor de construcţie demontate, 
recuperarea componentelor şi a produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii; 
 - transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele destinate 
pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură. 

Obligaţii şi răspunderi privind postutilizarea construcţiilor 
 

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 
 a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrărilor; 
 b) să obţină avizele necesare şi autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile 
competente; 
 c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a 
construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii; 
 d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite, precum şi 
recondiţionarea şi reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor şi a produselor 
rezultate din demontarea şi demolarea construcţiei. 

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 
 a) să elaboreze, pe baza de contract încheiat cu proprietarii, documentaţia 
tehnică aferentă lucrărilor de demolare, reciclare şi utilizare a materialelor 
rezultate; 
 b) să asigure, prin soluţiile tehnice şi tehnologice de demontare şi demolare 
adoptate, respectarea prevederilor din avize şi din autorizaţia de desfiinţare, a 
condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare, precum şi un grad cât mai ridicat 
de recuperare, recondiţionare şi reciclare a materialelor şi a produselor rezultate 
din demontare şi demolare; 
 c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea 
soluţiilor din proiect. 

Executanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 
 a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei 
de desfiinţare şi a documentaţiei tehnice verificate; 
 b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă şi din 
autorizaţia de desfiinţare; 
 c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică; 
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 d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic, asupra 
succesiunii fazelor şi operaţiunilor, precum şi asupra măsurilor de protecţie a 
muncii; 
 e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor, prin evitarea de transmitere a 
vibraţiilor puternice sau a şocurilor, a degajărilor mari de praf, precum şi prin 
asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi. 
 

Proiectul se va verifica la cerințele: Is 

VI.   PLAN DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE 

In conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, precum si cu legislatia 
europeana, Constructorul va depune toate eforturile pentru asigurarea stării de 
sănătate, siguranta si bunăstarea angajatilor săi precum si a celorlalte persoane 
din santier. 

Înainte de deschiderea santierului se stabileste un plan de securitate si 
sănătate. 

Planul de securitate si sănătate cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie 
luate in vederea prevenirii riscurilor care pot apărea in timpul desfasurarii 
activitatilor pe santier. 

Planul de securitate si sanatate este redactat in faza de elaborare a 
proiectului si trebuie tinut la zi pe toata durata efectuării lucrarilor. 

Planurile proprii de securitate si sănătate ale antreprenorilor trebuie 
integrate in planul de securitate si sănătate. 

Planul de Securitate si Sanatate respecta cele mai importante acte 
normative nationale si/sau europene privind Securitatea si Sănătatea in Munca,  
după cum urmează: 

1. Legea securitatii si sanatatii in  munca nr. 319 / 14.07.2006, publicata in 
MO 646/ 26.07.2006. Legea preia Directiva Consiliului nr.89 / 391 / CEE 
publicata 1n Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene ( JOCE) nr. L 183 
I 1989. 

2. H.G. nr. 1425 I 11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii 319 / 2006 privind securitatea si sănătatea 
in munca. Hotărâri ale Guvernului României care preiau directive ale UE : 

3. H.G. nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate 
si sănătate pentru locul de munca. Hotărârea transpune Directiva 1989 / 
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654 / CEE, publicata  in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) 
nr. L 393 / 1989. 

4. H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate 
si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor 
de  munca. Hotărârea transpune Directiva 1989 / 655 / CEE, amendata de 
directivele 95 / 63 ICE si 2001 / 45 / CE, publicata in Jurnalul Oficial al 
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 393 / 1989. 

5. H.G. nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si 
sănătate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de 
protectie la locul de munca. Hotărârea transpune  Directiva  89  I 656  /  
CEE,  publicata 1n   Jurnalul  Oficial  al Comunitatilor Europene (JOCE) 
nr. L393 / 1989. 

6. H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru 
semnalizarea de securitate si / sau de sănătate Ia locul de munca. Hotărârea 
transpune Directiva 92 / 58 / CEE, publicata in Jurnalul Oficial al 
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 245 / 1992. 

7. H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si 
sănătate pentru santierele temporare sau mobile. Hotărârea transpune 
Directiva 92 / 57 / CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor 
Europene (JOCE) nr. L 245 / 1992. 

8. H. G. nr. 1875 / 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucrătorilor 
fata de riscurile datorare expunerii la azbest. Hotărârea transpune 
prevederile Directive 83 / 477 / CEE, publicata in  Jurnalul Oficial al  
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L  263 /  1983, împreuna cu toate 
modificările sale, respectiv Directiva 91 / 382 / CEE, publicata  in JOCE 
nr. L 206 / 1991, Directiva 98 / 24 /CE,  publicata in JOCE nr. L 131 / 1998 
si Directiva 2003 / 18 /CE, publicata in JOCE nr. L 97 / 2003. 

9. H.G. nr. 493 din 12 aprilie 2006  privind cerintele minime de securitate si 
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor  la riscurile generate de 
zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003 / 10 / CE, publicata in Jurnalul 
Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 42 / 2003. 

10. H.G. nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de 
securitate si sănătate referitoare  la expunerea lucrătorilor Ia riscurile 
generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 2002 / 44 /CE publicata  
1n Jurnalul Oficial ( JOCE ) nr. L 177 / 2002. 
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11. H.G. nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si 
sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru 
lucrători, in special de afectiuni dorsolombare. Hotărârea transpune 
Directiva 1990 / 269 / CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor 
Europene (JOCE) nr. L 156 / 1990. 

12. H.G. nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si 
sănătate in munca  referitoare la  utilizarea echipamentelor cu  ecran  de  
vizualizare. Hotărârea transpune Directiva 1990 / 270 / CEE, publicata in  
Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156 / 1990. 

Planul  de  securitate si  sănătate are  ca  scop  sa  prezinte demersul de  
preventie al accidentelor si îmbolnăvirilor profesionale ale personalului implicat 
in proiect. 

Obiectivele principale ale Planului de securitate si sănătate sunt: 

- sa  definească, după stabilirea modalitatilor de actiune, mijloacele cele mai 
sigure pentru efectuarea lucrărilor si protejarea sanatatii intregului personal de pe 
santier 

- sa informeze si sa stabilească modalitati de punerea in aplicare a acestor 
mijloace. 

- sa  precizeze riscurile si  masurile de  prevenire legate de activitatea comuna a  
diversilor executanti in cadrul aceluiasi perimetru de lucru stabilit de antreprenor. 

Planul de securitate si sănătate urmareste : 

- sa precizeze cerintele de securitate si sănătate aplicabile pe santier; 

- sa specifice riscurile care pot apărea; 
- sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea 
riscurilor;  

- sa contina masuri specifice privind lucrările care se încadrează in una sau mai 
multe categorii de lucrări. 

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu principiile generate de 
prevenire in materie  de securitate si sănătate prevăzute  in legislatia nationala 
care transpune Directiva 891391/CEE,  in special in ceea ce priveste: 

a) solutiile tehnice si/sau organizatorice in scopul planificării diferitelor lucrări 
ori faze de lucru care se desfasoara simultan sau succesiv; 

b) estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru. 

In conformitate cu art. 7, HG 300/2006  pe durata executiei Constructorul 
va numi un Coordonator in materie de securitate si sănătate cu următoarele 
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atributii 

- sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la 
alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificării diferitelor 
lucrări sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea 
timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; 
- sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca 
angajatorii si, daca este cazul, lucrătorii independenti respecta principiile 
prevăzute de legislatia nationala care transpune  Directiva 89/391/CEE, intr-un 
mod  coerent  si  responsabil, si  aplica  planul de securitate si sănătate elaborat 
de proiectant ; 

- sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptări ale planului de 
securitate si sănătate elaborat  de  proiectant si  ale  dosarului de  interventii 
ulterioare prevăzut, adaptat caracteristicilor lucrării, continand elementele utile in 
materie de securitate si sănătate, in functie de evolutia lucrărilor si de eventualele 
modificări intervenite; 
- sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe 
santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucrătorilor, 
prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea 
lucrătorilor, informarea reciproca si informarea lucrătorilor si a reprezentantilor 
acestora si, daca este cazul, informarea lucrătorilor independenti; 
- sa coordoneze activitatile care urmăresc aplicarea corecta a instructiunilor de 
lucru si de securitate a muncii; 

- sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe 
santier; 

- sa  stabilească, in colaborare cu  managerul de  proiect si antreprenorul, masurile 
generate aplicabile santierului; 

- sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau 
din vecinătatea acestuia; 
- sa stabilească, împreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea 
mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe 
santier; 

- sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, 
înainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sănătate; 
- sa avizeze planurile de securitate si sănătate elaborate de antreprenori si 
modificările acestora. 
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Constructorul va prezenta lista personalului din santier si va avea grija ca, 
daca printre lucrătorii santierului sunt femei, tineri sub 18 ani sau persoane cu 
dizabilitati, sa fie respectata legislatia in vigoare in Romania. 

IDENTIFICARE SI  EVALUARE RISCURI DE

 ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA 

Riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de 
echipamentele de  munca  folosite,  de  utilizarea  substantelor  sau  preparatelor 
periculoase, de  deplasarea personalului, de organizarea santierului vor fi 
identificate pentru: 

Organizarea santierului:- risc de  cădere de  la inaltime ; -  risc de  lovire 
sub efectul gravitatiei, balansului ;- accident / lovire de către mijloace de 
transport auto ; - risc de electrocutare. 

Săparea mecanica / manuala :- accident de circulatie ;- cădere de la acelasi 
nivel ;- cădere de la inaltime ; - prabusirea utilajului de constructii ; - surparea 
malurilor si accidentarea lucrătorilor ; - risc de îmbolnăvire a ochilor si a cailor 
respiratorii cauzata de pulberile de praf; - risc de electrocutare (cabluri electrice 
subterane sau aeriene). 

Transportul pamantului, moluzului, materialelor de constructii :- accident 
de circulatie ; - cădere de la acelasi nivel ; - cădere de la inaltime ; - prabusire 
autobasculanta in sant, groapa, albie ; - risc de lovire sub efectul gravitatiei, 
balansului ; - risc de îmbolnăvire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de 
pulberile de praf. 

Transportul si manipularea manuala a materialelor de constructii : - risc de 
îmbolnăvire cauzat de manipularea maselor (a materialelor) ; - risc de 
îmbolnăvire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf; - risc  de 
lovire a mâinilor, picioarelor si capului ; -risc de strivire ; - risc de cădere la 
acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ; - risc de cădere de la inaltime ; 

Pentru armarea betonului :- risc de lovire, intepare a mâinilor, picioarelor 
si capului ; 

- risc de cădere de la inaltime ;- risc de cădere a obiectelor de la 1naltime 
;- risc de cădere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare. 

Cofrarea betonului: 

- risc de lovire, intepare a mâinilor, picioarelor si capului ;- risc de cădere 
de la 1naltime ; - risc de cădere a obiectelor de la 1naltime ;- risc de cădere la 
acelasi nivel prin împiedicare, alunecare. 
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Turnarea betonului :- risc de lovire, intepare a mâinilor, picioarelor si 
capului ; - risc de cădere de la inaltime ; - risc de cădere a obiectelor de la inaltime 
; - risc de cădere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ; - risc de 
îmbolnăvire a ochilor si a cailor respiratorii datorata betonului ;- risc de 
îmbolnăvire datorata vibratiilor la turnarea cu pompa de beton si la vibrarea 
betonului. 

Lucrări hidrotehnice :- risc de lovire, strivire a mâinilor, picioarelor si 
capului ; - risc de cădere de Ia inaltime ; - risc de cadere a obiectelor de la inaltime  
;- risc de cădere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare  ;- surpare, prabusirea 
malurilor, transeii - prindere sub pamant ;- pericol de înec ;- stationare in zone 
periculoase, pe marginea transeelor ;- efort dinamic mare ; - nesincronizarea de 
operatii la lucrul in echipa. 

Lucrări de drumuri :- risc de lovire de către mijloace de transport auto ;- 
risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare,  alunecare  ;- risc de lovire, 
intepare  a mâinilor, picioarelor si capului ;- stationare in zone periculoase, pe 
marginea transeelor ;- efort dinamic mare ;- vibratii ; - temperatura ridicata a 
aerului ;- temperatura ridicata a obiectelor ;- nesincronizarea de operatii Ia lucrul 
in  echipa. 

Lucrări de poduri :- risc de lovire de către mijloace de transport auto ;- risc 
de cădere de la inaltime  ;- risc de cădere a obiectelor de la inaltime ;- risc de 
cădere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare ;- risc de lovire, intepare a 
mâinilor, picioarelor si capului ;- surpare, prabusirea malurilor, prindere sub 
pamant ;- pericol de inec ;- stationare in zone periculoase, pe marginea malurilor 
;- efort dinamic mare ;- nesincronizarea  de operatii la lucrul in  echipa. 

Lucrările de zugrăveli, vopsitorii :- risc de lovire, intepare a mâinilor,  
picioarelor si capului ;- risc de cădere de la inaltime ;- risc de cădere a obiectelor 
de la inaltime  ;- risc de cădere la acelasi nivel prin împiedicare, alunecare  ;- risc 
de îmbolnăvire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor  
de praf ;- risc de îmbolnăvire a pielii mâinilor datorata cimentului, varului, 
componentelor  adezivilor ,-  risc de îmbolnăvire  cauzata de manipularea maselor 
(a materialelor). 

Lucrările de  instalatii electrice :- risc de electrocutare  ;- risc de lovire, 
intepare  a mâinilor, picioarelor si capului ;- risc de cădere de la inaltime ;- risc 
de cădere a obiectelor de Ia inaltime ;- risc de cădere la acelasi nivel prin 
impiedicare, alunecare ;- risc de 1mbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii 
datorata cimentului, particulelor de praf, a vatei minerale ;- risc de 1mbolnavire 
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a pielii mâinilor datorata vatei minerale, adezivilor ;-risc de 1mbolnavire cauzata 
de manipularea maselor (a materialelor). 

Lucrările de instalatii de apa, canalizare :- risc de electrocutare ;- risc de 
lovire, intepare a mâinilor, picioarelor si capului ;- risc de cădere de la inaltime ;- 
risc de cădere a obiectelor de Ia 1naltime  ;- risc de cădere la acelasi nivel prin 
împiedicare, alunecare ;- risc de îmbolnăvire a ochilor si a cailor respiratorii 
datorata cimentului, particulelor de praf, a vatei minerale ; - risc de îmbolnăvire 
a pielii mâinilor datorata vatei minerale, adezivilor ; - risc de îmbolnăvire cauzata 
de manipularea maselor (a materialelor). 

Lucrările de  sistematizare, amenajare teren   -  risc de  lovire, intepare a  
mâinilor, picioarelor si capului ;- risc de cădere la acelasi nivel prin împiedicare, 
alunecare  ;- risc de1mbolnavire  a ochilor si a cailor respiratorii datorata 
particulelor de praf, sudarii ;- risc de îmbolnăvire cauzata de manipularea maselor 
(a materialelor ). 

In functie de cauza / efect se va face evaluarea riscurilor: 

Riscuri 
identificate   

Cauze /efecte                   Masuri de control 

Cădere la acelasi 
nivel prin 
împiedicare, 
alunecare 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, 
neutilizarea 
E.I.P./ITM. 

Masuri tehnice: amenajarea si intretinerea cailor de 
acces (nivelarea manuala sau mecanizata, 
imprastierea de material antiderapant, păstrarea cailor 
de acces libere). Masuri organizatorice: acordarea de 
echipamente individuale de protectie (bocanci cu 
talpa antiderapanta). 

Lovire, intepare a 
mainilor, 
picioarelor si 
capului 

Organizarea 
necorespunzatoare 
santier, instruire 
insuficienta, 
neutilizarea 
E.I.P./ITM. 

Masuri organizatorice: acordarea de echipamente 
individuale de protectie (manusi, bocanci, cascade 
protectie, centura de siguranta). 

 

Strivire Organizarea 
necorespunzătoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
folosirea 
necorespunzătoare a 
echipamentelor de 
munca, neutilizarea 

E.I.P. I deces. 

Masuri tehnice: - verificarea si autorizarea (ISCIR) 

echipamentelor de munca din punct de vedere 
mecanic si 

 electric (macarale, automacarale, nacele 
autoridicatoare); 

- verificarea tehnica a organelor de legare, 
corespunzătoare sarcinii de ridicat ; 
Masuri organizatorice:- autorizarea interna a 
personalului 
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deservent;- instruirea legatorilor de sarcina cu privire 
la gesturile semnal; - instruirea lucrătorilor de la sol 
cu privire la interzicerea accesului in raza de actiune 
a mijloacelor de ridicat ;- instruirea corespunzătoare 
privind manipularea maselor, 

individual sau colectiv, a obiectelor grele, lungi si 
voluminoase, disciplina privind modul de manipulare 
; 

preintampinarea metodelor de lucru periculoase 
(actiuni 

in afara comenzii sau sarcinii de munca) ;- acordarea 
de echipamente individuale de protectie (bocanci ). 

Lovire sub efectul 
gravitatiei, 
balansului 

Instruire 
insuficienta, 

folosirea 
necorespunzătoare a 

echipamentelor de 
munca, neutilizarea 
E.I.P. / deces. 

Masuri tehnice: verificarea si autorizarea (ISCIR ) 

echipamentelor de munca din punct de vedere 
mecanic si electric (macarale, automacarale, nacele 
autoridicatoare); Masuri organizatorice: autorizarea 
interna a personalului deservent (macaragii, 
conducători stivuitoare, legatori de sarcina); 
desemnarea exclusiva pentru utilizare a personalului 
autorizat ISCIR. 

Accident / lovire 
de catre mijloace 
de transport auto 

Instruire 
insuficienta, 

folosirea 
necorespunzatoare a 
echipamentelor de 
munca, amenajarea 
deficitara a cailor de 
acces /deces. 

Masuri tehnice: montarea de indicatoare rutiere care 
sa 

reglementarea circulatiei in santier si la iesirea din 
santier. Masuri organizatorice: instruirea lucrătorilor 
cu Regulamentul santierului ; 

- amenajarea si intretinerea cailor de acces (nivelarea 
manuala sau mecanizata, imprastierea de material 
antiderapant, păstrarea cailor de acces libere). 

 Electrocutare Instruire 
insuficienta, 

folosirea 
echipamentelor de 
munca defecte, 
neutilizarea E.I.P. 
coresponzatoare/de
ces. 

Masuri tehnice: sculele electrice din dotare vor fi 
verificate înainte de începerea lucrului, iar daca 
prezinta defectiuni acestea vor fi remediate 
imediat ; 

- echipamentele cu actionare electrica vor fi legate la 
priza de pamant ( priza verificata, cu buletin PRAM 
in termen, si valoare a rezistentei de dispersie mai 
mica de 4 ohmi). 

Masuri organizatorice: autorizarea interna a 
personalului deservent ; desemnarea exclusiva pentru 
utilizare a personalului calificat. 

Prabusirea Organizarea Masuri tehnice: amenajarea si intretinerea cailor de 
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utilajelor pentru 
constructii sau a 
mijloacelor de 
transport autoa in 
groapa, sant, albie 

necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
folosirea 
necorespunzatoare a 
echipamentelor de 
munca / deces. 

acces 
(nivelarea manuala sau mecanizata,imprastierea 
de material antiderapant,pastrarea cailor de acces 
libere). 

- montarea barierelor de protectie care sa 
delimiteze accesul utilajelor de constructii si a 
mijloacelor de transport auto. 

Masuri organizatorice: acordarea de echipamente 
individuale de protectie (bocanci cu talpa 
antiderapanta). 

Surparea 
malurilor si 
accidentarea 
lucrătorilor 

Organizarea 

necorespunzătoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
nerespectarea 
tehnologiei de 
lucru, neutilizarea 
E.I.P. /deces 

Masuri tehnice: executarea sprijinirilor de maluri cu 

dulap din lemn ; 

- constituirea unei zone de garda in jurul sapaturii cu 
latimea de 1 m, in care sa nu se desfasoare nici o 
activitate.  

Masuri organizatorice: instruirea corespunzătoare a 

personalului cu privirea la riscurile acestei activitati ;  

- acordarea de E.I.P. corespunzător ( casti de 
protectie). 

Imbolnavire a 
ochilor si a cailor 
respiratorii 
cauzata de diversi 
factori 

Nerespectarea 
tehnologiei de 
lucru, neutilizarea 
E.I.P./ITM 

Masuri organizatorice: acordarea de echipamente 
individuale de protectie (masti de praf si ochelari de 

protectie). Masuri organizatorice: acordarea de 
echipamente ochiNerejuor si a cailor de lucru, 

individuale de protectie (masti de praf si ochelari de 
respiratorii cauzata neutilizarea E.I.P. I ITM. 
protectie). 

Cădere de la 
inaltime 

Organizarea 
necorespunzătoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
neutilizarea 
E.I.P./deces 

Masuri tehnice: montarea schelelor omologate si 
amenajarea de podine de lucru conform fiselor tehnice; 

-verificarea tehnica a echipamentelor de ridicat si 
transportat (macarale, automacarale, nacele), a 
organelor de legare; 
- imprejmuirea si semnalizarea zonei de pericol in raza 
de actiune a mijloacelor de ridicat, interzicerea 
accesului 

persoanelor neautorizate ; 

- acoperirea sau imprejmuirea golurilor din plansee 
intermediare; 

- verificarea tehnica si vizuala a echipamentelor de 
munca; 

Masuri organizatorice: instruirea corespunzatoare a 
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personalului cu privire la pericolele lucrului la inaltime  

- acordarea de centuri de siguranta certificate si 
verificate, casti de protectie, manusi de protectie ; 

- accesul exclusiv al lucrătorilor care au avizul 
medical 

apt la inaltime ; 

- autorizarea interna a legatorilor de sarcina. 

Caderea 
obiectelor de la 
inaltime 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
nerespectarea 
tehnologiei de 
lucru, neutilizarea 
EIP/deces 

Masuri tehnice: imprejmuirea si 
semnalizarea zonei de pericol in raza de 
actiune a mijloacelor de ridicat, interzicerea 
accesului persoanelor neautorizate 

-folosirea plaselor de protectie contra 
caderilor de la inaltime; 
Masuri organizatorice: acordarea de 
echipament individual de protectie (casti de 
protectie) 

Imbolnavire 
datorata 
vibratiilor 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
neutilizarea 
EIP/ITM 

Masuri tehnice:amenajarea ergonomica a spatiilor de 
munca pentru obtinerea unor pozitii de lucru cat mai 
relaxante; 

Masuri organizatorice: acordarea de echipament 
individual de protectie (manuside protectie) 

Imbolnavire a 
pielii mainilor 
datorata 
cimentului, 
varului, 
componentelor 
adezivilor 

instruire 
insuficienta,  
nerespectarea 
tehnologiei de 
lucru, neutilizarea 
EIP/ITM 

Masuri organizatorice: dotarea lucratorilor cu manusi 
de protectie rezistente la actiunea substantelor din 
materialele folositel - folosirea unguentelor si 
cremelor protectoare 

Imbolnavire 
cauzata de 
manipularea 
maselor (a 
materialelor 

Organizarea 
necorespunzatoare a 
santierului, instruire 
insuficienta, 
nerespectarea 
tehnologiei de 
lucru, neutilizarea 
EIP/deces 

Masuri tehnice: asistenta prioritara la manipularea 
materialelor, transportul si depozitarea acestora cu 
ajutorul mijloacelor mecanizate sau nemacanizate; 

Masuri organizatorice: instruirea corespunzatoare a 
personalului cu privire la manipularea maselor 
conform HG1051/2006 

-acordarea de echipamente individuale de protectie 
(centuri lomboabdominale) 

Constructorul, pe baza lucrărilor ce trebuie realizate  pe santier, va face 
identificarea tipurilor de lucrări care pot afecta securitatea și sănătatea  
lucrătorilor. 
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ORGANIZAREA DE SANTIER 

La intrarea in santier se va amplasa un panou cu datele de identificare ale 
santierului înregistrate  la Inspectoratul  de Stat pentru Constructii. La aceeasi 
poarta de intrare in santier  se va amplasa un panou general de semnalizare de 
securitate. 

Santierul va  fi  împrejmuit cu  panouri de  gard, inscriptionate  cu 
denumirea si  sigla antreprenorului. Se vor manta pe gard panouri de semnalizare 
de securitate si sanatate a muncii conform HG 971 I 2006: purtare obligatorie a 
castii de protectie, intrarea interzisa persoanelor neautorizate. 

Se va face o analiza a solului înainte de începerea operatiunilor pe santier 
pentru a evita expunerea lucrătorilor la substante periculoase ( datorate utilizarii 
anterioare a terenului ). 

La amenajarea organizarilor de santier de la toate punctele de lucru se vor 
respecta urmatoarele reguli:  

- dupa preluare amplasamentul se va decapa de terenul vegetal ; 

- se va insista la căile de acces auto si la platformele pentru calarea 
automacaralelor si a autopompei de beton.  

 Se vor trasa pe teren amplasamentul constructiilor, drumurile de acces, spatiile 
destinate antreprenorului si subantreprenorilor, magazii, depozite. 

 Se vor instala toalete ecologice si se va amplasa pe locatii stabilite de 
conducătorii punctelor de lucru. De acestea se va ocupa o firma specializata care va 
asigura in continuare buna functionare a acestora. 

 Se vor delimita perimetral zonele antreprenorului si subantreprenorilor, daca 
sunt adiacente, cu retele de polietilena orange. Se vor amenaja depozitele de materiale. 
Se vor aduce, descărca si amplasa birourile, vestiarele, barăcile dormitor, barăcile de 
materiale si magaziile de substante periculoase. 

 Asigurare energie electrica trifazata prin racordare de la retea in tablouri 
electrice,tipizate, cu impamantari verificate prin buletine PRAM, intrerupator general 
si prize 220 1380 V. 

Tablourile electrice vor fi semnalizate cu panourile: pericol de electrocutare si 
pericol general, conform H.G. 97112006. 

 Se vor asigura surse curente de apa potabila prin bransament de la retea. Se vor 
amplasa spălătoare. Se vor organiza depozitele de materiale si depozite de moloz. 

 Se vor aduce si amplasa pichetele P.S.I. si se vor semnaliza conform H.G. nr. 
971/2006. Se vor organiza «Puncte de prim ajutor> in biroul sefilor de punct de lucru 
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prin dotarea birourilor cu truse de prim ajutor si semnalizarea cu panoul : Prim-ajutor. 
Tot in birouri se va constitui « Telefonul de urgenta»,  punându-se la dispozitie 
telefonul mobil al sefului de punct de lucru. 

 Se vor amplasa pubele pentru colectarea deseurilor municipale amestecate, de 
către o societate specializata. Aceasta societate se va ocupa si de golirea acestora. Se 
vor monta proiectoare, in număr suficient pentru iluminarea totala, pe timp de noapte, 
a obiectivelor. 

 Retragerea dotărilor de inventar, a materialelor ramase si/sau recuperate ca 
urmare a lucrărilor, se va face după un plan stabilit dinainte tinându-se seama de 
termenele contractuale, de pozitionarea obiectivului si de apropierea de iesirile din 
santier. 

 Accesul in santier : Accesul  in incinta santierului este responsabilitatea  
sefilor punctelor de lucru si se face numai prin locurile special amenajate, pe baza 
de legitimatie de servici. Se va stabili modul de identificare a personalului. 

 Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru constructii si a 
instalatiilor de ridicat se realizează numai pe căile de acces auto, pe baza de foaie 
de parcurs. Datorita particularitatii cailor de acces, autovehiculele vor intra cu fata 
sau cu spatele, dirijate de un lucrător desemnat pentru aceasta activitate, echipat cu 
vesta avertizoare. Dupa iesirea fiecărui autovehicul din incinta santierului un 
lucrător desemnat de seful de santier va face curatenie, daca este cazul, pe drumul 
public in zona adiacenta santierului. 

In incinta santierului parcarea autovehiculelor in afara programului de lucru 
este interzisa, exceptie făcând utilajele de constructii. Autovehiculele vor parca in 
locurile special amenajate. 

Când nu sunt utilizate, portile de acces in santier vor sta închise si in timpul 
si in afara programului de lucru. 

CAILE SI ZONELE DE DEPLASARE SAU DE CIRCULATIE 

ORIZONTALE SI VERTICALE : Se vor efectua controale pentru respectarea 
aspectele privitoare la circulatia pe schele si structuri aflate la inaltime, amenajarea 
scărilor de acces începând de la sol pana Ia podina de lucru, asigurările 
perimetrale cu balustrade de protectie, accesul pe nivelele intermediare, 
semnalizarea lucrului pe schela si îngrădirea spatiului de circulatie in jurul 
acesteia si sub zonele de montaj aflate la inaltime. 

 La nivelul solului, a pardoselilor, a cailor de acces, se va evita pe cat  
posibil lăsarea cablurilor libere, in spatii umede (ochiuri de apa), iar traversările 
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ce nu pot fi evitate sa fie  amenajate pe cat posibil aerian, sau îngropate, cu 
protectia de rigoare, in functie de regimul caii de circulatie. Trecerile peste santuri 
sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podine de cel putin 60 cm, din 
dulapi de lemn de min. 6 cm grosime sau metalice, prevăzute cu cel putin o 
balustrada daca adancimea santului depaseste 50 cm. Amenajările peste santuri 
sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau nemecanizate vor tine cont 
de starea terenului si de 

tonajul de rulare deasupra zonei întrerupte a caii. 

 Căile de acces orizontale la sol vor fi reparate de fiecare antreprenor pe 
amplasamentul căruia au apărut degradări sau prin efort comun cu lucrătorii altor 
unitati care lucrează pe acelasi amplasament. Lucrul si circulatia pe căile aflate 
la inaltime va fi strict interzis, după lăsarea întunericului. In situatiile 
exceptionale in care se va solicita lucru la inaltime după căderea întunericului 
se vor lua masuri pentru iluminatul artificial corespunzător. 

CONDITII DE MANIPULARE A MATERIALELOR, 

UTILIZAREA SI INTERFERENTELE   DE  RIDICARE  SI  

MANIPULARE PE  SANTIER SAU  IN APROPIEREA LUI  

Manipularea l a sol a  materialelor va tine seama de caracteristicile 
maselor (forma, greutate, gabarit), de distantele de transport, timpul de transport si 
de căile de circulatie. 

Manipularea manuala a sarcinilor:  trebuie sa urmărească respectarea H.G. 
nr. I 051 / 2006, in vederea preintampinarii aparitiilor afectiunilor dorsolombare, 
cu  efecte invalidante pe termen lung. 

Intrucat este foarte răspândita pe santierele de constructii si este una din 
cauzele cele mai frecvente de producere a accidentelor, se vor respecta in mod 
obligatoriu următoarele reguli : 

- se va verifica greutatea incarcaturii înainte de a o ridica ; 

- nu se vor ridica greutati mai mari decât este necesar ; 

- daca este posibil se va căra incarcatura pe roti ( roaba, cărucior de transport 
) ; 

- se va verifica existenta cablurilor electrice aeriene sau a altor obstacole in 
cazul transportului obiectelor lungi (tevi, bare) ; 

- se vor îndepărta sau lega mai bine partile incarcaturii ce nu sunt bine legate 
; 

- se va verifica existenta drumului liber si a locului de depozitare ; 
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- se va cere ajutorul daca greutatea este prea mare ; 

- se va invata si stăpâni bine tehnica de ridicare ; 

- se vor folosi, unde este posibil, dispozitive mecanice de ridicat. 

Pentru evitarea accidentelor, usurarea muncii si scurtarea perioadei de 
executie, seful de santier va solicita ori de cate ori este nevoie venirea in santier 
a unuia din următoarele echipamente de transport : incarnator frontal, 
motostivuitor, automacara si autopompa beton. 

Manipularea mecanizata a sarcinilor : Materialele de constructii vrac se 
vor transporta cu autobasculante si cu incarcatoare frontale. Diferite costructii 
sudate, piese grele se vor transporta cu autocamionul si se vor incarca descărca cu 
macarale, automacarale sau motostivuitoare. Armatura metalica se  va 
confectiona in Baza de  productie a  antreprenorului, se  va transporta cu 
autocamioanele, se va descărca in depozit si se va pune in opera cu automacaraua. 
Lemnul (cheresteaua) se va transporta cu autocamioanele, se va descărca in 
depozit si se va pune in opera prin manipulare manuala. Betonul se  va  prepara 
in  statia  de  betoane  a  antreprenorului, se  va transporta cu autobetonierele si 
se va turna cu autopompa de beton. Materialele paletizate se vor transporta cu 
autocamioanele si se vor incarca / descarca si transporta pe nivelulla cu 
automacaraua. 

Amplasarea automacaralei, deplasarea si raza de lucru vor fi in concordanta 
cu perimetrul amplasamentului si vecinatatile. In toate cazurile, datorita gradului 
sporit de periculozitate activitatile de transport pe verticala vor fi strict 
supravegheate de seful punctului de  lucru respectiv. Acestia vor urmări ca in 
nici o situatie sa nu se intalneasca la punctul de lucru doua automacarale sau o 
automacara si autopompa de beton. 

In timpul exploatarii automacaralelor se vor respecta in principal 
următoarele reguli : 

- este interzisa prezenta altor persoane in raza de actiune a macaralei ; 

- se interzice deplasarea sarcinilor pe deasupra vecinatatilor  santierului ; 

- nu se vor folosi decât cabluri de legătura cu viza ISCIR si sarcina maxima 
admisa, in buna stare de functiune; 

- macaraua nu va Iuera decat asistata de unul din legatorii de sarcina ai 
santierului, instruit, dotat cu echipamentul individual de protectie corespunzator 
(inclusiv vesta avertizoare) si cunoscator al semnalelor de mana ; 

- se interzice deplasarea automacaralei cu sarcina agatata de cârlig sau cu 
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cârligul sau bratul in alta pozitie decat cea normala pentru deplasare; 

- locul de lucru a automacaralei va fi astfel ales incat sa ofere o buna 
stabilitate, sa acopere întreaga suprafata a santierului si sa aibă loc suficient pentru 
fixarea pe sol (calare) ; 

- înainte de începerea lucrului se vor monta tălpile de fixare si stabilizare si 
se vor controla in gol mecanismele de actionare si frânele; 

- legatorul de sarcina va fi ajutorul macaragiului si raspunde solidar daca in 
zona de lucru a macaralei se afla oameni sau obstacole care ar îngreuna manevrele 
automacaralei. In cazul in care este posibil se va delimita spatiul de actiune al 
automacaralei la o data si jumătate inaltimea bratului. Aceasta se va face prin placi 
avertizoare sau prin ringradiri ; 

- macaragiul se va interesa de greutatea sarcinii de ridicat si va solicita 
documente din care ar rezulta aceasta, pentru a nu depasi posibilitatea 
automacaralei ; 

- macaragiul va fi atent la manevra , supraveghind sarcina pe tot parcursul, 
cat si la modul de prindere al sarcinii, si nu va ridica sarcina decât după ce se va 
convinge ca totul este in ordine ; 

- este interzis tragerea sarcinii oblic sau tararea sarcinilor pe sol ; 

- in cazul incarcarii/descărcării din autovehicule, macaragiul nu va actiona 
sarcina in timp ce in cabina vehicolului se afla persoane ; 

- manevrele se vor face lin pentru a nu se produce socuri dinamice care pot 
produce rasturnarea automacaralei. De asemenea, frânarea se va efectua in mod 
progresiv, iar la schimbările  de sens se va face pauza la punctul mort ; 

- in timpul deplasării automacaralei in incinta santierului bratul si cârligul 
vor fi asezate in pozitia si pe suportii prevazuti in acest scop ; 

- se interzice lucrul automacaralei in imediata apropiere a retelelor electrice 
sub tensiune; 

- macaragiul va aduce la cunostinta sefului de santier orice problema ce ar 
afecta desfasurarea in siguranta a exploatării si lucrului cu automacaraua. 
 Sefii punctelor de lucru se vor asigura, la sosirea instalatiei de ridicat pe 
santier, ca aceasta  are  viza  de  functionare ISCIR.  In  caz  de  necesitate 
subantreprenorii vor solicita antreprenorului un echipament tehnic pentru 
manipularea sarcinilor. 
 
 ZONELE I CONDITIILE DE  STOCARE, CONDITIILE DE  RIDICARE 
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DESEURI, MOLOZ, DARAMATURI  SI IN SPECIAL A  MATERIALELOR  CARE 

PREZINTA RISC SPECIAL 

 Reguli generale pentru depozitarea materialelor : Responsabilitatea 
pentru modul de depozitare a materialelor de constructii si pentru ridicarea 
deseurilor revine sefilor de punct de lucru. Depozitarea materialelor in santier cat 
si in depozite definitive impune următoarele: 
- se interzice depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor, prefabricatelor 
sau a utilajelor in depozite, pe santier sau pe langa lucrarile in curs de constructie ; 

- depozitarea materialelor trebuie facuta cu grija in spatii inchise sau deschise, astfel 
incat sa poata fi usor accesibile, sa fie ferite de intemperii si sa excludă pericolul 
de accidentare, incendii sau explozii ; 

- depozitele de materiale trebuie sa satisfaca cerintele tehnice si sanitare in vigoare, 
astfel incat amplasamentul, constructiile, magaziile, drumurile de  acces, 
instalatiile aferente sa  asigure deplina securitate a muncii in interiorul depozitelor 
; 

- se recomanda ca la toate punctele de lucru si la căile de acces din depozite sa se 
monteze 

panouri, pancarde si tablite avertizoare ; 

- terenurile pe care se depozitează materialele sau se amplasează magazii de 
materiale precum si platformele de instalare a utilajelor trebuie sa fie perfect plane 
; 

- Ia depozitele  de materiale de tip deschis se recomanda masurile de protectie, 
constând din săparea unor santuri de scurgere in jurul acestora pentru a opri 
pătrunderea apei in depozite si a evita astfel deteriorarea sau răsturnarea 
materialelor ; 

- in cazul organizării lucrului pe timp de noapte, rampele de depozitare, trecerile 
pentru oameni, utilajele, magaziile, precum si toate punctele de lucru din schimbul 
de noapte vor fi bine luminate. Se interzice lucrul in locurile neiluminate sau 
insuficient luminate, precum si accesul lucrătorilor spre acele locuri ; 

- împrejmuirea depozitelor cu garduri pentru oprirea accesului persoanelor străine 
de depozite este  obligatorie. In cazul in care împrejmuirile sunt vecine cu cai 
de acces intens circulate, gardurile vor avea Ia partea superioara o viziera ; 

- la stivuirea materialelor in încăperi greutatea stivelor nu va depasi sarcina 
maxima admisibila a planseului, afisata la loc vizibil ; 

- toate materialele depozitate in magazii vor fi sortate pe feluri si dimensiuni 
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folosindu-se in acest scop stelajele sau rafturile. Depozitarea materialelor se va 
face astfel incat stelajele sau rafturile sa nu fie solicitate peste limita de rezistenta 
care va fi înscrisa obligatoriu in locuri vizibile pentru evitarea deteriorării 
materialelor si accidentarii muncitorilor care le manipulează ; 
- intre rafturi sau stelaje se vor lăsa spatii de circulatie suficient de mari pentru 
asigurarea manevrării materialelor fara pericol de accidentare. Dimensionarea 
spatiilor de manevra se va face in functie de gabaritele materialelor care se 
depozitează in aceste magazii ; 

- se interzice sprijinirea materialelor de garduri sau de peretii constructiilor 
provizorii din lemn; 

- materialele depozitate in spatii deschise vor fi aranjate in stive având peretii 
drepti si inaltimi variabile in functie de natura materialelor ; 

- pentru a se evita imprastierea materialelor in vrac se recomanda ca depozitarea 
acestora sa se faca in boxe, buncăre, silozuri etc. In cazul in care aceasta nu este 
posibil, materialele ca: nisipul, pietrisul etc. se vor aseza in gramezi având forma 
unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale după unghiul taluzului natural 
al materialului respectiv ; 

- manipularea materialelor depozitate in vrac trebuie făcuta începând de Ia partea 
superioara a grămezii, fiind interzisa manipularea acestor materiale prin săparea la 
baza grămezii ; 
- la manipularea materialelor pulverulente in vrac, lucrătorii vor fi astfel asezati incat 
deplasarea materialului sa se faca in directia vantului (vântul din spate) ; 

- se interzice manipularea cărămizilor sau a blocurilor mici prefabricate prin 
aruncarea si prinderea lor in mâini ; 

- toate materialele si piesele in forme geometrica regulate se depozitează in stive 
stabile având rândurile intretesute iar inaltimea stivei nu va depasi de 1,5 ori 
latura mica a bazei. Aceasta inaltime va putea fi depasita daca se asigura masuri 
speciale de rigidizare ; 

- când depozitarea se face paletizat pe o suprafata plana si orizontala, inaltimea stivei 
se va stabili in conditiile asigurării stabilitatii stivei ; 

- piesele sau materialele de mici dimensiuni, având forme geometrice neregulate 
depoziteaza numai in lazi si containere;  

- înaintea descărcării cherestelei conducătorul procesului de lucru are obligatia de a 
verifica stabilitatea  incarcaturii  pe  platforma  mijlocului  de  transport,  

determinând  astfel  modul descărcării. 
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 Descărcarea trebuie făcuta treptat pe rânduri orizontale începând cu 
rândul superior pentru evitarea căderii incarcaturii ; 
- se recomanda ca materialele in suluri (carton, covor pvc, etc.) sa se depoziteze "in 
picioare" intr-un singur rând. Pot fi asezate si in doua rânduri verticale punând 
scânduri intre rânduri ; 
- stivuirea colacilor de otel beton, sarma etc. se va face in locurile de depozitare, pe 
dimensiuni, inaltimea stivei nu trebuie sa depaseasca inaltimea de 0.8 m.; 
- se recomanda ca transportul colacilor de sarma, otel beton, benzi metalice etc, sa 
fie făcut cu cărucioare cu  platforma din  lemn sau  autostivuitoare. Se admite 
deplasarea manuala prin rostogolire a colacilor mari numai pe distante scurte. 

 Depozitarea substantelor periculoase : Materialele si/sau produsele care, 
datorita caracteristicilor chimice si/sau fizice (cum ar fi probabilitatea de a provoca 
toxicitate, iritatii, coroziune, etc.), prezintă pericole speciale din cauza metodelor 
de manipulare si depozitare, solicita o atentie speciala. 
 Pentru acestea se vor infiinta, in mod obligatoriu, magazii pentru substante 
periculoase. Aici se vor depozita substantele periculoase precum si ambalajele in 
care au fost substante periculoase. Responsabilitatea pentru modul de depozitare 
a substantelor periculoase si pentru ridicarea ambalajelor substantelor 
periculoase revine  sefilor de  punct de  lucru ce  utilizeaza aceste substante. La 
depozitarea substantelor periculoase se vor respecta urmatoarele reguli: 
- se interzice depozitarea substantelor periculoase in magazinele generale de 
materiale. Pentru aceste substante se vor amenaja magazii speciale rezistente Ia 
foc cu pardoseli necombustibile având rigole de scurgere si instalatii de ventilatie 
conform normelor P.S.I.; 
- magaziile trebuie amplasate la distanta de locuinte precum si de locurile unde se 
executa lucrări de constructii montaj;- încăperile in care se depozitează aceste 
substante vor fi încuiate cu cheia si vor avea afisate tablite avertizoare de securitate; 
- se  interzice manipularea materialelor  corozive si  caustice de către lucrătorii 
care  nu sunt instruiti in acest  cop si nu sunt dotati cu echipament de protectie 
corespunzător; 
- instalatia electrica de iluminat va fi prevăzuta cu corpuri de iluminat 
antiexploziv ; 
- carbidul se va depozita in încăperi uscate bine aerisite si necombustibile. 
Acoperisul încăperii va fi construit din material ignifug si ignifugat iar pardoseala 
inaltata fata de terenul înconjurător pentru  a  preîntâmpina  inundarea  încăperii.  
Încăperile  nu  vor  fi  prevăzute  cu  instalatii  de încălzire, apa si canalizare; 
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 INSTRUIRE : La prezentarea la locurile de munca ale santierului toti 
lucrătorii vor avea asupra lor "Fisa de instruire individuala privind securitatea si 
sănătatea in munca" si "Fisa de instruire individuala in domeniul situatiilor de 
urgenta". Se va verifica înscrierea in fisele individuale a instructajelor generale 
la angajare si la locul de munca. 
 In prima zi de lucru in acest santier  tuturor lucrătorilor li se va efectua 
un instructaj suplimentar privind securitatea  si  sănătatea  in  munca,  cu  
durata  de  8  ore.  Rolul  acestui instructaj este de a-i familiariza pe lucrători 
cu particularitatile si conditiile specifice ale noilor locuri de munca / posturi de 
lucru. 
 Instruirea suplimentara se face pe baza unei tematici de instruire elaborata 
de societatea a cărui lucrători sunt instruiti. Aceasta tematica va contine in mod 
obligatoriu: 
- prezentare santier, cuprinzând:organizarea de santier; acces in santier; cai de 

circulatie si  reguli pentru mentinerea curateniei pe căile de circulatie;  masuri Ia 

nivelul noului loc de munca/ post de lucru privind acordarea primului ajutor si 
stingerea incendiilor;localizare punct de prim-ajutor;  localizare picheti P.S.I.; 
dotările social-sanitare ale santierului. 
- informatiile privind riscurile de accidentare si îmbolnăvire profesionala 
specifice locurilor de munca / posturilor de lucru; 
- prezentarea planului de evacuare in caz de urgenta; 
- modul de raportare al incidentelor / accidentelor; 
- prezentarea planului de alarmare. 
 
 PROTECTIE COLECTIVA SI MASURI DE PREVENIRE 

  Protectia colectiva : Metodologia implementata pentru identificarea 
masurilor de protectie colectiva care va fi adoptata  si  pentru  utilizarea  
controlului  echipamentelor  de  protectie  colectiva are  ca  scop identificarea 
tuturor necesitatilor din acest domeniu care au fast adoptate conform metodelor 
de constructie si proceselor utilizate, pericolelor speciale asociate si 
constrângerilor locale: 

 Protectia individuala : Metodologia implementata pentru identificarea si 
utilizarea echipamentului individual de protectie (E.I.P.) pe categorii profesionale 
are următoarele obiective: 
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-sa identifice toate riscurile pe categorie profesionala /loc de munca care 
conditionează alegerea E.I.P. care vor fi utilizate de participantii acestui proiect; 

- sa distingă intre E.I.P. de utilizare obligatorie si temporara; 

- sa-i facă pe lucrători responsabili de utilizarea si intretinerea corespunzătoare a 
E.I.P.; 

- sa stabilească o metodologie care permite controlul distributiei E.I.P. către 
lucratori, tinand seama de conditiile de utilizare, si anume durabilitate, gravitatea 
si frecventa expunerii la risc, caracteristicile fiecărui loc de munca  al angajatului 
si operarea echipamentului in conditii de siguranta; 

-sa stabileasca metodologia pentru controlul actualelor E.I.P. utilizate de angajati 
pe diferite fronturi de constructie. 
 ln  momentul admiterii, fiecare  angajat  primeste (  si/sau  se  verifica 

livrarea ) echipamentul necesar pentru activitatea/sarcina sa. Toate persoanele 

implicate in proiect vor fi obligate, la intrarea pe santier, sa poarte echipamentul 

de protectie adecvat, vel putin  Casca de protectie si incaltaminte de protectie; 

 In functie de natura riscurilor, pot fi utilizate următoarele E.I.P.: 

• Protectia capului - Casca de protectie; 

• Protectia picioarelor - Pantofi de protectie: Bocanci cu talpa antiperforatie 

si bombeu metalic; Cizme pentru apa-noroi; 

• Protectia mainilor- Manusi de protectie; Manusi de protectie chimica; 

• Protectia corpului -  Costum salopeta; Jacheta de  protectie; Vesta 

reflectorizanta: Pelerina de ploaie; 

• Protectia ochilor si a fetei - Ochelari de protectie;- Masca cu vizor;- Masca 

de sudare; 

• Protectia respiratorie - Semimasca respiratorie; Masca de protectie; 

• Protectia auditiva- Antifoane: Dopuri de urechi. 

 

 COORDONARE SI COMUNICARE 

 Pentru a-si putea indeplini atributiile, coordonatorul in materie de 
securitate si sănătate trebuie sa intre in posesia următoarei documentatii : 
- date privitoare la contractant, subcontractanti  sau colaboratorii independenti a 
căror implicare este relevanta pentru caracteristicile de constructie din cadrul 
proiectului; 

- informatii tehnice privitoare la proiectul global si diferitele proiecte de specialitate, 
inclusiv dosarul de proiect, proiectul final si desenele finale, care se refera la 
aspecte structurale, retele tehnice  si  sisteme  si  materiale  utilizate care  sunt 
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relevante pentru  prevenirea riscurilor profesionale; 

- informatii tehnice referitoare la echipamentul  instalat, relevante pentru 
prevenirea riscurilor legate de utilizare, conservare si intretinere; 

- informatii utile pentru planificarea sanatatii si securitatii privitoare la realizarea 
sarcinilor in locatii de constructie  la inaltime unde accesul si traficul prezinta 
pericole. 

 Informatiile vor circula cu ajutorul următoarelor metode / sisteme de 
asistenta: 

 I. Scris - formal si informal, prin mijloace conventionale de comunicare, de 
inregistrare si arhivate la locul lucrării, tinand seama ca un mesaj electronic este 
considerat un mijloc informal II. Scris I Pictografic - prin postarea de afise, 
planuri de santier, brosuri, convocări, notificări si alte informări. 
 III. Informare orala, gesturi si sunete - instructiuni directe, in fronturile de 

lucru. 

 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va sustine intruniri 
periodice cu toti factorii  de  răspundere implicati in  realizarea  obiectivului 
(beneficiarul, seful de santier, dirigintele de santier, lucratorul desemnat in 
domeniul securitatii si sanatatii) astfel : 

- saptamanal - in fiecare zi de luni pentru analiza activitatii din saptamana trecuta 

- lunar- in data de 5 a fiecarei luni, pentru analiza activitatii in luna trecuta. 

 La sedintele lunare antreprenorul va pune la dispozitia coordonatorului un 
raport care va cuprinde: 

- evidenta incidentelor / accidentelor; 

- evidenta resurselor umane; 

- evidenta numărului de ore lucrate pe luna trecuta; 

 Deasemeni, coordonatorul in materie de securitate si sănătate va inspecta - 
ori de cate ori este necesar - santierul de constructii, urmărind: 
- identificarea pericolelor si controlul si evaluarea riscurilor; 

- utilizarea echipamentelor de protectie colectiva; 

- utilizarea echipamentelor individuale de protectie; 

- modul de utilizare a echipamentelor de munca; 

- cunoasterea de catre lucratori a planurilor de alarmare si de evacuare in caz de 
urgenta. 
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 PROTEJAREA ZONELOR DE ACCES PROVIZORIU : Odată cu aparitia 
de noi antreprenori, capitolul legat de protectia in domeniul electric din Planul de 
securitate si sănătate va suferi modificări, prin consultarea obligatorie a 
proiectantului instalatiei electrice generale. 
 Se stabileste ca  obligatie a fiecărui antreprenor stabilirea puterii instalate 
la nivelul organizărilor de santier, realizarea masurilor de verificare PRAM, la 
punctele fixe de consum, realizarea unor prize de pamant mobile pentru punctele 
mobile de consum. 
 Conectările  prin  prelungitoare se  vor  limita  si  proteja împotriva  
intemperiilor si degradărilor mecanice. Protectiile colective vor prima fata de cele 
individuale, atât la lucrările la sol cat si la inaltime, prin utilizarea nacelelor 
ridicătoare, podine de lucru acolo unde acestea  pot fi amenajate, respectandu -se 
totodată si principiul dublei protectii. 
 

 MASURI LUATE IN  DOMENIUL INTERACTIUNll PE SANTIER 

 Planul de securitate si sănătate insusit de antreprenor si subantreprenori 
contine gradul de subordonare intre unitati privind realizarea obiectivului comun, 
modul de primire - predare a amplasamentului, obligatiile comune sau separate 
de realizare a  masurilor de securitate si sanatate in munca, modul de depozitare 
a materialelor, predarea lucrării la retragerea unuia din constructori de pe 
amplasament. 
 Masurile care privesc interactiunile pe santier : 
- lucrătorii prezenti pe santier isi vor desfasura activitatea astfel incat sa nu pună 
in pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesionala propria persoana cat si pe 
a celorlalti participanti la procesul de munca prin : 

❑ delimitarea, împrejmuirea si semnalizarea locurilor de munca periculoase 
(acolo unde au loc operatiuni de taiere, sudare, montare si demontare schele, 
turnare beton) ; 

❑ întocmirea de grafice de lucru atunci când nu pot lucra mai multi lucrători ;  
❑ evitarea lucrului unul sub altul ; 
❑ păstrarea de către toti lucrătorii a ordinii si curateniei la locul de munca, a 

cailor de circulatie, punandu-se accentul pe depozitarea sortata a deseurilor si pe 
evacuarea corespunzătoare a acestora, fiind interzisa aruncarea materialelor sau 
a deseurilor de la nivelul deschiderilor aflate la inaltime. 

 
 PREVENIREA RISCURILOR 
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 In faza de organizare se va avea in vedere : 
- Modificarea programului de lucru in scopul reducerii riscurilor, daca este necesar; 
- Executarea simultana a lucrarilor care implica actiuni de protectie asemănătoare, in 
scopul asigurării protectiei colective; 
- Asigurarea ca toti angajatii, inclusiv aceia care nu inteleg bine limba nationala, 
cunosc riscurile potentiale de pe santier, masurile de protectie adoptate si 
responsabilitatile ce le revin privind securitatea si sănătatea in munca; 
- Asigurarea echipamentului individual de protectie corespunzător (casti, manusi, 
masti, incaltaminte de protectie); 
- Asigurarea mijloacelor de prim ajutor pe santier. 
 In faza de executie se va avea in vedere : 
-  Desemnarea  unui  coordonator  de  securitate  si  sănătate in    munca,  format  
si  instruit corespunzător; 
- Verificarea zilnica a stării schelăriei, înainte de începerea lucrului pe santier; 
- Interzicerea dezasamblării unor parti ale schelei înainte de finalizarea întregii 
lucrări; 
- Asigurarea latimii minime de 60 cm a zonei de lucru pe schela; 

 -  Utilizarea  unor  indicatoare  de  avertizare   : ,,Nu   va  catarati  niciodată  
pe  schele,  utilizati întotdeauna o scara adecvata"; 

- Verificarea amplasării scărilor mobile cu o panta corespunzătoare, cu partea 
superioara a scării deasupra nivelului pe care pasesc lucrătorii; 
- Verificarea existentei materialului antiderapant pe treptele scărilor si daca 
acestea sunt libere; 

- Interzicerea utilizării scărilor dintr-un tronson mai lung de 6 m; 

- Urcarea sau coborârea pe/de pe scara mobila numai cu fata la aceasta, utilizând 
ambele mâini pentru sustinere.  Uneltele vor fi asezate intr-o trusa auxiliara, 
purtata la talie. Materialele care vor fi utilizate se vor ridica cu echipamentul de 
ridicare. 

- Interzicerea aplecării corpului in lateral, atunci când se lucrează pe o scara 
mobila; 

- Interzicerea lucrului pe acoperis in conditii meteo nefavorabile; 

- Utilizarea, in mod obligatoriu, a sistemelor de siguranta pentru lucrul la 
inaltime, inclusiv la lucrul pe acoperis; 

- Interzicerea deplasărilor pe suprafetele acoperite cu material fragil; 

- Obligativitatea verificării zilnice, înainte de începerea lucrului, de către o 
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persoana competenta, a panoului electric principal de pe santier, a cablurilor si 
aparatelor electrice aflate sub tensiune; 

-  Depozitarea  si  semnalizarea  substantelor  toxice,  periculoase  si  explozive,  
cf.  prevederilor legale; 

- Păstrarea permanenta a ordinii pe santier; 

- Mentinerea libera a cailor de circulatie si a scărilor. 
 

 

 

 MASURI CE DECURG DIN INTERFERENTELE  CU 

ACTIVITATILE  DE EXPLOATARE DIN  INTERIORUL SANTIERULUI 

SAU  DIN  APROPIEREA AMPLASAMENTULUI PE CARE E INSTALAT 

ACESTA 

 Obligatiile  participantilor  la procesul  de  munca  privind  interferentele  
activitatilor  se refera  Ia reglementarea  accesului  in perimetrul  îngrădit  si 
semnalizat, obligatiile  bilaterale in cazul  unor activitati  comune,  respectarea  
regulilor  de acces si deplasare  pe căile comune  de acces,  depozitare  si 
transport. Lucratorii  prezenti  pe santier isi vor desfasura activitatea astfel 
incat sa nu pună in pericol de accidentare sau de imbolnavire profesionala propria 
persoana cat si pe a celorlalti participanti la procesul de munca. Se va pastra 
intotdeauna curatenia cailor de acces care intra/ies din santier, adunându-se 
eventualele  deseuri si materiale de constructii  rezultate in timpul lucrărilor de 
aprovizionare si transport. Se va evita pe cat posibil producerea de zgomot si 
vibratii. Se  vor  lua  masuri  suplimentare  de  protectie  la incarcarea, 
descarcarea  si  transportul materialelor pulverulente pentru a evita contaminarea 
cu praf a zonelor adiacente santierului. 

 

         MASURI GENERALE PT ASIGURAREA SI MENTINEREA 

ORDINII IN SANTIER 

 Se vor amenaja puncte de colectare sortata a deseurilor din hartie si carton, 
fier, material plastic, deseuri alimentare prin amplasarea de containere speciale 
pentru fiecare tip de deseu, acestea urmand a fi colectate saptamanal de catre o 
societate de salubrizare; 

 Vor fi nominalizate persoanele responsabile cu intretinerea santierului, si 
in mod special, a cailor de acces pietonal si de circulatie a autovehiculelor. Se 
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vor lua masuri pentru evacuarea controlata a deseurilor cu o gestiune clara 
conform legislatiei de mediu transpusa prin H.G. nr. 856 / 2002 privind gestiunea 
deseurilor si H.G.nr. 235 / 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. 

 

 PROGRAM SANTIER 

 Va fi stabilit si afisat programul de lucru al santierului. Programul  de  
lucru  se  poate prelungi in functie de termene si de ritmul de executie a 
sarcinilor. 

Diversele echipe de lucru vor fi organizate, in acest caz, in functie de obiectivele 
respective. 

 

 PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR 

 Se vor amplasa  pichete  P.S.I.  la toate  punctele  de lucru  la care se 
lucrează cu substante sau materiale inflamabile si Ia toate organizările de 
santier, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se vor amplasa  pichete P.S.I. 
si a stingătoare,  semnalizate  in conformitate cu prevederile H.G. 971 I 2006. 

 Riscurile de incendiu sunt generate in principal de: 

- utilizarea instalatiilor care prin exploatare anormala pot genera incendii 
(instalatii electrice, aparatura de climatizare, birotica, etc.) 

- utilizarea incorecta a substantelor care prin proprietatile lor fizico-chimice pot 
genera incendii (depozitarea in locuri neamenajate a substantelor inflamabile - 
produse petroliere) 

- fumatul in locuri nepermise 

- executarea  unor lucrari cu foc deschis fara luarea masurilor de protectie care 
se impun in astfel de situatii; 

- alte surse de riscuri. 

 Personal din cadrul santierului de constructii va avea următoarele obligatii 
: 

a) sa realizeze integral si la timp masurile de apărare împotriva incendiilor, 
cuprinse in proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora; 

b) sa asigure luarea masurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul 
executării lucrărilor, precum si la organizările de santier; 

c)   sa   asigure   functionarea   mijloacelor    de   apărare   împotriva   incendiilor   
prevăzute   in documentatiile de executie la parametrii proiectati, înainte de 
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' 

punerea in functiune. 

Fiecare lucrător va avea, la locul sau de munca, următoarele obligatii principale: 

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la 
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, 
dupa caz; 

b) sa utilizeze, instalatiile, aparatura si echipamentele,  potrivit instructiunilor 
tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducătorul  institutiei, 
după caz; 

c) sa nu efectueze  manevre nepermise sau modificări neautorizate ale 
sistemelor si instalatiilor de apărare împotriva incendiilor; 

d) sa comunice, imediat după constatare, conducătorului  locului de munca orice 
incalcare a normelor  de apărare impotriva incendiilor  sau a oricarei situatii 
stabilite de acesta ca fiind un pericol  de  incendiu,  precum si orice defectiune  
sesizata  la sistemele si instalatiile  de aparare împotriva incendiilor; 

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, după caz, respectiv cu 
cadrul tehnic specializat,  care  are  atributii  in domeniul  apararii  împotriva  
incendiilor,  in vederea  realizării masurilor de apărare împotriva incendiilor; 

f) sa  actioneze,  in conformitate  cu  procedurile  stabilite  la locul de  munca,  
in cazul aparitiei oricărui pericol iminent de incendiu; 

g) sa furnizeze  persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are 
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor. 

 

 PROCEDURI IN CAZ DE URGENTA 

 Plan de evacuare in caz de urgenta 

 Se va întocmi un Plan de evacuare in caz de urgenta al  santierului care 
va fi adus la cunostinta lucrătorilor, vizitatorilor, cat si a organismelor publice 
- in legatura cu următoarele aspecte:- caracteristicile si locatia santierului ;- 
pericole potentiale existente ;- sistemele de prevenire existente ;- definirea 
posibilelor scenarii de urgenta ;- definirea scenariilor si interventiei in situatii de 
urgenta ;- definirea principiilor, standardelor si regulilor generala pentru scenariile 
identificate;- stabilirea comunicării cu entitatile externe. 

 Planul de evacuare in  caz de urgenta al santierului va fi întocmit astfel 
incat sa faciliteze o interventie rapida, 1n cazul unui accident, prin interventia 
unor echipaje de ambulanta, pompieri, etc. Toti lucrătorii cu functii specifice 
1n  cadrul planului de evacuare in caz de urgenta vor beneficia de training 



                                  

                

 

                 SC ALMA CONSULTING SRL 

                             FOCSANI 

Beneficiar:   UAT Comuna Cochirleanca  

Proiect: „MARIREA SURSEI SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU 
APA IN SATUL BOBOC, REALIZARE FORAJ SI ADUCTIUNE LA 

GOSPODARIA DE APA EXISTENTA” 

Faza:  P.Th.  Nr. proiect:  4 Data: 2022 

 

 

corespunzator care sa permită confruntarea si reactivitatea corespunzătoare 
oricăror scenarii de urgenta care s-ar putea produce. Acesta instruire specifica 
va fi pus Ia dispozitie de către lucrătorul desemnat in domeniul securitatii si 
sanatatii in munca. Lista numerelor de telefon pentru servicii publice si de urgenta 
va fi afisata in loc vizibil pe pichetele P.S.I. ale santierului si pe usa birourilor 
sefilor punctelor de lucru. 

 Accesul vizitatorilor in cadrul santierului se va face numai prin portile 
de acces ale personalului. Toate semnele obligatorii de siguranta vor fi 
pozitionate  in apropierea intrărilor. 
 Semnele care indica  accesul interzis al persoanelor străine vor fi  asezate 
pe santier si  pe fronturile de lucru, in toate punctele in care este interzis accesul 
persoanelor straine. 

 Ori de cate ori au loc vizite pe santier, seful de santier si seful punctului 
de  lucru respectiv vor fi informati in prealabil cu privire la identitatea 
vizitatorilor, numărul acestora si scopul vizitei. Vizitatorii trebuie insotiti de o  
persoana care sa cunoasca santierul. Fiecare vizitator trebuie sa poarte casca de 
protectie, incaltaminte corespunzătoare cailor de acces din santier si vesta 
reflectorizanta. Echipamentul de protectie pentru vizitatori este in gestiunea 
sefilor punctelor de lucru care poarta răspunderea pentru accesul vizitatorilor pe 
santier. 

 Consultarea  si participarea lucrătorilor 

 Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora 
privind masurile de securitate si sănătate se vor realiza conform legislatiei 
nationale care transpune Directiva 89/391/CEE. Atunci când este necesar, tinand 
seama de gradul de risc si de importanta santierului, consultarea si participarea 
lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora din intreprinderile care isi desfasoara 
activitatea pe acelasi santier se va realiza cu o coordonare adecvata. In scopul 
consultării si participării lucrătorilor, se va pune la dispozitia acestora sau, dupa 
caz, a reprezentantilor  lor o copie a planului de securitate si sanatate si a 
eventualelor sale modificari. 

 
 

                                                            Întocmit,                                                    
                                                        ing.  Arbunea Viorel                      
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 CAIET DE SARCINI 

Cap.1 - GENERALITATI 

 

 Prezentul caiet de sarcini pentru execuţia şi montajul instalaţiilor hidraulice 
şi a utilajelor si echipamentelor tehnologice face parte din proiectul mai sus 
menţionat şi conţine condiţiile tehnice de execuţie şi funcţionare ale lucrării şi 
principalele obligaţii pe care le are constructorul privind verificarea materialelor 
folosite, metodele de verificare pe faze, tehnologii de realizare pe etape de 
execuţie, predare şi recepţie, cu respectarea normelor de tehnica securităţii 
muncii, pentru realizarea prevederilor din documentaţie care asigură, în final, o 
bună calitate a lucrărilor. 
 Documentaţia tehnică şi prezentul caiet de sarcini trebuie cunoscute în 
amănunt de către constructor şi investitor, aceştia având obligaţia de a comunica 
proiectantului orice nepotrivire cu realitatea din teren sau neconcordanţele 
apărute în timpul execuţiei. 
 Prevederile caietului de sarcini nu sunt limitative, conţinutul caietului de 
sarcini este în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 784/1998 pentru 
aprobarea” Normelor metodologice privind continutul cadru de organizare a 
licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei 
lucrarilor”  aprobat de Ministerul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si de 
catre Ministrul finatelor. 

 Cap.2 -RESPONSABILITATEA PARTILOR 

CONTRACTANTE LA EXECUTIA LUCRARILOR 

 
 Investitorul (beneficiarul) are obligaţia să pună la dispoziţia 
antreprenorului, documentaţia completă, cu toate autorizaţiile şi avizele 
prevăzute de lege, după verificarea prealabilă a corespondenţei între datele luate 
în considerare la elaborarea proiectului şi datele din teren. 
 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, investitorul trebuie să urmărească 
calitatea lucrărilor executate, încheind documentele necesare specificate de lege, 
în vederea recepţiei definitive şi în continuare a urmăririi în timp a lucrărilor. 

INSTALATII HIDRAULICE SI UTILAJE 
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 Investitorul va sesiza proiectantul pentru orice nepotrivire cu proiectul. 
 Antreprenorul are obligaţia să respecte toate reglementările şi condiţiile 
asumate pentru execuţia lucrărilor pe propria răspundere, conform datelor din 
proiect. 
 Antreprenorul va înştiinţa pe proiectant şi pe investitor de eventualele 
neconcordanţe, solicitând din timp soluţiile de rezolvare. 
 Conţinutul prezentului caiet de sarcini ţine cont de prevederile legale 
existente la data elaborării proiectului. 
 Orice altă prevedere apărută pe parcursul execuţiei şi obligatorie prin lege, 
cade în sarcina antreprenorului, iar modul de aplicare se va stabili împreună cu 
ceilalţi factori implicaţi în realizarea investiţiei. 
 Respectarea prevederilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru 
antreprenor, urmărirea pe şantier a modului de execuţie de către consultant şi 
investitor făcându-se pe baza acestor prevederi. 
 Abaterile de execuţie din punct de vedere al gabaritelor pieselor şi al 
calităţii materialelor folosite se vor remedia de către antreprenor, pe cheltuială 
proprie. 
 

Cap. 3 – DESCRIEREA LUCRARILOR 

 Obiectele pentru a căror instalaţii şi utilaje s-a întocmit prezentul caiet de 
sarcini sunt: 
 -Retea de aductiune 
          -Foraj propus 
 
SPECIFICATII GENERALE : 
 
 Prezentul caiet de sarcini pentru execuţia forajului şi montajul reţelelor de 
aducţiune face parte din proiectul: “MARIREA SURSEI SISTEMULUI DE 
ALIMENTARE CU APA IN SATUL BOBOC, REALIZARE FORAJ SI 
ADUCTIUNE LA GOSPODARIA DE APA EXISTENTA”, Comuna 
Cochirleanca, Judetul Buzau şi conţine condiţiile tehnice de execuţie şi 
funcţionare ale lucrării şi principalele obligaţii pe care le are constructorul privind 
verificarea materialelor folosite, metodele de verificare pe faze, tehnologii de 
realizare pe etape de execuţie, predare şi recepţie, cu respectarea normelor de 
tehnica securităţii muncii, pentru realizarea prevederilor din documentaţie care 
asigură, în final, o bună calitate a lucrărilor. 
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 Documentaţia tehnică - piese scrise şi desenate - în care sunt stabilite 
soluţiile, tehnologia de execuţie, materialele cu caracteristicile lor, condiţiile 
impuse, atenţionări, etc, precum şi prevederile prezentului caiet de sarcini, trebuie 
cunoscute în amănunt de către constructor şi investitor, aceştia având obligaţia de 
a comunica proiectantului orice nepotrivire cu realitatea din teren sau 
neconcordanţele apărute în timpul execuţiei. 

Cunoaşterea reţelelor subterane existente la data execuţiei lucrărilor 
identificate prin sondaje, a condiţiilor impuse prin avize este absolut necesară. Se 
vor încheia procese verbale cu toţi factorii potenţiali care deţin reţele subterane, 
prin care se atestă existenţa lor, se stabilesc condiţiile tehnice şi măsurile care se 
impun pe timpul execuţiei, pentru evitarea oricăror accidente, indiferent de natura 
lor. 

Prevederile caietului de sarcini nu sunt limitative, conţinutul caietului de 
sarcini este în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 784/1998 pentru 
aprobarea” Normelor metodologice privind continutul cadru de organizare a 
licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei 
lucrarilor”  aprobat de Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si de 
catre Ministrul finantelor. 

 

Cap. 3.1. RESPONSABILITATILE PARTILOR 
CONTRACTANTE LA EXECUTIA LUCRARILOR 

   

 Beneficiarul are obligaţia să pună la dispoziţia antreprenorului, 
documentaţia completă, cu toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege, după 
verificarea prealabilă a corespondenţei între datele luate în considerare la 
elaborarea proiectului şi datele din teren. 

 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, investitorul trebuie să urmărească 
calitatea lucrărilor executate, încheind documentele necesare specificate de lege, 
în vederea recepţiei definitive şi în continuare a urmăririi în timp a lucrărilor. 

 Beneficiarul va sesiza proiectantul pentru orice nepotrivire cu proiectul. 

 Antreprenorul are obligaţia să respecte toate reglementările şi condiţiile 
asumate pentru execuţia lucrărilor pe propria răspundere, conform datelor din 
proiect. 

 Antreprenorul va înştiinţa pe proiectant şi pe investitor de eventualele 
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neconcordanţe, solicitând din timp soluţiile de rezolvare. 

 Conţinutul prezentului caiet de sarcini ţine cont de prevederile legale 
existente la data elaborării proiectului. 

 Orice altă prevedere apărută pe parcursul execuţiei şi obligatorie prin lege, 
cade în sarcina antreprenorului, iar modul de aplicare se va stabili împreună cu 
ceilalţi factori implicaţi în realizarea investiţiei. 

 Respectarea prevederilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru 
antreprenor, urmărirea pe şantier a modului de execuţie de către consultant şi 
investitor făcându-se pe baza acestor prevederi. 

 Abaterile de execuţie din punct de vedere al gabaritelor pieselor şi al 
calităţii materialelor folosite se vor remedia de către antreprenor, pe cheltuială 
proprie. 

La execuţia lucrărilor vor trebui respectate următoarele condiţii: 

- sondaje pentru depistarea exactă a reţelelor edilitare existente; 

- respectarea distanţelor în plan orizontal şi vertical, impuse de STAS 
8591-1997; 

- solicitarea de asistenţă tehnică cu minim 24 ore înaintea începerii 
lucrărilor; 

- traseul reţelelor şi construcţiilor anexe vor fi protejate şi nu se vor amplasa 
utilaje, materiale, pământ, construcţii de orice fel; 

- în zonele de intersecţie cu reţelele existente, săpătura se va executa 
manual; 

- protejarea reţelelor întâlnite în săpătură şi remedierea avariilor produse la 
acestea în timpul execuţiei lucrărilor vor fi suportate material de beneficiar. 

Inainte de începerea lucrărilor, investitorul împreună cu antreprenorul vor 
stabili de comun acord condiţiile de execuţie, privind: 

- locul de depozitare a pământului rezultat din săpătură; în cazul necesităţii 
unui depozit intermediar se va stabili locul şi distanţa de transport; 

- locul şi distanţa de transport pentru excedentul de pământ rezultat. 
 

Cap. 3.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
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3.2.1. Reţele de aducţiune 
  

Alimentarea cu apă potabilă in satul Boboc se realizează dintr-un foraj 
existent, amplasat pe terenul aferent gospodariei de apa. 

Preluarea apei de la forajului propus se face printr-o retea de aductiune ce 
va transporta debitul de apa la gospodaria  existenta. 

Conductele de aductiune care transporta apa de la forajul propus la statia 
de tratare existenta sunt din PEHD, Pn 6 cu De 75, in lungime totala de 1465m. 

Pe traseul retelei de aductiune s-a prevazut o subtraversare in lungime de 
8m realizata prin sapatura deschisa . 

Conductele de aducţiune vor fi pozate sub adâncimea de îngheţ minim 0.90 
m de la cotă teren), având prevăzut  umplutura de pământ maruntit sub conducta 

de minim 10 cm si deasupra de minim 20cm compactat manual (d mediu=16,5 
kN/mc). 

Dimensionarea tronsoanelor de conductă s-a făcut în funcţie de debitul 
forajului preluat Q=2-2,5l/s 

  

Consideraţii generale 

Calculul hidraulic s-a făcut pe intreaga lungime de 1465 m a retelei de 
aductiune  luându-se în considerare un debit constat de 3/s. S-a urmărit încadrarea 
între limitele admisibile de viteză, v<1.5m/s.Pentru reteaua de aductiune 
proiectata viteza ape in conducta este de 0.79m/s. 

Dimensionarea hidraulică a reţelelor de aductiune s-a făcut astfel încât 
presiunea pe conducte să nu depăşească 6 bar. 

 

 

 

 

3.2.2.Foraj de explorare -eploatare 
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Date générale : 

 Prin prezentul caiet de sarcini sunt punctate fazele tehnologice cele mai importante 
ale execuţiei lucrărilor de foraj. De asemenea, sunt prezentate ordinea desfăşurării 
operaţiunilor de execuţie a lucrărilor necesare pentru realizarea forajului de alimentare cu apă. 
 Pe parcursul derulării lucrărilor, asistenţa tehnică va fi asigurata de un specialist 
hidrogeolog. 

 La execuţie se pot întâlni situaţii diferite, funcţie de caracteristicile litologice şi 
hidrogeologice din amplasament, operaţiunile de forare şi echipare solicitând decizii ce se 
stabilesc de comun acord cu asistenţa tehnică de specialitate şi beneficiar. 
 Orice modificări sau abateri de la proiect ce pot fi necesare în timpul execuţiei se vor 
face numai cu avizul proiectantului. 

  

Amplasamentul forajului : 

 Amplasarea forajului s-a făcut de comun acord cu beneficiarul; acesta este situat înT-
10,P434,437 in incinta dispensarului din localitate. 

 Beneficiarul are obligaţia de a preda executantului, amplasamentul liber de orice 
obligatie şi de a-i asigura accesul la amplasament ori de cate ori acesta are nevoie. 

 Predarea amplasamentului se va face pe bază de proces verbal de predare-primire. 

 Beneficiarul si executantul vor stabili in cadrul contractului economic, la capitolul 
clauze speciale, modul de asigurare a apei necesare pregătirii fluidului de foraj şi spălarii 
forajului, precum şi modul de evacuare a fluidului de foraj care nu mai este necesar,  ale 
detritusului şi apei evacuate. 

 

 

Cap. 3.3. PLANŞE CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA 

 

- plan de incadrare in zona 

- plan de situaţie. 
- plan de situatie foraj existent 

- plan de situatie gospodarie apa  

- plan general retele 

- Profile longitudinal pe retea de aductiune apa 

- detaliu subtraversare  

 

Cap. 3.4. BREVIARUL DE CALCUL 

   

Calculul hidraulic şi de dimensionare al reţelelor de aducţiune s-a facut cu 
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soft specializat URBANO 10. 

 

Cap. 3.5. MATERIALE FOLOSITE 

 

 

Tuburi şi piese din polietilenă 

Toate conductele ce alcătuiesc reţelele de aducţiune sunt realizate din 
tuburi PEHD, Pn 6, De75. 

Tuburile şi racordurile din PE oferă avantaje utilizatorilor din domeniul 
lucrărilor de alimentare cu apă în comparaţie cu materialele clasice (oţel, fontă). 

Durata de viaţă a conductelor din polietilenă este de minimum 50 ani. 

Tuburile şi piesele din polietilenă de înaltă densitate se caracterizează prin 
greutate redusă, elasticitate mare, rezistenţă chimică, proprietăţi termoplastice şi 
rezistenţă la uzură prin abraziune. 

La alegerea acestui material s-a avut în vedere comportamentul bun al 
conductelor la presiuni înalte, uşurinţă de montaj, manevrare, transport şi 
depozitare, precum şi asigurarea unor condiţii de bună funcţionare în timp. 

Producătorii de tuburi şi piese speciale din polietilenă vor anexa specificaţii 
tehnice de respectare a: 

- ISO 9002 şi EN 29002 - Standarde internaţionale pentru controlul calitatii 
conductelor de PEID 

- ISO 161 şi 3609                - Dimensiuni şi abateri dimensionale admise 

- ISO 7270               - Verificare aspect 

- ISO 1167                - Tevi din materiale plastice pentru transportul 
fluidelor. 

   Determinarea rezistenţei la presiunea interioară 

- ISO 12162              - Clasificarea mărcilor uzuale de PEID 

- DIN 8075                - Tevi de PEID, cerinţe generale de calitate, 
teste 

- ISO 5208                - Verificarea la etanşeitate. 

Diametrele nominale (Dn) specificate sunt diametre exterioare (De) ale 
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ţevilor din polietilenă de înaltă densitate, stabilite conform următoarei 
corespondenţe: 

 - Dn 25 De 32     

 - Dn 50 De 63     

- Dn 65 De 75          

 - Dn 80 De 90  

- Dn 100       De 125 

- Dn 150      De 160 
    

Manevrarea, transportul şi depozitarea tuburilor 

Tuburile din polietilenă sunt rigide, relativ uşoare şi uşor de manevrat. De 
asemenea, sunt robuste, rezistente la şocuri şi nu se sparg. Este însă absolut 
obligatoriu ca transportul tuburilor din polietilenă să se facă cu atenţie, pentru a 
fi ferite de lovituri şi zgârieturi. 

Pentru manevrare şi ancorare este admisă numai folosirea de chingi din 
piele, cauciuc, nylon sau polietilenă, interzicându-se folosirea lanţurilor sau 
cârligelor metalice în contact cu materialul, evitându-se astfel alunecarea 
tuburilor din poziţie înclinată şi deteriorarea lor. 

La încărcare şi descărcare şi la alte diverse manipulări, tuburile nu vor fi 
aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale. 

Tuburile din PE se livrează şi se transportă orizontal, în colaci sau pe 
tamburi (De  110 mm).  

Se recomandă astuparea provizorie a capetelor tuburilor pentru a împiedica 
intrarea animalelor, pietrelor, pământului sau apei. 

Pe timpul verii, pentru a fi ferite de soare, tuburile, racordurile şi piesele 
din polietilenă se vor transporta acoperite cu prelate şi se vor depozita în locuri 
acoperite sau magazii.  

Este obligatorie evitarea oricărui contact cu hidrocarburi (carburanţi, 
uleiuri etc.). 

Depozitarea se va face pe suprafeţe orizontale, pentru păstrarea 
caracteristicilor geometrice ale tuburilor, iar racordurile şi piesele se vor depozita 
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în rafturi, pe sortimente şi dimensiuni. 

Temperatura recomandată de depozitare este între +500...+400C, departe de 
orice sursă de caldură. 

La manipulare, transport şi depozitare este obligatorie respectarea 
următoarelor reguli: 

-  ridicarea şi nu târârea sau rostogolirea pe pământ sau obiecte dure; 

- evitarea contactului cu piesele metalice ieşite în afară, cu protejarea 
părţilor metalice ale vehiculului şi controlarea platformelor camioanelor şi a 
paleţilor de manevrare; 

- împiedicarea aruncării de pietriş, gudroane sau fum asupra materialului 
în timpul  transportului; 

- stocarea se va face pe suprafeţe plane amenajate, iar în cazul unei stocări 
de lungă durată se va evita contactul direct cu solul. 

Temperatura optimă de prelucrare şi montare a tuburilor din polietilenă 
este între +50… +300C. Atunci când sunt depăşite aceste temperaturi se iau măsuri 
speciale şi anume: între +50… -50C se asigură corturi încălzite, iar peste 300C se 
feresc de razele soarelui. 

 

 Verificarea materialelor 

Inainte de a fi montate, tuburile, racordurile şi piesele din polietilenă vor fi 
verificate vizual şi dimensional.  

La examinarea vizuală: 

- tuburile trebuie să fie liniare; 

- culoarea tuburilor să fie uniformă; 

- suprafaţa interioară şi exterioară să fie netedă, fără denivelări, necojită, 
fără fisuri, arsuri, incluziuni sau zgârieturi; 

- secţiunea transversală a tubului nu va avea goluri de aer, incluziuni sau 
arsuri. 

La examinarea geometrică: 

- abaterile geometrice ale tuburilor, racordurilor şi pieselor din polietilenă, 
la măsurarea cu şublerul, se vor înscrie obligatoriu în normele DIN 8075 şi ISO 
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12162. 

Toate tuburile, racordurile şi piesele din polietilenă necorespunzătoare vor 
fi refuzate la recepţie şi nu se vor introduce în lucru. 

 

 Armături 

 Caracteristicile tehnice şi condiţiile de calitate ale armăturilor 

Caracteristicile tehnice vor fi cele specificate în listele de echipamente şi 
fişele tehnice anexate la proiect. 

Condiţiile tehnice de calitate vor fi în conformitate cu STAS 1180-90, 
normele şi caietele de sarcini de omologare a produsului sau cu standardele 
similare din ţara de origine a produsului. Aceste condiţii tehnice vor fi înscrise în 
contractul de livrare. 

Materialele de construcţie (corp, capac, piese interioare, şuruburi, 
garnituri, etc) trebuie să reziste condiţiilor de lucru normale şi maxim admise ale 
instalaţiei din care fac parte (presiune, temperatură, agresivitatea mediului 
coroziv). 

La livrare fiecare lot de robinete identice va fi însoţit de următoarele 
documente: 

-  certificatul de calitate al produsului, conform dispoziţiilor în vigoare; 

- buletinul de teste şi măsurători dimensionale (lungimea de construcţie şi 
dimensiunile de legătură ale flanşelor, alte dimensiuni caracteristice); 

-  instrucţiuni de montaj şi exploatare. 

 Garanţii 

În documentele însoţitoare, producătorul va garanta buna funcţionare a 
produselor livrate. 

În contractul de livrare încheiat cu furnizorul se va solicita un termen de 
garanţie de minimum 1an. În cadrul perioadei de garanţie, producătorul este 
obligat să înlocuiască orice componentă (sau întreg echipamentul) care a condus 
la apariţia unei avarii datorită unei calităţi necorespunzătoare a produsului. 

Avaria este definitită ca orice diminuare a performanţelor de funcţionare 
prescrise prin standarde, norme interne şi certificate de calitate. 
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Garanţia încetează dacă beneficiarul a efectuat la produsul livrat modificări 
sau reparaţii fără acordul scris al producătorului. 

 Transport, manipulare, depozitare 

Producătorul va asigura ambalarea şi conservarea corespunzătoare a 
armăturilor pentru a fi protejate împotriva intemperiilor, a şocurilor sau a altor 
degradări fizice pe toată durata transportului, manipulării şi depozitării lor. 

La manipulare este interzisă riparea, rostogolirea sau altă metodă care 
poate provoca degradări ale armăturilor. Se vor folosi în acest scop dispozitive de 
transport sau de ridicat corespunzătoare. 

Depozitarea robinetelor se face în stare ambalată sub acoperiş (şopron) sau 
în stare neambalată, în spaţii închise, unde se asigură protecţia împotriva 
precipitaţiilor sau radiaţiilor solare. 

Cap. 3.6. MODUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR 

3.6.1. Execuţia reţelelor de aducţiune 

  

 Amplasarea lucrărilor pe teren 

Amplasarea conductelor şi instalatiilor se va face conform planului de 
situaţie         sc. 1: 1000, planurilor de detaliu şi a reperilor aflaţi în zonă. 

Constructorul va materializa cu ţăruşi aliniamentul conductei din 50 în 
50m, cât şi punctele de amplasare a construcţiilor şi accesoriilor. 

Ţăruşii vor avea martori amplasaţi perpendicular pe axa traseului, la 
distanţa care să-i asigure împotriva degradării în timpul executării săpăturilor, 
depozitării pământului, materialelor şi a circulaţiei pe marginea şanţurilor. 

Amplasarea reţelelor de conducte se va face conform SR 8591/1997 cu 
respectarea strictă a acestuia, cu referire la: 

- trasee; 

- distanţe minime dintre reţele şi elemente de construcţie; 

- subtraversări de drumuri şi ape; 

- încrucişări între reţele. 
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3.6.1.1. Execuţia săpăturilor 

Execuţia tranşeelor va începe numai după completa organizare a lucrării şi 
aprovizionarea cu materiale (conducte, piese speciale) şi a utilajelor de execuţie 
(pentru săpat, transport, compactări, probe de presiune), impuse de furnizorul de 
materiale, astfel încât tranşeele să rămână deschise o perioadă cât mai scurtă de 
timp. 

Tranşeele se vor executa astfel încât să se asigure o acoperire de 1.20m 
peste generatoarea superioară a conductei. 

Săpăturile se vor executa: 

- 90% mecanizat si 10%manual. 

- nivelarea manuală a fundului tranşeei, pentru formarea patului de pozare 
a conductei, în aşa fel încât conducta să se aşeze uniform pe fundul tranşeei, pe 
toată lungimea ei.  

In acest sens se va avea în vedere ca fundul tranşeei să fie foarte bine 
nivelat şi să nu rămână pe el bulgări de pământ sau alte resturi ce ar putea 
împiedica aşezarea conductei uniform. 

Dupa nivelare, pe fundul şantului se aşează un strat de nisip de 10 cm, peste 
care se pozează conducta. 

Pământul rezultat din săpătură se va depozita pe o singură parte a tranşeei, 
opusă părţii pe care se lucrează la pozarea conductei. 

Odată cu efectuarea săpăturilor se vor elimina corpurile dure care ar putea 
deteriora tuburile cu ocazia umplerii tranşeei. 

In dreptul îmbinării conductelor, fundul tranşeei, respectiv patul de pozare 
se va adânci corespunzător prin săpătură manuală. 

Se vor respecta condiţiile de execuţie în conformitate cu STAS -urile din 
Lista standardelor, normativelor şi a prescripţiilor de referinţă cât şi a 
breviarului de calcul prezentat în anexe. 

Pentru asigurarea accesului pietonilor la gospodăriile existente, se vor 
monta podeţe cu parapete metalice, pe cât posibil la distanţa de 20 m. 

Tranşeele vor fi semnalizate pe timp de noapte şi zi. 

Săpăturile pe arterele circulate se vor executa prioritar, în perioada de trafic 
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redus, şi se va avea în vedere închiderea lor imediat după pozarea conductelor sau 
instalaţiilor. 

Conform art. 565 din Extrasul 11 “Norme de protecţia muncii în lucrările 
de construcţii hidrotehnice speciale şi alimentări cu apă” se impune următoarea 
restricţie în execuţia pereţilor verticali nesprijiniţi, în terenuri cu umiditate 
naturală şi în lipsa apelor freatice: adâncimea maximă neconsolidată, în teren 
mijlociu este de 1,5 m. 

3.6.1.2. Montarea tuburilor şi pieselor de PEID – PE 100 

  

Montajul şi execuţia lucrărilor pentru alimentare cu apă din tuburi de 
polietilenă este obligatoriu să se facă de către unităţi de construcţii profilate pe 
astfel de lucrări şi dotate cu utilaje şi personal specializat. 

Pentru realizarea unor lucrări de calitate şi într-un timp optim, este necesară 
specializarea personalului unităţii constructoare de către firma furnizoare de 
material, precum şi procurarea utilajelor specifice indicate de firma furnizoare. 

Unitatea de construcţii ce va asigura montajul, răspunde de alegerea 
corectă a procedeelor tehnologice de execuţie în conformitate cu prescripţiile 
republicane de protecţie a muncii, precum şi de calitatea execuţiei şi respectarea 
prescripţiilor impuse de furnizorul de polietilenă. 

Firma furnizoare va fi aleasă în urma unei licitaţii pe bază de oferte de 
preţuri. 

Conductele de PE montate îngropat, vor fi astfel pozate încât să se realizeze 
protecţia tubului împotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenţa 
unor corpuri dure la periferia sa. 

Inaintea pozării conductelor se va verifica dacă a fost corect executată 
nivelarea fundului tranşeii în sens longitudinal, deoarece tubul trebuie să se 
sprijine continuu pe toată lungimea, astfel încât să nu fie solicitat la încovoiere.  

După pozarea conductei, spaţiile libere rămase între tub şi peretele şantului, 
precum şi conducta, vor fi acoperite cu un strat de pamant maruntit de 20m 
grosime apoi se va acoperi cu pământ selecţionat (provenit din săpătură), în 
straturi tasate de cca. 10 - 20cm grosime fiecare. Umplerea trebuie efectuată într-
o singură direcţie şi pe cât posibil în timpul orelor dimineţii. 

Umplutura peste conductă va fi compactată cu grijă, lăsând libere 
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(neacoperite) îmbinările pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare 
de montare. 

O pozare corectă a tuburilor permite obţinerea celor mai bune rezultate în 
exploatare. 

Montarea tuburilor, pieselor şi accesoriilor pe şantier se va realiza astfel: 

- controlul tuburilor, racordurilor şi accesoriilor înainte de coborârea în 
tranşee, astfel încât acestea să fie în stare perfectă; 

- evitarea şocurilor şi deplasarea tubului pe zonele cu terenuri bolovănoase; 

- verificarea şi asigurarea ca aceste elemente să nu prezinte defecţiuni 
(fisuri, ovalizări); 

- controlul ca în interiorul tuburilor să nu se afle corpuri străine. 

Tuburile vor fi coborâte cu grijă în tranşee cu ajutorul unor utilaje aflate în 
dotare: macara, lansator de tuburi. 

In concluzie, pentru cazurile curente de pozare se vor respecta următoarele 
reguli: 

- realizarea tranşeei se face pe traseul, lăţimea, panta şi adâncimea 
prevăzute în proiect; 

- fundul tranşeei trebuie să fie egal şi stabil, respectând panta şi adâncimea 
din proiect; 

- materialul patului de pozare va fi selectat cu grijă, folosindu-se numai 
material granular; 

- suprafaţa patului de pozare va fi continuă, netedă şi nu va conţine obiecte 
dure, pietre, lemne sau particule prea mari de material; 

- radierul tranşeei va fi rectiliniu, iar pozarea tuburilor din PEID se va 
realiza în ondulaţii largi (în plan orizontal), destinate să compenseze contractarea 
şi dilatarea conductei. 

Imbinarea tuburilor şi pieselor speciale din polietilenă de înaltă densitate 
se poate face prin ansamblări nedemontabile sau demontabile. 

Asamblările demontabile se fac cu racorduri hibride realizate prin sudarea 
unui capăt de flanşă de tub în spatele căruia se introduce o flanşă OLZn, 
realizându-se îmbinarea tuburilor şi pieselor PEID cu armături şi piese metalice. 
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Imbinarea tuburilor şi racordurilor din polietilenă se va face prin sudura 
sau cu flanşe. 

Imbinarea prin sudură se va executa în două moduri: 

- prin sudură cap la cap cu disc (oglindă) de rezistenţa (sudură prin fuziunea 
capetelor); 

- cu termoelemente pentru sudura pieselor electrosudabile (manşoane). 

Electrofuziunea se va realiza cel puţin semiautomat, cu ajutorul codificării, 
dar este preferabil să se realizeze automat prin autoreglare. 

Sudura manuală se va accepta numai în cazuri excepţionale şi cu acordul 
beneficiarului. 

Indicele  va fi acelaşi cu cel al conductelor de sudat. 

Sudura cap la cap cu disc de rezistenţă este un procedeu care constă în 
pregătirea, apoi încălzirea pieselor de asamblat în zona de sudură la temperatura 
necesară şi din aplicarea asupra acestora a unei presiuni (presare) necesare. 
Astfel, sudura se realizează omogen şi fără aport suplimentar de material. 

Realizarea acestui procedeu trebuie să se facă în condiţiile verificării 
temperaturii de sudare şi prin utilizarea aparatelor de sudură care permit controlul 
valorii presiunii aplicate. 

De regulă factorul este egal cu 1. 

Ordinea operaţiilor pentru sudura cap la cap: 

* curăţirea prealabilă a tubului; 

* tăierea la unghi de 900 a capătului tubului (folosind foarfece pentru Dn < 
63 mm şi ghilotina pentru Dn > 63 mm); 

* curăţirea marginilor interioare ale tuburilor şi racordurilor de sudat (se 
foloseşte cuţit cu lamă  sau răzuitor); 

* degresarea suprafeţei de sudură, prin frecare (ştergere cu ţesatură textilă 
sau hârtie albă absorbantă îmbibată cu solvent); 

* fixarea dispozitivului de poziţionare; 

* reglarea temperaturii de sudare şi a presiunii necesare; 

* plasarea termoelementului în dispozitivul de sudură şi poza contur a 
suprafeţelor de sudat; 
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* executarea sudurii prin presarea suprafeţelor de sudat; 

* se aşteaptă răcirea ansamblului; 

* se demontează dispozitivul de poziţionare; 

* după asamblarea pe marginea tranşeei sau în tranşee, după caz, şi 
montarea accesoriilor (robineţi, ventile, etc) în conformitate cu proiectul se face 
proba de presiune. In cazul folosirii acestui procedeu, calitatea sudurii este 
determinată de: 

- cunoaşterea procedurii de sudare, prin obţinerea de la producător a 
schemei şi a procesului de sudare; 

- aparatura de sudură de performanţă corespunzătoare, care să permită 
controlul temperaturii termoelementului (disc, oglindă) şi al presiunilor indicate 
pe afişajul aparatului de sudură; 

- instruirea şi verificarea cunoştintelor sudorului de către producător sau 
organisme autorizate, în prezenţa beneficiarului reţelei; 

- respectarea prescripţiilor privind factorii de mediu. 

Se va face obligatoriu examinarea vizuală a sudurii. 

Testarea sudurii se va face conform prescripţiilor furnizorului de material. 

Realizarea sudurii şi rezistenţa la presiunea interioară sunt condiţionate de 
următorii factori: 

- temperatura exterioară > 50C, poate influenţa sudura prin timpul de 
sudură; 

- temperatura exterioară < 50C, poate duce la fragilitatea sudurii, prin 
răcirea bruscă. In acest caz este necesară o protecţie (cort, prelată sau folie de 
plastic) care va fi încălzită cu ajutorul unui generator de aer cald. 

- temperatura exterioară > 40-450C şi expunerea directă la razele solare 
afectează parametrii de sudură.  

In acest caz este necesară protecţia locului de muncă, prin acoperire, pentru 
obţinerea unei temperaturi uniforme pe tot conturul tubului sudat, iar în măsura 
în care este posibil, se vor obtura extremităţile opuse ale tuburilor de sudat pentru 
a reduce cât mai mult răcirea suprafeţelor sudurii prin acţiunea curenţilor de aer. 

- compatibilitatea materialelor sudate, folosirea aceluiaşi tip de polietilenă 
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PE 80; 

- respectarea parametrilor de sudură: presiune (apăsarea suprafeţelor), timp 
de realizare a sudurii şi timpul de răcire înainte de îndepărtarea elementelor de 
fixare ale dispozitivului de poziţionare; 

- instruirea sudorilor de către producători sau atestaţi de către întreprinderi 
autorizate. 

Sudura cu mufă electrosudabilă 

Este o metoda de sudare simplă şi de siguranţă în exploatare, care se 
bazează pe realizarea unui manşon electric ca mod de racord. 

Manşonul din PE, obţinut de obicei prin turnare, conţine la interiorul 
peretelui o rezistenţă electrică care uneşte suprafaţa interioară a manşonului cu 
cea externă a tubului. 

In timpul răcirii, fenomenul de contracţie comprimă straturile “topite”, 
generând condiţiile optime de sudură. 

Operaţiile de sudare, excluzându-le pe cele de aliniere, fixare şi curăţire a 
tuburilor sunt efectuate cu ajutorul unui aparat de sudare portabil (poate fi şi 
autoprogramabil) care recunoaşte modelul manşonului, temperatura mediului, 
fixându-se la parametrii de sudare, respectiv timpul de încălzire. 

Ordinea operaţiilor pentru sudura cu termoelemente a pieselor este 
asemănătoare cu cea de la sudura cap la cap, diferenţa fiind că după reglarea 
temperaturii de sudură se trece la aplicarea bornelor de sudură (ale aparatului de 
sudură) şi la executarea sudurii propriu-zise.  

Ca şi la celelalte tipuri de sudare, este de mare importanţă o bună curăţire 
a suprafeţelor de contact tub/racord raşchetand tubul şi scoţând protecţia 
manşonului în momentul folosirii. 

In cazul în care este cerută de tipul de racord, folosirea mai multor suporturi 
de fixare permite recuperarea “timpilor morţi” de răcire, mărind viteza de pozare. 

La îmbinarea tuburilor trebuie să se ţină seama şi de recomandările 
producătorului. 

 

3.6.1.3. Transportul şi depozitarea conductelor 
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Transportul corect al tuburilor necesită un plan de prindere neted, lipsit de 
asperităţi. Sarcina trebuie să fie fixată cu fâşii şi benzi în colivii metalice. 

In punctele de lucru de legare, în cazul tuburilor de grosime mică, se 
recomandă folosirea suporturilor de distribuţie a solicitărilor de legare. 

Descărcarea şi eventualele mutări pe şantier trebuie să fie efectuate cu 
ajutorul motostivuitoarelor, macaralelor sau excavatoarelor dotate cu balantă.  

Este indicată depozitarea tuburilor în stive, nu mai înalte de 1,5m, pe o 
fundaţie plană, lipsită de asperităţi, iar colacii pot fi depozitaţi în poziţie înclinată 
de un perete vertical plan; pentru tipurile cu grosime mică (tip PN 4/6) este 
indicată stivuirea pe orizontală pentru a fi protejate de eventualele deformaţii. 
Depozitarea corectă a tubulaturii uşurează viitoarele operaţii de manipulare. 

 

3.6.1.4. Execuţia umpluturilor 

Umplutura tranşeei conductelor din polietilenă cuprinde două zone bine 
definite şi anume: 

- zona de acoperire - până la aproximativ 30cm deasupra generatoarei 
conductei, necesară asigurării stabilităţii conductei; 

- zona de umplutură - necesară pentru transmiterea uniformă a sarcinilor 
care acţionează asupra conductei şi protejarea acesteia în timpul realizării 
umpluturii superioare. 

Zona de acoperire (până la 30cm deasupra generatoarei superioare) trebuie 
să îndeplinească urmatoarele condiţii de material şi execuţie: 

- materialul de umplutură trebuie să fie curăţat de pietre şi blocuri (granule 
de max. 20mm) sau materiale solidificate; 

- pentru terenurile care nu prezintă capacitate corespunzătoare de 
compactare, trebuie să se utilizeze materiale fiabile de adaos ( pământ); 

- nu se vor utiliza materiale agresive care deteriorează conducta şi nici 
soluri care prezintă tasări ulterioare; 

- compactarea acestei zone se face în straturi succesive de maxim 15cm. 

Pentru a marca existenţa conductei de apă, în cazul deschiderii unei 
săpături, se recomandă amplasarea în umplutură, deasupra generatoarei 
conductei, între 30-60cm a unei benzi longitudinale de culoare albastră (bandă de 
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semnalizare cu inserţie de inox), care să permită detectarea în sol a reţelei de apă 
potabilă. 

Şanţurile nu trebuie ţinute deschise timp îndelungat, pentru evitarea 
inundării lor, situaţie în care se va schimba poziţia conductei în şanţ.  

 

 

3.6.2.Executia lucrarilor la forajul propus 

 

3.6.2.1 Transportul,montarea si demontarea instalatiei de foraj 

  

  

Executia forajului/lor se va face cu o instalatie cu destinatie speciala (tip 
FA -foraj apa) sau cu orice alt tip de instalatie din dotarea executantului, astfel 
dimensionata încât atinga obiectivul propus si sa respecte prevederile din 
prezentul proiect. 

 Transportul instalaţiei de foraj, a utilajelor şi sculelor din dotare se va face 
cu mijloace de transport adecvate. 

 Inainte de montare se va face verificarea tuturor părtilor componente ale 
instalaţiei şi ale sistemului de ridicare (geamblac, macarale, bolţuri ). 

 Se interzice îndreptarea pieselor mastului prin incălzire. 

 Este interzis lucrul la montajul şi demontajul mastului cănd vântul 
depăşeste 10m/s, plouă torenţial, este polei sau viscol, ceaţă, întuneric etc. 

 Este interzisă amplasarea instalaţiei peste conducte de apă, gaze, cabluri 
electrice subterane etc. sau  mutarea instalatiei la mai putin de 1.5 ori inălţimea 
turlei instalatiei faţă de liniile de forţă sau alte cabluri aeriene. 

 Instalaţia se va monta numai în amplasament nivelat pe o raza de cel putin 
15 m de la gura putului. 

 Se va verifica orizontalitatea la masa instalaţiei, se va ridica mastul astfel 
încât axa instalaţiei să coincidă cu axa puţului, iar acestea sa fie verticale, 
eliminându-se astfel posibilitatea de deviere a găurii de sondă. 
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 Inainte de începerea lucrului se va verifica buna funcţionare a aparatelor 
de măsură, starea sculelor, existenţa mijloacelor si materialelor pentru prevenirea 
si combaterea incendiilor. 

 Montarea şi demontarea instalaţiei se vor executa la lumina naturală a zilei 
de către echipa de sondori care execută forajul. 

3.6.2.2 Săparea forajului 

   

 Având în vedere  succesiunea litologică presupusă a se intercepta, forajul 
va fi executat în sistem rotativ hidraulic cu circulaţie inversă. 

 Primii cca. 5.00-7.00 m vor fi săpati în sistem uscat. 

 Alegerea metodei de sapare cu circulatie inversa prin aer-lift (metoda 
neconventionala de foraj - cu fluid aerat) prezinta urmatoarele avantaje: 

- posibilitatea antrenarii unor bucati de detritus cu dimensiuni mari odata cu 
fluidul de foraj si aerul prin interiorul garniturii de foraj; 

- viteza mica a fluidului în spatiul inelar, ceea ce contribuie la mentinerea 
echilibrului de presiune strat-sonda; 

- spalarea si evacuarea detritusului în conditii foarte bune cu un debit de circulatie 
mare; 

- asigurarea prin posibilitatea saparii cu sape cu diametru mare a unui spatiu inelar 
care  sa permita realizarea unei coroane de pietris cu dimensiuni corespunzatoare 
în jurul filtrelor. 

   

 Fluidul de foraj 

 Fluidul de foraj recomandat: fluid dispersat tip “argilă în apa dulce”. 

 Volumul de fluid de foraj necesar  este de cca. 40  m3. 

 Caracteristicile fluidului de foraj recomandate sunt: greutate specifică 1.1-
1.15 kgf/ dm3, vâscozitate Marsh 40-42 s, filtrat 6-8 cm3, turta 1-2 mm, pH = 8-
9, conţinut în solide max. 2%. 

 Pe parcursul săpării, noroiul de foraj se va reconditiona utilizând bentonita 
activata (trasgel) la un volum de cca. 20-30% din cantitatea de argila folosita 
pentru preparare. 
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 Pentru asigurarea săpării găurii de sondă in condiţii bune este necesar ca 
pe parcursul săpării fluidul de foraj să fie curăţat permanent astfel încât să nu 
conţină nisip sau particole de detritus de dimensiuni mari. 

 Pentru curăţirea noroiului se pot folosi, in afara sistemului de decantare din 
sistemul de circulaţie,  site vibratoare care elimină cu usurinţă detritusul conţinut 
in fluidul de foraj. 

 Pentru a se asigura decantarea fazei solide se pot utiliza două batale de 
noroi, unul de decantare şi unul de circulaţie. 

 Parametrii fluidului de foraj se vor controla permanent pentru menţinerea 
caracteristicilor acestuia. 

 Programul de sapare 

Pogramul de tubaj prezumat este : 

- Coloana de protectie metal Dn508mm, in lungime de 5,cimentata in 
spate  

- Coloana de exploatare din PVC , Dn 180 mm, in lungime de 93m 

- Coloana filtranta din PVC,Dn180mm, cu lungimea de 3m 

- In spatiul inelar se va introduce pietris margaritar,(sortul acestuia 
urmand a fi stabilit in urma analizei granulometrice a probelor de sita 
extrase in timpul forarii)pe intervalul 120-60m 

- Pe intervalul 60-59 m spatiul inelar va fi cimentat,in scopul protectiei 
acviferelor deschise prin filtre de eventualii poluantii. 

 

 Notă: cu acordul proiectantului şi al beneficiarului, executantul poate 
utiliza sape cu diametru mai mare, fără a afecta calitatea şi valoarea lucrărilor 
executate. 

 Se vor utiliza sape cu lame,  iar în cazul în care se vor întâlni strate cu 
duritate mai mare, care fac imposibila traversarea lor cu sape cu lame , se vor 
folosi sape cu role 

 Alegerea tipului de sapă se va face de catre executant si va  avea în vedere 
atingerea obiectivului si asigurarea unor performanţe tehnice ale sapei maxime, 
reprezentate prin viteza de avansare, durată de funcţionare şi avansarea pe sapă. 
Performanţele tehnice ale sapei depind atât de raportul dintre natura rocilor şi 



                                  

                

 

                 SC ALMA CONSULTING SRL 

                             FOCSANI 

Beneficiar:   UAT Comuna Cochirleanca  

Proiect: „MARIREA SURSEI SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU 
APA IN SATUL BOBOC, REALIZARE FORAJ SI ADUCTIUNE LA 

GOSPODARIA DE APA EXISTENTA” 

Faza:  P.Th.  Nr. proiect:  4 Data: 2022 

 

 

tipul sapei, cât şi de valorile regimului de foraj adoptat.  

 Executantul  va adapta regimul  de foraj, astfel incat sa asigure realizarea 
forajului in condiţii de siguranţă tehnică şi economică. 

 Adâncimile exacte ale diametrelor de săpare se vor decide în faza de 
execuţie împreună cu asistenţa tehnică de specialitate funcţie de formaţiunile 
litologice întâlnite. In mod asemănător se va decide şi adâncimea finală a sondei. 

 

Prelevarea probelor şi obţinerea de informaţii privind intervalele traversate în 
timpul forajului. 

 Se vor recolta probe la sită din 3.00 în 3.00 m si la fiecare schimbare de 
facies  

 In timpul forajului se vor urmări : 

- variaţia calităţii noroiului de foraj 

- creşterea sau scăderea nivelului noroiului în batal 

- creşterea sau micşorarea vitezei de avansare. 

  

 Investigaţiile  geofizice 

 Pentru confirmarea adâncimii finale a forajului este necesar a se efectua 
investigatiile geofizice (carotaj electric). Dacă executantul nu dispune de 
aparatura necesară, investigaţiile geofizice vor fi efectuate de către o unitate 
specializată care va furniza executantului atât înregistrările făcute, cât şi 
interpretarea lor.  

Inaintea executării carotajului geofizic se va face pregătirea găurii de sondă după 
cum urmează: 

• se va efectua o manevră de corectare a gaurii de sonda pe intervalul  netubat, 
până în talpa sondei. 

• se va circula fluid de foraj in vederea curăţării lui şi tratării pentru readucerea 
la parametrii de calitate iniţiali; 

•    pe tot timpul circulaţiei garnitura de foraj se va roti si manevra. 
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Program de echipare definitiva 

Coloana de ghidaj/ancoraj  

 Coloana de ghidaj se va tuba pe intervalul 0-5m; va fi alcatuită din 
tronsoane de ţeavă D=508 mm si va ave aca scop initierea gaurii de foraj si 
mentinerea verticalitatii acestuia pe perioada executiei. Aceasta va fi recuperata 
la terminarea lucrarilor. 

 Coloana poate ramâne definitiva, în functie de litologia ce se intercepteaza 
la partea superioara a forajului. 

  

 Coloana de exploatare  

 Coloana de exploatare  se va tuba pe intervalul  0-120 m şi va fi alcătuită 
din  coloana plina si filtre din PVC rigid D=180 mm ; se va avea în vedere 
dimensionarea corecta a grosimii peretelui la PVC, astfel încât a cesta sa 
corespunda echiparii forajului la adâncimea de 120 m.  

 Schema definitivă de tubare se va stabili la faţa locului, funcţie de condiţiile 
întâlnite, în asa fel încât să se asigure condiţii optime de exploatare. 

 In scopul asigurării reuşitei operaţiunilor de tubare, înaintea începerii 
tubării se efectuează o serie de operaţii de pregatire a burlanelor, instalaţiei şi 
sculelor. 

 Organizarea şi efectuarea tubării impune urmatoarele operaţiuni: 
pregătirea instalaţiei de foraj (se vor verifica toate componentele sistemului de 
manevră : troliu, macara, geamblac, cablu etc. precum şi stabilitatea instalaţiei); 
pregatirea sculelor necesare tubării - toate sculele se controlează şi se asigură 
perfecta lor stare de funcţionalitate; pregătirea burlanelor - burlanele se aduc pe 
podul sondei şi se aşează în ordinea tubării - cu mufa spre sondă, se aliniază, se 
controlează filetele;  pregatirea găurii de sondă - se va face controlul şi dacă este 
cazul corectarea găurii de sondă până în talpă. 

 Pe coloane vor fi montaţi centrori  (la distanţa de cca. 10-15 m unul de 
altul) pentru poziţionarea  la centrul găurii de sondă şi realizarea unui spaţiu inelar 
uniform. 

 La lansarea coloanelor  se va evita sprijinirea acestora pe talpa sondei, 
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pentru a nu se supune  la compresiune. Coloanele vor fi verificate pe şantier de 
asistenţa tehnică de atât din punct de vedere calitativ cât şi dimensional astfel 
încât să corespundă cu datele din proiect. 

 Operatiile de tubare vor decurge în prezenţa tuturor membrilor echipei; iar 
dispoziţiile for fi date doar prin personalul de conducere desemnat. 

 In cazul apariţiei unor eventuale dificultati  la tubare, se vor avea în vedere 
următoarele: 

- în cazul manşonării coloanei, aceasta se va manevra pe o porţiune mai mare 
pâna la distrugerea manşonului; 

- în cazul lipirii coloanei, dezlipirea acesteia se va face prin lăsare în jos cu 
circulaţie. 

 

Punerea in functiune a forajului 

 

 Denisiparea 

 Denisiparea se va face cu instalaţie Mamut . 

 Pe parcursul denisipării se vor urmări: 

- variaţia debitului în funcţie de timp; 

- variaţia nivelului hidrodinamic în funcţie de timp; 

- variaţia debitului specific. 

 Pomparea  se va face în sistem descendent şi va începe cu denivelari mici 
care se vor mări treptat pâna la atingerea denivelării maxime admise - cel mult 
jumătate din mărimea sarcinii hidraulice. 

 Denisiparea se va termina când: 

- apa este limpede; 

- variaţia debitului şi a nivelului hidrodinamic funcţie de timp este minimă sau se 
păstreaza la valori constante; 

- variaţia debitului specific în funcţie de denivelare este constantă sau are tendinţa 
de scădere. 

 Pentru operaţiunea de denisipare se prevăd minimum 72 ore de pompare,  
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exclusiv timpul necesar introducerii instalaţiei aer-lift. 

 

 Pomparea experimentală 

 Dupa denisipare forajul va fi pompat experimental, în regim de echilibru, 
executându-se trei trepte de debit, corespunzătoare la trei denivelari diferite. Cele 
trei trepte se vor executa în ordinea crescătoare a denivelarii. 

 Timpul prevăzut pentru efectuarea testării este de 24 ore. 

 Pomparea se va face cu instalaţie mamut. 

 

 Debitul din treapta a treia va fi cu cel putin 25% mai mic decât debitul 

maxim obţinut la denisipare. 

 

 La fiecare treaptă de pompare se vor efectua măsuratori privind variaţia în 
timp a nivelului dinamic  după cum urmează: 

- primele 10 minute, masurători din minut în minut; 

- pâna la 30 minute, măsurători din 10 în 10 minute ; 

- apoi până la 2 ore din 30 în 30 minute. 

- măsuratorile vor continua din ora în oră până la sfârşitul treptei de pompare. 

 Debitele se vor masura începând cu prima oră şi se vor efectua din oră în 
oră concomitent cu masurătorile de nivel dinamic. La sfârşitul ultimei trepte se 
vor efectua măsurători privind revenirea nivelului apei. 

 Debitele obţinute vor fi utilizate pentru evaluarea eficienţei hidrodinamice 
a forajului  Dupa terminarea testului de eficienţă hidrodinamică se va efectua 
testul de performanţă cu o durată de 72 ore, cu masuratori la aceiaşi timpi ca mai 
sus. 

 Pe aceste date se vor putea calcula parametrii hidraulici ai acviferului şi 
evalua debitul optim de exploatare;se va putea astfel face şi dimensionarea 
corectă a utilajului de pompare. 

 La efectuarea pomparilor executantul va fi dotat cu aparat electric de 
masurare a nivelului în sondă.  
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 La sfârşitul ultimei trepte de pompare, se va preleva o probă de apă pentru 
analiza fizico-chimică. Proba de apă va fi transmisă la laborator în maximum 40 
ore de la recoltare. Analiza apei se va face într-un laborator autorizat. 

 Adâncimea de montare a pompei submersibile se va stabili după terminarea 
testării hidrogeologice şi calculul debitului optim de exploatare şi denivelarii 
corespunzatoare, aceşti parametri făcând obiectul studiului hidrogeologic 
definitiv şi a regulamentului de exploatare a forajului. 

 După execuţia pompărilor se va întocmi studiul hidrogeologic definitiv în 
care se vor descrie lucrările executate şi se vor calcula parametrii  hidrogeologici 
ai acviferului şi caracteristicile de exploatare a forajului. Aceste documentaţii vor 
sta la baza eliberării autorizaţiei definitive de explotare a apelor. 

 După echiparea cu electropompă submersibilă şi funcţionarea acesteia 72 
ore, se va recolta  o probă pentru analiza bacteriologică. 

 In funcţie de caracteristicile chimice şi bacteriologice ale apei se vor face 
recomandări privind folosirea apei si tratarea acesteia in mod corespunzator. 

 

Cap.3.7. PROBA DE PRESIUNE 

După executarea reţelelor de aducţiune şi lestarea lor în vederea efectuării 
probelor de presiune, se procedează la o verificare de ansamblu a lucrărilor 
realizate, constând în principal din: 

- verificarea vizuală a aliniamentului în plan orizontal şi corectarea 
abaterilor dacă este cazul; 

- verificarea vizuală a aliniamentului în care s-au executat îmbinările, 
lucrările de etanşare şi lestare a tuburilor şi corectarea omisiunilor. 

 Verificarea la presiune 

Constă în verificarea etanşării reţelelor, luând în considerare condiţiile de 
lucru cu un coeficient de siguranţă. Verificarea se va efectua pe tronsoane, înainte 
de acoperirea în întregime cu pământ a conductei. Punctele speciale şi îmbinările 
vor fi lăsate descoperite pentru a verifica eventuala prezenţă a pierderilor.  

Fiecare tronson supus încercării se închide la ambele capete cu dopuri 
speciale bine consolidate, prevăzute cu ramificaţii din ţevi de 1/2-1 ţoli, pentru 
montarea manometrelor, racord pentru alimentarea cu apă pentru probă şi 
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evacuarea aerului. 

Inainte de umplerea cu apă a tronsonului de conductă se face o verificare 
vizuală a corectei montări în plan orizontal şi vertical a acoperirii (lestării) cu 
pământ a tuburilor, a degajării spaţiului din jurul îmbinărilor, a corectei montări 
a vanelor.  

Presiunea  de încercare va fi  1,5 x Pregim , dar cel puţin de 6 bar. 

Succesiunea  operaţiilor de încercare este: 

- se instalează agregatele de pompare a apei în conductă, alegându-se în 
acest scop capătul de jos al conductei; 

-  la instalarea agregatelor de pompare se va avea în vedere ca ele să poată 
fi folosite şi la tronsonul următor de probă, folosind apa din tronsonul deja probat, 
la cel ce urmează a fi probat; 

- se instalează şi se montează agregatul de presiune, cu armăturile şi 
conductele necesare; 

- se montează robinetele de golire şi de aerisire, pe capătul de jos, 
respective pe capătul de sus al tronsonului; 

- se deschid ventilele de aerisire; 

- toate îmbinările conductei de probat se curăţă; 

- la fiecare manometru va sta un observator avand un ceas acordat cu al 
celorlalţi observatori; 

- se umple conducta de apă şi apoi se închid robinetele de aerisire şi se 
continuă pomparea până la realizarea presiunii de probă; 

- se crează presiunea de încercare; 

- se aplică presiunea de testare aleasă şi se menţine această presiune prin 
pompări suplimentare timp de 30 minute. Valorile indicate de manometru vor fi 
citite şi notate la următoarele intervalede timp: 

 *   0 - 10 minute citire la intervale de 2 minute; 

* 10 - 30 minute citire la intervale de 5 minute; 

* 30 - 90 minute citire la intervale de 10 minute; 

Presiunea trebuie să crească datorită răspunsului vâsco-elastic al 
materialului conductei. 
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Incercarea se cosideră reuşită dacă, după trecerea intervalului de 90 minute 
de la realizarea presiunii de încercare, scăderea presiunii la tronsonul încercat  nu 
depăşeşte 10% din presiunea de încercare şi nu apar scurgeri vizibile de apă. 

 Rezultatele probei de presiune pot fi influenţate de aerul care nu a fost 
complet evacuat din conductă sau de variaţiile de temperatură ale mediului. Se 
recomandă ca probele să se efectueze în zile în care nu există o variaţie mare de 
temperatură.  

Presiunea de încercare pentru conductele de polietilenă este: 

- la temperaturi mai mici sau egale cu 20°C proba se efectuează la Pn 9 bar, 
timp de 1oră, cu pierderi admisibile de 0,2 bar, dacă execuţia durează cel puţin 2 
săptămâni; 

- la temperaturi cuprinse între 20-28°C proba se efectuează la Pn 6 bar, 
timp de 1oră, cu pierderi admisibile de 0,9 bar, dacă execuţia durează peste 2 
săptămâni; 

- la temperaturi de peste 28°C proba se efectuează la Pn 6 bar, timp de 30 
minute, cu pierderi admisibile de 0,9 bar. 

După terminarea completă a lucrărilor de execuţie la conducte, se va 
efectua o probă generală pe întreaga lungime, în regim de exploatare. 

După un test satisfăcător, secţiunea de conductă nu va mai fi supusă unor 
operaţiuni de sudare, deformare la rece sau la cald. Nu se admit probe pneumatice. 

După dezinfectarea şi spălarea conductei se vor preleva probe de apă din 
conductă şi se vor întocmi buletine de analiză care vor fi anexate la Cartea 
Construcţiei. 

După probă, antreprenorul trebuie să remedieze, dacă este necesar, pe 
cheltuiala sa, orice defecţiune de etanşeitate. Reparaţiile odată efectuate, se 
procedează la o nouă probă, aşa cum a fost descrisă mai sus. 

 Proba la recepţia lucrărilor 

După execuţia instalaţiilor hidraulice, se va executa proba de etanşeitate a 
îmbinărilor la presiunea de lucru, pentru care se vor consemna rezultatele într-un 
proces verbal. 

Proba se va realiza în prezenţa reprezentantului investitorului. 

Imbinările în flanşe a instalaţiilor hidraulice, care la verificare nu 
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corespund, având deplasări ale feţelor îmbinate, se vor remedia pe cheltuiala 
antreprenorului. 

După efectuarea probei de etanşeitate, punerea în funcţiune a reţelelor de 
aducţiune şi de distribuţie se va face în mod obligatoriu după spălarea şi 
dezinfectarea conductelor, obţinerea autorizaţiei sanitare de la organele de resort 
şi instruirea personalului de exploatare. 

Recepţia finală a lucrărilor se va efectua de o comisie a cărei competenţă 
va fi conform prevederilor legale în vigoare. Consultantul va face parte din 
comisia de recepţie şi va acordă lămuririle necesare comisiei. 

La recepţia finală a lucrărilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea 
tehnică a lucrării în care să fie evidenţiate cu cea mai mare precizie modul de 
execuţie, eventualele modificări acceptate de proiectant şi de beneficiar, inclusiv 
marcarea lucrărilor. 

Cap. 3.8. DISPOZIŢII FINALE 

Toate utilajele, armăturile, conductele şi confecţiile, tubulatura şi piesele 
speciale se vor procura conform fişelor tehnice. 

La predarea lucrărilor investitorului, toate utilajele, armăturile, etc, vor 
trebui să funcţioneze silenţios, iar îmbinările să fie perfect etanşe, nefiind admise 
pierderi de apă. 

Antreprenorul va garanta calitatea lucrărilor şi atingerea parametrilor 
proiectaţi, pentru întregul ansamblu al lucrărilor. 

Consultantul are dreptul de a controla tot şantierul, atelierele de confecţii, 
antreprenorul asigurând facilităţile pentru aceasta. 

Controlul consultantului nu diminuează cu nimic responsabilitatea 
antreprenorului privind execuţia de calitate a lucrărilor. 

Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoţite de 
certificate de calitate. Este interzisă utilizarea materialelor care nu sunt însoţite 
de certificate de calitate. 

Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiect, se va putea 
face numai cu avizul consultantului, care va stabili condiţiile de acceptare. 

Investitorul, prin dirigintele de şantier, poate dispune oprirea lucrărilor 
dacă se constată abateri sau nerespectări ale caietului de sarcini sau poate dispune 
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demontarea unor lucrări sau instalaţii executate necorespunzător. 

Antreprenorul va pune la dispoziţia consultantului, la cererea acestuia, 
documentele din care să rezulte calitatea materialelor puse în operă sau calităţii 
lucrărilor executate. 

Toate deficienţele de execuţie, de schimbare a calităţii materialelor puse în 
operă fără acordul consultantului, se vor remedia prin grija şi pe cheltuiala 
antreprenorului. 

Cap. 3.9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII 

Aplicarea măsurilor de tehnica securităţii muncii in procesul de executie a 
lucrarilor, revine in totalitate executantului care va aplica intocmai toate 
instructiunile din normativele de protectia muncii, paza si stingerea incendiilor 
din sectoarele de constructii. 

Măsurile de protectia muncii se vor aplica chiar de la faza lucrarilor 
pregatitoare si vor consta din urmatoarele lucrari: 

- verificarea planului de situatie din proiect cu constructiile existente la 
suprafata terenului sau ingropate, (linii electrice sau telefonice, conducte, 
fundatii, constructii, rezervoare etc.) 

- marcarea cu semnale vizibile a acestor lucrari 

- instructajul intregului personal inainte de inceperea lucrarilor, privind 
masurile de protectia muncii in executie 

- masuri speciale la transportul utilajelor pe sub liniile electrice, in special 
excavatoarele, pentru ca sa nu atinga liniile electrice 

- informatii in zona prin consultarea localnicilor cu privire la lucrarile 
ascunse. 

La faza executiei se vor respecta masurile de protectia muncii cu privire la 
executarea terasamentelor, mecanizat sau manual, la montarea conductelor, 
accesoriilor si instalatiilor, prepararea si turnarea betoanelor, a confectiilor 
metalice etc. cu referinta in special la urmatoarele:  

- permiterea accesului in zona de lucru numai a personalului de santier; 

- instruirea in prealabil a personalului de santier asupra pericolelor ce exista 
in legatura cu munca pe care trebuie sa o presteze, intocmirea si semnarea fiselor 
individuale de protectia muncii; 
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- inainte de inceperea lucrului, conducatorii de utilaje vor verifica starea 
tehnica a acestora; 

- in apropierea liniilor electrice, vor fi luate masuri speciale precum si la 
deplasarea utilajelor pe sub acestea ; 

- nu se admite lucrul pe santier nici unei persoane care nu are instructajul 
de protectia muncii la zi. 

Executantul lucrarilor va avea in vedere normativele in vigoare privind 
executarea lucrarilor de constructii, paza contra incendiilor, precum si standardele 
de stat, conducerii santierului revenindu-i sarcina de a intocmi instructiuni proprii 
de protectia muncii specifice fiecarui loc de munca si de a asigura instructajul 
intregului personal, completarea fiselor individuale de protectia munci, de a tine 
evidenta instructajelor care s-au facut si a persoanelor care au fost instruite. 

Lucrarile de organizare de santier (constructii auxiliare, ateliere de orice 
fel, depozite, rampe de descarcare) se vor realiza urmarindu-se satisfacerea 
tuturor cerintelor de protectia muncii si PSI. 

La executarea lucrarilor vor fi respectate prevederile Ord. nr. 9/9.01.1998 
al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.             

Condiţii impuse la execuţia lucrărilor de către  deţinătorii de lucrări în 
zonă 

● Respectarea distantelor minime dintre retelele de aducţiune / distribuţie 
apă potabilă şi retelele edilitare subterane, sau dintre acestea şi elementele de 
construcţii, pe plan orizontal si vertical, impuse de STAS 8591 -1997, conform 
tabel nr. 1 şi 2, şi anume: 

- distanţe minime sunt: 

* în plan vertical:  - faţă de cabluri  electrice şi cabluri cu tracţiune 
electrică la 0,70m ; 

            - faţă de canalizaţie telefonică la 1,2 m; 

* în plan orizontal: - faţă de cabluri  electrice, cabluri cu tracţiune 
electrică şi canalizaţie telefonică la 0,50m pentru conducte îngropate până la 
1,50m adâncime şi la 0,60m pentru conducte îngropate peste 1,50m adâncime; 

- măsuri de protecţie suplimentară în cazul în care: 

 * conducta de alimentare cu apa potabilă se amplasează sub 
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canalizaţia telefonică, măsurile se stabilesc cu acordul agenţilor economici care 
exploatează reţelele respective; 

 * conducta de alimentare cu apa potabilă se amplasează sub cablurile 
electrice la o distanţă minimă de 0,25m. 

● Traseul retelelor si constructiile anexe pe acestea vor fi protejate si nu se 
vor amplasa utilaje, materiale, pamant, constructii de orice fel, etc. 

● In zonele de intersectie cu retelele existente, sapatura se va executa 
manual. 

● Constructorul are obligatia sa intrerupa lucrarile daca va intalni alte retele 
decat cele indicate pe plan, si sa solicite prezenta si asistenta tehnica din partea 
intreprinderii detinatoare a retelei respective. 

● Protejarea retelelor intalnite la sapatura si remedierea avariilor produse 
la acestea in timpul executiei lucrarilor vor fi suportate material de beneficiar. 

● Sapaturile si umpluturile vor fi executate conform normelor in vigoare si 
cu respectarea conditiilor impuse in avize. 

● Se vor face sondaje prin teledetectie, pentru a se stabili pozitionarea 
exacta a cablurilor subterane pentru executia subtraversarilor. 

● In situatia in care se constata o neconcodanta intre traseele indicate in 
avize pe planuri si situatia reala din teren, se va opri lucrarea si se va solicita 
prezenta delegatului detinatorului de retele edilitare pentru a stabili de comun 
acord conditiile de continuare a lucrarilor. 

● Se va asigura securitatea si continuarea circulatiei mijloacelor de 
transport in comun pe toata durata executiei lucrarilor. 

● Cu cel putin 48 de ore de inceperea lucrarilor constructorul va convoca  
CONEL  care va trimite personal de specialitate pentru asistenta la lucrari in 
punctele cu retele electrice. 

Cap. 3.10. FAZELE DE EXECUTIE DETERMINANTE ALE 
LUCRARILOR 

Sunt prezentate pentru întreaga lucrare . 

 

Cap.3. 11. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI 
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In conformitate cu Normele metodologice privind continutul cadru a 
HG907/2016 sunt prezentate anexele necesare pentru documentaţia de licitaţii si 
anume: 

- Centralizatorul obiectelor; 
- Centralizatorul categoriilor de lucrari; 
- Lista cu cantităţi de lucrări. 

 Ghiduri şi Instrucţiuni 

- GP 106-04 - “Ghid de proiectare, execuţi şi exploatare a lucrărilor de alimentare 
cu apă şi canalizare în mediul rural” indicativ, 

 - Buletinul Constructiilor nr. 14-15/2014- Reglementarea tehnică "Normativ 
privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare a localitatilor. 

Indicativ NP 133-2013" 

- "Partea    I    : Sisteme de alimentare cu apă a localităţilor. 
   

                             Intocmit 

                                                                   ing. Arbunea Viorel 

 

 LEGI ŞI HOTĂRÂRI DE GUVERN 
 

           1.Lege nr.254/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la 
normele legale de igiena si sanatate publica (Monitorul Oficial, Partea I, nr.848 
din 17 dec.2010). 

           2.Lege nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata (Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.552 din 29 iulie 2002). 

           3.Hotararea Guvernului nr.100/2002 pentru aprobarea Normelor de 
calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru 
potabilizare  si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de 
prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa 
potabila, NTPA013, cu modificarile si completarile ulterioare (Monitorul Oficial, 
Partea I, nr.130 din 19 februarie 2002). 

            4.Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica 
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(Monitorul Oficial, Partea I, nr.800 din 2 septembrie 2005). 

            5.Hotararea Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind 
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate , cu modificarile si 
completarile ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I, nr.187 din 20 martie 2002). 

                     1.Normele tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor 
uzate orasenesti, NTPA-011. 

                      2.Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in 
retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-
002/2002. 

                      3.Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a 
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-
001/2002. 

              6.Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice 
nr.2436/2013 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind 
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a-Instalatii de stingere, 
Indicativ P118/2-2013” 

              7.Lege a securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 (Monitorul Oficial 
Partea I, nr.646 din 26 iulie 2006) 

              8.Hotararea Guvernului nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului 
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile 
si completarile ulterioare (Monitorul Oficial Partea I, nr.193 din 28 iulie 1994). 

              9.Hotararea Guvernului nr.51/1996 pentru aprobarea Regulamentului de 
receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si 
apunerii in functiune a capacitatilor de productie (Monitorul Oficial Partea I, 
nr.29/12 februarie 1996) 

             10.Hotararea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
(Monitorul Oficial Partea I, nr.149/16 iulie 1996). 

 

STANDARDE 

              1.STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de 
importanta. 

              2.STAS 4068/2-87 Debite si volume maxime de apa. Probabilitatile 
anuale ale debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de 
exploatare. 

              3.STAS 3573-91 Alimentari cu apa. Deznisipatoare. Prescriptii 



                                  

                

 

                 SC ALMA CONSULTING SRL 

                             FOCSANI 

Beneficiar:   UAT Comuna Cochirleanca  

Proiect: „MARIREA SURSEI SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU 
APA IN SATUL BOBOC, REALIZARE FORAJ SI ADUCTIUNE LA 

GOSPODARIA DE APA EXISTENTA” 

Faza:  P.Th.  Nr. proiect:  4 Data: 2022 

 

 

generale. 

              4.STAS 3620/1-85 Alimentari cu apa. Decantoare cu separare 
gravimetrica. Prescriptii de proiectare. 

              5.SR 1343-1:2006 Alimentari cu apa. Partea I: Determinarea cantitatilor 
de apa potabila pentru localitati urbane si rurale. 

              6.SR 4163-1:1995 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii 
fundamentale de proiectare. 

              7.STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. 
Zonarea teritoriului Republicii Socialiste Romania. 

              8.STAS 9312-87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. 
Prescriptii de proiectare. 

              9.STAS 1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii 
civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare. 

             10.STAS 4165-88 Alimentari cu apa. Rezervoare de beton armat si beton 
precomprimat. Prescriptii generale. 

              11.SR. EN 805:2000 Alimentari cu apa. Conditii pentru sistemele si 
componentele exterioare cladirilor. 

              12.SR 10110:2006 Alimentari cu apa. Statii de pompare. Prescriptii 
generale de proiectare. 

              13.SR EN 14339:2006 Hidranti de incendiu subterani. 

              14.SR EN 14384:2006 Hidranti de incendiu supraterani. 

              15.STAS 6819-1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de 
proiectare si de executie. 

              16.SR 4163-3-1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii 
de executie si exploatare. 

              17.STAS 9570/1-89 Marcarea si reperarea retelelor de conducte si 
cabluri, in localitati. 

 

 

 

 

 

 

 
 


