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CAIET  DE  SARCINI 
 

Obiectul achizitiei:  „Reparatii conducta alimentare cu apa” la Liceul „Traian Vuia” Craiova, cu 

sediul in Strada Rovinari, nr. 1A, jud. Dolj, cod postal 200533. 

Necesitate si oportunitate: 

Achizitia are ca scop efectuarea unor Lucrări  de reparații curente la conducta de alimentare cu apa a 

Liceului „Traian Vuia” Craiova. 

Se impune inlocuirea conductei de apa rece, aceasta fiind foarte veche si prezinta zone corodate. Se 

decoperteaza stratul de suprafata. Se sparge betonul existent si se reface dupa executarea lucrarilor. 

Conducta existenta este din otel.  

Solutia propusa este inlocuirea conducteti existente cu teava din otel zincata cu fitinguri in canalul 

termic si conducte din PE80 cu fitinguri electrosudabile. 

Se impune montajul unui hidrant subteran de incendiu. 

Lucrările care se vor executa  sunt cele pe care beneficiarul le solicită, în functie de necesități, lista cu 

articole și cantități fiind prezentată în anexa centralizatoare.   

Generalitati   

Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit în conformitate cu prevederile  Legii 98/2016 si HG 395/2016 

privind achizițiile publice.   

Organizatorul achiziției: Liceul Traian Vuia din Craiova 

Executia lucrarilor 
Executia lucrarilor se va face in conformitate cu cerintele beneficiarului, cu respectarea urmatoarelor 

faze tehnologice: 
- studierea specificatiilor de materiale, armaturi si aparate; 
- procurarea materialelor; 
- executia in atelier a elementelor subansamblelor si ansamblurilor de instalatii; 
- transportul si depozitarea la santier a elementelor prefabricate si a materialelor de executie; 
- pregatirea pentru montaj; 
- trasarea lucrarilor; 
- montarea obiectelor sanitare si a instalatiilor corelat cu fazele de executie a constructiei si a celorlalte 

categorii de instalatii; 
- efectuarea verificarilor si probelor necesare. 
  
Conditii de executie: 
Operatorul economic cu care se va semna contractul de lucrari are obligatia de a prezenta certificate de 

calitate si garantie pentru materialele folosite si a executa la comanda oricare articol dintre cele prezentate in 
anexa 1.  

Termenul de executie: 30 de zile de la incheierea contractului cu operatorul economic.  
Garantia lucrarilor este de cel putin 2 ani de la data receptiei lucrarii 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN DOLJ 
LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA 

Str. Rovinari, nr.1A, tel./fax. 0351407201, tel. 0351407200
email: vuiacv2004@yahoo.com, web: www.traianvuia.ro 

Nr. ________ / ________2017 



 
STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIESC 

RESPECTATE LA MATERIALE, UTILAJE, CONFECŢII, EXECUŢIE, MONTAJ, PROBE, TESTE, 
VERIFICĂRI 

Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice: 
 
- I13 – 2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală; 
- H.G.R. 392 – 94 Regulament privind Agrementul tehnic pentru produse, procedee şi 

echipamente noi în construcţii; 
- C56 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii; 
- Legea nr. 90/1996 - legea protecţiei muncii; 
- I 9 – 94 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. 
- I 9 / 1 – 96 – Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare. 
- P 130 – 1997 – Normativul privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor. 
- C 56 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructie aferente. 
- STAS 1054 / 85 – Instalatii sanitare – Distante de amplasare a obiectelor sanitare si accesoriilor 

lor. 
- STAS 914 – Armaturi sanitare. Conditii de calitate. 
- ISO 3213 – Tevi din polipropilena. 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico- sanitare şi de 

încălzire; 
- Norme generale de protecţia muncii – ed. 1998 ; 
- Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor, privind protecţia la acţiunea focului P 

118/93; 
-  Norme de prevenire şi stingere a incendiilor 381/1219/MC/1994. 
 
Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. 
 In acest sens, orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi 

luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini. 

 
MASURI DE PROTECTIA MUNCII ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 
În timpul execuţiei lucrărilor, vom respecta prevederile următoarele acte normative: 
 Legea sănătăţii şi securităţii muncii, nr. 319/2006 
 Normele Generale de Protecţie a Muncii 
 Norme specifice de protecţia muncii în instalaţii de încălzire centrala 
 Norme Generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi 

instalaţiilor, aprobate prin Decretul 290/1977 
 Norme tehnice de proiectare în realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului, 

indicativ  P 118. 
 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin ordinul comun al MI şi 

MLPAT, nr.381/1994, respectiv 1219/MC/1994, care completează normele generale aprobate prin Decretul 
290/1977 

 Masuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 52/1992. 

 
Protecţia, siguranţa şi igiena muncii 
În toate etapele privind executarea şi exploatarea instalatiilor se prevăd  masuri privind siguranţa şi  

igiena muncii atât în timpul execuţiei lucrărilor cât şi la exploatarea acestora. 
Instalaţiile  se executa, probează şi încearcă respectându-se instrucţiunile specifice de protecţia muncii 

în vigoare pentru fiecare categorie de operaţie. 
Verificările, probele şi încercările echipamentelor componente ale instalaţiilor se efectuează 

respectându-se instrucţiunile specifice de protecţie a muncii în vigoare. 
Conducătorii întreprinderilor care executa instalaţiile au obligaţia să asigure: 
- luarea masurilor organizatorice şi tehnice pentru crearea condiţiilor de siguranţa şi igiena muncii; 
- realizarea instructajului de protecţie a muncii la intervale de maximum 30 zile şi consemnarea acestuia 

în fisele individuale sau alte formulare specifice, care vor fi semnate individual; 
- controlul aplicării şi respectării de către toate persoanele a normelor şi instrucţiunile specifice; 
- verificarea cunoştinţelor asupra normelor de protecţia muncii. 
Verificările, probele şi încercările elementelor componente ale instalatiilor, se efectuează respectându-se 

instrucţiunile specifice de protecţie a muncii în vigoare pentru fiecare categorie de echipamente. 
Realizarea instructajelor specifice de protecţia muncii, verificarea cunoştinţelor şi abaterile de la 

normele în vigoare, inclusiv sancţiunile aplicate, se consemnează în fisele de instructaj individuale. 
Persoanele care schimba zona de lucru (locul de munca) sunt instruite corespunzător noilor condiţii de 

lucru. 



Instructajul  de  protecţia  muncii  se  face  şi  în  cazul efectuării probelor instalaţiilor în comun de către 
toţi factorii interesaţi (beneficiar, proiectant şi executant) având un responsabil unic. 

Instructajul are în vedere şi masurile ce se impun pentru manevre urgente în scopul evitării producerii 
unor accidente. 

Masurile   de   protecţia   muncii   indicate nu  sunt limitative,  acestea  urmând a  fi  completate de 
executant cu instrucţiuni specifice, care se afişează la locul de munca. 

Masurile se menţionează în caietul de sarcini. 
Zonele de montaj a echipamentelor şi utilajelor vor fi eliberate de orice materiale străine lucrărilor de 

montaj şi curăţate de moloz şi gunoaie. 
Nu se admite executarea nici unei lucrări de construcţie în apropierea lucrărilor de montaj. 
Pentru ridicare echipamentele şi utilajele de montaj vor fi agăţate în locurile special prevăzute în acest 

scop, şi  cu  aparate  de  ridicat  cu  sarcina la  cârlig corespunzătoare. Personalul care le manevrează trebuie să 
cunoască cât mai exact masa ansamblului, să folosească numai cabluri de ridicat verificate şi marcate şi să fie 
autorizat să facă prinderile necesare. 

Zonele cu instalaţii în probe sau zonele periculoase se îngrădesc şi se avertizează, interzicându-se 
accesul altor persoane decât cele autorizate. 

Pentru lucrul la înălţime mai mare de 2 m se va utiliza centura de siguranţa. 
Instalaţiile prevăzute cu elemente plasate la înălţime vor fi echipate cu scări de acces şi platforme 

prevăzute cu balustrade rezistente. 
Sculele şi uneltele de mâna folosite la lucrările de montaj vor fi de buna calitate iar în cazul 

echipamentului de protecţie se va controla periodic starea lui şi termenul de folosinţa înscris pe el;  nu se admite 
utilizarea echipamentului de protecţie cu termene de utilizare expirate sau cu defecte vizibile cu ochiul liber. 

Nici un echipament, utilaj, instalaţie nu poate fi pus în funcţiune (total sau parţial) daca nu i s-a efectuat 
recepţia. 

Comisiile de recepţie vor controla şi realizarea masurilor de protecţia muncii şi vor consemna în 
procesele verbale de recepţie ca sunt respectate şi îndeplinite toate masurile de protecţia muncii prevăzute în 
actele normative în vigoare. 

În timpul  executării  lucrărilor de  construcţii montaj,  beneficiarul  lucrării,  proiectantul  şi executantul 
vor urmări realizarea tuturor masurilor de protecţie a muncii, iar la probele tehnologice vor remedia toate 
deficientele care eventual vor apărea, asigurând astfel desfăşurarea muncii în condiţii lipsite de pericolul 
accidentarii sau îmbolnăvirii profesionale. 

Instructajul de protecţie a muncii se face şi în cazul efectuării probelor instalaţiilor în comun de către toţi 
factorii interesaţi  având un responsabil unic. 

Protecţia împotriva tensiunilor accidentale se face prin legarea la nulul de protecţie a tuturor părţilor 
metalice care pot fi puse sub tensiune în caz de defect (tabloul de distribuţie, carcasele electromotoarelor, părţile 
metalice ale elementelor de automatizare) 

Instalaţiile electrice le vom da în exploatare numai după ce o comisie de persoane autorizate au verificat 
şi constatat ca instalaţiile sunt apte pentru a fi puse sub tensiune. 

În fata dulapurilor electrice şi de automatizare vom pune covoare de cauciuc. 
Orice intervenţie la instalaţiile termomecanice, electrice şi de automatizare se va face numai după ce 

acestea au fost scoase din funcţiune, izolate, scoase de sub tensiune. 
Pentru asigurarea securităţii muncii executantul va lua măsuri în vederea instruirii personalului de lucru 

astfel încât să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile de securitatea muncii specifice fiecărui loc de muncă. 
Conducerea antreprizei va elabora măsuri de asigurare a securităţii şi sănătăţii personalului care trebuie 

dotat cu echipament de lucru conform “ORDIN nr.225 din 21 iulie 1995 privind aprobarea Normativului cadru 
de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie”. Recepţionarea instalaţiei şi punerea în 
funcţiune este posibilă numai după ce se vor respecta normele specifice de securitatea muncii dintre care 
menţionăm: 

-personalul muncitor va executa numai lucrările încredinţate de şeful de echipă sau maistru şi numai 
acelea pentru care este calificat 

-încărcarea, descărcarea, manipularea şi aşezarea materialelor se va face de personal specializat, dotat cu 
echipament de protecţie corespunzător 

-materialele l;e vom depozita pe sortimente, în stive sau stelaje, asigurate împotriva rostogolirii şi 
mişcării necontrolate, fără a se sprijini de pereţi, schele, utilaje 

-personalul muncitor care lucrează la înălţime, pe schele şi platforme va fi dotat cu echipament de lucru 
şi protecţie corespunzător, iar sculele vor fi păstrate în lădiţe 

-zonele de lucru vor fi bine luminate şi ventilate 
-nu vom deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricăror persoane aflate în zona este 

interzisă intrarea persoanelor străine în zona de lucru 
-conducătorii locurilor de muncă vor urmări cu atenţie menţinerea disciplinei, a ordinii şi a curăţeniei la 

locul de muncă precum şi menţinerea liberă a căilor de acces 
-prelucrarea ţevilor prin tăiere şi îndoire precum şi operaţiile de pilire, găurire şi sudură a ţevilor o vom 

face cu dispozitive şi utilaje în perfectă stare de funcţionare 
-operaţiile de prelucrare a ţevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu echipament de protecţie adecvat 
-montarea ţevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la greutatea conductei umplută cu 

apă şi acoperită cu izolaţie cât şi la eforturile rezultate din dilatare 



-în cazul montării ţevilor în apropierea instalaţiilor electrice vom lua măsuri de întrerupere a alimentării 
cu energie electrică pe toată perioada montajului 

-fiecare trusă de instalator trebuie să conţină un pachet de pansamente şi dezinfectante pentru eventuale 
zgârieturi sau răni uşoare 

-în timpul probelor ce se fac la conducte este interzisă staţionarea personalului muncitor în apropierea 
conductelor 

-în timpul confecţionării saltelelor de vată minerală personalul muncitor trebuie să folosească ochelari, 
mănuşi şi măşti de protecţie 

-în locurile unde se confecţionează sau se lucrează cu vată minerală se interzice depozitarea alimentelor 
şi luarea mesei 

-se interzice circulaţia pe conducte, instalatii 
Precizăm că aceste măsuri de protecţie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de antrepriza de 

montaj. 
Prevenirea şi stingerea incendiilor 
La executarea instalaţiilor din punctele termice vom  respecta prevederile specifice din „Normele 

generale de prevenire şi stingere a incendiilor" (Ord. MI nr. 381/ 4.03.94), a normativului C 300 (Normativul de 
prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora), 
precum şi alte normative în vigoare. 

Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor - Ord. MI nr. 381/04.03.1994; PEE 009/1993 - 
Norme de prevenire şi stingere a incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi 
termice, vol.I şi II; 

Respectarea reglementarilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi echiparea cu mijloace şi 
echipamente de prevenire şi stingere a incendiilor este obligatorie în toate etapele de executare a instalaţiilor de 
încălzire centrala. 

Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin unitarilor şi personalului de 
execuţie. Activitatea de prevenire  şi   stingere  a  incendiilor este  permanenta  şi  consta  în organizarea acesteia 
atât la nivelul central al unităţii de execuţie cât şi la locul de executare al lucrării. 

Personalul  care executa  instalaţiile  va  fi   instruit  atât înaintea începerii  executării  instalaţiilor cât şi  
periodic  în  timpul executării instalaţiilor, verificându-se însuşirea cunoştinţelor. 

Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacăra, arcuri electrice, topire de 
materiale hidroizolante etc.) se va face un instructaj special personalului care realizează aceste operaţii. 

Punctele de lucru se dotează cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor întreţinute în stare de 
funcţionare, amplasate în locuri accesibile. 

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform 
prevederilor STAS 297/1, 2. 

În vederea intervenţiei în caz de incendiu se organizează echipe de intervenţie cu atribuţii concrete şi 
vom stabili masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri şi a pompierilor militari. 

Lucrările de sudura vor fi executate astfel încât să se evite riscul producerii de incendii sau explozii şi 
numai în zone unde să se permită lucrul cu foc deschis. 

Nu se executa concomitent sudura electrica şi tăierea cu flacăra oxiacetilenica. 
Spatiile în care se realizează sudurile vor fi împrejmuite cu panouri rezistente la foc evacuându-se 

materialele combustibile şi interzicându-se accesul altor persoane decât cele care efectuează lucrările. 
Generatoarele de acetilena se amplasează în spatii ventilate şi la distante de minim 10 m de surse de 

căldură, cabluri electrice, arzătoare şi la cel puţin 5 m fata de butelia de oxigen. Generatoarele de acetilena vor fi 
amplasate la distanta de zona de execuţie a sudurilor şi de substanţe sau materiale combustibile. Se utilizează 
generatoare   de   sudura,   recipiente   de   oxigen,   furtunuri,   butelii, reductoare etc., în stare perfecta, care să 
nu  prezinte pericol de incendiu sau explozie. 

Se interzice prezenta oricărei surse de foc la distanta de minim 25m de zona de vopsire. 
Aceste zone se împrejmuiesc cu panouri de protecţie. 
În spatiile de lucru este interzisa aprinderea focului, fumatul, utilizarea de dispozitive sau unelte care pot 

produce scântei. 
Cantitatea de vopsea, diluanţi sau alte lichide inflamabile aflate la locul operaţiunii se limitează la 

strictul necesar. 
În zonele în care exista pericol de infiltraţii de gaze naturale în canalele de termoficare se iau 

următoarele masuri suplimentare fata de prevederile normativului NT-PEEGN – 01/2004:a) în punctele de intrare 
a reţelelor termice în clădiri (subsoluri, puncte termice etc.) canalul termic se separa fata de interiorul  clădirilor 
respective  printr-un  perete  etanş,  situat  la distanta de 1-1,5 m de la limita clădirii. 

b) Evacuarea apei rezultata din neetanşeităţile accidentale ale armaturilor sau din infiltraţii se realizează 
astfel, încât să nu fie necesara perforarea peretelui etanş. 

c) înaintea peretelui etanş se executa o gura pentru ventilarea canalului reţelei termice. 
d) în cazul în care peretele etanş nu constituie suport fix pentru conducte, se folosesc la trecerea 

conductelor prin perete, dispozitive cu garnituri, care să asigure etanşarea şi glisarea conductelor. 
În situaţiile în care adoptarea acestui sistem nu este posibila, se interzice efectuarea sudurilor în zona 

periculoasa, asamblarea tronsoanelor de conducte urmând a se realiza, în mod obligatoriu, prin flanşe. 
Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se executa izolaţii sau operaţii cu substanţe 

inflamabile. 



Se va avea în vedere ca în timpul montării instalaţiilor să se menţină o curăţenie deosebită a spaţiului de 
lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat îndepărtate pentru a preveni izbucnirea unor 
incendii. 

Personalul care efectuează montajul are obligaţia să predea locul de muncă curat, inclusiv spaţiile 
folosite pe parcursul lucrărilor pentru depozitarea diferitelor materiale. 

Executantul are obligaţia să asigure securitatea spaţiului de lucru împotriva incendiilor şi să doteze 
locurile de muncă cu mijloace de stins incendiul corespunzătoare normativelor în vigoare. 

Personalul de execuţie va fi instruit privind normele de pază contra incendiilor şi măsurile ce trebuie 
luate în cazul izbucnirii unui incendiu. 

La efectuarea probelor şi recepţionarea lucrărilor beneficiarul trebuie să verifice dacă toate măsurile de 
protecţia muncii şi de prevenire şi stingerea incendiilor sunt în stare de funcţionare. 

La sudarea oxiacetilenică generatoarele de acetilenă transportabile le vom instala în aer liber, în afara 
încăperii în care se sudează, ferite de razele solare sau surse de foc deschise. 

Arzătoarele de sudură le vom controla înainte de începerea şi terminarea lucrului pentru ca robinetele de 
oxigen şi de acetilenă să se închidă perfect. 

La terminarea lucrului conducătorul compartimentului de lucru va verifica: 
- oprirea tuturor maşinilor şi utilajelor 
- curăţarea locului de muncă 
- evacuarea deşeurilor 
- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile. Periodic 

şi după terminarea lucrului se va cerceta cu atenţie dacă nu s-au creat focare de incendiu. Personalul muncitor 
trebuie să fie informat asupra riscurilor în caz de incendiu la locul de muncă, să cunoască şi să respecte normele 
specifice de prevenire şi stingerea incendiilor. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de montaj întreprinderea 
executantă are responsabilitatea asigurării tuturor măsurilode protecţie contra incendiilor. Instructajul tuturor 
muncitorilor din şantier. 

Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor. 
Echiparea şantierului cu mijloace de stingere a incendiului. Asigurarea unui post telefon pentru 

anunţarea pompierilor militari în caz de incendiu. 
 

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE 

INSTALATII: RETELE DE ALIMENTARI CU APA : EXECUTIE , PROBE , RECEPTIE 

SCOP 
Prezenta procedura cuprinde conditiile tehnice de executie,probe si receptie privind retelele de alimentari cu apa 
din incinta si are ca scop asigurarea si garantarea lucrarilor executate in conformitate cu nivelurile de calitate 
specificate prin prevederile reglementarilor tehnice in vigoare si ale clauzelor contractelor incheiate cu 
beneficiarii.In acest sens executarea retelelor de alimentari cu apa din incinta se va face astfel incat acestea sa 
satisfaca cel putin nivelurile minime de performanta precizate in urmatoarele exigente de calitate : 
-rezistenta si stabilitate la solicitari statice si dinamice 
-siguranta in exploatare 
-igiena,,sanatatea oamenilor ,refacerea si protectia mediului  
-izolatie termica,hidrofuga si economia de energie 
-siguranta la foc 
-protectie impotriva zgomotului 
 
DOMENIU 
Procedura se aplica in cazul executarii retelelor de alimentari cu apa din incinta la obiective realizate de 
antreprenori sau prin subantreprenori  de specialitate,caz in care conditiile de calitate vor fi anexa la contract. 
Domeniul de aplicare al prezentei proceduri de executie se refera la retelele de alimentari cu apa din incinta 
aferente urmatoarelor tipuri de obiective : 
-cladiri noi sau ansambluri de cladiri noi din domeniul constructiilor civile ,industriale,agroindustriale,locuite 
administrative sau commercial-administrative . 
-cladiri existente sau ansambluri de cladiri existente din domeniul constructiilor civile 
,industriale,agroindustriale,locuite administrative sau commercial-administrative la care se introduc,se 
modernizeaza sau se transforma retelele de alimentari cu apa dupa criterii functionale,de siguranta,ecologice si 
economie de energie. 
Procedura se refera la executia urmatoarelor tipuri de retele de alimentari cu apa din incinta : 

 Retele exterioare de apa potabila 
 Retele exterioare de apa pentru incendiu 
 Retele exterioare de apa pentru consum menajer commune cu cele pentru incendiu,atunci cand presiunea 

necesara pentru stingerea incendiilor nu depaseste 6bar.Retelele exterioare de apa calda menajera se vor 
executa in conformitate cu PTE   ” Retele termice din incinta “.Limitele retelelor de alimentare cu apa din 
incinta sunt intre caminul de apometru si consumatori,atunci cand racordul se face direct la conductele de 
serviciu ale retelei de alimentare cu apa a localitatii,sau intre gospodaria cu apa si consumatori ,atunci 



cand incinta este prevazuta cu gospodarie de apa proprie,echipata cu rezervor de apa  si statie de pompare 
supraterana sau subterana. 

Conditii de utilizare a procedurii 
Procedura se utilizeaza la executarea unor retele de alimentare cu apa din incinta care au la baza documentatii 
tehnice prin care se asigura : 
-dimensionarea corecta - corespunzatoare cerintelor consumatorilor privind debitele si presiunea apei. 
-date suficiente pentru materializarea traseelor retelelor si cote de nivelment pentru muntarea conductelor . 
-coordonarea retelelor de alimentare cu apa cu celelalte retele din incinta-termice,electrice,canalizare,apa rece in 
vederea folosirii cat mai rationale a spatiilor aferente traseelor retelelor si a folosirii in comun a elementelor de 
constructii necesare pentru sustinerea conductelor . 
DEFINITII SI PRESCURTARI 
Se au in vedere definitiile si prescurtarile conform MAQ ( Manualul de Asigurare a Calitatii )al antreprenorului 
,cod ….- MAQ si anume :  

MAQ Manualul de  Asigurarea a Calitatii 
AQ Asigurarea calitatii  
CQ Controlul calitatii  
PFS Procedura functie de sitem 
PTE Procedura tehnica de executie 
PCC Procedura de control a calitatii 
PVRC Proces verbal de receptie de receptie calitativa 
PVLA Proces verbal de lucrari ascunse 
RNC Raport de neconformitate  
RAC Raport de actiuni corective  

Se au in vedere si prescurtarile introduse de prezenta procedura : 
PVFL Proces verbal de predare-primire front de lucru 

Mentionarea documentelor de referinta in text se face prin indicarea numai a codului sau a simbolului respectiv. 
Documentatia tehnica de executie,specificatiile tehnice si dispozitile ulterioare date de proiectant sunt denumite 
in text - proiect. 
 
DOCUMENTE DE REFERINTA 
Documentele de rang superior prezentei proceduri : 
-Legea Nr.10/1995 -Legea privind calitatea in constructii 
-HGR Nr766/1997 -Regulament privind Agrementul Tehnic pentru produse ,procedee si echipamente noi in 
constructii. 
-OG Nr.60/1997 -Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor  
-NGPM-1996-Normele generale de protectia muncii 
-HGR Nr273/1994-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 
Normative si instructiuni 
I1-78 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice 

cu tevi din PVC neplastifiate 
I6-98 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a 

gazelor naturale 
I7-98 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consummator cu 

tensiuni pana la 1000Vc.a si 1500Vcc 
I9-94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare 
I9-96 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare 
NP003-96 Normativ pentru proiectarea ,executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare 

cu tevi din propilena  PP 
 
RESPONSABILITATI 
Sef punct de lucru 
Asigura la punctul de lucru toate documentele necesare inceperii si derularii executiei ( incusiv  PTE si PCC 
probate pe lucrare )  
 Verifica daca in proiect sunt incluse date privind  exigentele de calitate minime obligatorii stipulate la 

capitolul 1 din prezenta PTE. 
 Coordoneaza organizarea si desfasurarea lucrarilor de executie si numeste seful punctului de lucru  
 Raspunde de respectarea termenelor de predare stabilite in contract. 
 Urmareste respectarea conditiilor necesare aplicarii programului de asigurare a calitatii al antreprenorului 

referitor la aceste lucrari. 
 Raspunde direct de receptia materialelor si echipamentelor efectuata pe santier si de asigurarea 

calitatii,dimensiunilor si caracteristicilor tehnice ale acestora. 
 Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si prevederilor legale privind protectia si igiena muncii si 

respectarea normelor PSI 
 Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit 



 Asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aferenta PTE si PCC aprobate pe 
lucrare,de catre personalul de executie. 

 Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legtale privind protectia si igiena 
muncii. Si PSI 

 Raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilaje,unelte,scule,mijloace de masurare si calibrare necesare  
bunei desfasurari a lucrarilor. 

 Urmareste si asigura livrarea din depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru, indentificabile 
si cu documente de calitate insotitoare. 

 Verifica si raspunde de conditiile de depozitare a materialelor si produselor in santier  
 Asigura activitatea de predare - primire a frontului de lucru si semneaza procesul verbal de predare primire. 
 Raspunde de realizarea lucrarilor si calitatea lucrarilor executate. 
 Asigura conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre responsabilul tehnic cu executia atesta si rezolva 

observatiile communicate de acesta. 
 Asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate. 
 Urmareaste primirea la termen a utilajelor si echipamentelor tehnice ale acestora in conformitate cu 

specificatiile tehnice din proiecte. 
PROCEDURA 
Conditii prealabile generale 
 Asigurarea punctului de lucru cu documentatie tehnica de executie completa,la ultima revizie in 

vigoare,a PTE si PCC probate pe lucrare. 
 Asigurarea cu personal calificat si instruit in ceea ce priveste cerintele proiectului,ale PTE si PCC 

aferente lucrarii. 
 Existenta materialelor necesare,avand calitatea ceruta,precum si a datelor de identificare si a 

certificatelor de calitate ale materialelor conform PFS“Identificare si regasire produse si lucrari “ 
 Verificarea existentei agrementelor tehnice necesare pentru materialele a caror utilizare nu este 

prevazuta in reglementarile tehnice. 
 Receptia pe santier si depozitarea materialelor in depozite satelit si la punctele de lucru conform PFS “  

Primire,manipulare,si depozitare produse “ 
 Asigurarea punctului de lucru cu utilaje,unelte si scule adecvate precum si cu utilitatile necesare( energie 

electrica,termica,apa) 
 Dotarea cu mijloace de masurare si verificare calibrare. 

 Organizarea punctului de lucru pentru desfasurarea eficienta a executiei lucrarilor conform 
proiectului,fiselor tehnologice,PTE si PCC aprobate. 

 Asigurarea punctului de lucru cu mijloace specifice pentru protectia muncii si PSI. 
 Verificarea frontului de lucru 
 Realizarea conditiilor prealabile revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri. 

Masuri preventive 
Pentru realizarea lucrarilor in conditii de securitate se impune : 
-Respectarea cu strictete a prevederilor urmatoarelor documente :  
a) Norme generale de protectia muncii -NGPM-1996 
b)Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor OG Nr.60-1997 
 Instruirea personalului executant inainte sip e parcursul executiei lucrarilor,cu privire la continutul 

prevederilor de protectia si igiena muncii si PSI aferente acestor lucrari,cu intocmirea proceselor verbale de 
instruire pe echipe si a fiselor individuale. 

 Existenta personalului auxiliar de interventie calificat,care sa asigure buna functionare a utilajelor si 
instalatiilor utilizate. 

 Realizarea conditiilor preventive  revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri 

Receptia materialelor 
Nu se pun in opera materiale (tevi de otel, PE, PEHD, PP, PVC) care nu satisfac conditiile tehnice sau care nu 
corespund caracteristicilor si tolerantelor prevazute in standarde de stat sau in prescriptiile tehnice ale 
producatorilor internisi externi. Controalele de calitate se indeplinesc pe baza documentelor si constatarii 
realitatilor fizice. Se va verifica existenta urmatoarelor documente : 
 certificate obligatorii 
 certificatul de calitate a produsului prin care furnizorul confirma realizarea de catre produsul respective a 

caracteristicilor tehnice prevazute. 
 certificatul de garantie a produsului prin care furnizorul specifica perioada de timp in care se  asigura 

realizarea caracteristicilor 
 certificatul de conformitate. 
 certificari complementare dupa caz 
 fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in care se mentin 

aceste caracteristici. 
 instructiuni de montare,probe,intretinere,si exploatare a produsului. 



 certificat de atestare a performantelor produselor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest 
scop. 

Produsele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice  ISCIR, vor trebui sa corespunda si 
prevederilor acestora. Produsele indigene pentru care nu exista reglementari tehnice nationale si produsele 
din import pot fi introduce in opera numai pe baza urmatoarelor documente : 

 agrement ethnic 
 certificat de atestare BRML, pentru produsele care necesita atestarea conditiilor de lucru de catre Biroul 

Roman de Metrologie Legala. 

Inaintea punerii in opera toate materialele si aparatele se supun unui control cu ochiul liber pentru a se 
constata daca au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic. 

 
Transportul, manipularea  si depozitarea materialelor 
Transportul materialelor, echipamentelor si componentelor retelelor de alimentare cu apa se va efectua cu 
mijloace adecvate mecanizate ( trenuri, camioane) acoperite sau pe Dunare asigurate contra deteriorarilor in 
concordanta cu indicatiile producatorilor. Materialele receptionate se vor pastra in depozitele santierului conform 
prevederilor PFS “ Primire, manipulare si depozitare produse “ si cu respectarea reglementarilor in vigoare 
privind prevenirea si stingerea incendiilor. 
Depozitarea materialelor se va utiliza in functie de caracteristicile tehnice si instructiunile furnizorilor astfel : 
 in aer liber, pe platforme betonate sau balastate in stive sau rastele,cu respectarea normelor de paza si 

tehnica securitatii muncii. 
 sub soproane,acoperite cu prelate sau folii de polietilena. 
 in magazii inchise. 

Conditii de incepere a executiei retelelor de alimentari cu apa din incinta  
   Dupa stabilirea obiectivului pentru care urmeaza sa se realizeze retele de alimentari cu apa din incinta,se 
procedeaza la insusirea perfecta a solutiei tehnice prevazuta in proiect si problemele concrete ce rezulta din 
corelarea cu celelalte retele exterioare ( intersectii, trasee paralele, etc). Cu aceasta ocazie se va stabili si 
prioritatea in care se vor executa retelele exterioare, devieri necesare,elemente de constructii commune. 
Preluarea frontului de lucru se va face pe baza de PVFL in care se vor specifica urmatoarele : 
 intinderea frontului de lucru 
 realizarea corecta a elementelor de constructii aferente retelelor de alimentari cu apa care au fost prevazute in 

proiect.( canale de protectie,camine ,etc, ) 
 existenta unor conditii de asigurare a materialelor,echipamentelor,sculelor si instalatiilor realizate ,contra 

instrainarii,a deteriorarilor, intemperiilor. 

In cazul executarii in paralel si a altor lucrari de instalatii sau constructii, se va intocmi un program de lucru 
concret, coordonat pe categorii de lucrari, termene, loc de executie, astfel incat sa se evite deranjamente reciproce 
in procesul de executie. 
 
6.6.Montarea conductelor direct in sol 
Succesiunea operatiilor de instalare a unei conducte in pamant este urmatoarea : 
a) Trasarea in teren 
b) Executarea sapaturilor si sprijinirilor  
c) Lansarea si montarea conductelor  
d) Izolatii de protectie anticoroziva  
e) Probe de presiune  
f) Executarea umpluturilor  
g) Spalarea si dezinfectarea conductelor 
 

Trasarea in teren a retelelor  
Materializarea traseului conductelor se face pe baza planurilor de situatie si a profilelor longitudinale din proiect. 
Traseul va fi materializat pe teren pentru intrega retea sau pentru portiuni ale retelei prin marcarea punctelor 
caracteristice si anume : 
 la coturi in plan si in profil 
 in varfurile de unghi ale aliniamentelor 
 in axa caminelor 
 in punctele de ramificatii si racorduri 
 in puntele cu massive de proba si ancoraj 

Fiecare dintre tarusii de ax ( cu distanta de maxim 50m pe portiuni drepte )va avea doi stalpi martori,amplasati 
perpendicular pe axa traseului,la o distanta care sa-i asigure impotriva degradarii in timpul executarii sapaturilor 
si al depozitarii pamantului ( distanta va fi cel putin 50 cm de la marginea transeei ).Pe acesti stalpisori se vor 
fixa perpendicular pe axa canalului riglele de vizare pe care se marcheaza axul conductei si cota de 
nivel.Respectarea intocmai a cotelor de pozare si a pantelor conductei prevazute in proiect prezinta o deosebita 



importanta pentru a nu se creea intre caminele de golire si de aerisire puncte inalte sau joase intermediare,element 
care provoaca formarea unei pungi de aer si diminuarea debitului conductei sau impiedica golirea conductei in 
caz de avarii si reparatii. 
 
Executarea sapaturilor si sprijinirilor 
Sapaturile necesare realizarii transeelor pentru montarea conductelor se pot executa manual sau mecanizat, in 
acest caz luandu-se toate masurile de precautie pentru a nu avaria sau distruge alte retele existente (electrice, 
gaze, telefonie, canalizare, termice ). 
In timpul executarii lucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si instalatiilor 
invecinate sau interceptate si pentru protectia muncitorilor ,pietonilor si vehiculelor ,atat ziua cat si 
noaptea,conform prevederilor de tehnica securitatii muncii.In cazul intalnirii unor instalatii subterane ( conducte, 
cabluri, canale) neprevazute in proiect sau situate in pozitii diferite fata de proiect si care ar putea produce 
accidente ( explozii, electrocutari, inundarea transeelor ), executantul se va adresa beneficiarului care impreuna 
cu proiectantul si administratorul retelelor respective va da solutii de rezolvare ( protejare, sprijinire, deviere 
provizorie). Sprijinirile peretilor sapaturilor se vor executa conform prevederilor din proiect. Acestea depind  de 
natura terenului,adancimea transeelor,durata lucrarilor,materialele de sprijinire. Indiferent de natura 
terenului,executarea sapaturilor la adancimi mai mari de 1.25m cu pereti verticali,se va face cu sprijinirea 
obligatorie a peretilor. Montarea conductelor in transee necesita in general o fundatie uscata,astfel incat sa se 
asigure rezemarea. Aceasta conditie se asigura prin evacuarea apei ( infiltratii sau ploi ) prin scurgere naturala 
daca este posibil sau prin pompare ( epuismente ). In cazul executarii retelelor de alimentare cu apa intr-o incinta 
existenta,este posibil ca inaintea inceperii sapaturilor sa fie nevoie de desfaceri de pavaje. In aceasta situatie se va 
stabili si consemna intr-un  process verbal cu beneficiaru, portiunea de desfacere, locul de depozitare a 
materialului rezultat in vederea refolosirii si calitatea refacerii pavajului dupa terminarea lucrarilor. 
 
Lansarea si montarea conductelor 
Conductele retelelor de alimentari cu apa montate direct in pamant vor fi pozate direct pe fundul nivelat si 
compactat al transeii, fara fundatie artificiala.In terenurile stancoase conductele se vor monta in transee pe un pat 
de nisip. Montarea retelelor de conducte amplasate in terenuri sensibile la umezire se va realiza cu luarea 
masurilor prevazute in Normativul  P7-92. In cazul amplasarii conductelor in terenuri instabile sau agresive se 
vor lua masuri speciale de protecti ( izolatii,consolidarii,etc.) Montarea conductelor de apa direct in pamant se 
face sub limita de inghet ( conform STAS 6054 )masurata de la generatoarea superioara a conductei pana la 
suprafata terenului amenajat. Daca nu se poate respecta aceasta conditie,se vor lua masuri speciale contra 
inghetului.Montarea retelelor consta in cea mai mare parte ,in montajul tuburilor si conductelor,al pieselor de 
legatura,armaturilor si executia constructiilor accesorii.Acest montaj se executa diferit,in functie de materialul din 
care sunt fabricate tuburile si conductele.Montarea conductelor comporta o serie de operatii commune,indiferent 
de materialul conductelor si anume : 
 asamblarea tevilor in tronsoane de 40÷70m lungime de-a lungul si la marginea transeii. Daca se dispune de 

utilaj si personal cu experienta,se pot asambla si tronsoane mai lungi ( 300÷500m ). 
 proba de presiune si etanseitate a tronsoanelor 
 protejarea la coroziune a portiunilor de imbinare prin sudura la conductele de otel  
 lansarea conductei in sant cu lansatoare sau trepiede Ridicarea,deplasarea si coborarea conductei se face cu 

chingi de cel putin 10cm latime. 
 
Montarea conductelor de otel 
La retelele exterioare de alimentari cu apa montate in pamant se utilizeaza urmatoarele tipuri de conducte din otel  
         tevi zincate pentru conducte pana la Dn 100mm 
         tevi din otel negre protejate la interior si exterior contra coroziunii,pentru conducte cu diametru peste 

100mm 
 

Asamblarea conductelor de otel zincate se va face prin fitinguri zincate, obligatoriu pe portiunile ingropate in 
pamant si cu flanse in cazul imbinarilor demontabile, montarii armaturilor, in statii de pompare. La imbinarile cu 
filet etansarea se va executa cu fuior de canepa imbibat cu miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei 
de in dublu fiert,sau alte materiale omologate in acest scop. Etansarea imbinarilor prin flanse se face cu garniture 
din carton STAS 173, unse cu miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata  cu ulei de in dublu fiert. Garniturile 
nu trebuie sa obtureze sectiunea de trecere  a tevii. Asamblarea conductelor de otel negre se face prin sudura si 
prin flanse. Se vor introduce in lucrare numai tevi din otel cu caracteristicile indicate in proiect si care corespund 
din punct de vedere al sudabilitatii.Formarea tronsoanelor pe marginea transeei prin imbinari sudate se face 
parcurgand urmatoarele operatii : 
 pregatirea conductelor ( curatirea la interior,si exterior,protectia la interior contra coroziunii,curatirea 

pana la luciul metalic la capetele care se sudeaza. 
 centrarea conductelor si sudarea lor prin puncte 
 sudarea conductelor in tronsoane 

Executarea sudurilor preliminare si a cordoanelor de sudura definitive se face cu acelasi tip de elctrozi si si 
numai de catre sudori calificati, autorizati de ISCIR. Asamblarea conductelor de otel negre prin flanse  se 



utilizeaza la realizarea unor imbinari demontabile, la montarea vanelor si altor armature in camine de vizitare sau 
statii de pompare. Nu se utilizeaza imbinari cu flanse pe portiunile ingropate in pamant. 
 
Montarea conductelor din material plastic 
Utilizarea conductelor din polietilena de inalta densitate pentru retelele de alimentari cu apa s-a impus datorita 
unor calitati pe care le are si anume : 
 rezistenta foarte mare la actiuni chimice  
 fiabilitate ridicata in timp ( 50 de ani ) 
 caracteristici fizico-mecanice si hidraulice foarte bune 
 sisteme simple si sigure de imbinare  
 productivitate mare la montaj 

Operatiunile specifice montajului conductelor din polietilena de inalta densitate ( PEHD ) sunt urmatoarele : 
 pozarea conductelor in sant se face pe un strat de nisip de 15cm grosime.;peste conducta se asigura un strat 

de nisip de cel putin 15cm grosime. 
 Asamblarea tronsoanelor de conducte intre ele,cu piese de legatura,montaj armaturi se face prin metode de 

imbinare de doua categorii fundamentale : 
1.asamblari nedemontabile 
2.asamblari demontabile 

1. Asamblari nedemontabile 

 Sudarea cu jet de aer cald 
 Sudarea cu extruder portabil 
 Sudarea cap la cap  prin polifuziune 
 Sudarea cu manson electrosudabil 
 Sudarea in mufa 

Pentru asigurarea calitatii imbinarii si siguranta in exploatare, se vor lua urmatoarele masuri la executia 
sudurii : 

 Curatirea suprafetelor si planeitatea acestora 
 Corecta fixare a pieselor de unit 
 Respectarea parametrilor de sudare :temperature,timpi,presiuni. 
 Respectarea timpilor de racire 
 Protectia impotriva timpului nefavorabil 

Se mentioneaza ca in timpul sudarii nu se degaja fum sau vapori nocivi, iar temperatura de sudare 210º este 
mult inferioara celei de inflamabilitate a materialului. 
2. Asamblari nedemontabile 

  Sunt imbinari necesare la montajul vanelor si altor armaturi,precum si la imbinarea conductelor din 
polietilena cu tevi metalice,imbinari care trebuie sa fie demontabile. Imbinarile demontabile se realizeaza cu 
ajutorul unor flase sudate la capete de conducta si cu flanse libere care prin strangerea cu buloane si garnituri 
realizeaza etansarea. Alt tip de imbinare demontabila se realizeaza cu ajutorul unor elemente de racor,de 
compresie si etansare ( garnitura de tip ORING , elemente prefabricate din PEHD asemanatoare fitingurilor 
folosite la imbinarile tevilor metalice. Toate metodele de imbinare si conditiile ce trebuie respectate la efectuarea 
operatiilor sunt precizate in instructiunile fabricantilor de conducte din PEHD. 
 
e) Probarea conductelor 
Dupa asamblarea conductelor prin diverse metode de inbinare in tronsoane reduse sau lungi ,pe marginea transeei 
sau in transee,se executa obligatoriu proba de etanseitate si presiune la rece. Presiunea in conducte ae va realiza 
cu o pompa de incercari hidraulice si se citeste pe un manometru montat pe pompa. Presiunea de incercare la 
etanseitate va fie gala cu 1.5 x presiunea de regim indicate in proiect pentru reteaua respectiva de alimentare cu 
apa,dar nu mai mica de 6bar. Conductele se vor mentine sub presiune in timpul necesar pentru verificarea tuturor 
imbinarilor,darn u mai putin de 1 ora,timp in care nu se admite scaderea presiunii. Pentru ca proba de etanseitate 
sa fie corect executata,se asigura urmatoarele conditii : 

         Asigurarea evacuarii aerului din conducta la umplerea cu apa  
         Evitarea variatiei de temperatura pe timpul probei mai mari de 2÷3 grade 
         Asigurarea sprijinirilor si impanarii,in massive de beton la capete si coturi ale conductei supuse incercarii 

la presiune 
 
       f) Executarea umpluturilor  
       Umplerea transeelor poate fi executata dupa executarea probelor de etanseitate si presiune si dupa 
completarea izolatiei de protectie anticoroziva la imbinarile sudate. Protectia anticoroziva la imbinari se executa 
cu acelasi tip de invelis bituminous ca al restului conductei. 
        Umplerea transeei se face cu pamantul rezultat din sapatura,afanat si fara bolovani sau pietre. Acest pamant 
se aseaza in straturi de 10÷15cm compactate cu deosebita atentie pana la formarea unui strat de 30÷40cm peste 
conducta. Se realizeaza umplutura in straturi de 20÷30cm grosime, bine compactate. Compactarea se executa  



manual,cu maiul de mana pentru primul strat de 30÷40cm si mecanic,cu maiuri mecanice sau cilindri 
compresori,pentru restul straturilor. Dupa ce se executa umplutura transeelor,se scot materialele cu care s-au 
asigurat sprijinirile. Se interzice ingroparea lemnului sau altor cofraje in umplutura. Lucrarea se termina cu 
executarea pavajelor folosind in primul rand materialele rezultate din desfacere si se curate complet traseul 
retelelor. Surplusul de pamant se transporta intr-un depozit stabilit  cu beneficiarul  si autoritatile locale. 
 
        g) Spalarea si dezinfectarea conductelor 
         Conductele, armaturile si piesele accesorii trebuie bine spalate de murdariile ramase din timpul lucrului si  
urmeaza obligatoriu dezinfectarea lor. Spalarea se face cu apa curata,operatiunea se face pana cand apa iese 
limpede. Conductele care transporta apa potabila se dezinfecteaza cu apa care contine 20÷30mg/dm3 clor timp de 
24 ore,dupa care conducta se spala din nou cu apa curata. Dezinfectare  retelei este o operatie obligatorie inainte 
de punerea retelei  in functiune  
                
  Montarea conductelor in canale de protectie subterane 
         Montarea conductelor pentru retele de apa rece in canale subterane se foloseste, in urmatoarele cazuri : 
 Necesitatea amplasarii pe acelasi traseu a mai multor retele exterioare                                          (termice, 

electrice, telecomunicatii, sanitare) din lipsa de spatiu sau din considerente tehnico-economice.In aceasta 
situatie se vor respecta distantele de amplasare in canalul comun si masurile prevazute in normativele 
specifice fiecarui tip de retele montate in comun. 

 Necesitatea protejarii conductelor de apa amplasate in terenuri sensibile la umezire,conform Normativului 
P7/1992.Pentru situatia pozarii mai multor retele  

In canale comune, canalele vor fi circulabile sau semicirculabile, prevazute cu  camine de control cu base 
pentru colectarea apei provenite de la conducte defecte  sau prin infiltratii sau neetanseitati. Caminele de control 
vor fi amplasate la 50m distanta intre ele,la schimbari de directie si in punctele cu ramificatii. 

Cand traseele conductelor de apa rece si calda sunt commune si se impune montarea lor in canal comun, se 
adopta solutia separarii canalului in doua compartimente sau izolarea termica corespunzatoare atat a conductelor 
de apa calda cat si a conductelor de apa rece. Se va evita traversarea canalelor de orice fel cu conducte de gaze 
naturale,canalizare sau cabluri electrice.In cazuri obligate, se iau masuri de protectie adecvate ( tuburi de 
protectie ) in conditiile prescrise in normativele specifice in vigoare. Stabilirea dimensiunilor canalelor 
circulabile, in sectiune transversala se face cu respectarea distantelor minime intre conducte si peretii canalelor si 
intre conducte, distante indicate in cataloage de detalii tip si in Normativul I9 – 1994. 
 
Receptia retelelor de alimentare cu apa din incinta  
 

Receptia retelelor de alimentare cu apa din incinta se face in conformitate cu prevederile Normativului 
I9-94 si HGR Nr.273/1994. 

In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu prevederile din 
proiect,a reglementarilor tehnice privind executia lucrarilor aferente,precum si a instructiunilor de montaj ale 
producatorilor de materiale si echipamente.Receptia retelelor de alimentari cu apa din incinta se face de catre o 
comisie compusa din reprezentanti din partea beneficiarului,proiectantului si constructorului numiti prin delegatii 
scrise care vor intocmi si semna actele de incheiere a acestor lucrari si vor decide asupra punerii in functiune a 
instalatiilor. 

La receptia lucrarilor executantul va pune la dispozitia comisiei urmatoarele documente : 
 Certificatele de calitate pentru materiale,buletinele de incercariprecum si agrementele impuse. 
 Procesele verbale de probe de presiune la rece si probe de etanseitate 
 Procesul verbal de spalare a conductelor 
 Procesele verbale de la lucrarile ascunse  

 
Procesul verbal de receptie va avea ca anexa lista cu omlsiuni sau defecte constatate de comisie si precizarea 

termenelor in care constructorul executa remedierile si completarile necesare. 
 
DOCUMENTE SI INREGISTRARI  
 
PVRC - Proces verbal de receptie calitativa  
PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse 
PVFL  - Proces verbal de predare- primire front de lucru 
 

                                        ÎNTOCMIT 

Administrator patrimoniu,  

                                            Florin Stancu 

                        

 


