
Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Nr. 16093/26.08.2016                                                       

 

Solicitare de ofertă  

Achiziţie ,,Reparaţii curente Birou Acte Studii” 

 

1. Informaţii generale 

1.1  Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, corp T 

Adresa: str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr.67, parter. 

Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/278683, 0232701202 

 

1.2  Oferta se va depune:  
 în plic sigilat marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu 

inscripţia UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI, achiziţie: ,, Reparaţii 
curente Birou Acte Studii”,  la adresa, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu 

sediul în str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr.67,  Imobil Rectorat – Corp T, parter, Registratură 
camera A-02 – ing. Mihaela Potângă până la data de : 01.09.2016, ora 11:00. 

 postată în catalogul SEAP, până la data de: 01.09.2016, ora 
11:00 (preţurile ofertate în oferta scrisă vor fi  încărcate/postate pe SEAP, fiind  obligatoriu menţinute  
până  la  data de 30.09.2016). 

1.3 Oferta scrisă trebuie să conţină preţuri unitare fără TVA   
Oferta va cuprinde:  Propunerea  financiară , propunerea tehnică însoţită de fisele tehnice 

pentru   utilajele si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile. 

 

2. Analizarea ofertei se efectuează conform cerinţelor din caietul de sarcini. 

2.1 Obiectul contractului achiziţiei: ,, Reparaţii curente Birou Acte Studii”.   

2.2 Denumire contract de lucrări: ,, Reparaţii curente Birou Acte Studii”. 

2.3 Descrierea  obiectului contractului : conform caracteristicilor din caietul de sarcini. 

2.4 Locul de execuţie : Corp T, camera C08, C09. 

      Recepţia se efectuează la beneficiar în prezenţa ambelor părţi. 

      În propunerea financiară vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea 

obiectivelor contractuale  menţionate în caietul de sarcini. 

     Durata contractului de achiziţie: până pe data de 01.10.2016. 

Preţul contractului nu se actualizează. 

 

 

 

 

Intocmit, 

Ing. Nicu Nistor 

 



 

 

CAIET DE SARCINI 

Amenajare birou Acte Studii 

COD CPV 45000000-7 

 

VALOARE ESTIMATĂ :  62.500 LEI  FĂRĂ  TVA 

 

TERMEN DE EXECUŢIE : 20 ZILE CALENDARISTICE 

 

GARANŢIE : 12 LUNI DE LA RECEPŢIE 

 

CERINTE GENERALE 

 

Generalitati 

Conditiile contractuale au la baza normele tehnice romanesti aflate in vigoare, astfel incat sa se obtina o 

autorizare de functionare fara restrictii. 

De asemenea, se vor respecta NORMELE specificate in capitolul generalitati din Caietul de Sarcini, 

privind asigurarea calitatii lucrarilor. Suplimentar se vor avea in vedere prescriptiile de vitrare, de producere a 

geamurilor termoizolante si indicatiile furnizorului sistemului de tamplarii. 

Ofertantul trebuie sa precizeze orice situatie care este la limita  normelor, respectiv in zona neacoperita 

de norme in faza de ofertare – negociere. Aceste observatii se vor inscrie in protocolul de adjudecare. 

 

Obiectivul, tipul si volumul lucararilor 

Lucrarile cuprind: proiectarea tehnologica, confectia si montajul elementelor constructive , 

echipamente , dotari , etc. 

 

Indicatii suplimentare la CS 

Contradictiile contractuale  se rezolva dupa urmatoarea succesiune de prioritati: 

1.C.S. 

2.specificatii tehnice 

3.detalii prezentate 

 

Neclaritatile se vor lamurii inainte de adjudecare, respectiv se vor mentiona in scris in memoriul 

de insotire al ofertei. 



Precizarile pozitiilor din caietul de sarcini se vor verifica din punct de vedere al integritatii, fezabilitatii 

tehnice si al gradului de utilitate, in vederea obtinerii scopului propus. Modificarile sau completarile se vor 

argumenta sub forma scrisa. 

 

 

Cantități 

Cantitățile date în caietul de sarcini sunt conform antemăsurători . Modificările de cantități, care la 

lucrarile de construcţie per UM sunt de până la +/- 5% din cantitatea  totală, nu necesita modificari ale preţului.  

La abateri mai mari se recalculează preţul conform cu modificarile cantităților.  

Dimensionarile pentru determinarea pozitiilor vor fi calculate de catre Ofertant la fata locului. In cazul 

in care, exista constructii ce trebuie confectionate inainte de a fi posibila dimensionarea acestora, atunci 

dimensiunile de realizare vor fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul, sub forma scrisa.  

 

Dispozitiile Beneficiarului 

Intelegeri suplimentare referitoare la: normele si prescriptiile referitoare la incendii, legislatia muncii, 

utilizarea incaperilor, suprafete de depozitare, activitati de regie, schele, racord la energie electrica, apa si 

canalizare, indepartarea si mentinerea curateniei pe santier, intarzieri si lucrul in acord s.a.m.d. se vor specifica 

in scris. 

 

TENCUIELI INTERIOARE 

 

 

1. GENERALITĂŢI 

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor noi sau refacerea tencuielilor existente, executate 

pe zidărie de cărămidă şi planşee de beton, inclusiv executarea gletului de var, ipsos sau ipsos-var. 

 

2. STANDARDE ŞI NORMATIVE 

STAS 1500-78 – Ciment metalurgic cu adaosuri M30 

STAS 1667-76 – Agregate naturale pentru mortare 

STAS 146-78 – Var pentru construcţii 

C18-83 – Normativ pentru executarea tencuielilor umede 

C17-83 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor 

 

 

3. MATERIALE UTILIZATE 

- ciment metalurgic M30 

- apă 

- var pentru construcţii conform STAS 146-78 

- nisip conform STAS 1667-76 

 

4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 



Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie    să-şi organizeze în aşa fel transportul, 

depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate 

impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. 

Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel încât să fie utilizate în condiţii 

bune la tencuieli, sunt: 

- la mortare ciment-var M10T până la 8 ore, 

- la mortare ciment var M25T până la 10 ore, 

- la mortare ciment var M100T şi M50T fără întârziator până la 10 ore, iar cu întârziator până la 16 ore. 

 

5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI 

Toate materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate. 

Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de fişa care să conţină 

caracteristicile tehnice ale acestora. 

 

6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

Cuprinde: 

a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor decapa toate straturile componente 

(zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune 

aderenţe a noii tencuieli. 

b) Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul unor scule speciale (ex: 

raşchete) în cazul tencuielilor care se menţin şi nu prezintă fisuri sau detaşări de stratul suport. 

c) Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor: 

- controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de beton să fie relativ uscate, 

abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise, etc); 

- terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale tencuielilor; 

- suprafeţele suport să fie curate; 

- rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele netede (sticloase) de beton vor fi 

aduse în stare rugoasă; 

- verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee, etc) sau a căror execuţie ulterioară ar putea 

provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplării, etc), precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare 

(ghermele, praznuri, suporţi metalici, colţari, etc). 

d) Execuţia amorsării: 

- suprafeţele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în grosime de 3 mm; 

- în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va respecta aceeaşi tehnologie ca în 

cazul tencuielilor cu grosimi normale şi anume: amorsare, şpriţ, tinci, toate reduse corespunzător încât să se încadreze în 

grosime normală; 

- amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate, având o suprafaţă rugoasă 

şi aspră la pipăit. 

e) Execuţia grundului: 

- grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafeţe de beton, după cel puţin 24 de ore de la aplicarea şpriţului, şi după 

cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în 

prealabil de executarea grundului; 

- partea superioară a pereţilro şi tavanele încăperilor cu înălţime mai mare de 3,00 m se vor executa de pe platforme de lucru 

continue; 

- mortarul folosit la grund este cel prevăzut în antemăsurători şi piesele desenate (M10T-M100T); 

- grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei în scopul de a obţine în final o suprafaţă plană, fără asperităţi 

pronunţate, neregularităţi, goluri, etc; 

- înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă granule de var nestinse. 

f) Execuţia stratului vizibil: 

- stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziţia ca şi a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm; 

- grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm; 

- gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat subţire de 1-3 mm de var şi adaos 

de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă; 

- gletul de ipsos executat pe suprafeţele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subţire de cca 

2-3 mm de pastă de ipsos; 

- gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, în cantităţi strict necesare, înainte 

de terminarea prizei ipsosului; 

- la tencuielile sclivisite, stratul vizibil se netezeşte cu drişca de oţel şi se execută numai din pastă de ciment; 

- în cazul execuţiei tencuielilor interioare la o temperatură exterioară mai mică de + 5 grade C, se vor lua măsurile speciale 

prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, indicativ C16-79. 

7. CONDIŢII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR ŞI RECEPŢIONAREA LOR 



Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, utilizarea tipurilor şi compoziţiei 

mortarelor indicate în proiect, precum şi aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă. 

Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi, dacă este cazul, în primele zile de la 

execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va arunca în apă. 

Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de şantier) în termen de 48 de ore 

de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în parte. 

Încercările de control în care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisă conduc la refacerea lucrărilor respective. Aceste 

cazuri se înscriu în registrul de procese verbale. 

Recepţia pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea: 

- rezistenţei mortarului, 

- numărului de straturi aplicate şi grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare 200 mp (se va verifica prin baterea de cuie 

în locuri mai puţin vizibile), 

- aderenţa la suport şi între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn în tencuială, apreciind sunetul 

obţinut), 

- planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată). 

Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse şi se efectuează înainte de execuţia 

zugrăvelilor şi vopsitoriilor. 

Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt: 

Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafaţa tencuită, forma muchiilor, a intrândurilor şi 

ieşindurilor, iar planeitatea suprafeţei se va verifica şi cu dreptarul (de 2 m lungime) orientat pe toate direcţiile. 

Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, împuşcături de var nestins, urme vizibile 

de reparaţii locale. 

Gradul de netezire al suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma). 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII 

 

1. GENERALITĂŢI 

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor, asemănătoare ca materiale şi 

tehnologie de execuţie şi sunt prezentate fiecare în subcapitole separate. 

Conţinutul subcapitolelor: 

a) Zugrăveli de var 

b) Zugrăveli culori de apă 

c) Vopsitorii de ulei 

d) Vopsitorii cu “Vinarom” 

e) Vopsitorii cu var lavabil 

 

2. MATERIALE 

Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. 

Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi normelor 

admise în România. 

 

3. LIVRAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR 

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. 



Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine 

posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse 

atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. 

Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în 

special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă 

între +7 şi +20 grade C. 

Standarde de referinţă: 

C3-76     – Normativ pentru execuţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 

C139-87 – Instrucţiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire 

C58-86  – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii 

 

4. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ZUGRĂVELILOR ŞI VOPSITORIILOR 

- Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli vor fi terminate lucrările de tencuire, gletuire, placaje, pardoseli reci (exclusiv 

lustruirea), instalaţiile electrice, sanitare şi de încălzire, inclusiv remedierile şi probele instalaţiilor; 

- În încăperile cu pardoseli din parchet, mochetă sau P.V.C., zugrăvelile se vor executa înaintea executării îmbrăcăminţii 

pardoselilor. Stratul suport al pardoselii va fi protejat contra umidităţii şi murdăririi; 

- Tâmplăria de lemn şi metalică trebuie să fie montată şi revizuită, cu excepţia drucarelor, şildurilor şi cremoanelor care se vor 

fixa după vopsirea tâmplăriei;  

- Ultimul strat al vopsitoriilor se aplică după terminarea completă a zugrăvelilor şi înainte de finisarea pardoselilor: raşchetare 

parchet, ceruirea p.v.c., lustruire marmură şi mozaic; 

 

5. PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR 

Suprafeţe tencuite sau de beton 

- În vederea finisării cu zugrăveli de var suprafeţele trebuie drişcuite cât mai fin, urmele de drişcă să fie puţin vizibile; toate 

eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate şi uscate. 

- În cazul suprafeţelor de beton toţi porii rămaşi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var, după ce bavurile şi 

dungile ieşinde au fost îndepărtate, iar petele de decofrol se vor freca cu piatră de şlefuit sau cu peria de sârmă.  

 

Suprafeţe gletuite 

- suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane şi netede, fără desprinderi şi fisuri; 

- toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi compoziţie cu a gletului; 

- după uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos) şi se curăţă de praf cu perii sau 

bidinele curate şi uscate. 

Suprafeţe de lemn 

- tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate eventualele degradări survenite în urma transportului sau montajului; 

- umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%, verificată cu aparatura specifică; 

- accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite, nichelate sau lăcuite din fabricaţie vor fi grunduite anticoroziv şi 

vopsite cu vopsea de ulei. 

Suprafeţe metalice 

- suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, grăsimi de orice fel, vopsea veche, noroi, etc. Rugina se 

îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă, şpacluri de oţel, hârtie sticlată sau soluţii decapante (ex: Feruginol). Petele de 

grăsime se şterg cu solvenţi adecvaţi, exclusiv petrol lampant şi benzină auto. 

- Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător vopselelor de ulei. 

 

6. CONDIŢII DE EXECUŢIE 

Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile prezentului caiet de sarcini. 

Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puţin +5 grade C 

în cazul zugrăvelilor şi cel puţin +15 grade C în cazul vopsitoriilor, regim de temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor 

şi cel puţin 8 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii după executarea lor. 

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă densă şi nici la un interval de timp mai mic de 2 ore de la încetarea ploii şi nici 

pe timp de arşiţă mare. 



Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va verifica dacă suprafeţele suport au umiditatea de regim: 3% 

pentru suprafeţele tencuite şi 8% pentru cele gletuite. În condiţiile de umiditate a aerului de până la 60% şi temperatura –15 .... – 20 

grade C, umiditatea de regim se obţine după 30 de zile de la tencuire şi 15 zile după gletuire. Umiditatea suprafeţelor suport se 

măsoară cu aparatură sau procedee specifice (ex: aparat “Hygromette” sau soluţie fenolftaleină 1%). 

Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 
0
 C, pentru 

evitarea condensării vaporilor. 

 

a) Zugrăveli cu lapte de var 

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind execuţia zugrăvelilor cu lapte de var (spoieli) ce se aplică la 

interiorul construcţiei pe pereţi şi tavane pe suprafeţe tencuite sau pe beton. 

Standarde de referinţă pentru materiale: 

 STAS 146-78  - var pentru construcţii 

 STAS 790-84  - apă pentru construcţii 

 STAS 545/1-80 - ipsos pentru construcţii 

 STAS 2710-70 - ulei tehnic de floarea soarelui 

 STAS 18-70  - ulei tehnic de in 

 STAS 1581/2-83 - hârtie pentru şlefuire uscată 

 STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic 

Specificaţii privind execuţia: 

- laptele de var este preparat din 1 parte var pastă gata stins şi 1,5 părţi apă (în volume) ce se amestecă până la omogenizare. 

Se adaugă laptelui de var amestecând continuu, ulei tehnic de floarea soarelui (sau similar) în proporţie de 1-2%. La 

zugrăvelile colorate se va adăuga pigmenţi în praf, până în nuanţa cerută, pentru care se va prezenta mostre, care se vor aviza 

de proiectant şi beneficiar. Cantitatea se va prepara pentru întreaga încăepere ce urmează a se zugrăvi; 

- compoziţia se va strecura înainte de întrebuinţare, prin sită fină (900 ochiuri / cm
2
) din sârmă de alamă, pentru reţinere de 

impurităţi, var nestins sau colorant; 

- spoielile (fără pigmenţi şi grăsimi) şi zugrăvelile de var se executăîn trei straturi; 

- primul strat, grundul, crează o suprafaţă uniformă ca porozitate, putere de absorbţie şi culoare. Se aplică la 2-3 ore de la 

terminarea lucrărilor pregătitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare; 

- zugrăveala (stratul 2 şi 3) se aplică cu aparate de pulverizare. Manual se aplică numai pe suprafeţe mici; 

- fiecare strat se aplică numai după uscarea stratului precedent; 

 

 

b) Zugrăveli culori de apă 

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind modul de preparare şi execuţia zugrăvelilor în culori de apă, 

preparate cu humă sau caolin, aplicate în interiorul construcţiilor la pereţi şi tavane în încăperi cu umiditate sub 60%, pe suprafeţe 

tencuite şi gletuite.  

Standarde de referinţă pentru materiale: 

 STAS 545/1-80 - ipsos pentru construcţii 

 STAS 4888-76 - caoliu spălat de Harghita 

 STAS 232/1-73 - caoliu spălat de Aghireş 

Norme interne ale producătorului: 

 STAS 790-84  - apă pentru construcţii 

 STAS 88-86  - clei de oase 

 STAS 89-86  - clei de piele 

 STAS 189-77  - săpun pastă pentru zugrăveli 

 STAS 1581/2-83 - hârtie pentru şlefuire uscată 

STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic 

Standarde seria 17 din Industria chimică – referitoare la: oxizi, pigmenţi, pământuri colorante şi decolorante etc. 

Specificaţii privind execuţia: 

- prepararea compoziţiei de zugrăvit trebuie să respecte întrutotul instrucţiunile producătorului care garantează produsul 

respectiv (atenţie la prepararea soluţiei cu humă, apoi a soluţiei de clei şi în final la realizarea amestecului omogen din aceste 

soluţii peste care se adaugă pigmenţi până la obţinerea nuanţei dorite); se preparaă concomitent şi soluţia de săpun (1 kg/16 

litri apă caldă – strecurată prin sită de 900 ochiuri/cm
2
); 

- se prepară cantităţi suficiente pentru zugrăvirea unei încăperi întregi; 

- compoziţia se strecoară prin sită de 900 ochiuri / cm
2
; 

- se aplică un prim strat de săpun, după care se fac reparaţiile necesare cu pastă de ipsos. După uscarea şi şlefuirea reparaţiilor 

se aplică un strat de soluţie de săpun pe porţiunile reparate; 

- se aplică compoziţia de zugrăveală în 3 straturi, pe întreaga suprafaţă; 

- soluţia de săpun şi primul strat de zugrăveală se aplică manual cu bidineaua, ultimele două aplicându-se obligatoriu 

mecanizat cu aparatul de pulverizat. Pe suprafeţe mici, acolo unde nu este posibil mecanizat, se poate aplica zugrăveala şi 

numai cu bidineaua; 

- compoziţia de zugrăveală, după ce a fost amestecată cu soluţia de clei se poate întrebuinţa până la 48 de ore de la preparare, 

întrucât se alterează în special vara. 



 

 

c) Vopsitorii cu vopsele de ulei 

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu 

„VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în exterior şi interior pe tâmplărie de lemn şi metal, balustrade, 

grile şi alte elemente metalice, etc.  

 

d) Vopsitorii cu „VINAROM” 

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu 

„VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încâperi cu umiditate relativă a aerului până la 60%, la pereţi 

şi tavane. 

Standarde privind execuţia: 

STAS 7359-89 - vopsea VINAROM, pe bază de poliacet de vinil în dispersie 

STAS 790-84  - apă pentru construcţii  

STAS 545/1-80 - ipsos pentru construcţii 

STAS 1581/2-83 - hârtie pentru şlefuire uscată 

Specificaţii privind execuţia: 

- vopsitoria cu vopsea VINAROM se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi gletuite cu glet de ipsos 

- această vopsitorie se realizează în următoarea ordine: 

- grund de vopsea VINAROM (½ vopsea + ½ apă) 

- vopsea VINAROM diluată aplicată în două straturi 

- prealabil se face verificarea gletului şi eventualele rectificări ale suprafeţelor 

- grundul se aplică numai manual, cu bidineaua sau pensula lată 

- celelalte două straturi se aplică numai mecanic, cu pistolul 

- înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat. 

 

e) Vopsitorii cu varuri lavabile de interior şi exterior 

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu varuri 

lavabile, producţie internă sau de import, aplicate la interior pe pereţi şi tavane, pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos, iar în exterior pe 

tencuieli gletuite cu glet de var sau de ciment. 

Standarde şi norme de referinţă pentru materiale, precum şi specificaţii privind execuţia sunt identice cu cele amintite 

la vopsitoriile cu VINAROM. 

Atenţie trebuie acordată: 

- procurării de varuri lavabile specifice pentru exterior şi specifice pentru interior; 

- pentru asigurarea consistenţei şi calităţii compoziţiei de lucru a vopselelor de var lavabil, se vor respecta întrutotul 

instrucţiunile producătorilor; 

- vopselele vor fi însoţite de certificatul de calitate precum şi de termenul de valabilitate al lor; 

- materialele şi soluţiile de adaos (pentru spaţii cu condiţii speciale de natură: umiditate, exterior, interior, etc) specifice 

fiecărui producător de var lavabil în parte vor fi introduse în compoziţia de lucru, respectând cu stricteţe instrucţiunile 

producătorului; 

Pregătirea suprafeţelor de tencuieli în vederea vopsirii cu var plastic: 

- curăţarea petelor şi îndepărtarea prafului 

- spălarea manuală cu apă a tencuielilor speciale din praf de piatră prelucrată 

- închiderea fisurilor şi a crăpăturilor 

- aplicarea unui strat de amorsaj de var lavabil de import 

- aplicarea manuală a 2-3 straturi de var plastic import cu respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor producătorului 

-  

7. CONDIŢII DE CALITATE ŞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin dirigintele de şantier): 

- îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport; 

- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie; 

- respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier; 

- recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora; 

- eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau condiţii de calitate vor fi refăcute sau 

remediate. 

Verificarea zugrăvelilor se va face prin: 

- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (ton de culoare uniform, fără pete, 

fără scurgeri, fără impurităţi înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi sau retuşuri care să distoneze cu tonul general, 

etc) 

- examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare uşoară. 

Verificarea vopsitoriilor se va face prin: 

- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (acelaşi ton de culoare pe întreaga 

suprafaţă, acelaşi aspect mat sau lucios pe întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, proeminenţe, scurgeri, băşici, 

aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc) 



- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea, şlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face 

prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport; 

- se verifică, de asemenea vizual, modul de vopsire al: ţevilor, radiatoarelor, etc (dacă acestea sunt vopsite cu vopseaua 

adecvată, dacă sunt vopsite şi pe suprafeţele lor ascunse, etc); 

- se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii şi zugrăveli) să se facă cu o delimitare clară (fără 

suprapuneri) şi rectilinie (fără ondulaţii, cu excepţia locurilor unde acestea sunt prevăzute explicit prin detaliile din proiect). 

 

EXECUŢIA PARDOSELILOR DIN PARCHET LAMINAT 

 

Verificări de calitate la parchet 

Dimensiunile pieselor de parchet : abaterile admisibile sunt conform STAS 228/1-80. 

Umiditatea stratului suport, mortar de ciment sau beton: maxim admis 3% . 

Menţinerea climatului din încăperi la temperatura de minimum 5 °C şi umiditatea relativă a aerului de maximum 65%. 

Planeitatea şi orizontalitatea pardoselii; abaterea maximă admisă este de ± 3 mm, în cazul planeităţii suprafeţei şi de ± 2 mm/m în 

cazul orizontalităţii pardoselii; 

Montarea la acelaşi nivel a lamelelor sau panourilor alăturate; 

Mărimea rosturilor dintre lamele sau panouri: în câteva puncte izolate, lăţimea maximă admisă a rosturilor este de 0,3 mm; 

Calitatea rindeluirii (nu se admit asperităţi la palpare); 

Parchetul laminat (preferabil de 8mm grosime) este asamblat peste o folie din polietilenă de 2mm grosime, aşternută peste stratul 

suport. În cazul încăperilor cu umeditate ridicată, se aşterne mai întâi o folie de celofan de 1mm grosime. 

Fixarea lamelelor pe suport (la sărituri de 30 cm nu se admite ca pardoseala să se mişte sau să scârţâie, în cazul prinderii cu şuruburi; 

în cazul lipirii cu adeziv, fără adeziv, la proba prin ciocănire uşoară cu un ciocan de zidar, sunetul trebuie să fie plin); 

 

Cerinţe faţă de parchet: 

 

Parchetul trebuie să fie igienic, antistatic, ecologic. 

Rezistentă la uzură; peste 10000 rotaţii, garanţie – peste 12 ani, rezistenţă la şocuri. Clasa AC4 

Culoarea va fi aleasă în conformitate cu acordul beneficiarului. 

Accesorii: 

folie polietilenă 

folie celofan (unde este cazul) 

plintă melaminată: cu fixare prin cleme( 4 pe plintă), cu fixare prin şuruburi în mod direct, 

cu fixare prin adezivi tip silicon, 

praguri trecere, praguri departajare pardoseli 

colţar - interior / exterior, 

legătură plintă, 

capăt plintă dreapta / stânga, 

cleme de fixare 

opritori uşă (unde este cazul) 

dibluri 

holtzşuruburi 

capace pentru holzşuruburi 

chit pentru umplerea rosturilor de până la 2mm la îmbinările dintre lamelele parchetului, prin întinderea unei paste obţinute din 

amestecul dintre chit şi rumeguş fin de lemn. 

Cerinţe faţă de chit: 

ecologic, fără miros, netoxic, pentru orice tip de lemn, uscarea în maxim 30 min. 

grund destinat acoperirii parchetului pentru lacuri 

existenţa rosturilor lângă pereţi 

adeziv pe bază de aracet – transparent la uscare, cu un consum specific de circa 

600g/25mp, 

adeziv silicon universal pentru etanşare, lipire, acoperirea unor spaţii mici, pentru 

prinderea plintelor de perete, acoperirea golurilor între plintă şi perete, între parchet şi 

tocul uşii. 

Adeziv vinilic 

Tip (clasă) 

Adeziv vinilic în dispersie apoasă 

Culoare Bej/maro închis (nuc) 

Aspect Pastă 

Vâscozitate Brookfield 100.000 cps 

Aplicare Numai pe suport, cu spatula cu dinţi mari 

Condiţii de aplicare 

 

Adeziv epoxi-poliuritanic 

Tip (clasă) Adeziv epoxi-poliuretanic 

Culoare Bej sau maro închis 

Aspect Pastă 



Vâscozitate Brookfield 80.000 cps 

Raport de catalizare A+B = 9,4 + 0,6 (în kg) 

Aplicare Numai pe suport cu spatula cu dinţi mari 

Condiţii de aplicare La temperatură mai mare de +10°C, dar nu mai mare de +30°C 

Umiditate relativă cca. 60% 

NOTĂ 

Umiditatea suportului Pe bază de ciment: max 2% 

Pe bază de anhidride: max 0,5% 

(După indicaţia higrometrului cu carbid) 

Umiditatea lemnului Între 9 şi 11% 

Ambalaj Recipiente (A+B) de 5 kg şi 10 kg 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Tâmplărie din profile din p.v.c.:  

Caracteristicile tehnice şi de calitate ale ferestrelor trebuie să se înscrie în limitele impuse  de standardele româneşti: STAS   

8282-80: „Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Fereste metalice. Condiţii tehnice generale şi de calitate.” şi de Ghidul 

pentru Agrementarea Tehnica a Ferestrelor - GAT 009/1995. 

Accesorii:  

Accesoriile normale (mânere, cremoane, foarfeci) vor fi cele originale ale producătorului de tâmplărie); 

Rezistenţa la acţiuni exterioare: 

 

PERMEABILITATEA LA AER: 

mai mare decât valoarea minimă din STAS 6472/7 Ramin = 41,0 x 10
2
 x v

2
 x Ronec 

PERMEABILITATEA LA APA ŞI CONDENS:  

se vor respecta valorile din STAS-urile 6472/2; 6472/4 + NP 200 (cantitatea de apă rezultată din condens în sezonul rece trebuie să 

fie mai mică decât cea care se poate evapora din structură în sezonul cald) şi GAT 009/1995 

PRESIUNEA VÂNTULUI 

tâmplăria exterioară va rezista la presiunile standardizate pentru regiunea amplasamentului, dar minimum, 1000Pa (STAS 10101/20 

şi GAT 009/1995); 

COEFICIENTUL DE TRANSFER TERMIC 

la tâmplăria exterioară, coeficientul de transfer termic total minim va fi: 2,5 w/m
2
 k *STAS 12057/83 şi GAT 009/1995) 

COEFICIENTUL DE INFILTRATIE 

- la tâmplăria exterioară va fi de 0,2 – 0,3 x 10
4 
 m

3
 (m.s.Pa); 

- se va asigura un număr de schimburi orar de aer cuprins între 6-10 volume/oră. 

IZOLARE ACUSTICA 

- minim 30 dBA la fatade (STAS 6691; 6161/1-4; C 125 şi GAT 009/1995) 

MOSTRE Şi TESTĂRI 

Vor fi prezentate mostre conform cerinţrlor specifice  cuprinse în CSGA punctul 3. Mostre realizate pe şantier: panouri caracteristice 

de uşi şi vitrină, echipate complet cu geam şi feronerie 

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 

Livrarea materialelor şi produselor se va face conform cerinţrlor specifice  cuprinse în CSGA punctul 4.  

Elementele de tâmplărie din PVCse livrează în containere pentru transportul tâmplăriei din P.V.C., care asigură menţinerea calităţii în 

timpul transportului şi manipulării. 



Ferestrele şi uşile din PVC se depozitează în dispozitivele în care au fost transportate, pe cât posibil în încăperi închise, ferite de 

radiaţiile solare şi intemperii. 

La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de căldură, a căror temperatură depăşeşte 60
o
C. 

Tâmplăria se livrează cu toate accesoriile necesare (mânere,  cremoane, foarfeci, etc.); 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

Execuţia se va face conform proiectului şi detaliilor furnizorului de sistem, în concordanţă cu prescripţiile caietului de sarcini, ţinând 

cont de normativele specifice acestei categorii de lucrări şi de prescripţiile tehnice în vigoare. 

Montajul se va face numai de către firme specializate agregate de furnizorul şi executantul sistemului (furniturii). 

Furnizorul va întocmi programul de asigurare a calităţii furniturii pentru tâmplărie, care va fi urmărit de antreprenor şi proiectant. 

Se vor respecta de asemenea condiţiile generale din CSGA punctul  5. 

Operaţiuni pregătitoare GENERALE 

Verificarea lucrărilor ce trebuie să fie complet terminate înainte de montarea tâmplăriei 

- realizarea şi recepţionarea zidăriilor şi pereţilor în care urmează a se monta uşile; 

- asigurarea golurilor (spaleţilor) la dimensiunile tocului tâmplăriei plus lufturile de montaj; 

- verificarea pieselor înglobate, a diblurilor, etc. 

- realizarea şi recepţionarea tencuielilor interioarelor; 

- pregătirea golurilor în zidărie pentru fixarea praznurilor la tâmplăria metalică; 

- verificarea dimensiunilor golurilor. 

Dacă situaţia constatată nu este conformă cu prevederile din proiect, se va solicita reexaminarea soluţiei de către proiectant. 

Verificarea tâmplăriei : 

Se referă la: aspect, etanşeitate, rezistenţă şi funcţionalitate: 

- dimensiunile tâmplăriei şi rigurozitatera rectangularităţii tocului; 

- forma muchiilor şi fetelor (stirbituri, crestături şi zgarieri în profunzime, crăpături, etc); 

- corecta montare în balamale foilor de uşi; 

- planeitatea cercevelelor şi perfecta suprapunere a lor în falturile tocului pe tot conturul acestora cu respectarea lufturilor în 

falţuri; 

- corecta montare a elementelor de închidere-blocare; 

Curăţirea suprafeţelor şi conturului golului, verificarea pieselor înglobate, a diblurilor, etc. 

Tehnologia de execuţie tâmplărie din p.v.c. 

Montajul se va face numai de către firme specializate agreate de furnizorul şi executantul sistemului (furniturii). 

 In lista de cantitati este inclusa si desfacerea tamplariei existente din lemn, fara recuperarea materialului, transportul acesteia 

in curtea Colegiului, la dispozitia beneficiarului pentru a putea fi transportata la locul de depozitare stabilit. 

Punerea în operă se face conform detaliilor din proiect însuşite de proiectant şi beneficiar şi a prescripţiilor tehnice a ale 

producatorului şi tinând cont de normele tehnice specifice în vigoare.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



SPECIFICAŢII TEHNICE MOBILIER PAL 
 
1 Birou cu urmatoarele caracteristici: 

Dimensiuni blat: lungime1400-1600mm , Latime 780mm , 

Inaltime 730-780mm corp cu 3-5 sertare si cu inchidere de 

securizare 

- corp pentru unitate calculator 800 x 780 Inaltime 730-

780mm  

- corp colţ 780 x 780 Inaltime 730-780mm  

- Culoarea biroului va fi aleasaimpreuna cu beneficiarul 

conform paletarului de culori al furnizorului. 

din PAL dublu melaminat de minim 30 mm grosime cu cant 

ABS de 2 mm   

 

2 buc. 

 
(sau echivalent) 

2 Birou cu urmatoarele caracteristici: 

Dimensiuni blat: lungime1400-1600mm , Latime 780mm , 

Inaltime 730 -780mm corp cu 3-5 sertare si cu inchidere de 

securizare 

- corp pentru unitate calculator 800 x 780 Inaltime 730-

780mm  

din PAL dublu melaminat de minim 30 mm grosime cu cant 

ABS de 2 mm   

- Culoarea biroului va fi aleasaimpreuna cu beneficiarul 

conform paletarului de culori al furnizorului. 

 

1 buc 

 
(sau echivalent) 

3 Corp suspendat cu urmatoarele caracteristici : 

Dimensiuni : lungime1200-1600mm , Latime (adancime) 450-

600 mm , Inaltime 600 -1000 mm 

din PAL dublu melaminat de minim 18 mm grosime cu cant 

ABS de 2 mm  . Margini vizibile dublate in ton cu birourile, 

- Culoarea biroului va fi aleasaimpreuna cu beneficiarul 

conform paletarului de culori al furnizorului. 

 

2 buc 

 
(sau echivalent) 

4 Cuier din PAL pentru 3 persoane ( 6 carlige)  

 Latime 600-1000 mm , Inaltime 1200-1600  mm 

din PAL dublu melaminat de minim 18 mm grosime cu cant 

ABS de 2 mm  . Margini vizibile dublate in ton cu birourile, 

- Culoarea biroului va fi aleasaimpreuna cu beneficiarul 

conform paletarului de culori al furnizorului. 

 

1 buc 

 
(sau echivalent) 

5 Scaun rotativ cu cotiere si spatar inalt pentru birou cu 

urmatoarelecaracteristici: 

- Dimensiuni: 
Inaltime sezut reglabila. Cursa minima 8 cm  

Inaltime minima sezut 42 cm  

Latime sezut minim 45cm  

- Sa aiba mecanism de balans 

- Sezutul si spatarul tapitate cu stofa 

- Sa posede un design erogonomic 

- Culoarea/combinatia de culori a tapiterieiva fi aleasa 

impreuna cu beneficiarul conform paletarului de culori 

al furnizorului. 

3 buc. 

 
(sauechivalent) 

6 Scaunpentruvizitator cu urmatoarelecaracteristici: 

- Cadru metalic negru 

- Sezut si spatar tapitate cu stofa 

- Suprapozabil. 

- Inaltime aproximativ 83 cm 

- Latime maxim 54cm 

- Inaltimesezut minim 45cm 

- Culoarea tapiteriei va fi aleasa impreuna cu 

beneficiarul conform paletarului de culori al 

furnizorului. 

2 buc. 

 
(sauechivalent) 



 

Obiectiv:  AMENAJARE BIROU ACTE STUDII 
 

LISTA 
 

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 
 

Obiect: 01 AMENAJARE BIROU ACTE STUDII 
 

Categorie: 01 ARHITECTURA 
 

[ ron ] 

  Nr. Capitol lucrari U/M   Cantitatea Pretul unitar Valoare 

 

Crt. Simbol 
 

 
 

a)materiale 
 

 
 

Denumire resursa 
 

 
 

b)manopera 
 

 
 

Observatii 
 

 
 

c)utilaj 
 

 
 

Corectii 
 

 
 

d)transport 
 

 
 

Liste Anexe 
 

 
 

Total(a+b+c+d) 
 

  1 RPCT33A1     82 MP           12,98     

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *                                                            

  
                                                       

 

2 RPCK45C      02 MP         

 

26,80 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, PE SUPORT SAU FARA 
SUPORT TEXTIL, MOCHETA, ETC.         

  

  
                                                       

 

3 RPCT01A1     82 MP         

 

16,00 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN CARAMIDA PE MUCHIE IN SUPR.SUB   10 
MP *                        

  

  
                                                       

 

4 TRB05B25     82 TONE       

 

1,50 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 
25 KG DISTANTA 50M            $ 

  

  
                                                       

 

5 RPCT12B1     82 MP         

 

92,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII                                               

  
                                                       

 

6 CF08B        02 MP         

 

92,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR 
ELEM DE BET                

  

  
                                                       

 

7 RCSR08A      02 MP         

 

92,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VINACET, LA INT./EXT., 2STR., 
PE TENCUIELI EXIST.     

  

  
                                                       

          L:LRC68  -M   :6104666     -VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR   

 

8 CD22A        02 MP         

 

26,80000 
  



 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

TAVANE SUSPENDATE CU PLACI DE 600 X 600 MM PE CAROIAJ                                                  

  
                                                       

          L:LC23A  -0007:5817719     -SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 10X  60 GR. 5.8 S 6220   

          L:LC27C  -M   :2612120     -PLAF.FALS ARMSTRONG TEXTURA CORTEGA TIP MINABOARD  

          L:LC41A  -0003:8558112     -TIRANT-TIJA CU BUCLA  375 MM   

 

9 CK23A        02 MP         

 

10,94000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC PANA LA 1,00MP INCLUSIV                                             

  
CU GEAM TERMOPAN ANTIEFRACTIE   4.4.2 şi low-E                                

          L:LC33D  -M   :N-00137     -FERESTRE DIN PVC PROFIL RAMPLAST GEAM ANTIEFRACTIE   

 

10 CK12B        02 MP         

 

4,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

USI MET.UN CANAT SUPR.TOC  7-15 MP INCL.DIN PROF.OL, CU ARMAT.SI ACCESORII 
IN ZID.DE ORICE NATURA    

  

  
                                                       

          L:LC08   -M   :N-00354     -USA METALICA ANTIEFRACTIE   

 

11 RPCK01B      02 MP         

 

26,80000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

REPARARE STRATULUI SUPORT PTR.PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR DE CIMENT 
MARCA M100-T 3 CM GROSIME          

  

  
                                                       

 

12 CG37A        02 MP         

 

26,80000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR    min 8 mm clasa AC4 trafic intens    inclusiv 

accesorii   ( plintă , colţare, folie , etc.)                                                                
  

  
                                                       

 

  

 

13 YB01         82 LEI        

 

*********** 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA MUTAT DULAPURI METALICE                                        

  
                                                       

 

14 YC01         82 LEI        

 

********** 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

PROCURARE BIROURI si scaune   conform specificaţii tehnice                                                                             

  
                                                       

 

15 6308042         MP         

 

17,50000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

JALUZELE VERTICALE TEXTIL CU MONTAJ                                                                    

  
                                                       

 

16 N-00413         BUCATA     

 

1,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MASCA LAVOAR MALDIVE                                                                                   

  
                                                       

 

17 CK22B        02 MP         

 

16,00000 
  



 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

GLASVANDURI PROF.ALUMINIU DIN PANOURI FIXE MONTATE LA NIVELUL PARDOSELII 
PE STRUCTURA METALICA       

  

  
vitrina din profile aluminiu cu geam conex 3.3.2 sablat      

 

18 CK45A asimilat BUCATA     

 

1,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

USA DIN GEAM SECURIZAT  PROF AL. 2,45MX 0,95M                                                      

  
                                                       

 
Cheltuieli directe  

 
   

 
Alte cheltuieli directe           

 
  C.A.S.  

 
   

 
  C.A.S.S.  

 
   

 
  Aj.somaj  

 
   

 
  Acc. munca, boli profes.  

 
   

 
  Contr.Concedii Medicale  

 
   

 
  Fond garantare salarii  

 
   

 
TOTAL CHELT. DIRECTE           

 
Cheltuieli indirecte         Io =        % x To           

 
Profit                       Po =        % x (To+Io)           

 
TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po         

 
              

 

 

 

Obiectiv:  AMENAJARE BIROU ACTE STUDII 
 

LISTA 
 

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 
 

Obiect: 01 AMENAJARE BIROU ACTE STUDII 
 

Categorie: 02 INSTALATII ELECTRICE 
 

[ ron ] 

  Nr. Capitol lucrari U/M   Cantitatea Pretul unitar Valoare 

 

Crt. Simbol 
 

 
 

a)materiale 
 

 
 

Denumire resursa 
 

 
 

b)manopera 
 

 
 

Observatii 
 

 
 

c)utilaj 
 

 
 

Corectii 
 

 
 

d)transport 
 

 

 
Liste Anexe 

 

 
 

Total(a+b+c+
d)  

  1 RPCU11A1     82 M            56,00000     

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR 
VAR SI ADAOS CIMENT     

  

  
                                                       

 

2 RPEA05B      99 M          

 

56,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU 
D=16 - 25 MM        

  

  
                                                       

          L:EL09   -M   :6704359     -TUB PVC FLEXIBIL DN  16    S 8399   



 

3 RPEF02C      99 BUCATA     

 

4,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONT.LAMPI FLUORESCENTE CU UNUL SAU MAI MULTE TUBURI INCLUS.DISP.SUSTINERE,TIP 
FIRI                  

  

  
                                                       

          L:EL21B  -M   :N000035     -CORP DE IL FIRI 4X18W   

 

4 EA16C1       82 BUCATA     

 

8,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16                                            

  
                                                       

          L:12020  -0003:7319046     -DOZA PT.TEVI DE INSTALATII    DN    1/2  TOLI   

 

5 RPEB12B      99 M          

 

106,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

DEM.COND.EL.FIXE PT.EXEC.MIJL. MONT.APARENT SAU MASCAT IN TUB/TV.PROT,AER/ 
ZID,S=1X4 LA 1X6 MMP      

  

  
                                                       

 

6 RPEB04C      99 M          

 

54,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONT.CONDUCT.PT.CURENTI SLABI,INTRODUSI IN TUB SAU ELEM.DE PROT.IP,IPE,PEL SAU 
TV.OL,SECT=2X1,0 MMP  

  

  
                                                       

          L:EL11B  -0021:4831251     -CONDUCTOR     TCYR        2X  1,2              S. 4037   

 

7 RPEB03B      99 M          

 

76,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONT.CORDOANE CU.CU IZOL.PVC,SIMB.MYYM,CU 2-3 COND CU,PE ZID 
TENCUIT,INCL.DOZE+LEGAT.,S=2X1 MMP      

  

  
                                                       

          L:EL11A  -0245:4827061     -CONDUCTOR  CUPRU EXECUTIE MIJLOCIE MYYM 3 X 2,5 MMP   

 

8 RPEB04C      99 M          

 

37,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONT.CONDUCT.PT.CURENTI SLABI,INTRODUSI IN TUB SAU ELEM.DE PROT.IP,IPE,PEL SAU 
TV.OL,SECT=2X1,0 MMP  

  

  
                                                       

          L:EL11B  -M   :113         -CABLU FTP CAT 5E   

 

9 RPEE01A      99 BUCATA     

 

2,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI,INTRERUP.UNI/BIPOLARE DE 10-
25A,CONS.NORM,ETANSE,CARCASA MET,PORTELAN 

  

  
                                                       

          L:EL03   -M   :731898.     -DOZA DE APARAT   

          L:EL18B  -M   :9005401     -INTRERUPATOR CUMPANA ST, 250V, 10A   

 

10 RPEE03A      99 BUCATA     

 

8,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-DUBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN 
AMINOPLAST,BACHELITA    

  

  
                                                       

          L:EL03E  -M   :731898.     -DOZA DE APARAT   

          L:EL18D  -0124:5536236     -PRIZA MONOBLOC ST DUBLA SIMB 158       250V 10A  NI3185   

 

11 RPEE03A      99 BUCATA     

 

4,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-DUBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN 
AMINOPLAST,BACHELITA    

  

  



                                                       

          L:EL18D  -M   :9100208     -PRIZA INTERNET RJ45   

 

12 ATB03B       82 BUCATA     

 

2,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN PRIZA CU:BUTUC FILETAT SI 
TEACA DE PROTECTIE        

  

  
CONTACT MAGNETIC                                       

          L:12531  -M   :9100016     -CONTACT MAGNETIC   

 

13 ED12A1       82 BUCATA     

 

2,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA,GONG,SONERIE)TIP...                                               

  
montaj  SIRENA DE INTERIOR                             

 

14 ED10K1       82 BUCATA     

 

2,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONTAT BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,ACTION.LA DIST.CARCASA 
MET.ET.DIBLU MAT.PL.               

  

  
montaj  BUTON PANICA                                   

 

15 EC06A1       82 M          

 

24,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 
CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP.*   

  

  
                                                       

          L:12007  -M   :4816249     -CABLU ALARMA 2X0.5 + 6X0.22   

 

16 ED15A1       82 BUCATA     

 

2,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

BATERIE (GRUP) ACUMULATORI CU PLACI DE PLUMB DE 4 SAU 6 V SI ... AH                                    

  
                                                       

          L:12014  -M   :9000041     -ACUMULATOR12V/7AH   

 

17 ED02D        99 BUCATA     

 

2,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

APARAT DE 
COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,PRIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,P.GIPS
CAR.,+DOZA AP  

  

  

                                                       

 

18 VC17XA       93 BUCATA     

 

2,00000 
  

 
 

Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% 

 

Sp.uti: 0,00% 
  

MONTAJ APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU                                                             

  
                                                       

 
Cheltuieli directe  

 
   

 
Alte cheltuieli directe           

 
  C.A.S.  

 
   

 
  C.A.S.S.  

 
   

 
  Aj.somaj  

 
   

 
  Acc. munca, boli profes.  

 
   

 
  Contr.Concedii Medicale  

 
   

 
  Fond garantare salarii  

 
   

 
TOTAL CHELT. DIRECTE           

 
Cheltuieli indirecte         Io =        % x To           

 
Profit                       Po =        % x (To+Io)           

 
TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po         



 
              

 

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)    
 

   
   

  Executant   
 

   
   Obiectiv  AMENAJARE BIROU ACTE 

STUDII 
 

   

     Obiect  AMENAJARE BIROU ACTE 
STUDII 

 
   

   

 

   

 LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE UTILAJE 

SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE 

Nr. Cod U/M 
Cantitatea 

Pretul 
unitar 

Valoarea Fisa tehnica 

Crt. Denumirea 
 

  
(exclusiv 

TVA) atasata 

 
Furnizorul(denumire,adresa,telefon,fax)    

   a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj         

 
01      BUCATA     2,00 

  
 

 
CAMERA DOME INTERIOR, IR                                       

 
 

02    BUCATA     2,00 
  

 
 

BUTON PANICA                                                    
 

 
03   BUCATA     2,00 

  
 

 
YALA ELECTROMAGNETICA                                          

 
 

04     BUCATA     1,00 
  

 
 

TASTATURA                                                       
 

 
05      BUCATA     3,00 

  
 

 
DETECTOR PREZENTA PIR, SUPORT INCLUS                           

 
 

06      BUCATA     1,00 
  

 
 

SIRENA DE INTERIOR                                              
 

 
07     BUCATA     2,00 

  
 

 
LENTILA 6X15MM                                                  

 
 

08 BUCATA     2,00 
  

 
 

DETECTOR OPTIC DE FUM SI TEMP ADRESABIL                        
 

 
09    BUCATA     2,00 

  
 

 
APARATE DE CLIMATIZARE 12000 BTU                               

 

      
  

Total 
P: 

  
  

   
 

   : 0,00 

 
   

   
                                                OFERTANT    
  

 

 

 

 

 

 



    

 
Obiectiv: AMENAJARE BIROU ACTE STUDII 

 

CENTRALIZATORUL 
 

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 

 01 AMENAJARE BIROU ACTE STUDII 

Nr. 
Nr. 

cap./subcap   Valoarea 

crt. deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari exclusiv TVA 

 
pe obiect 

 
 ron  

 
0 1 2 3 

1 I. Lucrari de constructii     

1 1 01ARHITECTURA     

    TOTAL cap. I     

2 II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice     

2 1 02INSTALATII ELECTRICE     

    TOTAL cap. II     

3 III. Procurare echipamente, dotari     

3 1 
a)Utilaje si echipamente tehnologice, cu 
montaj 

    

    TOTAL cap. III     

    TOTAL valoare (exclusiv TVA)     

  
Taxa pe valoarea adaugata 

  

  
Total valoare (inclusiv TVA) 

  

     
                                                                                    
OFERTANT   

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Nicu Nistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


