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UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

 

 

 

 

       AVIZAT, 

                   DECAN, 

        Prof.dr.ing. Nicolae HURDUC 
 

 

CAIET DE SARCINI  

PRIVIND  LUCRĂRI DE IGIENIZARE CAI DE ACCES-CH 

 

Cap. 1. DATE GENERALE 

 

1.1. Denumirea lucrării: LUCRĂRI DE IGIENIZARE CAI DE ACCES-CH. 

1.2. Amplasament: Lucrările se execută la imobilul CH (corpul P+4 si Hol Central) 

aparţinând Universităţii Tehnice"Gheorghe Asachi" Facultatea de Inginerie Chimică și 

Protecția Mediuluivdin Iaşi, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron  nr. 73 

 

Cap. 2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru participarea la 

procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica şi constituie ansamblul cerinţelor pe 

baza cărora se elaborează oferta  financiară şi cea tehnică de către fiecare ofertant. Caietul de 

sarcini conţine specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.           
Caietul de sarcini cuprinde denumirea prescripţiilor tehnice care definesc 

caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţa şi siguranţă, 

dimensiuni, sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, 

etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau 

altele asemenea. 

     Totodată, caietul de sarcini cuprinde detalierea modului de realizare a lucrărilor, a 

condiţiilor generale şi specifice la execuţia acestora, precum şi condiţiile tehnice minime 

eliminatorii. Ofertantul va detalia la solicitarea achizitorului orice cerinţă/condiţie impusă prin 

Caietul de Sarcini. 

Lista lucrărilor cu cantităţile acestora sunt prezentate în Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezentul Caiet de sarcini. 

 

Cap. 2.1. DESCRIEREA SI MODUL DE REALIZARE AL  LUCRARILOR 

 

2.1.1. Generalităţi 

 

La clădirea Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului sunt necesare lucrări: 

- Igienizare căi de acces în imobilul CH  

- Toate operaţiunile se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor, normativelor, 

prescripţiilor, fişelor tehnologice, legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, a 

instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a legislaţiei pentru situaţii 

de urgenţă în vigoare. 
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- Programarea execuţiei lucrării (data şi ora) se realizează cu consultarea reprezentanţilor 

beneficiarului. 

-  Transportul sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor de la mijlocul de transport la locul 

lucrării se va face de către formaţia de lucru; 

-  Se va lucra cu mijloace de muncă manuale sau mecanizate şi cu unelte obişnuite prevăzute 

pentru executarea, verificarea şi repararea instalaţiilor tehnico-sanitare şi instalaţiilor electrice 

de joasa tensiune. 

Eventualele relevee necesare elaborării ofertei se vor întocmi de către ofertant în urma 

vizitării amplasamentului.   

  

 

 

2.2.1 Realizarea lucrărilor  

 

1.Zugrăveli interioare cu var lavabil 

 

 Caracteristici generale – varul special pentru interior  pe bază de copolimeri vinilinici 

cu aspect catifelat au următoarele calităţi :  

- acoperire foarte bună; 

- alb imaculat; 

- lavabil; 

- permeabilitate ridicată ce permite peretelui să respire; 

- dilatare optimă; 

- aplicare uşoară; 

Caracteristici tehnice : 

- aspectul peliculei : gros-opac; 

- diluant: apă; 

- uscare la suprafaţă : 5 - 10 min; 

- uscare în profunzime : 2 - 4 ore; 

- al treilea strat : 4 – 6 ore; 

Modalităţi de aplicare : 

 Varul plastic se va aplica cu ruloul, aceasta presupunând o diluare a varului cu apă în 

proporţie de 15 – 20%. 

 Primul strat poate fi mai diluat pentru uşoara penetrare în porozitatea suportului. Se 

amestecă cu grijă, adăugând lent apa până vâscozitatea de aplicare este cea dorită. 

 Nu se aplică produsul la o temperatură mai mică de 5oC. Instrumentele folosite 

trebuie spălate imediat după utilizare. 

 Etape indicate : 

- suprafeţele trebuie să fie bine uscate, fără praf şi impurităţi de orice fel, 

inclusiv cimentul; 

- trebuie eliminată umiditatea din suprafaţa ce urmează a fi finisată; 

- se aplică un strat de fixator izolant pe bază de apă sau de trolient, creşte 

aderenţa, elimină praful şi reduce consumul de var; 

- trebuie evitat curentul – ferestrele deschise trebuie acoperite cu folii din plastic; 

- toate activităţile de montare a instalaţiilor, montajele ce presupun medii umede 

sau executarea şapelor trebuie să fie încheiate. 
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2.  Zugrăveli exterioare cu var lavabil decorativ 

 

 Caracteristici generale – varul special pentru  exterior pe bază de copolimeri vinilinici   

are următoarele calităţi :  

- acoperire foarte bună; 

- lavabil; 

- permeabilitate ridicată ce permite peretelui să respire; 

- dilatare optimă; 

- aplicare uşoară; 

Caracteristici tehnice : 

- aspectul peliculei : gros-opac; 

- diluant: apă; 

- uscare la suprafaţă : 5 - 10 min; 

- uscare în profunzime : 2 - 4 ore; 

- al treilea strat : 4 – 6 ore; 

Modalităţi de aplicare : 

 Varul plastic se va aplica cu ruloul, aceasta presupunând o diluare a varului cu apă în 

proporţie de 15 – 20%. 

 Primul strat poate fi mai diluat pentru uşoara penetrare în porozitatea suportului. Se 

amestecă cu grijă, adăugând lent apa până vâscozitatea de aplicare este cea dorită. 

 Nu se aplică produsul la o temperatură mai mică de 5oC. Instrumentele folosite 

trebuie spălate imediat după utilizare. 

 Etape indicate : 

- suprafeţele trebuie să fie bine uscate, fără praf şi impurităţi de orice fel, 

inclusiv cimentul; 

- trebuie eliminată umiditatea din suprafaţa ce urmează a fi finisată; 

 

 

3. Tencuieli 

Generalităţi : 

Prevederile prezentului capitol se referă la reparatiile tencuielilor drişcuite pe pereţi şi 

pe tavane, precum şi la tencuielile exterioare drişcuite şi speciale : simili-piatră, 

buciardate, pieptănate, utilizate la clădiri de locuinţe şi social cultural. 

Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de 

execuţie, prevăzută în prescripţiile tehnice, pregătirea suprafeţei suport, utilizarea 

tipului şi compoziţiei mortarului indicat în normele tehnice în vigoare, precum şi 

aplicarea straturilor succesive fără depăşirea grosimilor maxime prevăzute în 

prescripţii; de asemenea este necesar de a se urmări aplicarea măsurilor de protecţie 

împotriva uscării forţate (de ex. vânt, însorire), spălări prin ploaie. 

      După executarea reparatiilor tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecţia 

suprafeţelor proaspăt tencuite, până la întărirea mortarului, de urmăroarele acţiuni : 

- umiditate mare, care întârzie întărirea mortarului şi îl alterează; 
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- uscarea forţată, care provoacă pierderea bruscă a apei din mortarul de pe 

suprafaţa tencuită, uscare care poate proveni din curenţi de aer, expunerea îndelungată 

la razele soarelui, supraîncălzirea încăperilor. 

Recepţia calitativă a tencuielilor  

                        Tencuielile fiind lucrări destinate – în general – a rămâne vizibile, 

calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând, chiar după 

terminarea întregului obiect şi în consecinţă nu este necesar a se încheia procese 

verbale de lucrări ascunse; 

Este interzis a se începe executarea oricăror lucrări de tencuire, înainte ca suportul, în 

întregime sau succesiv, pentru fiecare porţiune ce urmează a fi tencuită, să fi fost 

verificat şi recepţionat conform instrucţiunilor pentru verificarea şi recepţionarea 

lucrărilor ascunse. 

      Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual de către comisia de 

recepţie, cercetând suprafaţa tencuită, forma muchiilor, scafelor şi a profilurilor. 

Suprafeţele netencuite trebuie să fie uniforme ca prelucrare, să nu aibă denivelări, 

ondulaţii, fisuri. Suprafeţele tencuite nu trebuie să prezinte crăpături, porţiuni 

neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu tâmplăria. 

      Verificarea planeităţii suprafeţelor tencuite se va face cu un dreptar de 2 m 

lungime, prin aşezarea acestuia în orice direcţie pe suprafaţa tencuită şi măsurarea 

golurilor între dreptar şi tencuială. 

Verificarea verticalităţii şi orizontalităţii suprafeţelor şi a muchiilor, se face cu 

dreptarul, polobocul şi cu firul cu plumb. Abaterile nu trebuie să depăşească pe cele 

admisibile. Grosimea stratului de tencuială se va verifica prin baterea unor cuie în 

zonele respective sau prin sondaje speciale, care se fac în locurile mai puţin vizibile, 

pentru a nu strica aspectul tencuielilor prin reparaţii ulterioare. 

Aderenţa straturilor de tencuială la stratul suport se va verifica în general numai prin 

ciocnirea cu un ciocan de lemn : un sunet de “gol” arată desprinderea tencuielilor şi 

necesitatea de a se reface întreaga suprafaţă dezlipită, în cazuri speciale, aderenţa la 

support a tencuielilor se va face şi prin extrageri de carote din tencuială. 

 

 

2.2.2. Realizarea lucrărilor de protecţie şi curăţenie aferente 

 

 Elementele şi finisajele existente la care nu se intervine vor fi protejate pe tot 

parcursul execuţiei lucrărilor. Operaţiile de protecţie şi curăţenie vor fi incluse în 

cheltuielile indirecte ale executantului.  

 Pe timpul execuţiei lucrărilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu se va 

interveni în nici un fel asupra altor categorii de instalaţii din clădire şi nici nu se va afecta sub 

nici o formă funcţionalitatea acestora.  

 După terminarea lucrărilor, executantul va preda “la cheie” reparaţia executată, ce 

implică îndepărtarea tuturor materialelor rezultate din demolări şi alte operaţiuni realizate 

precum şi efectuarea curăţeniei în toată zona afectată de lucrări. 
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Cap. 3. CONDITII GENERALE LA EXECUTAREA LUCRARILOR 

 

- Prestatorul va respecta condiţiile specificate (autorizări, instruiri, dotări, lucrători, condiţii 

tehnico-organizatorice de execuţie a lucrărilor etc.) de legislaţia in vigoare, convenţiile de 

exploatare, la executarea lucrărilor, autoritatea contractantă nefiind responsabilă de încălcarea 

acestora de către prestator. 

- Masurile tehnico-organizatorice în vederea admiterii la lucrări vor fi realizate conform 

precizărilor din convenţia de lucrări care se va încheia între autoritatea contractantă şi 

prestator. 

- Termenul de execuţie a lucrărilor va fi de 15.09.2017. 

- Garanţia pentru lucrările executate va fi de minim 24 luni. 

 

3.1. Condiţii privind securitatea şi sănătatea în muncă, situaţiile de urgenţă (S.U.)  şi  

protecţia mediului 

 

3.1.1. Condiţii privind securitatea şi sănătatea in muncă 

Prestatorul va prezenta în cadrul documentelor de calificare şi următoarele : 

- Instrucţiuni specifice proprii de securitatea şi sănătatea muncii; 

- Planul de propriu de securitate şi sănătate a muncii. 

- La toate zonele de lucru aflate în apropierea  instalaţiilor electrice sub tensiune, se vor 

respecta indicaţiile date de emitent o data cu emiterea autorizaţiei de lucru. 

Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii 

sunt Inspectoratele Teritoriale de Munca din cadrul Inspecţiei Muncii. 

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor acte normative: 

-Legea Securităţii şi Sănătăţii în Munca nr.319/2006; 

-HG nr.1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, modificată şi completată cu H.G. 

955/2010; 

-HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

-HG nr.1136/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice; 

-HG nr.622/21.04.2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţa a produselor 

pentru construcţii; 

-HG nr.115/05.02.2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor 

individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea pe piaţa; 

-HG nr.971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de 

sănătate la locul de muncă; 

-HG nr.1091/01.10.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate la locul de munca; 

-HG nr.1051/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 

manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; 

-HG nr.300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 

temporare sau mobile; 

 La începerea execuţiei lucrărilor, prestatorul va întocmi un program de lucrări în baza 

căruia se va emite forma organizatorică de execuţie a lucrării. 

            Prestatorului îi revine răspunderea integrală pentru : 

-respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;  

-asigurarea corectitudinii şi calităţii lucrărilor conform fişelor tehnologice şi a tuturor  

reglementarilor în vigoare care stau la baza execuţiei acestora. 



 6 

 

3.1.2. Condiţii privind  Situaţiile de Urgenţă. 

 

Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii 

sunt Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă local şi Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

Lucrările se vor executa cu respectarea actelor normative in vigoare in vederea evitării 

producerii de incendii sau extinderea eventualelor incendii: 

      ▪    Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Ordinul Ministerului Administraţiei si Internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru 

aprobarea Normelor Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor; 

 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor  de  si 

constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C 300 - 1994; 

 Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de 

învăţământ şi educaţie, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin ordinul nr. 

3946 din 01.06.2001. 

 

 

3.1.3. Condiţii privind  protecţia mediului înconjurător 

 

Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii 

sunt Agenţia de Protecţia Mediului locală şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. 

La realizarea lucrării se vor respecta prevederile legislaţiei şi reglementărilor specifice 

referitoare la protecţia mediului înconjurător: 

 Ordonanţa 195 / 2005 – privind protecţia mediului, aprobata de Legea 

nr.265/29.06.2006; 

 Legea nr. 107 / 1996 (actualizată în 2011) a apelor; 

 Ordin nr. 243 / 2000 privind protecţia atmosferei; 

 HG nr. 856 / 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

 OG 33 / 1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul 

productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel; 

 HG nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor; 

 HG nr. 349 / 2002 privind gestionarea ambalajelor si deşeurilor de ambalaje; 

 OUG 200 / 2000 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor si 

preparatelor chimice periculoase; 

 HG nr.166 / 2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a 

deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”; 

 Ordin 95 / 2005- Ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind stabilirea 

criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la 

depozitare si lista naţionala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri; 

 HG 168 / 08.05.1997 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol 

viata, sănătatea , securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător; 

La realizarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

- prevenirea poluării accidentale a solului şi luarea măsurilor care se impun când aceasta se 

produce; 

- procesul tehnologic de realizare a lucrărilor trebuie sã fie cu impact slab asupra mediului 

(tehnologii curate) şi, pe perioada de utilizare, acestea sã nu aibă un impact semnificativ 

asupra mediului. 
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- protecţia solului şi subsolului, a calităţii apelor: 

Lucrările se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren. Se interzice deversarea 

în sol a substanţelor periculoase ( combustibil, uleiuri, vopsele ).  

Prestatorul va deţine şi utiliza recipienţi etanşi pentru stocarea temporară a materialelor şi 

substanţelor periculoase. 

- protecţia calităţii aerului: 

Utilajele şi mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă 

d.p.d.v. tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie. 

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Maşinile şi utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor tehnice 

de nivel acustic.  

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

În timpul execuţiei lucrărilor, operatorul economic (furnizorului de servicii) va 

soluţiona reclamaţiile şi sesizările apărute din propria vină cauzate de nerespectarea legislaţiei 

şi reglementărilor de mediu. Operatorul economic va avea în vedere ca execuţia lucrării să nu 

creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului 

lucrării. 

La terminarea lucrării, eventualele suprafeţe de teren ocupate temporar vor fi redate, 

prin refacere, in circuitul funcţional iniţial. 

 

 

Cap. 4. CONDITII TEHNICE LA EXECUTAREA LUCRARILOR 

 

Tehnologiile de lucru care se vor utiliza sunt cele menţionate în standarde, normele 

tehnice, prescripţiile, instrucţiunile şi fisele tehnologice aplicabile pentru fiecare gen de 

lucrare. 

4.1. Reglementari aplicabile care trebuie respectate (standarde, acte normative, 

prescripţii tehnice, instrucţiuni de referinţă etc.)  

1). C.35/1982 – Normativ privind alcătuirea şi executarea  pardoselilor; 

2). STAS 3430/1982 – Pardoseli. Clasificare; 

3). C.16/1984 – Normativ de realizare pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor aferente; 

4). C.18  - Normativ pentru executarea tencuielilor umede 

5). C.56/1985 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente; 

6). C.3 – Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii; 

7). Ordin M.C.Ind. 1233/D/80 – Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-

montaj; 

8). STAS 146/1980 – Var pentru construcţii 

 9). STAS 7055/1987 – Ciment Portland alb; 

 

4.2. Cerinţe privind managementul calităţii 

 

La realizarea lucrării se vor respecta prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea 

conformităţii produselor. Materialele şi echipamentele se vor procura numai de la furnizori 

atestaţi şi trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate impuse normativ.  

 

4.3. Condiţii privind calitatea materialelor (caracteristici tehnice, terminologie, 

simboluri, ambalare, etichetare, marcare) 
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Este obligatoriu ca produsele achiziţionate necesare pentru executarea lucrării, să 

respecte condiţiile privind certificarea conformităţii si sa se încadreze în prescripţiile 

prevăzute în documentele tehnice normative, în vigoare în România, referitoare la: 

a. securitatea si sănătatea in munca; 

b. situaţii de urgenţă; 

c. protecţia mediului înconjurător. 

Executantul lucrării va respecta prevederile HG 1022/10.09.2002 privind regimul 

produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi 

protecţia mediului. 

Materialele necesare pentru execuţia lucrărilor se procura de către prestator şi se 

includ în tarife. În cazul materialelor care se vor achiziţiona de către prestator se vor prezenta 

certificate de calitate in conformitate cu legislaţia in vigoare. În acest caz, prestatorul este 

răspunzător de calitatea materialelor puse în operă. 

Toate materialele utilizate vor fi noi, achiziţionate de la furnizori atestaţi şi trebuie să 

respecte cerinţele impuse. Toate echipamentele şi materialele utilizate vor avea caracteristicile 

corespunzătoare standardelor şi normelor în vigoare. Ele vor fi însoţite de : 

- certificat de calitate al furnizorului care să confirme caracteristicile tehnice; 

- fişe tehnice conţinând caracteristicile produsului; 

- instrucţiuni de montare, probare, întreţinere şi exploatare; 

- certificat de garanţie 

- agremente tehnice şi alte documente care să ateste conformitatea ca mijloace tehnice 

pentru apărarea împotriva incendiilor pentru hidranţi, furtunele tip C şi ţevile de 

refulare. 

 

4.4. Condiţii privind calitatea verificărilor şi reparaţiilor 

 

Lucrările se vor executa conform reglementarilor tehnice şi legale în vigoare.  

Calitatea lucrărilor va fi urmărită, pe parcursul efectuării acestora, de către personalul 

specializat al beneficiarului şi se vor întocmi toate documentaţiile impuse de legislaţia în 

vigoare.  

În toate fazele de execuţie controlul va avea în vedere verificarea calităţii materialelor 

şi execuţia lucrărilor conform proiectului. 

   

Orice viciu ascuns legat de execuţia lucrărilor şi care nu a fost depistat cu ocazia 

probelor şi verificărilor parţiale nu absolvă prestatorul de răspunderea ce-i revine pentru 

execuţia de calitate a lucrărilor. 

 

 

 

 Cap. 5. RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE 

 

Recepţia în faza finală a lucrărilor executate se va realiza de către beneficiar în 

prezenţa prestatorului şi se va încheia un PV de recepţie în conformitate cu instrucţiunea 

proprie a beneficiarului. Nu se acceptă recepţii parţiale. În vederea recepţiei se va urmări dacă 

executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini și lista de 

cantități de lucrări, reglementările tehnice privind execuţia lucrărilor aferente  şi a 

instrucţiunilor de montaj. Se va urmări şi execuţia corectă a lucrărilor ascunse, precum şi  

aspectul estetic general. 
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În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia să prezinte 

situaţiile de lucrări, declaraţiile de conformitate pentru materiale/echipamente, procesele 

verbale de lucrări ascunse etc. 

 

 

        

Întocmit, 

Ing. Maria Răileanu 

 
 

 


