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Proiectant,  

S.C. MICO PROIECT S.R.L. 

Str. Matei Basarab, nr. 8, Targoviste 

Nr . J/15/28/2016 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE 

Nr. 16/2020 
 

A. PĂRŢI SCRISE 

 

I. Memoriu tehnic general  

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

« EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN SATELE ANINOASA SI VIFORATA, COMUNA 

ANINOASA JUDETUL DAMBOVITA» 

1.2. Amplasamentul  

Investitia se va realiza in comuna Aninoasa, judetul Dambovita, respectiv in satele Aninoasa 

si Viforata. 

Comuna Aninoasa se afla situata in partea de Nord - Est a judetului Dambovita, la cca.                            

5 kilometri distanta fata de municipiul Targoviste, resedinta judetului. Comuna are in componenta sa 

4 sate : Aninoasa, Sateni, Viforata si Catunul Valea Sasului.  

Comuna Aninoasa se dezvolta in lungul drumurilor judetene DN 71 (Aleea Sinaia), DJ 717                

(str. Solarino) , DJ 718 (str. Constantin Manolescu), DN 72 (Aleea Manastirea Dealu) si o serie de 

drumuri comunale si ulite laterale.  

 Lucrarile prevazute in cadrul acestui proiect se vor amplasa in spatii ce apartin domeniului 

public, aflate in administratia Primariei Comunei Aninoasa. 

 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii  

Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico  - economici:                           

HCL nr. ..................... 

Certificat de urbanism nr. 60/04.03.2020 

 

1.4. Ordonatorul principal de credite  

 COMUNA ANINOASA 

 

1.5. Investitorul  

 COMUNA ANINOASA 

 

1.6. Beneficiarul investiţiei  

 COMUNA ANINOASA 

 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie  

 S.C. MICO PROIECT S.R.L. 
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2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii  

In plan general, investitia propusa in comuna Aninoasa, contribuie la atingerea obiectivului 

privind coeziunea economica si sociala, creand premisele pentru cresterea capacitatii regiunii de 

dezvoltare. 

Avand in vedere dezvoltarea comunei Aninoasa datorita faptului ca este o comuna 

periurbana, s-au construit numeroase locuinte. Avand in vedere acest lucru este necesara 

extinderea retelei de canalizare. 

Extinderea retelei de canalizare contribuie la: 

 - crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu 

apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea periurbana;   

    Avand in vedere cele mentionate mai sus, pentru a asigura un nivel de trai civilizat in conditii 

igienico-sanitare normale si pentru a feri populatia de eventualele imbolnaviri, se impune extinderea 

retelei de canalizare, cu respectarea conditiilor impuse de catre standardele si normativele in vigoare 

atat din Romania cat si cele din Uniunea Europeana. 

  Crearea infrastructurii rutiere de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată 

îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la 

îmbunătățirea nivelului de trai. 

Scopul principal al proiectului este de protectie a mediului, imbunatatirea calitatii apei,  

de imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei sanatatii publice. 

 Necesitatea proiectului decurge si din motivatii sociale si economice dar si din ratiuni  

de protectie a mediului . 

 Obiectivul primordial urmarit de proiect este eliminarea surselor de poluare constanta  

a apelor subterane prin realizarea retelelor de canalizare, desfiintandu-se astfel fosele si latrinele 

uscate. 

 Proiectul prezinta un mare interes si utilitate publica intrucat tratarea efectiva a apelor  

uzate este o prioritate de prim rang in cadrul Planului National de Actiune pentru Protectia Mediului 

si in Master Planul judetului Dambovita este prevazuta imbunatatirea managementului calitatii apei 

si a protectiei mediului. 

 Populatia va fi beneficiarul direct al construirii de retele de canalizare prin el iminarea  

infestarii apei din panza freatica, cresterea gradului de confort si crearea infrastructurii unei 

dezvoltari durabile a localitatilor. 

Pentru realizarea retelei de canalizare s-au avut in vedere urmatoarele : 

- pentru colectarea  apelor uzate se va folosi un sistem de canalizare menajer, care impune 

numai colectarea apelor uzate menajere, apele meteorice putand fi evacuate direct in mediul natural 

fara epurare (exceptand cazurile in care apele de ploaie spala suprafete impurificate cu produse 

petroliere, diverse minereuri, substante nocive, etc.); 

- amplasarea geografica si altimetrica a localitatii, marimea localitatii, gradul actual cunoscut 

de dotare privind fondul de locuinte, scoli, unitati economice si alte profile.  

- configuratia generala geodezica a intavilanului localitatii si a zonelor limitrofe in care se afla 

amplasamentele statiei de pompare cat si a retelei de canalizare. 

-  reteaua de canalizare pentru ape uzate este alcatuita din canale inchise, ingropate, cu panta 

corespunzatoare realizarii unor viteze cuprinse intre 0,70 si 5,0 m/s ( PVC).  

- existenta unui receptor de ape uzate menajere in apropiere (canalizarea existenta a localitatii 

Aninoasa care deverseaza in statia de epurare a municipiului Targoviste).  

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare 

independenta alcatuita din tuburi din PVC,SN 4 montate sub adancimea de inghet, adancimea 

variind in functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 

0.7/s. Reteaua de canalizare apa menajera va fi din tuburi de PVC-KG, SN 4 cu Dn 200 mm, 
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precizand ca profilul circular din tuburi PVC-KG, SN 4 este avantajos pentru debite mici deoarece 

nu prezinta o rugozitate mare si are durabilitate crescuta in exploatare.  

Deasupra intregii retele de canalizare si deasupra fiecarui racord la o inaltime de 50 cm 

deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din 

polietilena de culoare maro.  

Tuburile din PVC,SN 4 se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand 

granulometria intre 1-7mm  si grosimea de 15 cm, sub un unghi de 1200, pe toata lungimea, iar 

umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material 

necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7mm bine compactat.  

Conform STAS 2914/84 tabelul 2, umpluturile vor fi compactate asigurandu-se un grad de 

compactare Proctor normal, astfel: 

 - h < 0,50 m - grad compactre 100%; 

 - h > 0,50 m - grad compactare 94%. 

In conformitate cu STAS 2914/84, cap. 7, paragraful 7.3.2. verificarile privind gradul de 

compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga si dreapta ax, in sectiuni 

diferite pentru fiecare zona decopertata. Aceste verificari se vor face in special acolo und e se vad 

denivelari ale straturilor, ca urmare a trecerii autovehiculelor in timpul executiei. Verificarea se va 

face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adancimea de 30 cm. De-a lungul retelei de 

canalizare s-au  prevazut camine de vizitare si camine de intersectie. 

Prin realizarea investitiei se au in vedere urmatoarele lucrari:  

 Extinderea retelei de canalizare pe urmatoarele strazi:  

ANINOASA 

- strada Cismea – PVC – KG Dn 200 mm; L = 135 ml,  

  racorduri individuale 10 buc 

- Aleea Sinaia (DN 71) – PVC – KG Dn 200 mm; L = 140 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

- Aleea Sinaia (DN 71), racord Aleea Sinaia – PVC – KG Dn 200 mm; L = 40 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

- fundatura DR. Petrescu – PVC – KG Dn 200 mm; L = 81 ml,  

  racorduri individuale 4 buc 

 

VIFORATA 

- strada Stanjeneilor – PVC – KG Dn 200 mm; L = 84 ml,  

  racorduri individuale 2 buc 

- strada Solarino (DJ 717), racord Solarino – PVC – KG Dn 200 mm; L = 52 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

Lungime totala   extindere retea 530,0 ml 

Numar total racorduri pe reteaua noua – 31 bucati 

Camine de vizitare – 19 buc. 

Urmare a  expertizei tehnice efectuate de catre  Dl. NICOLAE DUMITRU, ing. expert tehnic  

extrajudiciar specialitatea instalații pentru constructii - autorizatie nr. 861/14.07.1997; legitimatie nr. 

23/20.07.2012 , se desprind urmatoarele concluzii: 

1. Pe baza verificărilor in teren și a măsurătorilor efectuate, s-a intocmit cele 6 planuri de situație 

cu extinderea rețelei de canalizare menajeră, necesară de executat din comuna Aninoasa, 

județul Dâmbovița. 

2. Pe cele 6 planuri de situație la scara 1:200 sunt trasate:  

 Conducte de canalizare menajeră existente; 

 Rețea de distribuție apă existente; 

 Rețea de distribuție gaze existente; 
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 Cămine de vane existente; 

 Conducte de canalizare menajeră proiectate – extindere; 

 Cămine de canalizare proiectate – extindere.  

3. Extinderea rețelei de canalizare menajeră este prevăzută pe cele 6 străzi: str. Cișmea; str. 

Aleea Sinaia; str. Aleea Sinaia – racord; Fundătura Dr. Petrescu; str. Stânjeneilor; str. 

Solarino.Rețeaua de canalizare menajeră se va  executa din țeavă din PVC-G cu diametru 

cuprins intre Dn 200mm, cu un grad de umplere minim de 0,70. 

4. Pe rețeaua de canalizare sau prevăzut cămine de canalizare STAS 2448/1991, cu 

Dn=800mm și Dn=1000mm din tuburi circulare din beton. 

5. Extinderea rețelei de canalizare menajeră are o lungime totală de 532 ml. Lungimea 

racordurilor aferente gospodăriilor individuale care se vor racorda la rețeaua proiectată este 

de 157 ml. 

6. Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile, ținând seama de cerințele 

planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și 

epurare a apelor uzate orășenești și pentru asigurarea condițiilor pentru ca serviciul public 

de alimentare cu apă și canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt 

transpuse directivele U.E. 

 

RECOMANDARE: 

 

1. Recomand proiectantului de specialitate să respecte in totalitate normativele și stasurile, 

menționate in cap.4. 

2. Expertiza tehnică s-a efectuat conform Legii nr.208/2010 care modifică și completează               

OG 2/2000 și art.3 care are următorul cuprins: Expertiza tehnică efectuată la cererea 

persoanelor fizice sau juridice constituie expertiză tehnică extrajudiciară.  

 

Ca beneficiu direct pe termen mediu se estimeaza cresterea calitatii vietii, iar pe termen lung 

cresterea atractivitatii zonei pentru noi investitii private, respectiv pentru popularea zonei.  

 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:  

a) descrierea amplasamentul;  

Lucrarile ce fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt amplasate in judetul Dambovita, 

comuna Aninoasa, satele Aninoasa si Viforata pe teren ce apartine domeniului public.  

Comuna Aninoasa se afla situata in partea de Nord - Est a judetului Dambovita, la cca. 5 

kilometri distanta fata de municipiul Targoviste, resedinta judetului. Comuna are in componenta sa 

4 sate : Aninoasa, Sateni, Viforata si Catunul Valea Sasului.  

Comuna Aninoasa se dezvolta in lungul drumurilor judetene DN 71 (Aleea Sinaia), DJ 717 (str. 

Solarino) , DJ 718 (str. Constantin Manolescu), DN 72 (Aleea Manastirea Dealu) si o serie de drumuri 

comunale si ulite laterale.  

 Lucrarile prevazute in cadrul acestui proiect se vor amplasa in spatii ce apartin domeniului 

public, aflate in administratia Primariei Comunei Aninoasa. 

 
b) topografia;  

Din punct de vedere administrativ comuna Aninoasa ,localitate periurbana a municipiului 

Targoviste,se situeaza in zona central-nordica a judeţului Dâmboviţa si are urmatoarele sate 

componente:Aninoasa(resedinta de comuna),Vaforata,Sateni, face parte din judeţul Dâmboviţa.  

Teritoriul administrativ al comunei este situat pe terasele malului drept al raului Ialomita la contactul 

Campiei Inalte a Targovistei cu Dealurile Subcarpatice. 
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          Coordonatele geografice 44° 58’ 23” si 25° 26’ 19”, plaseaza localitatea , aproximativ, în partea 

central-sudică a ţării, iar  380 metri, o situează la o altitudine medie a aşezărilor ţării noastre.  

Complexul acvifer sub presiune se caracterizeaza prin prezenta depozitelor poros permeabile 

cu potential acvifer mare cantonate in depozitele pleistocenului superior si mediu (Stratele de 

Mostistea si Formatiunea de Coconi). 

 

Conditii geotehnice   

Din punct de vedere geologic in zona studiata au fost identificate depozitele ce apartin 

pliocenului  si cuaternarului:    

Pliocenul afloteaza la suprafata la suprafata in zona dealurilor subcarpatice si este 

reprezentat prin romanian. 

Romanianul ocupa suprafete intinse in parte de est a localitatii Aninoasa. 

Pe baza caracteristicilor litologice si paleontologice, in cadrul romanianului se pot separa 

doua orizonturi: 

Un orizont inferior cu bifarcinate, marnos argilos nisipos, considerat romanian inferior; 

Un orizont nisipos, cu intercalatii frecvente de pietrisuri atrbuite romanianului superior. In 

zona studiata apare cu preponderenta Romanianul superior. 

Romanianul superior 

Au fost atribuite romanianului superior pachetul de depozite intalnite peste stratele cu 

bifarcinate (romanian inferior) si subiacent pietrisurile de Candesti (pleistocen inferior). 

In constitutia sa se intalnesc argile cenusii verzui sau verzui albastrui, compacte sau 

sfaramicioase, marne galbui cu pete verzui roscate, nisipuri galbui albastrui micafere, uneori cu 

pietris marunt cuartos diseminat. Cu totul subordonat apar si intercalatii in general lentiliforme de 

gresii galbui cenusii, dure, micafere, cu fete cu aspect concretionar. 

Catre partea superioara a romanianului isi fac aparitia intercalatii ce ating 3-5 m grosime de 

pietrisuri cuartoase in general marunte pana la 2-3 cm, slab cimentate, cu un liant nisipos argilos, 

cenusiu, usor roscat. Grosimea romanianului superior este de cca 400 m. 

Cuaternarul 

Este reprezentat prin pleistocen cu cele trei etaje ale sale si holocen inferior.  

Pleistocenului inferior ii revin pietrisurile de Candesti ce afloreaza pe malul stang al raului 

Ialomita la nivelul terasei vechi (Manastire Dealu). 

Pietrisurile de Candesti sunt constituite din pietrisuri cimentate sau slab cimentate, friabile, 

cu stratificatie oblica torentiala, cu un liant predominant nisipos cenusiu, cenusiu verzui sau roscat.  

In masa de pietrisuri se intalnesc lentile de nisipuri grosiere verzui si mai rar argile nisipoase, 

puternic micafere pe fete. 

Elementele din pietrisuri provin in majoritate din sisturi cristaline ( gnaise, cuartite, 

amphibolite, micasituri, sisturi clori-sericitoase si mai rar fragmente de calcare mezozoice sau gresii 

cretacico- paleogene). 

Pleistocenul mediu a fost identificat in forajele geotehnice si hidrogeologice executate in zona 

cat si in aflorimentele din malul raului Ialomita intre Viforata si Targoviste.    

Este constituit dintr- un complex de argile galbui slab nisipoase in alternanta cu argile cenusii 

negricioase uneori cu intercalatii de nisip. Are o grosime de cca 20-30 m. 

Pleistocenul superior este reprezentat in suprafata prin 2-3  nivele de terasa si ocupa cea 

mai mare parte din interfluviul Ialomita- Dambovita. Este constituit din strate de pietrisuri cu nisipuri 

si bolovanisuri cu grosimi de 2-10 m in alternanta cu strate de argile groase de 1,5 -11 m. 

Holocenul inferior i-au fost atribuite aluviunile raului Ialomita si nivelul de terasa joasa. 

Hidrologia 

Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei Aninoasa,  apartine bazinului  hidrografic 

Ialomita Superioara, cod cadastral XI-1  prin raul Ialomita si afluientii sai. 
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Reteaua hidrografica este reprezentata in principal de raul Ialomita care colecteaza o serie 

de torenti de pe versantul estic al comunei si care influenteaza nivelul hidrostatic al zonei si constituie 

limita naturala a teritoriului administrativ spre vest. 

Cursul are o directive  de la nord-vest - sud-est pe o distanţă de cca 4,2 km  km, cu o albie 

majora de cca 500 m si un grad de meandrare de 1,23.Valea alohtonă a Ialomiţei şi  câteva pâraie 

cu văi autohtone au panta de scurgere sub 3% faţă de nivelul general al câmpiei, adâncimea variind 

între 1-10 m, debitele fiind influienţate de caracteristicile climatice. 

Lunca Ialomiţei are o dezvoltare asimetrică, cu acumulări intense, grindur i şi ostroave, 

tendinţe accentuate de meandrare şi de aluvionare periferică.  

  Încă de la intrarea sa in teritoriu, râul curge pe sub terasa înaltă şi râpoasă a malului drept, 

supusă eroziunii laterale.                      

Debitul mediu al râului este de 9-13 m3/s. Fluctuaţiile sezoniere au loc în lunile aprilie-mai, 

de la 12 la 15 m3/s (debit maxim), la 3-4 m3/s (debit minim). Raul Ialomita curge pe roca de baza 

constituita din roci impermeabile , depozitele aluvionare situandu-se deasupra nivelului apei din rau 

si datorita valorilor mari ale coeficientilor de filtratie si de cedare , aluviunile nu inmagazineaza apa 

provenita din precipitatii sau din siroirea acesteia pe versanti, drenand-o catre rau. 

 Principalii afluenti primiti pe partea stanga(pe teritoriul administrativ al comunei are numai 

pe partea stanga afluienti)  sunt  de la nord spre sud: 

                  -Valea Bradului- cu o lungime de 2,331 km 

                  -Valea Mare-cu o lungime de 2,430 km 

                 -Valea Vaforata cu afluientul sau Paraul Rusului are o lungime de 4,755 km 

                 -Valea Sasului cu o lungime de 1,823 km 

              Modul de aranjare a depozitelor a dat nastere unei retele secundare reprezentate 

prin organisme torentiale si siroiri ce a condus la marirea gradului de adancime a fragmentarii 

terenului.Aceasta prezinta valori mai mari de 4 km/km2 in timp ce densitatea retelei hidrografice este 

de 0,3-0,5 km/km 2. Organismele torentiale ce isi dirijeaza cursurile  spre artera hidrografica 

principala  prezinta o energie de relief puternica,care corelata cu litologia favorizeaza puternice 

eroziuni si alunecari de teren(Valea Mare,Paraul Rusului). 

Existenta orizonturilor acvifere este conditionata de prezenta depozitelor poros permeabile. 

Formatiunile geologice care pot prezenta interes in ceea ce priverste acumularea apelor 

subterane cu caracter potabil sunt cele romaniene si cuaternare. 

In Romanian depozitele poros permeabile sunt reprezerntare prin strate de nisipuri fine si 

medii, nisipuri medii grosiere uneori cu pietris,m cu grosimi de 0,5- 4,5 m. 

Orizonturile impermeabile sunt constituite in general din argile ce au o grosime cumulate 

mare in cadrul romanianului si pleistocenulu inferior si mai redusa la nivelul pleistocenului superior. 

Structuri acvifere 

In urma cercetarilor efectuate pe o suprafata cuprinsa intre localitatile Aninoasa- Targoviste, 

au fost evidentiate urmatoarele structure acvifere: 

Structura orizontului acvifer freatic cantonat in depozitele holocenulu superior si 

pleisotcenului superior; 

Structura acvifera de adancime cantonata in depozitele romaniene si plestocen inferioare;  

Structura orizontului acvifer freatic 

Orizontul acvifer freatic cantonat in depozitele pleistocenului superior a fost identificat de pe 

ambele maluri ale raului Ialomita.El se situeaza la adamcime cuprinse intre 7 si 15 m pe malul drept 

al raului si 2-3 m pe malul stang. Datorita exploatarilor petroliere din zona apa din aceasta 

hidrostructura este vulnerabila la poluare. 
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Chimismul apelor subterane 

Conform analizelor indicatorilor fizico-chimici si organoleptici la probele recoltate de apa 

executate in zona Aninoasa si Viforata acestea sunt ape bicarbonatate calcice cu duritate mare, 

admisibila la limite exceptionale de STAS 1342/91. 

 

date geologice generale;  

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat pe traseul santurilor 

reprezinta riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat functie de o serie de factori legati atat 

de teren, cat si de vecinatati, dupa cum urmeaza : 

Categoria geotehnică conform NP 074/2014 

 conditii de teren – terenuri medii –punctaj 3 

 apa subterana – cu  epuismente normale– punctaj 2 

 clasificarea constructiei dupa categoria de importanta   normala – punctaj 3 

 vecinatati – risc moderat – punctaj 3 

 zona seismica ag =0,35 g   – punctaj 3 

Total punctaj 14 – risc geotehnic moderat 

        Cu un punctaj total de 14 puncte, considerăm ca ţinând cont de complexitatea şi 

dimensiunea lucrărilor ce se vor executa, acestea se încadrează în categoria geotehnica 2, cu risc 

geotehnic moderat. Categoria geotehnica 2 include tipuri conventionale de lucrari si fundatii, fara 

riscuri majore sau conditii de teren si de solicitare neobisnuite ori exceptional de dificile.  

 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;  

Din punct de vedere administrativ comuna Aninoasa ,localitate periurbana a municipiului 

Targoviste,se situeaza in zona central-nordica a judeţului Dâmboviţa si are urmatoarele sate 

componente:Aninoasa(resedinta de comuna),Vaforata,Sateni, face parte din judeţul Dâmboviţa.  

 Analiza elementelor climatice s-a facut conform datelor de la Statia meteorologica 

Târgovişte (44°56’ 25°26’ 296) 

            Climatic zona se caracterizeaza  prin urmatoarele sarcini: 

• temperatura medie anuala a aerului 9,9 ºC 

• temperatura maxima absoluta +41.4ºC 

• temperatura minima absoluta -32.5ºC 

• radiatia solara globala 125,390cal cm²/an 

• media anuala a precipitatiilor 500-600 mm 

• adancimea maxima de inghet h=-0.90m (STAS 6054/77) 

• vanturi dominante N-VE-SV; 

• viteza medie cuprinsa intre 2,2 si 4,5 m/s 

• zile de ninsoare/an -medie 50 

         Conform   STAS  6054 -1977 adancimea de inghet se incadreaza la -0.90 m de la 

nivelul terenului ,in intreaga zona. 

Conform CR-1-1-4-2012 ,valorile presiunii de referinta a vantului mediata pe 10 min,  la                           

10 m, avand intervalul de recurenta de 50 ani este de 0,4 kPa. 

Conform CR-1-1-3-2012,  incarcarea  de referinta gz =1,2 kN/m² cu perioada de revenire de 

10 ani si gz =2,0 kN/m² cu o perioada de revenire de 50 ani.     

 

d) geologia, seismicitatea;  

Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat este încadrat în zona de 

macroseismicitate I=81, pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 

50 de ani) conform   SR 11100/1-93 . 
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         Conform normativului P 100 / 1 - 2013, referitor la proiectarea seismică a construcţiilor – 

zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare „ag”, având intervalul mediu de 

recurenţă (al magnitudinii) IMR = 225 ani (şi 20 % probabilitate de depăşire în 50  de ani) este de 

0,35g iar perioada de colţ „Tc” are valoarea de 1,0 sec. pe  întreg arealul aflat în studiu. 

 

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;  

Respectarea distantelor, in plan orizontal si vertical, va fi conform STAS 8591-1997.  

 Traseul retelelor si constructiile anexe pe acestea, vor fi protejate si nu se vor amplasa utilaje, 

materiale, pamant, constructii de orice fel, etc.  

 In zonele de intersectie cu retelele existente, sapatura se va executa manual.  

 Constructorul are obligatia sa intrerupa lucrarile daca va intalni alte retele decat cele indicate 

pe plan, si sa soliclte prezenta si asistenta tehnica din partea intreprinderii detinatoare a retelei 

respective. 

 Protejarea retelelor intilnite la sapatura si remedierea avariilor produse la acestea in timpul 

executiei lucrarilor vor fi suportate material de antreprenor.  

 Sapaturile si umpluturile vor fi executate conform nomelor in vigoare si cu respectarea 

conditiilor impuse in avize. 

 Se vor face sondaje prin teledetectie, pentru a se stabili pozitionarea exacta a cablurilor 

subterane pentru executia subtraversarii prin forare orizontala a drumului judetean.  

 In situatia in care se constata o neconcodanta intre traseele indicate in avize pe planuri si 

situatia reala din teren, se va opri lucrarea si se va solicita prezenta delegatului detinatorului 

de retele edilitare pentru a stabili de comun acord conditiile de continuare a lucrarilor. 

 Se va asigura securitatea si continuarea circulatiei mijloacelor de transport in comun pe toata 

durata executiei lucrarilor. 

 Cu cel putin 48 de ore de inceperea lucrarilor constructorul va convoca detinatorii de utilitati 

care vor trimite personal de specialitate pentru asistenta la lucrari in punctele cu retele edilitare. 

 Executantul va lua toate măsurile necesare astfel încât pe parcursul execuţiei lucrările să nu 

fie afectate de timpul nefavorabil. Este de preferat ca materialele necesare execuţiei lucrărilor să fie 

imediat puse în operă. În cazul în care se vor realiza depozite intermediare, se vor lua măsurile 

necesare astfel încât materialele să nu fie impurificate şi să nu se amestece.  

 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi 

provizorii;  

Racordarea retelelor de canalizare noi, se vor racorda in colectoarele de canalizare existente 

pe strazile principale.  

 

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;   

 Accesul in zona se realizeaza de pe DN 71 Targoviste – Bucuresti, pana in dreptul localitatii 

Aninoasa dupa care se accede pe drumuri comunale pana la amplasamentul propus.  

 

h) căile de acces provizorii;  

 Nu este cazul. 

 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.  

 Nu este cazul. 

 

 

 

 



9 

 

2.2. Soluţia tehnică cuprinzând:  

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;  

 

 Extinderea retelei de canalizare pe urmatoarele strazi:  

ANINOASA 

- strada Cismea – PVC – KG Dn 200 mm; L = 135 ml,  

  racorduri individuale 10 buc 

- Aleea Sinaia (DN 71) – PVC – KG Dn 200 mm; L = 140 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

- Aleea Sinaia (DN 71), racord Aleea Sinaia – PVC – KG Dn 200 mm; L = 40 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

- fundatura DR. Petrescu – PVC – KG Dn 200 mm; L = 81 ml,  

  racorduri individuale 4 buc 

 

VIFORATA 

- strada Stanjeneilor – PVC – KG Dn 200 mm; L = 84 ml,  

  racorduri individuale 2 buc 

- strada Solarino (DJ 717), racord Solarino – PVC – KG Dn 200 mm; L = 52 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

Lungime totala   extindere retea 530,0 ml 

Numar total racorduri pe reteaua noua – 31 bucati 

Camine de vizitare – 19 buc. 

 

 

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;  

 

Pentru realizarea extinderii retelei de apa s-au avut in vedere urmatoarele : 

 Extinderea retelei de canalizare pe urmatoarele strazi:  

ANINOASA 

- strada Cismea – PVC – KG Dn 200 mm; L = 135 ml,  

  racorduri individuale 10 buc 

- Aleea Sinaia (DN 71) – PVC – KG Dn 200 mm; L = 140 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

- Aleea Sinaia (DN 71), racord Aleea Sinaia – PVC – KG Dn 200 mm; L = 40 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

- fundatura DR. Petrescu – PVC – KG Dn 200 mm; L = 81 ml,  

  racorduri individuale 4 buc 

 

VIFORATA 

- strada Stanjeneilor – PVC – KG Dn 200 mm; L = 84 ml,  

  racorduri individuale 2 buc 

- strada Solarino (DJ 717), racord Solarino – PVC – KG Dn 200 mm; L = 52 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

Lungime totala   extindere retea 530,0 ml 

Numar total racorduri pe reteaua noua – 31 bucati 

Camine de vizitare – 19 buc. 

 respectarea prevederilor planului de urbanism (PUG) al localitatii cu privire la trama 

stradala, 
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 cresterea gradului de confort al gospodariilor (instalatii de apa rece si calda, bai, 

grupuri sanitare),  etc.;  

 Siguranta la foc, protectia impotriva zgomotului si eficienta izolatiei termice sunt 

aspecte ce nu pun probleme deosebite la acest tip de lucrari, cu exceptia instalatiilor de epurare 

monobloc care trebuie protejate termic impotriva inghetului. Pot fi unele cazuri speciale de protectie 

la foc pentru constructii din materiale combustibile (lemn), de protectie impotriva zgomotului la 

folosirea motoarelor termice, a compresoarelor si a suflantelor, cazuri pentru care vor fi facute 

mentiuni in proiectele de detaliu ale obiectelor respective;  

 Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului sunt strans legate de 

aceste lucrari;  

 Materialele utilizate in realizarea constructiilor si instalatiilor unui sistem de alimentare 

cu apa vor trebui sa indeplineasca anumite criterii generale, valabile, evident, in functie de rolul si 

importanta constructiei sau instalatiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau 

permanent al lucrarii, etc.  

 

In plan general, investitia propusa in satul Aninoasa contribuie la atingerea obiectivului pr ivind 

coeziunea economica si sociala, creand premisele pentru cresterea capacitatii regiunii de 

dezvoltare. 

Ca beneficiu direct pe termen mediu se estimeaza cresterea calitatii vietii, iar pe termen lung 

cresterea atractivitatii zonei pentru noi investitii private, respectiv pentru popularea zonei. 

Retele de canalizare menajera 
Reteaua de canalizare se va realiza din tevi de PVC-KG cu diametrul Dn 200 mm. 

Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut conform STAS 1846-1/2006 pentru un grad 

maxim de umplere a conductelor de 0,7. 

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare 

independenta alcatuita din tuburi din PVC,SN 4 montate sub adancimea de inghet, adancimea 

variind in functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 

0.7/s. Reteaua de canalizare apa menajera va fi din tuburi de PVC-KG, SN 4 cu Dn 200 mm, 

precizand ca profilul circular din tuburi PVC-KG, SN 4 este avantajos pentru debite mici deoarece 

nu prezinta o rugozitate mare si are durabilitate crescuta in exploatare.  

Deasupra intregii retele de canalizare si deasupra fiecarui racord la o inaltime de 50 cm 

deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din 

polietilena de culoare maro.  

Tuburile din PVC,SN 4 se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand 

granulometria intre 1-7mm  si grosimea de 15 cm, sub un unghi de 1200, pe toata lungimea, iar 

umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material 

necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7mm bine compactat.  

Conform STAS 2914/84 tabelul 2, umpluturile vor fi compactate asigurandu-se un grad de 

compactare Proctor normal, astfel: 

 - h < 0,50 m - grad compactre 100%; 

 - h > 0,50 m - grad compactare 94%. 

In conformitate cu STAS 2914/84, cap. 7, paragraful 7.3.2. verificarile privind gradul de 

compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga si dreapta ax, in sectiuni 

diferite pentru fiecare zona decopertata. Aceste verificari se vor face in special acolo unde se vad 

denivelari ale straturilor, ca urmare a trecerii autovehiculelor in timpul executiei. Verificarea se va 

face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adancimea de 30 cm. 

De-a lungul retelei de canalizare s-au  prevazut camine de vizitare si camine de intersectie. 

Alcatuirea unei retele de canalizare trebuie conceputa tinand seama de la caz la caz de 

urmatoarele criterii:  
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 curgerea apei prin canale sa se faca pe cat posibil gravitational, evitandu-se statiile de 

pompare a apelor uzate pe cat posibil;  

 in acest scop, proiectantul va utiliza la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;  

 colectorul principal sa fie amplasat in zona cea mai joasa, astfel incat sa poata colecta apa 

de la toate colectoarele secundare;  

 suprafetele bazinelor de canalizare care revin colectoarelor secundare sa fie apropiate 

valoric, in scopul incarcarii cat mai uniforme cu ape de canalizare a acestora;  

 adancimea minima de pozare a canalelor va tine seama de adancimea de inghet, de 

acoperirea cu pamant a crestei colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la 

solicitarile mecanice provenite din traficul auto si de colectarea apelor uzate de la subsoluri si 

pivnite. Daca aceasta ultima conditie conduce la o ingropare nejustificata a retelei, se va 

prevedea, daca este necesar, pomparea locala a apei din subsol sau pivnita in reteaua de 

canalizare stradala;  

 se vor evita trasee ale canalelor si amplasarea constructiilor accesorii in zone cu terenuri 

instabile sau macroporice iar daca acest lucru nu este posibil, se vor lua masurile necesare, 

tinandu-se seama de normele tehnice aferente lucrarilor amplasate pe terenuri sensibile la 

umezire;  

 solutia tehnica adoptata pentru reteaua de canalizare este recomandabil sa tina seama si 

de prevederile STAS 1481 privind "Retele exterioare de canalizare. Criterii generale si studii 

de proiectare";  

 reducerea la minimum sau chiar evitarea daca este posibil a unor zone dificile sau joase 

care impun pomparea (pasaje de nivel, trasee in contra panta sau cu panta exagerata care 

impun camine de rupere de panta, etc.);  

 respectarea prevederilor planului de urbanism (PUG) al localitatii cu privire la trama 

stradala, la gradul de confort al gospodariilor (instalatii de apa rece si calda, bai, grupuri 

sanitare),  etc.;  

Aspectele specifice lucrarilor din domeniul sistemelor de canalizare de care s-a tinut cont in 

elaborarea documentatiei  sunt prezentate in cele ce urmeaza :  

 Siguranta in exploatare a sistemului prezinta doua aspecte: siguranta constructiilor in sine 

si siguranta functionarii ansamblului tehnologic. Siguranta functionarii sistemului trebuie 

conceputa de la inceput, cu variante de functionare in regim normal precum si pe durata 

remedierii avariei. Accidentele posibile vor fi clar mentionate in regulamentul de exploatare la fel 

ca si masurile ce vor trebui luate si modul de actiune a personalului. Pentru a dispune de un 

sistem functional sigur este nevoie de utilizarea unor materiale bune, de o executie 

corespunzatoare a lucrarilor si de o exploatare judicioasa. Pentru a evita manevrele si deciziile 

incorecte si pentru a micsora numarul defectiunilor si avariilor, trebuie ca ansamblul lucrarii sa 

fie cat mai simplu alcatuit, concepandu-se scheme functionale rationale si fiabile, daca se poate 

fara pompare, cu un grad ridicat de automatizare, astfel incat intervent ia personalului in 

functionarea sistemului sa fie cat mai mult limitata;  

 Siguranta constructiilor va fi asigurata printr-o proiectare judicioasa, printr-o executie 

corecta si printr-o exploatare corespunzatoare;  

 Siguranta la foc, protectia impotriva zgomotului si eficienta izolatiei termice sunt aspecte 

ce nu pun probleme deosebite la acest tip de lucrari, cu exceptia instalatiilor de epurare 

monobloc care trebuie protejate termic impotriva inghetului. Pot fi unele cazuri speciale de 

protectie la foc pentru constructii din materiale combustibile (lemn), de protectie impotriva 

zgomotului la folosirea motoarelor termice, a compresoarelor si a suflantelor, cazuri pentru care 

vor fi facute mentiuni in proiectele de detaliu ale obiectelor respective;  

 Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului sunt strans legate de aceste 

lucrari;  
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 Apa uzata produsa poate afecta sanatatea oamenilor si a animalelor si starea mediului 

(animalele salbatice, apa subterana, subsolul, solul, apa de suprafata, etc.); lucrarile propuse 

trebuie sa asigure evacuarea si epurarea adecvata inainte de evacuarea finala in receptorul 

natural (NTPA 001-2005) proiectul va contine si masuri educationale pentru populatie;  

 Materialele utilizate in realizarea constructiilor si instalatiilor unui sistem de canalizare vor 

trebui sa indeplineasca anumite criterii generale, valabile, evident, in functie de rolul si 

importanta constructiei sau instalatiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau 

permanent al lucrarii, etc.  

Utilizarea materialelor fiind legata in general de prezenta apei uzate, ele trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele criterii:  

 Sa fie rezistente la actiunea coroziva si hidratanta a apei;  

 Sa asigure o foarte buna etanseitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltratiilor 

si/sau a infiltratiilor;  

 Sa aiba rezistentele mecanice cerute de domeniul de utilizare;  

 Sa aiba rugozitate mica in scopul limitarii pierderilor de sarcina distribuite;  

 Sa fie rezistente la actiunea diferitilor factori externi functie de domeniul lor de utilizare, 

(temperatura apei si a aerului, sarcini mecanice interioare si exterioare, actiunea agresiva a 

pamantului, curenti electrici, etc.) si sa nu se deformeze permanent sub actiunea acestora;  

 Sa nu se dizolve in contact cu apa uzata sau namolul si sa nu fie daunatoare pentru 

microorganismele care realizeaza epurarea;  

 Sa nu prezinte pericol de orice natura pentru persoanele cu care vin in contact, care le 

manevreaza si utilizeaza;  

 Sa nu necesite cheltuieli de investitie si exploatare mari;  

 Sa fie usor de pus in opera, depozitate si manevrate;  

 Sa permita montare si demontare usoara (cazul conductelor, pieselor speciale, armaturilor, 

etc.);  

 Sa permita realizarea unor imbinari etanse (cazul conductelor, de exemplu);  

 Sa reziste alternantelor de umiditate, de temperatura si de inghet-dezghet, daca lucreaza 

in medii si domenii in care pot avea loc astfel de alternante;  

 Sa corespunda cerintelor beneficiarilor si caietelor de sarcini intocmite de catre proiectanti 

si retetelor de preparare indicate de proiectant si realizate de constructor (pentru betoane, 

mortare, tencuieli, etc.);  

 Sa aiba un volum, greutate si dimensiuni care sa permita transportul lor pe drumurile 

publice;  

 Sa-si pastreze calitatile, caracteristicile si proprietatile in cazul depozitarii corespunzatoare 

pe durata de garantie a fabricantului;  

 Echipamentele prevazute a fi achizitionate sa fie fiabile, cu randament energetic rid icat si 

cu o durata de serviciu normata > 10-15 ani;  

 Sa se aleaga materiale pentru care se cunoaste tehnologia de realizare practica si pentru 

care exista mijloace normale de punere in opera;  

 Materialele sa fie atestate de catre organele abilitate si de catre inspectoratele sanitare 

teritoriale;  

 Dupa epuizarea capacitatii de lucru, sa permita fie o reutilizare usoara, fie o distrugere 

simpla si depozitare in conditii acceptabile pentru mediul inconjurator.  

Dintre materialele utilizate curent in realizarea sistemelor de canalizare se evidentiaza 

urmatoarele:  

 Nisip, pietris, ciment, apa si aditivi pentru prepararea mortarelor si betoanelor;  

 Bare din otel neted (OB 37) sau profilat la cald (PC 52, PC 60) pentru realizarea 

constructiilor din beton armat, precomprimat, etc.;  

lnk:NTV%20GUV%201020188%202002%200
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 Cauciuc, carton asfaltat, folii din material plastic, rasini epoxidice, s.a. pentru etansari si 

protectii;  

 Otel, fonta, polietilena, polipropilena, poliester armat cu fibra de sticla (PAFS), PVC, otel 

inoxidabil, s.a., pentru conducte, canale, camine de vizitare prefabricate, cuve pentru instalatii 

mici de pompare si instalatii compacte de epurare, etc.  

 Multe dintre constructiile si instalatiile utilizate in sistemele de canalizare din mediul rural 

sunt prefabricate, fapt ce permite o aprovizionare, transport, manevrabilitate si punere in 

opera mai usoara si mai rapida. In aceasta categorie intra tuburile de orice fel, cuvele statiilor 

de epurare mono-bloc sau compacte, instalatii mici de pompare, stalpi, grinzi, plansee, etc.  

 

Caminele de vizitare 

Caminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, 

pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.  

Reteaua de canalizare va fi prevazuta cu camine de vizitare si camere de intersectie amplasate 

conform STAS 3051-91.  

Caminele de vizitare proiectate sunt camine prefabricate, avand diametru D = 1,00 m compuse 

din : 

 element de baza H = 0,5 m 

 element de baza H = 0,75 m  

 element de baza H = 1,0 m 

 inel drept pentru camine H = 0,25 m 

 inel drept pentru camine H = 0,50 m 

 inel drept pentru camine H = 0,75 m 

 inel drept pentru camine H = 1,0 m 

 inel aducere la cota H = 0,05 m 

 inel aducere la cota H = 0,1 m 

 con reductie H = 0,6 m 

 garnitura etansare pentru camine 

 trepte otel pentru camine 

 piesa racord Dn 25 mm 

 capac si rama circular, din material compozit, cu sistem antifurt, carosabil 

Toate aceste componente ale caminelor prefabricate s-au calculat si combinat astfel incat sa 

rezulte inaltimea caminelor proiectate. 

Accesul la interior se va realiza printr-un gol practicat in placa de beton si acoperit cu capac 

din din material compozit, cu sistem antifurt, carosabil. 

Racorduri la propietati 

 Pentru conectarea consumatorilor la reteaua de canalizare menajera, concomitent cu 

lucrarile de realizare a colectoarelor de pe strazile localitatii se vor realiza si racorduri la acestea. 

Racordurile se vor executa din teava de PVC, SN 4, fara camin de inspectie. La fiecare racord 

s-a estimat o lungime medie a conductei de conexiune intre caminul de racord si colectorul de 

canalizare de cca  8,0 ml. 

Amplasamentul caminelor de racord se va face la limita de proprietate , langa gard, in spatiul 

cuprins intre rigola carosabilului si gardul proprietatii si executia lor intra in sarcina locuitorilor.  

(i) Racordurile de canalizare se vor realiza din conducte PVC Dn 200 mm fara camin de racord, 

conducta fiind prevazuta cu capac din PVC si scoasa la nivelul terenului pentru a fi reperata atunci 

cand se va realiza conexiunea la canalizarea din interiorul proprietatii .  

(ii) Pozitia exacta a racordurilor se va stabili pe teren impreuna cu Beneficiarul la faza de proiect 

tehnic si detalii de executie.  
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- Conexiunea intre conducta stradala de canalizare si racordul la proprietate se va realiza prin 

intermediul unei piese speciale de tip T Dn 250 x 200 mm si prin intermediul pieselor de trece re prin 

camine de vizitare in cazurile in care aceste camine se afla in apropierea locului unde se doreste a 

se amplasa racordul. 

 

c) trasarea lucrărilor;  

Contractantul are sarcina de a trasa limitele obiectelor, in functie de axele principale ale bazei 

de trasare. Contractantul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 

Autoritatea Contractanta. 

Trasarea lucrarilor va fi verificata de Responsabilul de proiect in care scop Contractantul este 

obligat sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la 

trasarea lucrarilor. 

Inainte de a incepe lucrarile de constructie, Contractantul, pe baza proiectului, trebuie sa 

procedeze la operatiile de trasare care permit: 

- sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor; 

-  sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de 

canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc..  

Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile                

STAS 1924/5. 

Contractantul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele proiectului si conditiile de 

executie ale lucrarilor. In cazul in care anumiti parametri, cum ar fi natura solului, conditiile de pozare, 

panta terenului etc. sunt in discordanta cu prescriptiile proiectului, trebuie sa fie informat proiectantul 

general. 

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele 

caracteristice (la coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si 

iesire din curbe, in punctele de intersectie cu alte conducte). 

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la  

distante care sa nu permita degradarea in timpul executarii sapaturilor, depozitarii pamantului, sau 

din cauza circulatiei. 

Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect. 

In cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat, fixarea riglelor se executa dupa 

terminarea lucrarilor cu utilaje, dar inaintea inceperii finisajului sapaturii, care se face manual.  

Tot in cadrul operatiunii de trasare se vor materializa prin tarusi si pozitia intersectiilor 

canalului ce se executa cu alte retele existente in zona. 

Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se vor executa sondaje in 

prezenta delegatilor detinatorilor de retele, conform avizelor.  

In timpul executiei canalului se vor respecta intocmai de catre antreprenor conditiile 

prevazute in avizele detinatorilor de retele edilitare din zona lucrarilor pentru a se evita deteriorarea 

sau producerea de accidente. 

 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier ;  

Pentru a nu se degrada fundul săpăturilor datorită ploilor sau  depunerilor de deşeuri, fundaţia 

va fi executa într-un timp cât mai scurt posibil de la executarea săpăturii respective (1-3 zile).  

Pe timpul executiei lucrarilor, responsabilitatile pentru protejarea lucrarilor si a materialelor 

revin constructorului, care va lua toate masurile necesare atât pentru asigurarea impotriva factorilor 

de mediu, cat si impotriva actiunilor constiente sau inconstiente ale factorului uman. 

Dupa terminarea lucrarilor, protejarea sistemului in functiune revine in sarcina beneficiarului. 
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e) organizarea de şantier.  

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrari noi prevede obligatoriu şi realizarea (în 

apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă :  

- căile de acces; 

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; 

- sursele de energie; 

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar; 

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru 

conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; 

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia 

de execuţie a obiectivului; 

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, 

asigurarea acceselor necesare). 

Organizarea de santier se va amenaja pe terenul pus la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta, teren situat in comuna Aninoasa. 

Terenul pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta are acces la utilitati (apa, energie 

elecrtica). 

Pe aceasta suprafata de amenajeaza o platforma din balast. Platforma va folosi pentru 

parcarea utilajelor si a materialelor care pot fi depozitate in era liber. Pe aceasta platoforma se va 

aseza un container pentru birouri, un container pentru materiale si o toaleta ecologica.  

 Deasemenea se vor prevedea si 2 pubele pentru gunoi. 

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în executarea unei platforme 

balastate in interiorul incintei. Dupa terminarea executiei lucrarilor terenul se va adduce la starea 

initiala. 

Materialele de construcţie cum sunt tuburile de canalizare, caminele prefabricate s.a., se vor 

putea depozita în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.  

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita 

pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta containerului de depozitare, care se va amplasa 

la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte 

provizorii: 

- containerul de depozitare cu rol de depozitare materiale, şi depozitare scule;  

- container birouri pentru vestiar muncitori; si birou sef santier; 

- tablou electric; 

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); 

- platforma balastata depozitare materiale. 

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor. 

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 

incendiilor. 

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc.  

Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor 

de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare 

şi a unor împământări necorespunzătoare. 

 

CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI 

Clasa de importanta a lucrarilor de apa conform STAS 4273 este IV astfel:  

- lucrari de apa in localitati rurale – categoria 4 

     - dupa durata de exploatare – definitiva 

    -  dupa rol functional : constructie principala. 
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Avand in  vedere  prevederile legii 10/1995 si HG 766/97, Regulamentul  privind stabilirea categoriei 

constructiilor , tinand seama de aspectele a, b si c ale Art. 5 analizand specificul lucrarilor conform 

legii 82/98 si anexelor sale, categoria de importanta aleasa este C (constr. de importanta normala). 

 

Protectia mediului 

Lucrarile propuse prin prezentul proiect nu conduc la poluarea semnificativa a zonei. 

Se distinge un singur tip de poluanti, pe perioada construirii, cu efecte locale pe termen scurt 

(de natura temporara). In perioada de exploatare nu se remarca nici o actiune poluanta asupra 

mediului. 

 

Protecţia apelor 

Lucrările propuse prin prezentul proiect sunt lucrări normale ca pentru orice obiectiv de 

investiţie. 

Lucrările de constructii constau din: excavatii, umpluturi, constructii din beton montare 

conducta. In perioada executiei terenul nu se infesteaza si nu se contamineaza cu substante 

toxice sau periculoase. 

Apele de suprafata pot fi contaminate prin antrenarea, in mod accidental, de catre apele 

pluviale, a scurgerilor de carburanti de la autovehiculele utilizate pe santier. Aceste scurgeri fiind 

in cantitati mici nu impurifica apele de suprafata si subterane. Pentru a evita poluarea in 

vecinatatea santierului, utilajele vor fi stocate la sfarsitul zilei de lucru intr -o parcare betonata 

special amenajata intr-o zona mai inalta, prevazuta cu o panta astfel incat apele pluviale si 

eventualele scapari de carburanti sa poata fi retinute. 

 

Protecţia aerului 

Pentru realizarea obiectivului se vor executa lucrari de excavatii, transportul pamantului, a 

betoanelor, echipamentelor, etc. care implica utilizarea mijloacelor de transport grele: autocamioane, 

autobasculante, buldoexcavatoare, automacarale, autobetoniere. 

Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt pulberile si gazele de esapament.  

Pulberile prafoase rezulta de la rularea mijloacelor de transport, imprastiere balast, 

pamant, compactare, construire, etc. 

Gazele de esapament rezulta de la masinile si utilajele folosite in timpul executiei. Contin: 

NOx, CO, N2O, pulberi, COV, SOx). 

Sursa de poluare reprezentata de mijloacele de transport si de masinile utilizate in 

procesul de constructie este o sursa de poluare difuza. 

Reducerea poluantilor in zona santierului se poate face prin amplasarea unor ecrane 

protectoare si udarea suprafetelor. 

Poluarea factorului de mediu aer este de scurta durata si este limitata in timp (numai in 

perioada de executie). 

 

Zgomot si vibraţii 

Sursele de zgomot si vibratii in perioada executiei, provin de la utilajele de executie si de 

la traficul auto. Aceste surse sunt inevitabile. 

Nivelul total de zgomot este prevazut sa nu depaseasca 70 dBA la limita perimetrului 

construit si 50 dBA la cel mai apropiat receptor protejat. 

Vibratiile care se produc nu ajung sub nivelul de 20 Hz, nivel sub care este afectat 

organismul uman. 

Sursele de zgomot si vibratii sunt de scurta durata, numai pe durata zilei si implica intr -o 

mica masura disconfortul locuitorilor din zona. 

 



17 

 

Protectia solului si subsolului 

Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de: 

■ Traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere in timpul executiei lucrarilor 

sau datoritastarii tehnice defectuoase a utilajelor si echipamentelor de transport si montaj 

■ Depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de teren 

neimpermeabilizate 

Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeaza prin utilizarea mijloace lor 

de transport si montaj in stare buna de functionare si depozitarea controlata a reziduurilor si a 

materialelor de constructii. 

In perioada de executie, poluarea solului si subsolului variaza de la negativ moderat la 

neglijabil. 

 

Gospodărirea deşeurilor 

In perioada de execuţie pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: pamant de decoperta, de 

excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, conductori, tamplarie, uleiuri uzate  

Pana la transportul deşeurilor spre unitatile de valorificare sau rampa de deşeuri, acestea 

vor fi depozitate pe suprafete impermeabilizate. 

 

Dispoziţii finale 

Dupa executarea lucrarilor, proiectul prevede refacerea cadrului natural.  

 

 

 

 

   Manager proiect:       Intocmit: 
Ec. Sorin Ionita       Ing. Corina Mereu 
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II. Memorii tehnice pe specialităţi  

a) Memoriu de arhitectură – nu este cazul 

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii – nu este cazul 

c) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice 

funcţiunii  

 

c.1. MEMORIU TEHNIC RETELE  CANALIZARE 

 

In prezentul proiect se trateaza in faza PTH + DE extinderea retelei de canalizare aferente 

investitiei  «  EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN SATELE ANINOASA SI VIFORATA,  

COMUNA ANINOASA JUDETUL DAMBOVITA ». 

La proiectarea retelei de apa aferente lucrarii s-au avut in vedere reglementarile tehnice in 

vigoare, respectiv : 

- NP 133-2013 “Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare 

cu apa şi canalizare a localităţilor."; 

- GP 106-04 - “Ghid de proiectare, execuţie si exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa  

si canalizare in mediul rural”; 

- SR 8591:1997 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

-  STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului 

- STAS 4273-83  -Constructii-hidrotehnice-1-Clase-de-importanta 

- STAS 9821/5 -  Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte , canale si 

cabluri.  

- SR 9570 /1-89. Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati.  

- SR 10 898 -2005 Alimentari cu apa si canalizari . Terminologie.  

- STAS 2308/81. Capace si rame pentru camine de vizitare.STAS 2448/82. 

-P 118/2/2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a ll-a. 

- Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in construcţii, cu completări si modificări ulterioare;  

- STAS 2250 - . Presiuni nominale; Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni 

de încercare şi presiuni de lucru. Maxime admisibile 
- SR EN 752 – 1,2,3,4,/2008 – Retele de canalizare in exteriorul cladirilor 

- STAS 3051–95 – Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de 

proiectare. 

- STAS 2448/82 - Canalizari. Camine de vizitare 

- STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.  Zonarea teritoriului 

Romaniei. 

- STAS 8591/97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 

-  

 Materialul conductelor 

Retelele de canalizare sunt propuse a se executa cu conductele PVC – KG , SN 4,cu diametrele 

cerute in documentatie, anume  Dn 200 mm trebuie sa respecte ,si trebuie sa respecte standardele 

de calitate  aflate in vigoare. 

Tuburile, coturile si piesele de legatura vor fi conform specificatiei din listele de cantitati de lucrari 

si vor respecta prevederile:  

Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico - sanitare si tehnologice 

cu tevi de policlorura de vinil (PVC) – I1/78;  

Normativ de proiectare si executie a instalatiilor sanitare I9-2005  

Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului – P 

118-99;  
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Instructiunile producatorilor de materiale;-foarte important. Norme de igiena si recomandari 

privind mediul de viata al populatiei – OMS 536-1997; 

Materialele vor fi insotite de certificate de calitate, carti tehnice, instructiuni de 

folosire,certificat de garantie si specificatie cu durata de viata a materialului,etc.  

 Aliniamentul si pozitia verticala a conductelor  

Aşezarea în plan vertical a reţelelor s-a făcut ţinând cont de configuraţia terenului, de cota 

subsolurilor şi a adâncimii de îngheţ, de sarcinile care acţionează asupra conductei, de nivelul apelor 

subterane şi de punctele obligate. 

Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat cât şi manual funcţie de situaţia concretă 

din teren; pentru toate lucrările de săpături şi terasamente se vor executa sprijiniri conform cu 

legislaţia, standardele şi normativele tehnice precum şi cu cele mai bune practici la nivel naţional şi 

european. Săpăturile se vor executa cu respectarea cerinţelor minime impuse de  standardele şi 

normativele tehnice naţionale precum şi cu respectarea indicaţiilor geotehnice, astfel încât sa fie 

prevenite orice fel de accidente de tipul prăbuşirii pereţilor/taluzurilor verticale sau înclinate. În timpul 

executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a 

instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă. În final 

situaţia terenului din zonă (trotuare, rigole, stradă etc.) va trebui readusă cel puţin la stare iniţială. 

Retelele proiectate urmaresc trama stradala, si se vor monta in spatiile verzi, in functie de 

conditiile concrete din teren.  

 Pentru realizarea retelei de canalizare s-au avut in vedere urmatoarele : 

- pentru colectarea  apelor uzate se va folosi un sistem de canalizare menajer, care impune 

numai colectarea apelor uzate menajere, apele meteorice putand fi evacuate direct in mediul natural 

fara epurare (exceptand cazurile in care apele de ploaie spala suprafete impurificate  cu produse 

petroliere, diverse minereuri, substante nocive, etc.); 

- amplasarea geografica si altimetrica a localitatii, marimea localitatii, gradul actual cunoscut 

de dotare privind fondul de locuinte, scoli, unitati economice si alte profile.  

- configuratia generala geodezica a intavilanului localitatii si a zonelor limitrofe in care se afla 

amplasamentele statiei de pompare cat si a retelei de canalizare. 

-  reteaua de canalizare pentru ape uzate este alcatuita din canale inchise, ingropate, cu panta 

corespunzatoare realizarii unor viteze cuprinse intre 0,70 si 5,0 m/s ( PVC).  

- existenta unui receptor de ape uzate menajere in apropiere (canalizarea existenta a localitatii 

Aninoasa care deverseaza in statia de epurare a municipiului Targoviste).  

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare 

independenta alcatuita din tuburi din PVC,SN 4 montate sub adancimea de inghet, adancimea 

variind in functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autosp alare de 

0.7/s. Reteaua de canalizare apa menajera va fi din tuburi de PVC-KG, SN 4 cu Dn 200 mm, 

precizand ca profilul circular din tuburi PVC-KG, SN 4 este avantajos pentru debite mici deoarece 

nu prezinta o rugozitate mare si are durabilitate crescuta in exploatare.  

Deasupra intregii retele de canalizare si deasupra fiecarui racord la o inaltime de 50 cm 

deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din 

polietilena de culoare maro.  

Tuburile din PVC,SN 4 se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand 

granulometria intre 1-7mm  si grosimea de 15 cm, sub un unghi de 1200, pe toata lungimea, iar 

umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material 

necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7mm bine compactat.  

Conform STAS 2914/84 tabelul 2, umpluturile vor fi compactate asigurandu-se un grad de 

compactare Proctor normal, astfel: 

 - h < 0,50 m - grad compactre 100%; 

 - h > 0,50 m - grad compactare 94%. 
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In conformitate cu STAS 2914/84, cap. 7, paragraful 7.3.2. verificarile privind gradul de 

compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga si dreapta ax, in sectiuni 

diferite pentru fiecare zona decopertata. Aceste verificari se vor face in special acolo unde se vad 

denivelari ale straturilor, ca urmare a trecerii autovehiculelor in timpul executiei. Verificarea se va 

face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adancimea de 30 cm. De-a lungul retelei de 

canalizare s-au  prevazut camine de vizitare si camine de intersectie. 

Prin realizarea investitiei se au in vedere urmatoarele: 

 Extinderea retelei de canalizare pe urmatoarele strazi:  

ANINOASA 

- strada Cismea – PVC – KG Dn 200 mm; L = 135 ml,  

  racorduri individuale 10 buc 

- Aleea Sinaia (DN 71) – PVC – KG Dn 200 mm; L = 140 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

- Aleea Sinaia (DN 71), racord Aleea Sinaia – PVC – KG Dn 200 mm; L = 40 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

- fundatura DR. Petrescu – PVC – KG Dn 200 mm; L = 81 ml,  

  racorduri individuale 4 buc 

 

VIFORATA 

- strada Stanjeneilor – PVC – KG Dn 200 mm; L = 84 ml,  

  racorduri individuale 2 buc 

- strada Solarino (DJ 717), racord Solarino – PVC – KG Dn 200 mm; L = 52 ml,  

  racorduri individuale 5 buc 

Lungime totala   extindere retea 530,0 ml 

Numar total racorduri pe reteaua noua – 31 bucati 

Camine de vizitare – 19 buc. 

Retele de canalizare menajera 
Reteaua de canalizare se va realiza din tevi de PVC-KG cu diametrul Dn 200 mm. 

Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut conform STAS 1846-1/2006 pentru un grad 

maxim de umplere a conductelor de 0,7. 

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare 

independenta alcatuita din tuburi din PVC,SN 4 montate sub adancimea de inghet, adancimea 

variind in functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 

0.7/s. Reteaua de canalizare apa menajera va fi din tuburi de PVC-KG, SN 4 cu Dn 200 mm, 

precizand ca profilul circular din tuburi PVC-KG, SN 4 este avantajos pentru debite mici deoarece 

nu prezinta o rugozitate mare si are durabilitate crescuta in exploatare.  

Deasupra intregii retele de canalizare si deasupra fiecarui racord la o inaltime de 50 cm 

deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din 

polietilena de culoare maro.  

Tuburile din PVC,SN 4 se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand 

granulometria intre 1-7mm  si grosimea de 15 cm, sub un unghi de 1200, pe toata lungimea, iar 

umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material 

necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7mm bine compactat.  

Conform STAS 2914/84 tabelul 2, umpluturile vor fi compactate asigurandu-se un grad de 

compactare Proctor normal, astfel: 

 - h < 0,50 m - grad compactre 100%; 

 - h > 0,50 m - grad compactare 94%. 

In conformitate cu STAS 2914/84, cap. 7, paragraful 7.3.2. verificarile privind gradul de 

compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga si dreapta ax, in sectiuni 
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diferite pentru fiecare zona decopertata. Aceste verificari se vor face in special acolo un de se vad 

denivelari ale straturilor, ca urmare a trecerii autovehiculelor in timpul executiei. Verificarea se va 

face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adancimea de 30 cm. 

De-a lungul retelei de canalizare s-au  prevazut camine de vizitare si camine de intersectie. 

Alcatuirea unei retele de canalizare trebuie conceputa tinand seama de la caz la caz de 

urmatoarele criterii:  

 curgerea apei prin canale sa se faca pe cat posibil gravitational, evitandu-se statiile de 

pompare a apelor uzate pe cat posibil;  

 in acest scop, proiectantul va utiliza la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;  

 colectorul principal sa fie amplasat in zona cea mai joasa, astfel incat sa poata colecta apa 

de la toate colectoarele secundare;  

 suprafetele bazinelor de canalizare care revin colectoarelor secundare sa fie apropiate 

valoric, in scopul incarcarii cat mai uniforme cu ape de canalizare a acestora;  

 adancimea minima de pozare a canalelor va tine seama de adancimea de inghet, de 

acoperirea cu pamant a crestei colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la 

solicitarile mecanice provenite din traficul auto si de colectarea apelor uzate de la subsoluri si 

pivnite. Daca aceasta ultima conditie conduce la o ingropare nejustificata a r etelei, se va 

prevedea, daca este necesar, pomparea locala a apei din subsol sau pivnita in reteaua de 

canalizare stradala;  

 se vor evita trasee ale canalelor si amplasarea constructiilor accesorii in zone cu terenuri 

instabile sau macroporice iar daca acest lucru nu este posibil, se vor lua masurile necesare, 

tinandu-se seama de normele tehnice aferente lucrarilor amplasate pe terenuri sensibile la 

umezire;  

 solutia tehnica adoptata pentru reteaua de canalizare este recomandabil sa tina seama si 

de prevederile STAS 1481 privind "Retele exterioare de canalizare. Criterii generale si studii 

de proiectare";  

 reducerea la minimum sau chiar evitarea daca este posibil a unor zone dificile sau joase 

care impun pomparea (pasaje de nivel, trasee in contra panta sau cu panta exagerata care 

impun camine de rupere de panta, etc.);  

 respectarea prevederilor planului de urbanism (PUG) al localitatii cu privire la trama 

stradala, la gradul de confort al gospodariilor (instalatii de apa rece si calda, bai, grupuri 

sanitare),  etc.;  

Aspectele specifice lucrarilor din domeniul sistemelor de canalizare de care s-a tinut cont in 

elaborarea documentatiei  sunt prezentate in cele ce urmeaza :  

 Siguranta in exploatare a sistemului prezinta doua aspecte: siguranta constructiilor in  sine 

si siguranta functionarii ansamblului tehnologic. Siguranta functionarii sistemului trebuie 

conceputa de la inceput, cu variante de functionare in regim normal precum si pe durata 

remedierii avariei. Accidentele posibile vor fi clar mentionate in regulamentul de exploatare la fel 

ca si masurile ce vor trebui luate si modul de actiune a personalului. Pentru a dispune de un 

sistem functional sigur este nevoie de utilizarea unor materiale bune, de o executie 

corespunzatoare a lucrarilor si de o exploatare judicioasa. Pentru a evita manevrele si deciziile 

incorecte si pentru a micsora numarul defectiunilor si avariilor, trebuie ca ansamblul lucrarii sa 

fie cat mai simplu alcatuit, concepandu-se scheme functionale rationale si fiabile, daca se poate 

fara pompare, cu un grad ridicat de automatizare, astfel incat interventia personalului in 

functionarea sistemului sa fie cat mai mult limitata;  

 Siguranta constructiilor va fi asigurata printr-o proiectare judicioasa, printr-o executie 

corecta si printr-o exploatare corespunzatoare;  

 Siguranta la foc, protectia impotriva zgomotului si eficienta izolatiei termice sunt aspecte 

ce nu pun probleme deosebite la acest tip de lucrari, cu exceptia instalatiilor de epurare 
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monobloc care trebuie protejate termic impotriva inghetului. Pot fi unele cazuri speciale de 

protectie la foc pentru constructii din materiale combustibile (lemn), de protectie impotriva 

zgomotului la folosirea motoarelor termice, a compresoarelor si a suflantelor, cazuri pentru care 

vor fi facute mentiuni in proiectele de detaliu ale obiectelor respective;  

 Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului sunt strans legate de aceste 

lucrari;  

 Apa uzata produsa poate afecta sanatatea oamenilor si a animalelor si starea mediului 

(animalele salbatice, apa subterana, subsolul, solul, apa de suprafata, etc.); lucrarile propuse 

trebuie sa asigure evacuarea si epurarea adecvata inainte de evacuarea finala in receptorul 

natural (NTPA 001-2005) proiectul va contine si masuri educationale pentru populatie;  

 Materialele utilizate in realizarea constructiilor si instalatiilor unui sistem de canalizare vor 

trebui sa indeplineasca anumite criterii generale, valabile, evident, in functie de rolul si 

importanta constructiei sau instalatiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau 

permanent al lucrarii, etc.  

Utilizarea materialelor fiind legata in general de prezenta apei uzate, ele trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele criterii:  

 Sa fie rezistente la actiunea coroziva si hidratanta a apei;  

 Sa asigure o foarte buna etanseitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltratiilor 

si/sau a infiltratiilor;  

 Sa aiba rezistentele mecanice cerute de domeniul de utilizare;  

 Sa aiba rugozitate mica in scopul limitarii pierderilor de sarcina distribuite;  

 Sa fie rezistente la actiunea diferitilor factori externi functie de domeniul lor de utilizare, 

(temperatura apei si a aerului, sarcini mecanice interioare si exterioare, actiunea agresiva a 

pamantului, curenti electrici, etc.) si sa nu se deformeze permanent sub actiunea acestora;  

 Sa nu se dizolve in contact cu apa uzata sau namolul si sa nu fie daunatoare pentru 

microorganismele care realizeaza epurarea;  

 Sa nu prezinte pericol de orice natura pentru persoanele cu care vin in contact, care le 

manevreaza si utilizeaza;  

 Sa nu necesite cheltuieli de investitie si exploatare mari;  

 Sa fie usor de pus in opera, depozitate si manevrate;  

 Sa permita montare si demontare usoara (cazul conductelor, pieselor speciale, armaturilor, 

etc.);  

 Sa permita realizarea unor imbinari etanse (cazul conductelor, de exemplu);  

 Sa reziste alternantelor de umiditate, de temperatura si de inghet-dezghet, daca lucreaza 

in medii si domenii in care pot avea loc astfel de alternante;  

 Sa corespunda cerintelor beneficiarilor si caietelor de sarcini intocmite de catre proiectanti 

si retetelor de preparare indicate de proiectant si realizate de constructor (pentru betoane, 

mortare, tencuieli, etc.);  

 Sa aiba un volum, greutate si dimensiuni care sa permita transportul lor pe drumurile 

publice;  

 Sa-si pastreze calitatile, caracteristicile si proprietatile in cazul depozitarii corespunzatoare 

pe durata de garantie a fabricantului;  

 Echipamentele prevazute a fi achizitionate sa fie fiabile, cu randament energetic ridicat si 

cu o durata de serviciu normata > 10-15 ani;  

 Sa se aleaga materiale pentru care se cunoaste tehnologia de realizare practica si pentru 

care exista mijloace normale de punere in opera;  

 Materialele sa fie atestate de catre organele abilitate si de catre inspectoratele sanitare 

teritoriale;  
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 Dupa epuizarea capacitatii de lucru, sa permita fie o reutilizare usoara, fie o distrugere 

simpla si depozitare in conditii acceptabile pentru mediul inconjurator.  

Dintre materialele utilizate curent in realizarea sistemelor de canalizare se evidentiaza 

urmatoarele:  

 Nisip, pietris, ciment, apa si aditivi pentru prepararea mortarelor si betoanelor;  

 Bare din otel neted (OB 37) sau profilat la cald (PC 52, PC 60) pentru realizarea 

constructiilor din beton armat, precomprimat, etc.;  

 Cauciuc, carton asfaltat, folii din material plastic, rasini epoxidice, s.a. pentru etansari si 

protectii;  

 Otel, fonta, polietilena, polipropilena, poliester armat cu fibra de sticla (PAFS), PVC, otel 

inoxidabil, s.a., pentru conducte, canale, camine de vizitare prefabricate, cuve pentru instalatii 

mici de pompare si instalatii compacte de epurare, etc.  

 Multe dintre constructiile si instalatiile utilizate in sistemele de canalizare din mediul rural 

sunt prefabricate, fapt ce permite o aprovizionare, transport, manevrabilitate si punere in 

opera mai usoara si mai rapida. In aceasta categorie intra tuburile de orice fel, cuvele statiilor 

de epurare mono-bloc sau compacte, instalatii mici de pompare, stalpi, grinzi, plansee, etc.  

 

Caminele de vizitare 

Caminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, 

pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.  

Reteaua de canalizare va fi prevazuta cu camine de vizitare si camere de intersectie amplasate 

conform STAS 3051-91.  

Caminele de vizitare proiectate sunt camine prefabricate, avand diametru D = 1,00 m compuse 

din : 

 element de baza H = 0,5 m 

 element de baza H = 0,75 m  

 element de baza H = 1,0 m 

 inel drept pentru camine H = 0,25 m 

 inel drept pentru camine H = 0,50 m 

 inel drept pentru camine H = 0,75 m 

 inel drept pentru camine H = 1,0 m 

 inel aducere la cota H = 0,05 m 

 inel aducere la cota H = 0,1 m 

 con reductie H = 0,6 m 

 garnitura etansare pentru camine 

 trepte otel pentru camine 

 piesa racord Dn 25 mm 

 capac si rama circular, din material compozit, cu sistem antifurt, carosabil 

Toate aceste componente ale caminelor prefabricate s-au calculat si combinat astfel incat sa 

rezulte inaltimea caminelor proiectate. 

Accesul la interior se va realiza printr-un gol practicat in placa de beton si acoperit cu capac 

din din material compozit, cu sistem antifurt, carosabil. 

Racorduri la propietati 

 Pentru conectarea consumatorilor la reteaua de canalizare menajera, concomitent cu 

lucrarile de realizare a colectoarelor de pe strazile localitatii se vor realiza si racorduri la acestea.  

Racordurile se vor executa din teava de PVC, SN 4, fara camin de inspectie. La fiecare racord 

s-a estimat o lungime medie a conductei de conexiune intre caminul de racord si colectorul de 

canalizare de cca  8,0 ml. 
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Amplasamentul caminelor de racord se va face la limita de proprietate , langa gard, in spatiul 

cuprins intre rigola carosabilului si gardul proprietatii si executia lor intra in sarcina locuitorilor. 

(i) Racordurile de canalizare se vor realiza din conducte PVC Dn 200 mm fara camin de racord, 

conducta fiind prevazuta cu capac din PVC si scoasa la nivelul terenului pentru a fi reperata atunci 

cand se va realiza conexiunea la canalizarea din interiorul proprietatii . 

(ii) Pozitia exacta a racordurilor se va stabili pe teren impreuna cu Beneficiarul la faza de proiect 

tehnic si detalii de executie.  

- Conexiunea intre conducta stradala de canalizare si racordul la proprietate se va realiza prin 

intermediul unei piese speciale de tip T Dn 250 x 200 mm si prin intermediul pieselor de trecere prin 

camine de vizitare in cazurile in care aceste camine se afla in apropierea locului unde se doreste a 

se amplasa racordul. 

 

Tehnologia de executie pentru retelele de canalizare este : 

a) aprovizionarea cu materiale, în ritmul execuţiei;  

b) realizarea săpăturii (cu sprijinire de taluz vertical) şi depozitare convenabilă a pământului 

(astfel încât să nu blocheze circulaţia, curgerea apei, traficul, pietonii); 

c) lansarea conductei în şanţ şi testarea provizorie;  

d) montarea armăturilor prevăzute (vane, branşamente, hidranţi etc.);  

e) proba de presiune; presiunea de încercare nu va depăşi clasa tubului; se va face cu 

aer/apă, pe mal în şanţ, după tipul de material şi presiunea de lucru; cum reţeaua va lucra 

la maximum 4 bari, presiunea de încercare nu va depăşi 6 bari;  

f) efectuarea eventualelor remedieri şi repetarea probei de presiune;  

g) umplerea şanţului cu pământ şi refacerea îmbrăcăminţii drumului;  

h) spălarea conductei,.  

Tehnologia de execuţie a reţelei trebuie să ţină cont de materialul din care este realizată conducta.  

La realizarea conductelor din masă plastică, se va urmări fluxul tehnologic:  

a)  săparea (de regulă manuală) a şanţului de pozare, cu taluz vertical sau cu pantă în funcţie 

de calitatea solului;  

b) rezemarea pereţilor la adâncimi mai mari de 1,50 m;  

c) lăţimea săpăturii este legată de adâncime, de diametrul tubului, de prezenţa elementelor de 

sprijin, modul de compactare; lăţime şanţ > 60 cm;  

d) pregătirea patului de pozare, fără pietre, material îngheţat, etc.;  

e) aşezarea unui strat de nisip de 10 – 15 cm bine compactat;  

f) aşezarea tubului şi realizarea unei umpluturi de nisip până la acoperirea tubului; nisipul va fi 

compactat normal în strat de 10 cm;  

g) tuburile îmbinate cu mufe se lansează şi se aşează uniform în şanţ cu îmbinarea descoperită; 

tuburile îmbinate în şanţ vor avea mufa liberă de orice rezemare pe perioada montării; golul 

se va umple după efectuarea probei de presiune;  

h) după efectuarea probelor se completează umplutura, în straturi de  10 – 15 cm, compactată 

manual sau mecanic (cu pământ din săpătură, fără bulgări mari şi umezit convenabil pentru 

îndesare uşoară); se trece de minimum 3 ori cu elementul de compactare;  

i) se reface stratul de îmbrăcăminte al drumului sau spaţiul verde;  

j) pentru detectarea ulterioară a tubului se aşează pe aceasta un fir metalic sau o plasă 

metalică greu corodabilă, legată de tub; pot fi folosite şi covoare speciale aşezate în şanţ pe 

umplutură normală;  

k) tronsonul se se spală de materiale grosiere;  

l) în acelaşi timp cu montarea tubului se montează şi piesele pentru realizarea racordurilor la 

proprietati. 
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La executia retelelor de apa si canalizare se va tine cont de SR 8591/1997 privind conditiile 

de amplasare a retelelor edilitare in localitati precum si normativele specifice in vigoare:                                   

PE 104/2004; PE106/2003; PE107/94;I6/98, I6/1/98. 

Distantele minime (pe verticala) dintre retelele de canal si celelalte retele edilitare: 

-conducte de gaze: 0.6m 

-cabluri electrice: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adancime; 0.6m pentru conducte 

ingropate peste 1,5m adancime. 

-canalizatie telefonica: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adancime; 0.6m pentru 

conducte ingropate peste 1,5m adancime; 

-canale termice: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adancime; 0.6m pentru conducte 

ingropate peste 1,5m adancime; 

-conducte de apa: 3m; 

Incrucisarile intre retelelor de apa si celelalte retele edilitare se fac de regula dupa un unghi 

de 75-90grd. In cazul in care conditiile de amplasare nu pot fi respectate se vor lua masuri speciale 

de protectie: 

- in cazul incrucisarilor cu canale de ape uzate, conductele de apa se amplaseaza deasupra acestora 

la distanta minima de 40cm; iar in cazul masurilor de protectie suplimentara conductele de apa se 

introduc in tuburi de protectie care sa depaseasca canalul de apa uzate de o parte si alta a  

acestuia cu 5.0m in teren impermeabil si 10,0m in teren permeabil; 

-in cazul incrucisarilor cu canalizatii telefonice, conducta de apa se amplaseaza sub aceasta;  

-in cazul incrucisarii cu cabluri electrice, acestea se amplaseaza deasupra la o distanta minima de 

0.25m; 

In timpul executiei lucrarilor de sapatura se va cere asistenta tehnica din partea detinatorilor 

de utilitati.  

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii si PSI 

in vigoare, specifice fiecarei categorii de lucrari in parte. 

In timpul executiei se vor prevedea : parapete si podete metalice in lungul santului, sprijiniri, 

semnalizare si iluminare. 

 Descarcarea si eventualele mutari pe santier ale tevilor din PEHD trebuie sa fie efectuate cu 

ajutorul motostivuitoarelor, macaralelor sau excavatoarelor dotate cu balanta.  

 Este indicata depozitarea tuburilor in stive, nu mai inalte de 1,5 m, pe o fundatie plana, lipsita 

de asperitati, iar colacii pot fi depozitati in pozitie inclinata de un perete vertical plan; pentru tipurile 

cu grosime mica (tip PN 4/6) este indicata stivuirea pe orizontala pentru a fi protejate de eventualele 

deformatii. Depozitarea corecta a tubulaturii usureaza viitoarele operatii de manipulare.  

Umplutura transeei conductelor cuprinde doua zone bine definite si anume:  

 zona de acoperire - pana la aproximativ 50 cm deasupra generatoarei conductei, necesara 

asigurarii stabilitatii conductei;  

 zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care actioneaza 

asupra conductei si protejarea acesteia in timpul realizarii umpluturii superioare.  

 Zona de acoperire (pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare) trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii de material si executie:  

 materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de max. 20 mm) 

sau materiale solidificate;  

 pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare, trebuie sa se 

utilizeze materiale fiabile de adaos (nisipuri, pamant);  

 nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta 

tasari ulterioare;  

 compactarea acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15 cm.  
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 Zona de umplutură se va executa după efectuarea probei de etanşeitate, prin umplerea în 

straturi de 20-30 cm grosime , bine compactate până la nivelul refacerii sistemului rutier iniţial al 

străzii. 

 Sub generatoarea inferioară a conductei se va realiza un pat de nisip de cca. 10 cm grosime, 

granulaţie 1-7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice 

 Pentru a marca existenta conductelor de apa, in cazul deschiderii unei sapaturi, se 

recomanda amplasarea in umplutura, deasupra generatoarei conductei, la 50 cm a unei benzi 

longitudinale (banda de semnalizare cu insertie de inox) de culoare albastra (pentru apa), care sa 

permita detectarea in sol a conductelor de apa.  

 Santurile nu trebuie tinute deschise timp indelungat, pentru evitarea inundarii lor, situatie in 

care se va schimba pozitia conductei in sant. 

 În timpul executării lucrărilor se va verifica corespondenţa situaţiei din teren cu prevederile 

proiectului atât în ceea ce priveşte lucrările care, după execuţie, devin ascunse, precum şi în ceea 

ce priveşte calitatea şi modul de punere în opera a materialelor. 

În timpul execuţiei se vor verifica: 

 cotele de pozare a conductei; 

 respectarea dimensiunilor tuburilor şi a construcţiilor care alcătuiesc reţeaua;  

 aliniamentul condustelor; 

 corecta amplasare a căminelor; 

 corecta amplasare a hidrantilor 

 modul de compactare; 

 aducerea sistemului rutier la starea iniţială. 

 

Incercarea la etanseitate la presiune hidraulica.  

Dupa executia instalatiilor hidraulice, se va executa proba de etanseitate a imbinarilor la 

presiunea de lucru, pentru care se vor consemna rezultatele intr -un proces verbal.  

Inainte de proba de etanseitate trebuie verificate cotele, aliniamentele si dime nsiunile 

canalelor. Se admit urmatoarele abateri limita fata de proiect: 

 La pante: ±10%; 

 La cote: ±50 mm, fara a depasi abaterile admise pentru pante.  

Proba de etanseitate a retelelor de canalizare se va desfasura conform STAS 3051/91, cu 

pierderile admise in tab. 3 din STAS 3051/91 

INCERCAREA DE ETANSEITATE 

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor, se va executa 

incercarea de etanseitate a canalelor inchise, pe portiuni. 

In vederea incercarii, care se face cu apa sunt prevazute urmatoarele lucrari premergatoare: 

-umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere. 

-inchiderea etansa a tuturor orificiilor. 

-blocarea extremitatilor canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul 

probei. 

Presiunea de incercare masurata la capatul aval al tronsonului pentru canale functionand cu  

nivel liber, va fi de max. 5 m ( daca instalatia permite prin dezvoltarea ei pe verticala ).  

Conducta trebuie sa fie umpluta mai intai cu apa timp de o ora. 

Proba trebuie sa nu prezinte pierderi cel putin 15 minute la o presiune de 0,5 bari.  

Apa adaugata nu trebuie sa depaseasca 0,02 litri pe mp de suprafata udata in interiorul 

tubului caminelor de vizitare de pe canalizarea cu tuburi PVC. 

In cazul ca rezultatele incercarii la etanseitate nu sunt corespunzatoare, se vor lua masuri 

de remediere, stabilite cu consultarea proiectantului. 



27 

 

Aplicarea masurilor de tehnica securitatii muncii in procesul de executie a lucrarilor, revine 

in totalitate executantului care va aplica intocmai toate instructiunile din normativele de protectia 

muncii, paza si stingerea incendiilor din sectoarele de constructii.  

 Masurile de protectia muncii, se vor aplica chiar de la faza lucrarilor pregatitoare si vor consta 

din urmatoarele lucrari:  

 verificarea planului de situatie din proiect cu constructiile existente la suprafata terenului sau 

ingropate, (linii electrice sau telefonice, conducte, fundatii, constructii, rezervoare etc.)  

 marcarea cu semnale vizibile a acestor lucrari  

 instructajul intregului personal inainte de inceperea lucrarilor, privind masurile de protectia 

muncii in executie  

 masuri speciale la transportul utilajelor pe sub liniile electrice, in special excavatoarele, pentru 

ca sa nu atinga liniile electrice  

 informatii in zona prin consultarea localnicilor cu privire la lucrarile ascunse.  

 La faza executiei se vor respecta masurile de protectia muncii cu privire la executarea 

terasamentelor, mecanizat sau manual, la montarea conductelor, accesoriilor si instalatiilor, 

prepararea si turnarea betoanelor, a confectiilor metalice etc. cu referinta in special la urmatoarele:  

 permiterea accesului in zona de lucru numai a personalului de santier; 

 instruirea in prealabil a personalului de santier asupra pericolelor ce exista in legatu ra cu munca 

pe care trebuie sa o presteze, intocmirea si semnarea fiselor individuale de protectia muncii;  

 inainte de inceperea lucrului, conducatorii de utilaje vor verifica starea tehnica a acestora;  

 evitarea căderilor, prin montarea de dispozitive corespunzătoare la scări, bazine şi pasarele, 

prin acoperirea accesului în cămine şi la încăperile subterane, prin montarea de împrejmuiri şi 

panouri de avertizare pe timp de zi şi pe timp de noapte în jurul gropilor şi tranşeelor, montarea 

podeţelor pentru traversarea tranşeelor; 

 evitarea surpării malurilor tranşeei prin sprijiniri corespunzătoare; 

 folosirea echipamentelor de protecţie corespunzătoare în timpul lucrului şi circulaţiei prin şantier; 

 folosirea troliilor şi macaralelor pentru obiecte grele şi ut ilizarea acestora numai de personal 

calificat; 

 ventilarea înainte de acces a căminelor, camerelor sau bazinelor ce urmează a fi vizitate, prin 

curent natural sau mijloace mecanice; 

 dotarea corespunzătoare pentru apărarea contra incendiilor şi ţinerea la zi  a panourilor contra 

incendiilor; 

 in apropierea liniilor electrice, vor fi luate masuri speciale precum si la deplasarea utilajelor pe 

sub acestea;   

 nu se admite lucrul pe santier nici unei persoane care nu are instructajul de protectia muncii la 

zi.  

 Executantul lucrarilor va avea in vedere normativele in vigoare privind executarea lucrarilor 

de constructii, paza contra incendiilor, precum si standardele de stat, conducerii santierului 

revenindu-i sarcina de a intocmi instructiuni proprii de protectia muncii specifice fiecarui loc de 

munca si de a asigura instructajul intregului personal, completarea fiselor individuale de protectia 

muncii, de a tine evidenta instructajelor care s-au facut si a persoanelor care au fost instruite. 

 Lucrarile de organizare de santier (constructii auxiliare, ateliere de orice fel, depozite, rampe 

de descarcare) se vor realiza urmarindu-se satisfacerea tuturor ceritelor de protectia muncii si PSI.  

 La executarea lucrarilor vor fi respectate prevederile Ord. nr. 9/9. 01. 1998 al Ministerului 

Muncii si Protectiei Sociale. 

 

MASURI DE PROTECTIA MUNCII, DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

La elaborare proiectului s-au respectat : 

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 actualizata si Normele Metodologice de aplicare 
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- Norme generale de protectie a muncii. Editia 1996 

Prin proiect au fost prevazute urmatoarele masuri de protectia muncii :  

a) sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura; 

b) sprijinirea malurilor sapaturilor; 

c) sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor  existente din amplasament; 

d) parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala; 

e) semnalizare luminoasa pe timpul noptii si restrictii de circulatie in zona lucrarilor;  

f) capace la camine; 

g) scari de acces in camine. 

In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectia muncii pentru 

evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe diferitele stadii fizice .  

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate  de Ordinul nr. 

381/1219/MC/1994. 

Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protectie adecvat 

conform 1.4. din Ord. 225 din 21.iul.1995 pentru diferitele momente ale fiecarui stadiu fizic.  

Antreprenorul va urmari respectarea urmatoarelor norme ce reglementeaza activitatea de 

protectia muncii pentru care va face instructajul intregului personal conform Normelor generale de 

P.M. cap. I pct. 13 ce se va ocupa de derularea lucrarilor: 

Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 actualizata si Normele Metodologiei de aplicare 

Norme generale de protectie a muncii.Editia 1996 

Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor. Cod 2/1998 

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime. Cod 12/1998 

Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si 

din procesele tehnologice.Cod 19/1995 

 Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi 

tehnologice (captare, transport si distributie). Cod 20/1995 

Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. Cod 40/1996.  

Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea mijloacelor individuale de protectie a fetei si ochilor. 

Cod 2/1995 

Norme specifice de protectie a muncii pentru imbunatatiri funciare si irigatii. Cod 71/1998 

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie , montaj prefabricate si finisaje in 

constructii. Cod 27/1996 

Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996 

Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. Cod 

65/1997 

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea , transportul si depozitarea acetilenei. 

Cod 4/1998 

Norme specifice pentru gospodaria comunala si salubritate publica. Cod 31/1996 

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea oxigenului si 

azotului. Cod 3/1994 

Normativul cadru de acordare si utilizare E.I.P.-urilor (Conform cap. III-Criterii de acordare a 

echipamentului individual de protectie) 

Instructiuni pentru selectia si utilizarea M.I.P.-lor. Cod 2/1995 

Decretul consiliului de Stat nr. 400/1981 

Decretul 328/66 plus modificarile din 1999 

Normele specifice vor tine seama si de normele conexe colaterale specifice fiecarei activitati 

in parte. Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui sa aiba certificat de utilizare de la factorii 

abilitati din cadrul M.M.P.S. 
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PREVEDERI LEGISLATIVE CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROIECTULUI 

 

La elaborare proiectului s-au respectat: 

- -SR EN 1329-1 - Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru scurgerea apelor menajere 

şi uzate (la temperaturi scăzute şi ridicate) din interiorul structurii clădirilor. Policlorură de vinil 

neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem 

-  -SR EN ISO 3126:1974 Tevi de plastic – Masurarea dimensiunilor. 

- -SR EN 476: 2000 Conditii generale pentru componentele utilizate la retelele de evacuare, de 

racord si de canalizare cu curgere cu nivel liber 

- -SR EN 1401-1: Sisteme de canalizare de materiale plastice ingropate pentru bransamente si 

sisteme de evacuare fara presiune 

- Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Specificatie pentru tevi, fitinguri si sistem. 

- SR EN 681-1 Etanşări din cauciuc – Inele de îmbinare pentru ţevi de furnizarea apei, drenaje si 

canalizare – Specificaţie pentru materiale 

- GP 043-1999 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa 

si canalizare utilizand conductele PVC, polietilena si polipropilena 

- STAS 3051/91 -  Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii de proiectare 

- SR EN 752 – 1,2,3,4,/2008 – Retele de canalizare in exteriorul cladirilor 

- STAS 2448/82 - Canalizari. Camine de vizitare 

- STAS 2308-1981       –  Capace si rame pentru caminele de vizitare 

- SR EN 124-1996       - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de  

  vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale 

- STAS 816/80            -  Tuburi si piese de canalizare din beton simplu 

- STAS 6054/85   - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei 

- SR 8591/1 – 1997 - Ampalsarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in  sapatura 

 

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI 

La realizarea proiectului s-au avut in vedere respectarea legislatiei privind protectia 

mediului inconjurator, dupa cum urmeaza: 

 137/1995 – Legea protectiei mediului (MO 304/30.12.1995) actualizata in 2017  si 

completata cu legea  159/1999 (MO 512/22.10.1999); 

 125/1996 (MAPPM) – Ordin pentru aprobarea Procedurii de Reglementare a Activitatilor 

Economice si Sociale cu Impact asupra Mediului (MO 73/11.04.1996), cu anexa 10 

abrogata; 

 278/1996 (MAPPM) – Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru 

elaborarea studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de mediu (MO 

126/18.06.1996); 

 184/1997 (MAPPM) – Ordin pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de 

mediu (MO 303bis/06.11.1997), modificat si completat cu Ordinul 709/1999 (MO 

476/1999); 

 756/1997 (MAPPM) – Ordin pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii 

mediului) (MO 303 bis/06.11.1997); 

 78/2000 – OUG privind regimul deseurilor (MO 283/22.06.2000); 

 162/2002 – HG privind depozotarea deseurilor (MO 164/07.03.2002); 

 349/2002 – HG privind destionarea ambaajelor si deseurilor de ambalaje (MO 

269/23.04.2002); 
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 111/1977 (MAA) – Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de protectie a calitatii 

solurilor (BO 78/1977). 

 

AGREMENTE TEHNICE PENTRU TUBURILE DIN PEHD 

Tuburile din PVC vor fi insotite de declaratia de conformitate a furnizorului potrivit prevederilor 

standardului S.R.E.N. 45014. 

 Producatorii de tuburi, racorduri si piese speciale din PVC. vor anexa specificatii tehnice cu 

respectarea: 

- ISO 161/1 — Tevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor; diametre 

exterioare normale; 

- ISO 1167 - Tevi din materiale plastice pentru transportul fluidelor; determinarea 

rezistentei la presiunea interioara; 

 ISO 4065 - Tevi termoplastice; tabelul grosimii peretilor; 

 ISO 4022/90 - Tevi din materiale plastic; diametre normale, presiuni normale si grosimi 

de perete pentru tevile de presiune destinate conductelor ingropate;  

 ISO 9002, NF T54063, EN 29002. sau echivalente. 

 

 
     

Manager proiect:       Intocmit: 
Ec. Sorin Ionita       Ing. Corina Mereu 
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BREVIAR DE CALCUL  
 

Capitolul I. Debite de dimensionare ale reţelei de canalizare 

Stabilirea necesarului de apă s-a făcut conform SR 1343-1/2006.  
 Calculul necesarului de apa s-a facut conform “ Normativ P66 – 2001, pentru proiectarea si 
executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural”  

 

I.1 Consumatori 

Conform temei de proiectare numarul de locuitori care vor benefIcia de extinderea retelei de 

canalizare este 160 loc, dupa cum urmeaza :  

- Strada Cismea - 30 loc 

- Aleea Sinaia (DN 71)- 30 loc 

- Aleea Sinaia (DN 71), racord Aleea Sinaia- 30 loc 

- fundatura DR. Petrescu – 30 loc 

- strada Stanjeneilor – 10 loc 

- strada Solarino (DJ 717), racord Solarino- 30 loc  

I.2 Necesarul de apă 

Debitul specific de apă luat în calcul: qs = 120 l/om zi – pentru zone cu 

gospodării având instalaţii interioare de apă rece şi canalizare  

qg = 100 l/om.zi – debitul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

qp = 35 l/om.zi – debitul de apă pentru nevoi publice 

qs = 15 l/om.zi – debitul de apă pentru stropit şi spălat 

Formulele de calcul pentru debitele de apă: 
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I.3 Cerinţa de apă 

I.3.1 Cerinţa de apă – STRADA CISMEA 

1.3.1. Conform SR 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se 

folosesc relaţiile: 

Qs zi med = ks x kp x Qzi med[m3/zi] 

Qs zi max =   kzi x Qs zi med  [m3/zi] 

Qs or max = ko x Qs zi max  [m3/h] 

Pentru calculul cerinţei de apă s-au adoptat, cf. SR 1343-1/2006, următorii 

coeficienţi: 

ks = 1,02 - coeficient ce ţine seama de necesarul de apă pentru întreţinerea 

sistemului de alimentare cu apă 

kp = 1,10 - coeficient ce ţine seama de pierderile tehnic admisibile în sistemul de 

alimentare cu apă 

kzi = 1,25 – coeficient de variaţie zilnică a consumului mediu  

ko = 1,83 – coeficient de variaţie orară a consumului zilnic  

Debitul specific de consum: 
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Qs = N x qs = 30 loc. x 120 l/om.zi = 0,041 l/s = 3,54 m3/zi 

 Debitul zilnic mediu: 

Qzi.med = ks x kp x Qs = 1,02 x 1,10 x 0,041 l/s = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debitul zilnic maxim: 

Qzi.max = kzi x Qzi.med = 1,25 x 0,046 l/s = 0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debitul orar maxim: 

Qo.max = ko x Qzi.max= 1,83 x 0,057 l/s = 0,10 l/s = 0,36 m3/h 

 

I.4 Debite de apă uzata 

I.4.1 Debit  de apa uzata pentru – STRADA CISMEA 

Debitele de apă de canalizare se determină conform SR 1846-2006: 

 Debit apă uzată zilnic mediu: 

Quz.zi.med = Qzi.med  = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debit apă uzată zilnic maxim: 

Quz.zi.max =  Qzi.max =0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debit apă uzată orar maxim: 

Quz.o.max = Qo.max= 0,10 l/s = 0,36 m3/h 

 

I.5 Cerinţa de apă 

I.5.1 Cerinţa de apă – ALEEA SINAIA (DN 71) 

1.3.2. Conform SR 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se 

folosesc relaţiile: 

Qs zi med = ks x kp x Qzi med[m3/zi] 

Qs zi max =   kzi x Qs zi med  [m3/zi] 

Qs or max = ko x Qs zi max  [m3/h] 

Pentru calculul cerinţei de apă s-au adoptat, cf. SR 1343-1/2006, următorii 

coeficienţi: 

ks = 1,02 - coeficient ce ţine seama de necesarul de apă pentru întreţinerea 

sistemului de alimentare cu apă 

kp = 1,10 - coeficient ce ţine seama de pierderile tehnic admisibile în sistemul de 

alimentare cu apă 

kzi = 1,25 – coeficient de variaţie zilnică a consumului mediu  

ko = 1,83 – coeficient de variaţie orară a consumului zilnic  

Debitul specific de consum: 

Qs = N x qs = 30 loc. x 120 l/om.zi = 0,041 l/s = 3,54 m3/zi 

 Debitul zilnic mediu: 

Qzi.med = ks x kp x Qs = 1,02 x 1,10 x 0,041 l/s = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debitul zilnic maxim: 

Qzi.max = kzi x Qzi.med = 1,25 x 0,046 l/s = 0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debitul orar maxim: 

Qo.max = ko x Qzi.max= 1,83 x 0,057 l/s = 0,10 l/s = 0,36 m3/h 

 

I.6 Debite de apă uzata 

I.6.1 Debit  de apa uzata pentru – ALEEA SINAIA (DN 71) 

Debitele de apă de canalizare se determină conform SR 1846-2006: 

 Debit apă uzată zilnic mediu: 

Quz.zi.med = Qzi.med  = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debit apă uzată zilnic maxim: 
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Quz.zi.max =  Qzi.max =0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debit apă uzată orar maxim: 

Quz.o.max = Qo.max= 0,10 l/s = 0,36 m3/h 

 

I.7 Cerinţa de apă 

I.7.1 Cerinţa de apă – ALEEA SINAIA (DN 71) racord Aleea Sinaia 

1.3.3. Conform SR 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se 

folosesc relaţiile: 

Qs zi med = ks x kp x Qzi med[m3/zi] 

Qs zi max =   kzi x Qs zi med  [m3/zi] 

Qs or max = ko x Qs zi max  [m3/h] 

Pentru calculul cerinţei de apă s-au adoptat, cf. SR 1343-1/2006, următorii 

coeficienţi: 

ks = 1,02 - coeficient ce ţine seama de necesarul de apă pentru întreţinerea 

sistemului de alimentare cu apă 

kp = 1,10 - coeficient ce ţine seama de pierderile tehnic admisibile în sistemul de 

alimentare cu apă 

kzi = 1,25 – coeficient de variaţie zilnică a consumului mediu  

ko = 1,83 – coeficient de variaţie orară a consumului zilnic  

Debitul specific de consum: 

Qs = N x qs = 30 loc. x 120 l/om.zi = 0,041 l/s = 3,54 m3/zi 

 Debitul zilnic mediu: 

Qzi.med = ks x kp x Qs = 1,02 x 1,10 x 0,041 l/s = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debitul zilnic maxim: 

Qzi.max = kzi x Qzi.med = 1,25 x 0,046 l/s = 0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debitul orar maxim: 

Qo.max = ko x Qzi.max= 1,83 x 0,057 l/s = 0,10 l/s = 0,36 m3/h 

 

I.8 Debite de apă uzata 

I.8.1 Debit  de apa uzata pentru – ALEEA SINAIA (DN 71) racord Aleea Sinaia 

Debitele de apă de canalizare se determină conform SR 1846-2006: 

 Debit apă uzată zilnic mediu: 

Quz.zi.med = Qzi.med  = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debit apă uzată zilnic maxim: 

Quz.zi.max =  Qzi.max =0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debit apă uzată orar maxim: 

Quz.o.max = Qo.max= 0,10 l/s = 0,36 m3/h 

 

I.9 Cerinţa de apă 

I.9.1 Cerinţa de apă –  fundatura DR. Petrescu 

1.3.4. Conform SR 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se 

folosesc relaţiile: 

Qs zi med = ks x kp x Qzi med[m3/zi] 

Qs zi max =   kzi x Qs zi med  [m3/zi] 

Qs or max = ko x Qs zi max  [m3/h] 

Pentru calculul cerinţei de apă s-au adoptat, cf. SR 1343-1/2006, următorii 

coeficienţi: 
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ks = 1,02 - coeficient ce ţine seama de necesarul de apă pentru întreţinerea 

sistemului de alimentare cu apă 

kp = 1,10 - coeficient ce ţine seama de pierderile tehnic admisibile în sistemul de 

alimentare cu apă 

kzi = 1,25 – coeficient de variaţie zilnică a consumului mediu  

ko = 1,83 – coeficient de variaţie orară a consumului zilnic  

Debitul specific de consum: 

Qs = N x qs = 30 loc. x 120 l/om.zi = 0,041 l/s = 3,54 m3/zi 

 Debitul zilnic mediu: 

Qzi.med = ks x kp x Qs = 1,02 x 1,10 x 0,041 l/s = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debitul zilnic maxim: 

Qzi.max = kzi x Qzi.med = 1,25 x 0,046 l/s = 0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debitul orar maxim: 

Qo.max = ko x Qzi.max= 1,83 x 0,057 l/s = 0,10 l/s = 0,36 m3/h 

 

I.10 Debite de apă uzata 

I.10.1 Debit  de apa uzata pentru – - fundatura DR. Petrescu 

Debitele de apă de canalizare se determină conform SR 1846-2006: 

 Debit apă uzată zilnic mediu: 

Quz.zi.med = Qzi.med  = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debit apă uzată zilnic maxim: 

Quz.zi.max =  Qzi.max =0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debit apă uzată orar maxim: 

Quz.o.max = Qo.max= 0,10 l/s = 0,36 m3/h 

 

I.11 Cerinţa de apă 

I.11.1 Cerinţa de apă –  strada Solarino (DJ 717), racord Solarino 

1.3.5. Conform SR 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se 

folosesc relaţiile: 

Qs zi med = ks x kp x Qzi med[m3/zi] 

Qs zi max =   kzi x Qs zi med  [m3/zi] 

Qs or max = ko x Qs zi max  [m3/h] 

Pentru calculul cerinţei de apă s-au adoptat, cf. SR 1343-1/2006, următorii 

coeficienţi: 

ks = 1,02 - coeficient ce ţine seama de necesarul de apă pentru întreţinerea 

sistemului de alimentare cu apă 

kp = 1,10 - coeficient ce ţine seama de pierderile tehnic admisibile în sistemul de 

alimentare cu apă 

kzi = 1,25 – coeficient de variaţie zilnică a consumului mediu  

ko = 1,83 – coeficient de variaţie orară a consumului zilnic  

Debitul specific de consum: 

Qs = N x qs = 30 loc. x 120 l/om.zi = 0,041 l/s = 3,54 m3/zi 

 Debitul zilnic mediu: 

Qzi.med = ks x kp x Qs = 1,02 x 1,10 x 0,041 l/s = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debitul zilnic maxim: 

Qzi.max = kzi x Qzi.med = 1,25 x 0,046 l/s = 0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debitul orar maxim: 

Qo.max = ko x Qzi.max= 1,83 x 0,057 l/s = 0,10 l/s = 0,36 m3/h 
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I.12 Debite de apă uzata 

I.12.1 Debit  de apa uzata pentru –  strada Solarino (DJ 717), racord Solarino 

Debitele de apă de canalizare se determină conform SR 1846-2006: 

 Debit apă uzată zilnic mediu: 

Quz.zi.med = Qzi.med  = 0,046 l/s = 3,97 m3/zi 

 Debit apă uzată zilnic maxim: 

Quz.zi.max =  Qzi.max =0,057 l/s = 4,92 m3/zi 

 Debit apă uzată orar maxim: 

Quz.o.max = Qo.max= 0,10 l/s = 0,36 m3/h 

 

I.13 Cerinţa de apă 

I.13.1 Cerinţa de apă – strada Stanjeneilor 

1.3.6. Conform SR 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se 

folosesc relaţiile: 

Qs zi med = ks x kp x Qzi med[m3/zi] 

Qs zi max =   kzi x Qs zi med  [m3/zi] 

Qs or max = ko x Qs zi max  [m3/h] 

Pentru calculul cerinţei de apă s-au adoptat, cf. SR 1343-1/2006, următorii 

coeficienţi: 

ks = 1,02 - coeficient ce ţine seama de necesarul de apă pentru întreţinerea 

sistemului de alimentare cu apă 

kp = 1,10 - coeficient ce ţine seama de pierderile tehnic admisibile în sistemul de 

alimentare cu apă 

kzi = 1,25 – coeficient de variaţie zilnică a consumului mediu  

ko = 1,83 – coeficient de variaţie orară a consumului zilnic  

Debitul specific de consum: 

Qs = N x qs = 10 loc. x 120 l/om.zi = 0,013 l/s = 1,12 m3/zi 

 Debitul zilnic mediu: 

Qzi.med = ks x kp x Qs = 1,02 x 1,10 x 0,013 l/s = 0,014 l/s = 1,20 m3/zi 

 Debitul zilnic maxim: 

Qzi.max = kzi x Qzi.med = 1,25 x 0,014 l/s = 0,0175 l/s = 1,52 m3/zi 

 Debitul orar maxim: 

Qo.max = ko x Qzi.max= 1,83 x 0,0175 l/s = 0,032 l/s = 0,115 m3/h 

 

I.14 Debite de apă uzata 

I.14.1 Debit  de apa uzata pentru – strada Stanjeneilor 

Debitele de apă de canalizare se determină conform SR 1846-2006: 

 Debit apă uzată zilnic mediu: 

Quz.zi.med = Qzi.med  = 0,014 l/s = 1,20 m3/zi  

Debit apă uzată zilnic maxim: 

Quz.zi.max =  Qzi.max = 0,0175 l/s = 1,52 m3/zi 

 Debit apă uzată orar maxim: 

Quz.o.max = Qo.max= 0,032 l/s = 0,115 m3/h 
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c.4. Memoriu tehnic  - Organizare de santier 

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrari noi prevede obligatoriu şi realizarea (în 

apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă : 

- căile de acces; 

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; 

- sursele de energie; 

- apă potabilă, grup sanitar; 

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru 

conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; 

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia 

de execuţie a obiectivului; 

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, 

asigurarea acceselor necesare). 

Organizarea de santier se va amenaja pe terenul pus la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta, teren situat in comuna Aninoasa conform planului de situatie anexat. 

Terenul pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta are acces la utilitati (apa, energie 

elecrtica) si este imprejmuit. 

 Deasemenea pe acest teren se vor prevedea si 2 pubele pentru gunoi. 

Dupa terminarea executiei lucrarilor terenul se va adduce la starea initiala.  

Materialele de construcţie cum sunt tuburile de canalizare, caminele prefabricate s.a., se vor 

putea depozita în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.  

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita 

pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta containerului de depozitare, care se va amplasa 

la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte 

provizorii: 

- containerul de depozitare cu rol de depozitare materiale, şi depozitare scule;  

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); 

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor. 

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 

incendiilor. 

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc.  

Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor 

de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare 

şi a unor împământări necorespunzătoare. 

 

Măsuri şi reguli de protecţie la acţiunea focului 

1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu 

a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de 

sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau 

depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94. 

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi 

bunurilor în caz de incendiu vizează în principal: 

a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor; 

b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau 

explozie; 

c dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform 

normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de funcţionare; 
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d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, 

precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;  

organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor de 

evacuare; 

f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu 

pericol deosebit; 

g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă 

împotriva incendiilor. 

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de 

pază împotriva incendiilor. 

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, 

precum şi normele de prevenire a incendiilor. 

5. La terminarea lucrului se va asigura: 

a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă;  

b. evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile; 

c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis; 

d. evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii.  

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate execu tate şi montate conform standardelor 

STAS 297/1 şi STAS 297/2; 

7. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora 

şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de siguranţă. 

8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m. faţă de elementele sau materialele 

combustibile fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, 

după terminarea programului de lucru, zona se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. Materialele 

şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, făreă pericol de producere 

a incendiilor. 

9. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde: 

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.)  

- lopeţi cu coadă (2 buc.) 

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.) 

- căngi cu coadă (2 buc.) 

- răngi de fier (2 buc.) 

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.) 

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) 

- stingătoare portabile 

 

Măsuri de protecţie a muncii 

1.La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia 

în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii » ediţia 1993; 

Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996; « Norme generale de protecţie a muncii » ediţia 1996, precum 

şi « Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».  

2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de 

tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica 

însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.  

3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează: 

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii; 

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);  

- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare; 
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- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în 

vigoare din “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii“ ediţia 1993 cap. 1 -41. 

4. Se atrage atnţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter 

limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea 

eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în « Norme specifice de securita te a muncii 

pentru diferite categorii de lucrări ». 

 

 

 

 

Manager proiect:       Intocmit: 
         Ec. Sorin Ionita        Ing. Corina Mereu 
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IV. Caiete de sarcini  

 

 

IV. 1. CAIET DE SARCINI RETELE CANALIZARE 

  

CAPITOLUL 1.  GENERALITATI 

Scopul lucrării 

 Prezentul Caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice necesare efectuării lucrărilor de 

terasamente şi construcţii montaj aferente realizării reţelei de canalizare menajera. 

Caietul de sarcini cuprinde: 

- descrierea lucrărilor 

- caracteristicile materialelor ce intră în operă 

- etape de execuţie a lucrărilor de canalizare si conducte sub presiune din incintă  

- verificări şi probe 

- recepţia şi punerea în funcţiune 

- măsuri de securitate la incendiu 

- norme de protecţia muncii 

- standarde, normative, instrucţiuni 

Sistemul de canalizare proiectat are rolul de preluare numai a apelor uzate menajere.  

 Pe traseul retelelor de canalizare sunt prevazute camine de vizitare, camine de intersectie si 

camine de schimbare de directie.Caminele de vizitare se vor realiza cu scopul de a permite 

introducerea echipamentelor de curatire a canalelor precum si de aerisire a acestora. 

 Caminele de intersectie au rolul de colectare atat a apelor transportate de colectoarele 

principale cat si de cele secundare. 

 

CAPITOLUL  2.  MATERIALE 

 

          2.1. Aprobarea  materialelor   

 Inainte  de  comandarea  oricaror  materiale  necesare  lucrarilor, Contractorul  va  inainta  

spre  aprobare Inspectorului de santier numele  producatorului  sau  furnizorului  propus, o  lista  a  

materialelor  si  detalii  privind  locul  de  origine  sau  de fabricatie. La  cererea  Inspectorului de 

santier, Contractorul  ii  va  oferi  o  copie  a  oricaror  asemenea  comenzi. Toate  materialele  

utilizate  la  lucrari  trebuie  sa  fie  noi, cu  exceptia  materialelor  vechi  sau  reconditionate  autorizate  

expres  de  catre Inspectorul de santier.  

 

2.2. Esantioane   

 Contractorul va oferi Inspectorului de santier esantioane ale  materialelor  pentru  a  putea  fi  

testate  daca  sunt  in  conformitate  cu  clauzele  contractului. Cu exceptia  cazurilor  cand  se  

permite  aceasta, Contractorul  va  trimite  esantioane  din  toate  articolele  necesare  la  lucrarile  

permanente  sau  poate  trimite la literatura  de  specialitate  acolo unde  livrarea  de  esantioane  nu  

este  posibila , toate  acestea  cu  aprobarea  Inspectorului de santier. Toate  esantioanele  resp inse  

de  catre Inspectorul de santier   nu  vor  mai  fi  utilizate. Esantioanele  aprobate  vor  fi  pastrate  la  

locul  de  munca  de  catre  Contractor  pe  durata  contractului, precum  si  orice alte mostre de 

materiale  sau  bunuri  fabricate,  ce  urmeaza  a  fi distribuite  la  locul  de  munca  pentru  a  fi  

introduse  in  lucrari. Acestea vor  fi  de  calitate  cel  putin  egala  cu  esantioanele  aprobate .  

 

2.3. Materiale  ce  intra  in  contact  cu  apa   



40 

 

 Materialele  folosite  la  lucrari  care  au  sau  pot  avea  contact  cu  apa  tratata  sau  netratata  

nu  vor  contine  substante  care  pot  imprumuta  gust, miros  sau  toxicitate  sau  pot  fi  daunatoare  

sanatatii  sau  sa  afecteze  nefavorabil  transportul  apei. Materialele  vor  avea  agrementul  tehnic  

al  Ministerului  de resort si  avizul  Ministerului  Sanatatii.  

 

2.4. Materiale  naturale   

        Contractorul  va  face  demersurile  pentru  localizarea, selectarea  si  prelucrarea  materialelor  

naturale  in  conformitate  cu  specificatiile din documentatie. Acesta  va  inainta  spre  aprobare  

Inspectorului de santier  detalii  complete  privind  localizarea  propusa, cu  cel  putin  28  de  zile  

inaintea  datei  programate  de  incepere  a  lucrului  cu  aceste  materiale. Aceasta  aprobare  nu  

va  implica  folosirea tuturor  materialelor  in alte  locuri.  

 

2.5. Facilitati   de  laborator   

 

 Pe  durata  contractului, Contractorul va  asigura, intretine  si  exploata  aparatura  necesara  

pentru  prelevare  de  probe  si  testare  de  materiale. In  plus, Contractorul  poate  folosi  un  

laborator  de  testare  pentru  a  efectua  anumite  teste. Atat  laboratorul  cat  si  testele   vor  fi  

supuse  aprobarii  Inginerului, dar  aceste  aprobari  nu  vor  fi  date  daca  obtinerea  rezultatelor  

inregistreaza  intarzieri  semnificative  sau  daca  rezultatele  pot  fi  incerte. Contractorul va  face  

toate  aranjamentele  necesare  si  va  asigura  transportul  esantioanelor  catre laboratorul  aprobat  

si  se  va  asigura  ca toate  rezultatele  sunt  transmise  cu  promptitudine  Inginerului. Aprobarea  

Inginerului  va  fi  retrasa  daca  serviciile  amintite  se  dovedesc  a  fi  nesatisfacatoare .  

Contractorul  va  pastra  rapoartele  tuturor  testelor  efectuate  in  conformitate  cu  Specificatiile 

tehnice  si  vor  furniza  copii  ale  rezultatelor  acestor  teste  reprezentantului  Inginerului  in  cel  

mai  scurt  timp  dupa  efectuarea  fiecarui  test.  

 

2.6. Testele asupra betonului 

 

 Testele asupra betonului se vor efectua conform SR EN 12390-6:2002, STAS 6652/1-82 si 

Normativul C 140. 

 

2.7.  Testele asupra umpluturilor 

  

 Testele asupra umpluturilor compactate se vor executa conform STAS 2912-84. 

 

           CAPITOLUL 3. EXECUTIA  LUCRARILOR  DE  CANALIZARE 

 

          3.1.  Generalitati    

       

 Executarea  lucrarilor  de  canalizare  se  va  face  conform  STAS  1481/1986 "Canalizari, 

retele  exterioare. Criterii  generale  si  studii de proiectare " , STAS 3051/1991 " Sisteme  de  

canalizare. Canale  ale  retelelor  interioare  de  canalizare. Prescriptii  fundamentale de proiectare", 

precum  si  a " Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare a localităţilor: NP 133-2013" .  

 Inainte  de  inceperea  lucrarilor  de  executie  a  canalizarii, beneficiarul  va  lua  acordul  

administratiilor  care  au  constructii  subterane, drumuri  sau  cai  ferate   ce  vor  fi  intersectate  de  

canale  ce  urmeaza  a  se  executa, stabilindu-se  prin  proces  verbal  modul  de  traversare  si  

masurile  de  siguranta  de  luat, respectand  instructiunile  si  prescriptiile  in  vigoare.  
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 Pentru  orice  modificare  a  prevederilor  din  proiect, care  intervine  in  timpul  executiei  si  

care  afecteaza  terenul, nivelele, pantele  sau  stabilitatea  canalelor  se  va  lua  acordul  

proiectantului.  

 Orice  canal  se  va  executa  din  aval  spre  amonte , incepand  de  la  punctul  de  descarcare, 

astfel  incat  sa  se  asigure, pe  cat  posibil, scurgerea  apelor  din  sapaturi  fara  pompare, precum  

si  darea  in  folosinta   a  portiunilor  executate. 

     

         3.2.Trasarea   

 

 Trasarea  pe  teren  a  conductelor  se  face  conform  prevederilor  STAS 9824-5.   

 3.2.1.   Inainte  de  inceperea  lucrarilor,Contractorul  va  lua  in  primire  de  la  beneficiar  

reperele  pentru  fixarea  traseului  si  nivelelor  de  teren, incheind  un  proces-verbal  de  predare  

a  amplasamentului  si  preluand  caietul  de  reperaj  in  care  vor  fi  indicate  toate  bornele  si  

tarusii  plantati  pe  teren  pentru:  

- fixarea  pozitiei  si  nivelului;  

- varfurile  de  unghi  ale  aliniamentelor; 

- pozitiile  tuturor  elementelor  caracteristice  ale  retelei  si  ale  colectoarelor  ce  se  

executa (camine, deversoare, statii  de  pompare, intrari  in  statii  de  epurare, gura  de  

varsare  a  canalizarii, etc.). 

 Executantul  va  verifica  exactitatea  reperelor  conform  proiectului, semnaland  

beneficiarului  si  proiectantului  eventualele  nepotriviri  constatate.  

 3.2.2.   Contractorul  va  completa  pichetajul  traseului  fixand  punctele  intermediare  sau  

alte  puncte  pe  care  le  va  considera  necesare, pentru  realizarea  prevederilor  din  proiect, va  

verifica  in  permanenta  pozitia  corecta  a  reperelor  si se  va  ingriji  de  pastrarea  lor  in  stare  

buna  tot  timpul   executiei  lucrarii.  

 3.2.3.    Inainte  de  inceperea  sapaturilor,Contractorul  va  fixa  tarusi  in  dreptul   punctelor  

principale  ale  traseului , de  o  parte  si  de  alta  a  axei  canalului, la  departarea  suficienta  de  

acesta  pentru  a  nu  fi  atinsi  de  marginea  sapaturii. In  tot  timpul  lucrarii  acesti  tarusi  se  vor  

pastra  nedeplasati  astfel  incat  sa  se  poata  verifica  oricand  si  reconstitui  axa  traseului  si  

amplasamentul  diverselor  obiecte.  

 3.2.4.    De  ambele  parti  ale  transeii  si  la  intervale  de  40-50 m  pe  traseu  se  vor  aseza  

stalpi  de  12-20 cm  diametru  situati  la  cel  putin  50cm  de  marginea  sapaturii, astfel  incat  sa  

nu  poata  fi  dislocati  pana  la  terminarea  lucrarilor . Pe   aceste  perechi  de  stalpi  se  vor  fixa , 

transversal  axului  canalului, riglele  de  vizare  pentru  realizarea  precisa  a  pantei  canalului.  

 Fixarea  pozitiei  acestor  rigle  conform  proiectului , se  va  face   prin  fixarea  unor  distante  

verticale  exacte , calculate  fata  de  tarusii  de  nivel  de  langa  stalpi , verificati  printr-un  nivelment  

de  precizie. Riglele  se  vor  fixa  prin  cuie  pe  stalpi  in  pozitie  orizontala  cu  ajutorul  bolobocului.  

 Riglele  se  vor  fixa  la  inaltimea  potrivita  pentru  a  se  putea  viza  comod  stand  in  

picioare  si  putin  aplecat (la  cca  1,20-1,50 m). Cand  canalul are  pante  mari  se  vor  fixa , dupa  

nevoie , cate  doua  rigle  la  nivele  diferite  pe  sectoare  nu  prea  mari , pentru  a  asigura  vizarea  

comoda. Riglele  se  vor  executa  din  scanduri  geluite  cu  muchii  drepte. Pe  rigle  se  va  insemna  

axa  traseului  printr-o  linie  verticala  de  la  care  pe  o  parte  si  pe  alta, pe  o  lungime  de  60 

cm, va  fi  vopsita  cu  alb  si  rosu, cu  pozitia  culorilor  alternand  in  lungul  traseului. Pozitia  riglelor  

se  va  verifica  obligatoriu  inainte  de  inceperea  executiei  canalului , dupa  executarea  sapaturii.  

 3.2.5.     Pentru  realizarea  precisa  a  adancimii  si  pantei  canalelor  cu  ajutorul  r iglei  de  

vizar  se  vor  confectiona  cruci  de  vizare  din  manele  de  8-10cm  diametru  pe  care  in  partea  

de  sus  se  vor  fixa  scandurile  de  20-30m  lungime  puse  orizontal  la  inaltimi  exacte  deasupra  

varfului  de  jos  al  crucii  astfel  incat  sa  corespunda  adancimii  sub  planul  riglelor , al  fundului  
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sapaturii , al  betonului  de  egalizare, al  crestetului  exterior  al  tuburilor  , al  radierului  la  canale  

turnate  pe  loc.  

 3.2.6.   Pentru  determinarea  si  verificarea  permanenta  a  axei  canalului  in  sapatura  se  

vor  aseza  in  aliniament  la  intervale  de  40-50 m (sub  rigle ), transversal  axului  dulapi  pusi  pe  

muche  si  ingropati  in  pavaj .  

 Axa  traseului  se  va  materializa  cu  ajutorul  unei  sarme  intinse  intre  cuie  batute  in  

dulapi  exact  in  axa  traseului. Cu  ajutorul firului de plumb care aluneca  pe  sarma  se  va  fixa  

axa  canalului  pe  fundul  sapaturii .  

 In  punctele de  schimbare  a directiei canalelor  nevizitabile (in  d reptul  caminelor),   

dulapurile  se  vor  aseza  pe  bisectoarele  unghiului , iar  cuiul  se  va  bate  in  varful  de  unghi.  

In  curbe, la  canale  mari, dulapii  se  vor  aseza  obligatoriu  la  tangenta  de  intrare, tangenta  de  

iesire, bisectoare  si  la  atatea  profile  intermediare  cat  este  necesar  pentru  a  realiza  exact  

forma  proiectata.  

 3.2.7.      Prevederile  de  trasare  de  mai  sus  se  aplica  la  orice  fel  de  executie  a  

sapaturilor. La  executia  mecanica  a sapaturilor  se  vor  lua  masuri  ca  dulapii  de  trasare  sa  fie 

restabiliti  dupa  executarea  sapaturii. Aceleasi  masuri  se  vor  lua  si  pentru  rigle.       

 

 3.3. SAPATURI 

 

          3.3.1. Generalitati 

 

 Contractorul va fi responsabil pentru toate excavatiile, umpluturile si dispunerea materialelor 

excavate necesare la constructia lucrarilor si numite aici Sapaturi. Nici o sapatura nu va incepe pana 

cand contractorul nu va lua masurile de siguranta, inclusiv masurile de dirijare a circulatiei. 

 Standarde romanesti ce urmeaza a fi respectate: 

P 10-1986 - Proiectarea si executia lucrarilor pentru fundatii la cladiri 

C 169-1988 - Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor pentru constructii civile si  

industriale. 

C 16-1984 - Realizarea lucrarilor de constructii si instalatii pe durata sezonului rece.  

NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare a localităţilor  

      

       3 .3.2 Instiintari cu privire la lucrari 

 

 Cu cel putin 7 zile inainte de inceperea oricaror sapaturi la locul de munca, contractorul va 

da o instiintare scrisa Inspectorului de santier cu data propusa de incepere a lucrarilor. In aceasta 

perioada, contractorul va face un raport al topografiei si nivelurilor terenului intr-un mod satisfacator 

pentru Inspectorul de santier pentru masuratorile lucrarilor. 

 

3.3.2.1. Mai inainte de orice, Contractorul va citi cu atentie planurile si desenele cu detalii de executie 

indicate in borderoul de desene. 

 

3.3.2.2. Predarea amplasamentului constructorului se va face in prezenta  Proiectantului.  

 

3.3.2.3.  Recunoasterea  terenului, trasarea  lucrarilor  si  efectuarea  sapaturilor  se  vor  face  numai  

in  prezenta  delegatilor  autorizati  si  detinatorilor  de  retele  , convocati  expres  de  catre  Beneficiar. 

Aceste  persoane  nu  se  vor  schimba  pe  toata  durata  executiei  si  sunt  raspunzatoare  de  

defectiunile  provocate  retelelor  proprii.  
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3.3.2.4. Sub  supravegherea  personalului  din  dispozitia  Inspectorului de santier  si  a  

Proiectantului, se  vor  executa  pe  fiecare  amplasament  trasee  de  sondaj, rezultatele  acestora  

consemnandu-se  intr-un  proces  verbal  insotit  de  schite.  

 

3.3.2.5. Deschiderea  transeei  se  va  efectua  pe  o  portiune  suficienta  stabilirii  elementelor  de  

executie  de  detaliu, la  dispozitia  Proiectantului si  Inspectorului de santier.  

    

3.3.3. Sapaturi 

 

         Executarea  transeelor  pentru  pozarea  conductelor  se  va  face  cu  respectarea  normelor  

de  protectie  a  muncii  in  constructii, a  conditiilor  locale  de  teren, precum  si  a  datelor  

producatorilor.  

         Sapatura   la  transee  ce  constituie  patul  de  pozare (definit conform S.R.4163-3) se  executa  

exclusiv  manual  si  cu  putin  timp  inainte  de  montarea  tuburilor , pentru  a  evita  inmuierea  

terenului  prin  apa  de  ploaie  sau  de  infiltrare.    

         Sapatura  pana  la  nivelul  patului  de  pozare  se  va  executa  mecanizat  in  zonele  fara  

constructii  subterane. 

         Executarea  mecanizata  a  sapaturilor de  santuri  se  va  face  conform  proiectului  special  

intocmit  in  acest  scop  de Contractor.  

          Transeea  se  executa  pe  traseul, latimea, panta  si  adancimea  indicate  in  proiect.  

         Transeea  trebuie  sa  fie  intotdeauna  suficient  de  lata  pentru  a  permite  asezarea  si  

compactarea  materialelor  de  umplutura  din  spatele  peretelui, in  zona  conductei  si  pentru  a  

asigura  suportul  corespunzator  conductei.  

         Fundul  transeei  trebuie  sa  respecte  panta  si  adancimea  indicata  in  proiect.  

         Pamantul  rezultat  din  sapatura  se  va  depozita  pe  o  singura  parte  si  la  cel  putin  50 

cm  de  la  marginea  transeii, astfel  incat  sa  nu  recada  in  sapatura  si  sa  nu  impiedice  scurgerea  

apelor  de  ploaie.  

          In   cazul  cand  necesitatile  de  mentinere a   circulatiei  nu  vor  permite  acest  fel  de  

depozitare, se  va  alege  un  alt  amplasament  de  depozitare  de  acord  cu  beneficiarul  si  cu  

organele  de  reglementare  a  circulatiei, stabilind  prin  proces-verbal  si  distanta  de  transport.  

          In  cazul  cand  terenul  sanatos  se  va  gasi  la  o  adancime  mai  mare  decat  cea  prevazuta  

in  proiect, sapatura  se  va  face  pana  la  terenul  sanatos, iar  umplutura  pana  la  cota  canalului 

(cu  pietris, beton  sau  alte  masuri)  se  va  face  cu  acordul  proiectantului.  

          Lucrarile  de  sapatura  pe  ultimii  25 cm  deasupra  cotei  definitive  a  fundului  transeii se  

vor  executa  numai  dupa  terminarea  tuturor  pregatirilor  pentru  executia  canalului (aprovizionarea  

cu  materiale, instalatiile  de  turnare  a  betonului, etc.). 

           Sapaturile  executate  mecanizat  vor  avea  latimea  determinata  de  dimensiunile  lopetii  

sau  cupei  utilajului  de  sapat  de  care  dispune, respectand  insa  dimensiunile  indicate.  

           In  terenuri  cu  pante  mari  transversale  canalului  sau  cu  pericol  de  alunecare, transeele  

se  vor  deschide  succesiv  si  pe  transoane  scurte  astfel  incat  sapatura  sa  ramana  deschisa  

minimum  de  timp. In  aceste  cazuri  canalul  poate  fi  executat  eventual  pe  tronsoane  

intermediare, razlete, respectandu-se insa  cu  strictete  panta  si  legatura  intre  tronsoane.   

           In  timpul  executarii  lucrarilor  se  vor  lua  masuri  pentru  securitatea  si  stabilitatea  

constructiilor  si  instalatiilor  invecinate  sau  interceptate, precum  si  pentru  protectia  muncitorilor, 

pietonilor  si  vehiculelor, atat  ziua  cat  si  noaptea, conform  prevederilor  tehnicii  protectiei  muncii  

si  prevenirii  accidentelor. De  asemenea  se  vor  lua  masuri  de  evacuare  a  apelor  patrunse  in  

sapatura  prin  infiltratie  sau  ploi.  

           In  cazul  intalnirii  in  sapatura  a  unor  conducte, cabluri  sau  alte  instalatii  care  ar  putea  

produce  accidente (electrocutari, explozii, inundari) sau  a  caror  avariere  ar  produce  defectiuni  
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in  exploatare, Contractorul  va  sesiza  Beneficiarul canalizarii care, impreuna  cu  administratia  

carora  apartin  instalatiile  si eventual, cu  proiectantii, daca  va  fi  nevoie, vor  hotari  masurile  de  

luat.  

 

           3.3.4. Sprijiniri 

 

          Executarea  sapaturilor  la  transeele  cu  pereti  verticali  se  va  face, ca regula  generala, cu  

sprijinirea  peretilor.  

           In  cazuri  speciale  se  va  putea  face, eventual, pe  anumite  tronsoane, o  reducere  a  

sprijinirilor, tinand  seama  de  caracteristicile  terenului  si  de  conditiile  de  stabilitate, de adancimea  

sapaturii  si  de  durata  executiei  lucrarilor.  

           Sprijinirea  se  va  face  cu  palplanse metalice  de  minimum  4 cm  grosime  si  minimum  15 

cm latime, asezati  orizontal  la  intervale  de  minim  1,00 m pe  verticala.  

           Dulapii  orizontali  vor  fi  sprijiniti  la  capete  si  la  mijloc  prin  dulapi  vert icali  de  minimum 

30 cm latime, care  la  randul  lor  vor  fi  fixati  prin  spraituri  orizontale  de  lemn  rotund  de  diametru  

minim  de  15 cm  asezate  orizontal, din  mal  in  mal  si  fixate  cu  pene.  

            In  cazul  terenurilor  cu  apa  subterana, nisipuri  fine, afluenta  mare  de  apa  de  la  

colectoare  vechi  sau  de  periclitare  a  stabilitatii  unor  constructii  vecine, sprijinirea  se  va  face  

cu  palplanse  de  lemn (minimum 6 cm grosime) sau  de  metal. 

            Palplansele  pot  fi  batute  cu  fisa  mica (30-50 cm) pe  masura  adancirii  sapaturii  si  vor  

fi  puse  in  randuri  suprapuse  de  maximum  4 m inaltime. Ele  vor  fi  sprijinite  de  macaze  duble  

din  lemn  ecarisat, in  care  aluneca  in timpul  baterii  cu  ciocanul  mare. 

   

           3.3.5. Epuisment  si  drenaje 

 

            In  timpul  turnarii  betonului  sau  asezarii  tuburilor  canalului  si  pana  la  terminarea  

traseului  precum  si  in  timpul  receptiei, fundul  transeii  va  fi  mentinut  cat  se  poate  mai  uscat.  

             Apa  de  orice  provenienta  se  va  indeparta  din  transee, pe  cat  posibil  prin  curgere  

gravitationala. Dupa  marimea  debitului  si  natura  terenului  se  vor  prevedea  la  fundul  transeii  

rigole  sau  tuburi  de  drenaj, acestea  ramanand  eventual  inglobate  in  corpul  canalului.  

              Prin  aceste  drenaje  longitudinale  se  va  evacua  apa  din  transee  in  mod  permanent  

spre  varsare , in  cazul  scurgerii  naturale  si  spre  un  put  de  colectare  captusit  cu  dulapi,  in  

cazul  pomparii. Daca  nu  este  astfel  prevazut  in  proiect, tuburile  de  drenaj  vor  fi  scoase  dupa  

terminarea  lucrarii.   

               Timpul  si  numarul  pompelor  de  epuisment, precum  si  durata  epuismentelor  se  vor  

stabili  prin  procese-verbale  incheiate  in  decursul  si  la  terminarea  lucrarilor.  

               Beneficiarul  va  avea  grija  de  efectuarea  unor  analize  ale  apelor  subterane  intalnite  

in  transee  pentru  a  constata  daca  nu  sunt  agresive  fata  de  materialele  din  care  se  

construieste  canalul, aducand  aceasta  la  cunostinta  proiectantului  pentru  a  putea  lua  din  timp  

masurile  necesare. Se  vor  lua  cel  putin  doua  probe  pe  1 cm  de  canal.  

               Se  va  controla  si  se  vor  lua  masuri  ca  operatia  de  evacuare  a  apei  sa  nu  antreneze  

partile  fine  ale  terenului astfel  incat  sa  pericliteze  stabilitatea  terenului  invecinat. De  asemenea, 

se  va  avea  grija  ca  evacuarea  apei  pompate  sa  nu  dauneze  terenurilor  sau  cladirilor  

invecinate.  

 

 

 

     3.4. Conducte 

3.4.1.Fundatii 
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  Conductele  au  fost  proiectate  astfel  incat  sa  conlucreze  cu  patul  de  fundatie  si  

umplutura  din  zona  conductei. 

    Suprafata  patului  de  pozare  trebuie sa  fie  continua, neteda  si  sa  nu  contina  particule  

mari  care  pot  produce  incarcari  punctiforme  asupra  tubului.  

  Fundamentul  santului  il  constituie  nisipul, care  trebuie  sa  asigure  conductei  un  suport  

uniform  si  continuu.  

  Grosimea  patului  de  fundare  este  de  100 mm, acelasi  material  care  constituie  patul  

de  fundare  va  constitui  umplutura  pentru  spatiul  dintre  conducta  si  peretii  santului, precum  

si  pe  o  inaltime  de  300 mm  deasupra  generatoarei  superioare  a  conductei.  

   In  continuare, intervalul  de  deasupra  umpluturii  cu  nisip  pe  o  grosime  de  150 mm  va  

avea  ca  material  de  umplutura , obligatoriu,  material  faramitat  care  sa  nu  contina  pietre, 

bulgari  de  pamant, resturi  de  pavaj, resturi  de  materiale  sau  ramasite  organice. 

   Executarea  patului  de  pozare  si  montarea  conductelor  se  va  face  numai  in  absenta  

apei.  

 

3.4.2. Transport, manipulare  si  depozitare  

 

        Tuburile  din  PVC  nu  trebuie  sa  suporte  sarcini  de  impact, fiind  coborate  fara  a  se  

lasa  sa  cada.  

 Manipularea  tuburilor  trebuie  realizata  astfel  incat  acestea  sa  nu  fie  rostogolite  sau  

tarate  pe  teren  dur,  cu  pietre, care  pot  produce  deteriorari.  

           Tuburile  standard  din  PVC  vor  fi  livrate  cu  piesele  de  legatura  corespunzatoare.  

 Tipul  de  ambalare  depinde  de  mijlocul  de  transport (rutier, feroviar, etc).  

 Tuburile   din  PVC  sunt  de  obicei  ambalate  astfel  ca  sa  mentina  tuburile  intr-o  pozitie  

care  sa  asigure  sprijinirea  pe  generatoare  si  sa  le  protejeze  impotriva  sarcinilor  exterioare.  

           Pentru  ridicarea  tuburilor  din  PVC  nu  se  folosesc  suportii  de  lemn  ai  cadrelor  in  care  

se  transporta  tuburile.  

 Nu  se  permite  folosirea  carligelor  pentru  ridicarea  tuburilor  de  la  capete.  

 Tuburile  din  PVC  se  depoziteaza  in  magazii  sau  locuri  acoperite  si  ferite  de  soare. 

Depozitarea  se  face  pe  suprafete  orizontale , betonate  sau  balastate, folosindu-se  palete.   

  Se  respecta  prevederile  legale  privind  depozitarea  materialelor  combustibile.  

  Manipularea  tuburilor  se  face  manual  sau  mecanizat. In  cazul  utilizarii   mijloacelor  

mecanice  se  vor  folosi  doua  cabluri  protejate cu  furtun, egal  distantate  de  centrul  de  greutate  

al  tubului. Se  manevreaza  cate  un  sigur  tub, in  pozitia  orizontala , evitandu -se  socurile  si  

loviturile. Manevrarea  tuburilor  prin  rostogolire  se  face  numai  la  distante  egale  de  capetele  

tuburilor.  

  La  depozitare, tuburile  se  aseaza  in  pozitie  orizontala. 

  In  stiva  pe  orizontala  se  pot  aseza  pe  mai  multe  randuri  cu  mufele  alternand  fara  

sa  depaseasca  inaltimea  maxima  de  2,00 m .  

 

3.4.3 Montarea  conductelor 

 

     Conductele  de  canalizare  se  executa  din  aval  spre  amonte , deoarece  in  acest  fel  

orice  tronson  terminat  poate  fi  dat  in  functiune.  

   Executia  incepe  prin  recunoasterea  traseului  canalizarii  si  preluarea  de  catre  

constructor  de  la  beneficiar  a  reperelor  lucrarilor  trasate  pe  teren  conform  proiectului.  

   Reperele  lucrarii  care  se  predau Contractorului  sunt :  

- reper  de  planimetrie ;  

- pozitia  caminelor ; 
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- trasarea  lucrarilor  prin  pichetarea  axului  canalizarii .  

             Executia   lucrarilor  de  terasamente  incepe  cu :  

- indepartarea  pavajului  sau  stratului  vegetal ; 

- realizarea  sapaturii  la  latimea  si  adancimea  proiectata .  

 

3.4.4 Lansarea  tuburilor 

  

 Inainte  de  lansarea  tuburilor  se  va  efectua  verificarea  acestora  cu  sabloane  speciale, 

acestea  referindu-se  in  special  la  extremitatile  tubului, in  scopul  realizarii  corecte  a  imbinarii.  

 Verificarea  are  ca  obiect : aspectul, dimensiunile  tuburilor, eventualele  degradari  din  

transport  sau  manevrari  anterioare.  

 Lansarea  in  transee  a  tuburilor  se  face  astfel  incat  sa  se  evite  orice  ciocnire  a  

acestora.  

 Nu  se  utilizeaza  cabluri  sau  lanturi  neprotejate. Se  recomanda  folosirea  chingilor  late, 

evitandu-se  astfel  deteriorarea  stratului  superficial  al  tuburilor. Pentru  dirijarea  tuburilor  cu  

greutate  mare  se  pot  folosi  funii  legate  de  capetele  tubului.  

 Tuburile  cu  diametrul  mai  mare  de  400 mm  se  trag  pe  orizontala (pe  fundul  transeii) 

cu  ajutorul  unor  utilaje  de  transport  speciale. 

 

3.4.5. Imbinarea  tuburilor 

 

         Tuburile  din  PVC  se  vor  livra  in  lungime  standard  de  6 m  si  vor  fi  prevazute  cu  

piesa  de  racord  corespunzatoare  la  unul  din  capete.  

   Avansarea  sapaturilor  se  va  realiza  corelat  cu  montarea  tuburilor.  

   Pentru  corelarea  lungimilor  tuburilor  cu  intervalul  de  pozare, tuburile  din  PVC  se  pot  

taia  la  lungimea  necesara.  

   Inainte  de  coborarea  tubului  in  transee , in  timpul  instalarii , se  realizeaza  o  groapa  

de  imbinare  in  dreptul  racordarii  pentru  a  permite  asamblarea  corespunzatoare  a  imbinarii, 

astfel  ca  greutatea  conductei  sa  fie  preluata  de  corpul  conductei si  nu  de  racord.    

    Tuburile  din  PVC  se  vor  imbina  cu  ajutorul  unor  mufe  cu  garnituri  de  etansare  

duble  din cauciuc  elastomeric.  

    Garnitura  se  aseaza  in  nisa  executata  cu  precizie  la  fiecare  capat, asigurand  

etansarea  fata  de  suprafata  capatului  liber.  

 Pentru  imbinari  unde  nu  se  pot  folosi  piesele  de  racord  obisnuite, se  pot  folosi:  

- piese  de  racord  tip  Gibault; 

- manson  dublu  de  imbinare; 

- coliere  de  racord. 

Pentru  realizarea  imbinarii  tuburilor  se  va  respecta  conditia  ca  primul  tub  cu  mufa  sa 

fie  asezat  pe  toata  lungimea  lui, inclusiv  mufa, pe  fundul  sapaturii, iar  al  doilea  se  suspenda  

pe  chingi  pe  toata  durata  executarii  si  verificarii  imbinarii.  

Capatul  drept  al  tubului  suspendat  se  apropie  pana  la  distanta  de  cca. 1 m  de  mufa  

tubului  asezat  pe  pamant, se  centreaza  si  se  introduce  in  mufa.  

Impingerea  tubului  suspendat  in  mufa  tubului  asezat  pe  pamant  se  face  cu  o  pereche  

de  scripeti  de  tractiune  cu  lant  sau  cabluri, evitandu-se  ciocnirea  sau  lovirea  tuburilor.  

Inainte  de  montarea  tuburilor  cu  cep  si  buza, capetele  de  imbinare  se  vor  curata  bine  

de  impuritati  si  se  vor  spala  cu  apa.  

Tuburile  vor  fi  asezate  astfel  incat  capatul  cu  mansonul  sau  buza  sa  fie  dirijate  spre  

amonte.  
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3.5 Camine  

 

Caminele  de  vizitare au  fost  amplasate  conform  STAS 3051-91, tinandu-se  cont  insa  si  

de  configuratia  terenului. 

Terenul  pe  care  se  amplaseaza  caminele  conform  studiului  geotehnic  suporta  la  nivelul  

talpii  inferioare  a  fundatiilor  presiuni  mai  mari  de  1kgf/cm2, din  acest  motiv  dimensiunile  

fundatiilor  fiind  conforme  STAS 2448-82.  

In  cazul  caminelor  de  vizitare  ce  se  amplaseaza  la  o  schimbare  de  directie a  canalului, 

unghiul  dintre  cele  doua  directii  trebuie  sa  fie  de  maximum 90 0, in  cazul  canalului  cu  

dimensiunea  orizontala  a  sectiunii transversale  D int  pana  la  50 cm  inclusiv.  

Fundatia  caminelor  de  vizitare  amplasate  pe  canalele  executate  din  elemente  prefabricate  

se  vor  executa  independent  de  fundatia  canalului.  

 

3.6.Umpluturi 

          

   3.6.1. Efectuarea umpluturilor, tasarii si nivelarii terenului 

Umplutura  transeelor  nu  se  face  decat  dupa  efectuarea  controlului  asupra  realizarii  

exacte  a  proiectului  in  ceea  ce  priveste  traseul, cotele  si  pantele, precum  si  probele  de  

verificare.  

Inceperea  umpluturii  se  va  efectua  numai  in  baza  dispozitiei  scrise  data  de  Inspectorul 

de santier.  

Umplutura  la  conductele  montate  se  va  realiza  din  strat  de  nisip  in  intervalul  dintre  

tuburi  si  peretii  transeii , precum  si  pe  o  grosime  de  150 mm  deasupra  genera toarei  superioare  

a  conductelor.  

In  continuare  se  va  efectua  umplutura  pe  inca  150 mm  din  material  rezultat  din  

sapatura, cernut, cu  dimensiuni  maxime  de  3 mm.  

Acoperirea  crestei  tubului  cu  stratul  de  minim  300 mm,  umplutura  se  va  face  prin  

compactarea  succesiva a  stratelor in  grosime  de  150 mm, operatia  efectuandu-se  prin  udare  

si  batere  cu  maiul.    

Restul  umpluturii  se  va  face  cu  materialul  rezultat  in  urma  sapaturilor  dupa  ce, in  

prealabil, a  fost  selectat  in  particule  ce  nu  vor  depasi  25 mm, materialul  astfel  selectat  fiind  

asezat  in  straturi  uniforme  de  20 cm, cu  udarea  si  compactarea  fiecarui  strat.  

Umplutura  santurilor  va  fi  compactata  pana  la  cel  putin  98%  densitate.  

Aceasta  lucrare  va  incepe  cat  mai  curand  posibil, dupa  ce  instalarea  si  stratificarea  

sunt  completate  in  sectiunea  sau  lungimea  interesata.  

 

EFECTUAREA  UMPLUTURII  SE  VA  FACE  CU  LASAREA  IMBINARILOR  LIBERE  PANA  

LA  EFECTUAREA  INCERCARII  LA  ETANSEITATE.  

 

Terasamentele  se  compacteaza  cu  scopul  de  a  micsora  volumul golurilor  si  volumul  

ocupat  de  apa  si  a  mari  volumul  ocupat  de  scheletul  mineral.  

Prin  operatia  de  indesare  se  va  evita  tasarea  ulterioara  a  terasamentelor  si, implicit, 

a  imbracamintii  rutiere.  

Prin  operatia  de  compactare  trebuie  realizat  gradul  de  compactare  normal  conform  

STAS  2914-84.  

Densitatea  pamanturilor  coezive  se  va  determina  conform  STAS 1913/3-76, iar  a  celor  

necoezive  cu  volumul  de  nisip  sau  cu  alte  aparate  de  laborator.  

Compactarea  straturilor  se  executa  catre  exterior.  
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Executantul  este  obligat  sa  tina  evidenta  zilnica  in  registrul  de  laborator  a  verificarilor  

efectuate  asupra  calitatii  si  starii (umiditatii) pamantului  pus  in  opera  si  a  rezultatelor  obtinute  

in  urma  incercarilor  efectute  privind  calitatea  lucrarilor  executate.    

Controlul  calitatii  lucrarilor  de  terasamente  consta  in  :  

- verificarea  pregatirii  terenului  de  fundatie ; 

- verificarea  calitatii  si  starii  materialului   utilizat  la  executia  umpluturilor ;  

- controlul  compactarii  terasamentelor. 

Verificarea  pregatirii  terenului  de  fundare  se  face  in  scopul  determinarii  patului  de  

nisip  pentru  incadrarea  in  granulometrie, caracteristici  si  grad  de  compactare.  

Verificarile  efectuate  se  vor  consemna  intr-un  proces  verbal  de  verificare  a  calitatii  

lucrarilor  ascunse, specificandu-se  si  eventualele  remedii  necesare.  

Verificarea  calitatii  si  starii  umpluturii  se  face  in  scopul  determinarii  principalelor  

caracteristici  geometrice  si  anume :  

- granularitatea  conform  STAS  1913/5-74 ;  

 -   limitele  de  plasticitate  conform  STAS  1913/4-76  sau  echivalentul  de  nisip  conform  

STAS  730-84 ;  

 -  caracteristicile  de  compactare  determinate  prin  incercarea  Proctor  normala  conform  

STAS  1913/13-84.  

Controlul  compactarii  umpluturii  se  face  odata  cu  inceperea  executiei  terasamentelor  

si  se  continua  pe  toata  durata  executiei  acestora.  

Controlul  compactarii  consta  in :  

- verificarea  parametrilor  compactarii;  

- verificarea  gradului  de  compactare  realizat.  

Gradul  de  compactare  se  stabileste  conform  prevederilor  STAS  2914-84. 

Densitatea  in  stare  uscata  se  determina  conform  STAS 1913/3-83 . 

Umiditatea  pamantului  compactat  se  determina  conform  STAS 1913/1-82. 

Testele  privind  umpluturile  efectuate  la  santuri  vor  fi  facute  initial  pentru  demonstrarea  

eficientei  metodei  de  compactare, iar  dupa  aceea, la intervale  ordonate  de  inginer.     

 

3.6.2.   Localizarea gropilor de imprumut 

 

         Antreprenorul trebuie sa stabileasca pe santier sau in alte locuri amplasamentele necesare 

gropilor de imprumut, toate acestea cu aprobarea Inginerului.  

 

 3.6.3. Eliminarea surplusului de pamant rezultat in urma sapaturilor 

 

        Antreprenorul trebuie sa transporte si sa elimine surplusul de material rezultat in urma excavarii, 

si care nu este folosit pentru umpluturi. Locul unde va fi depozitat acest material va fi stabilit cu 

aprobarea Beneficiarului. 

  

 

 

 

 

 

 3.6.4 Localizarea si sprijinirea serviciilor aferente. Obstacole. 
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        Inainte de inceperea sapaturilor Contractorul va obtine permisiunea deplina si aprobarea 

expresa a autoritatilor ce gospodaresc drumurile, precum si autorizatiile de executie a lucrarilor de 

la toti proprietarii de utilitati identificate in zona lucrarilor. 

 La inceperea lucrarilor Contractorul va instiinta pe toti acestia cu privire la intentiile sale de 

incepere a lucrarilor, pentru a fi in concordanta cu legislatia in vigoare. 

 Lucrarile se vor executa numai cu asistenta tehnica asigurata de proprietarii de utilitati. 

 Contractorul va fi responsabil de localizarea cu exactitate a tuturor celorlalte retele, fiind 

obligat sa ia toate masurile necesare pentru evitarea oricaror pagube ce le pot aduce acestora.  

 In cazul in care se aduc prejudicii, Contractorul va fi responsabil de contactarea autoritatilor 

aferente si va efectua demersuri pentru reparare, toate costurile fiind suportate de acesta. 

Antreprenorul are obligatia de a-l informa pe Inginer ori de cate ori lucrarile lui se intersecteaza cu 

retelele altui serviciu public sau cand intalneste orice alt fel de obstacol, precizandu -i tipul si 

dimensiunile acestuia.   

 

 3.7. Probe de etanseitate 

 Incercarea de etanseitate a retelei de canalizare se efectueaza conform STAS 3051.  

 Inainte de efectuarea probei de presiune, se verifica : 

- concordanta lucrarilor executate cu proiectul 

- pozitia si executia caminelor 

- calitatea imbinarilor 

 Pentru proba de presiune conducta va fi complet inglobata, imbinarile ramanand descoperite. 

 Toate racordurile, deschiderile aflate in portiunea de conducta supusa probei vor astupate 

etans cu capace rezistente la presiune si bine ancorate pentru ca in timpul probei sa nu apara nici 

un fel de schimbare a pozitiei lor, ceea ce ar dauna capacitatii ulterioare de buna  functionare a 

conductei. 

 Aceasta incercare se face pe tronsoane scurte intre doua camine inainte de executarea 

umpluturii.  

 Conducta va fi umpluta incet cu apa, pornind de la punctul cel mai de jos, astfel incat aerul 

din interior sa poata iesi. Umplerea conductiei cu apa se va face lent, pentru a permite intregii 

cantitatii de aer sa se evacueze.  

 La proba se folosesc manometre corespunzatoare. Masurarea presiunii se face la punctul 

cel mai de jos al conductei. 

 Presiunea de proba pentru curgerea cu nivel liber de lichid este de 0,5 bar (5 m coloana de 

apa). Prevederea respectiva se aplica la conductele PVC. 

 Conducta se considera etansa daca pierderea de apa din ea nu este mai mare de 0,02 l/m2 

de suprafata interioara a conductei, timp de 15 minute. 

 Inainte de proba conductele trebuie sa stea o ora complet pline cu apa.  

 Daca in timpul probei apar scurgeri in anumite locuri, proba se intrerupe.  

 Imbinarile defecte se inlocuiesc. 

 Proba de etanseitate se repeta pana ce se obtine rezultatul corect.  

 Conform DIN EN 1610, proba de presiune se poate face si cu aer. 

 Dupa proba de presiune se vor efectua urmatoarele verificari si probe: 

- intocmirea procesului verbal al probei de presiune 

- umplerea transeei in zona imbinarilor 

- verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului 

- refacerea structurii rutiere conform prevederilor din proiect 

- executarea marcarii si reperarii retelelor conform STAS 9570/1 

 Inainte de executia umpluturilor la cota finala se executa ridicarea topografica a conductei 

(plan si profil longitudinal). 
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LISTA   REGLEMENTARILOR   TEHNICE 

 

- Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea executării 

construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi completări 

- Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea în construcţii 

- Ordonanţa 195/22.12.2005 privind protecţia mediului 

- Ordinul Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă privind modul de viaţă 

al populaţiei 

- Ordinul nr. 556/1997 al Ministerului Sănătăţii privind Normele de Igienă  

- Regulament privind Protecţia şi Igiena Muncii în Construcţii aprobat cu ordinul MLPAT nr. 

9/N/15.03.1993 

 - Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale. 

P 118 / 2013 Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia 

la acţiunea focului. 

STAS 10617/2-84 Ţevi de polietilenă de înaltă densitate. Dimensiuni 

SR ISO 11922-2:2008 Ţevi  de polietilenă PE. Toleranţe la diametrele exterioare şi grosimile 

de perete. 

SR ISO 11922-2:2008 Ţevi de polipropilenă (PP). Toleranţe la diametrul exterior şi la grosimea 

peretelui 

STAS 6054 – 77   Teren de fundare. Adâncime de îngheţ 

STAS 2250 – 73   Presiuni nominale, presiuni de încărcare şi presiuni de lucru maxim 

admisibile 

NE 012 – 2010 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 

beton precomprimat 

SR 1343-1:1995 Alimentare cu apă: determinarea cantităţilor. 

SR ISO 5996:2000 Armături industriale din fontă. Robinete de închidere cu sertar. Pn 2,5; 

Pn 4; Pn 6; Pn 10; Pn 16. Dimensiuni principale 

STAS 2308 – 81 Capace pentru cămine 

SR 8591:1997 Amplasarea în localităti a retelelor edilitare subterane, executate în 

săpătură 

SR EN ISO 3501:2015 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă (PE) sub presiune. 

Încercarea de rezistenţă la smulgere 

SR EN ISO 3503:2015 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă (PE) sub presiune. 

Încercarea de etanşeitate la presiune interioară când sunt supuse  

curbării 

SR EN 1092-1:2008 Flanşe din oţel. Flanşe rotunde, libere pe ţeavă Pn 10. Dimensiuni 

SR ISO 7005/1 – 99 Flanşe metalice de oţel 

GP 043/99 Ghid pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC, PE – ID. 

NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor 

SR ISO 4427 -2001 Ţevi din PE pentru transportul apei potabile 

C 169 - 88 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente 

P 100-1 / 2013 Normativ pentru proiectarea antiseismică 

NP-I7- 2011     Normativ privind proiectarea şi executarea  instalaţiilor electrice la 

consumatori pânã la 1.000Vc.a. şi  1500Vc.c.; 



51 

 

GP 052-2000   Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni pînã la 1000V c.a. şi 1500V 

c.c.; 

I 20-2000   Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie 

contra trãsnetului a construcţiilor 

PE 107/95   Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri  electrice 

I 18/1-01/2001   Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice 

interioare de curenţi slabi aferente clãdirilor civile şi de producţie  

I 18/1-02/2002   Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a 

incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri 

STAS 12604;/4;/5 - 90 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii.  

STAS 1481-86 Canalizări. Reţele exterioare 

SR 1846-1:2006 Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare. – 

prescripţii de proiectare 

STAS 2448-82 Cămine de vizitare – prescripţii de proiectare 

STAS 3051-91 Canale ale reţelelor exterioare de canalizare 

STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare 

NTPA 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor 

uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali 

NTPA 002/2002 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de 

canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare 

 

- Alte standarde referitoare la lucrări specifice obiectivului de investiţie  
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Ec. Sorin Ionita       Ing. Corina Mereu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI MONTAJ CONDUCTE 
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1. Caracteristicile materialelor ce intră în operă 

 

 Materialele utilizate la execuţia reţelelor de canalizare si sub presiune din tuburi, fitinguri PVC 

vor fi noi, omologate şi vor respecta standardele şi specificaţiile de material indicate în prezentul 

caiet de sarcini. 

 Toate materialele folosite vor fi noi şi însoţite de certificatele de calitate eliberate de furnizorul 

materialelor, completate cu rezultatele încercărilor, conform standardelor în vigoare. 

 

2. Etape de execuţie a lucrărilor  

 

 Tehnologia executării reţelelor de canalizare si sub presiune din tuburi PEHD îngropate în 

pământ comportă  următoarele faze şi operaţiuni: 

 

2.1. Faza premergătoare 

 - Pregătirea traseului conductei (eliberare teren) 

 - Marcarea traseului şi fixarea reperilor în vederea execuţiei lucrărilor la cotele din proiect.  

 - Recepţia, sortarea şi transportul conductelor PEHD după diametre şi a materialelor pentru 

execuţie. 

 - Stabilirea amplasamentelor căminelor de vizitare, 

-  Verificarea cotelor în căminele de vizitare 

2.2. Faza de execuţie  

-   Săparea tranşeelor 

- Lansarea şi îmbinarea conductelor 

- Montarea căminelor de vizitare prefabricate 

2.3. Faza de probe şi punere în funcţiune 

 - Proba de etanşeitate a conductelor 

 - Înlăturarea defecţiunilor 

 - Execuţia umpluturilor 

 - Recepţia generală a reţelei. 

 Din prezentul caiet de sarcini/sectiunea B, fac parte integrantă standardele normativele şi 

instrucţiunile privind execuţia terasamentelor, probele de presiune, protecţia muncii în vigoare la 

data executării lucrării. 

 

3. Trasarea şi nivelmentul 

 Înainte de începerea lucrărilor, constructorul va materializa pe teren traseul reţelelor şi 

racordurilor şi a căminelor de vizitare  conform proiect, marcând punctele caracteristice 

(amplasament cămine, separator, schimbări de direcţie, etc.) prin ţăruşi.  

 În cazul în care elementele de trasare sunt insuficiente sau apar neconcordanţe între situaţia 

din teren şi proiect, se vor solicita clarificări din partea proiectantului. 

 Determinarea exactă a adâncimii de săpătură se va face cu rigle de nivel şi cruci de vizare, 

pentru asigurarea cotelor din proiect şi panta continuă.  

 Se va corela obligatoriu cota terenului amenajat cu adâncimea de pozare a conductei  

conform pofilelor longitudinale. 

 

 

Săpătura şi sprijinirea tranşeei 
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 La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile din normativ C 169/88 pentru execuţia 

lucrărilor de terasamente şi din NP 133-2013. 

 Săpătura se va începe numai după completa organizare a şantierului şi aprovizionarea 

conductelor şi a celorlalte materiale necesare, astfel ca şanţurile să rămână deschise un timp cât 

mai scurt. 

 Săpătura şanţurilor se va face conform unui grafic detaliat al execuţiei conductelor şi 

căminelor, întocmit de constructor pe baza posibilităţilor de lucru ale şantierului.  

 Săpăturile se vor executa manual în tranşee cu taluz vertical cu lăţimea de 1,20 m, cu sprijiniri 

orizontale la tranşee şi sprijiniri cu dulapi metalice verticali la cămine.  

 Pentru cămine, secţiunea săpăturii va fi cu 1 m mai mare pe fiecare latură, decât dimensiunile 

exterioare ale construcţiei. 

 Amenajarea patului pentru conducte se va face prin aşternerea manuală a unui strat de nisip 

de 15 cm grosime sub tuburile de PVC. 

 

4. Lansarea conductelor PVC 

 La primirea ţevilor pe şantier se va examina certificatul de calitate şi se vor  verifica 

dimensiunile şi caracteristicile tuburilor din PVC, atât la primirea acestora pe şantier cât şi la 

depozitarea acestora pe marginea şanţului. 

 Verificarea va avea ca obiect atât dimensiunile conductelor şi vor trebui să se încadreze 

condiţiilor tehnice din catalogul de produse (PVC) al furnizorului.  

 Înainte de coborârea tuburilor în tranşee , se recomandă să se asigure o adâncitură de 

îmbinare sau “clopot” pe fundul tranşeei (în dreptul îmbinării cu mufa sau prin sudura) pentru a 

permite asamblarea corectă. 

 

5. Asamblarea conductelor PVC pentru canalizare 

 Inelul de etanşare din cauciuc al racordului şi capătul drept pereche trebuie să fie curăţite şi 

unse cu pastă de îmbinare chiar înainte de realizarea îmbinării 

 La executarea canalizărilor din PVC se vor respecta obligatoriu toate prevederile din “Ghid 

privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând  

conducte din PVC”. 

 

6. Execuţia căminelor de vizitare 

 Caminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, 

pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.  

Reteaua de canalizare va fi prevazuta cu camine de vizitare si camere de intersectie amplasate 

conform STAS 3051-91.  

ETAPE PUNERE IN OPERA: 

 1. Sapati groapa de constructie în asa fel încât să existe un spatiu de 30 -40 cm în jurul 

peretilor căminului. Baza gropii de constructie trebuie să fie plană. 

 2. Asterneti pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip si compactati-l. 

 3. Pregatiti stuturile necesare prin simpla retezare la fata locului cu fierastrau cu dinti fini si 

sanfrenare(15˚) pentru a nu deteriora garnitura de etansare a mufei in care va intra stutul. In cazul 

in care este necesar montarea unor conducte la alte nivele fata de de cele din radierul caminului, 

acest lucru se poate executa simplu, pe santier, prin gaurire peretiilor laterali u tilizand o masina de 

gaurit cu o freza/carota pentru racord cu diametrul dorit (maxim O160), etansarea realizandu-se cu 

ajutorul unei garnituri pentru racord. Atentie la dimensiunile garniturilor pentru racord (dimensiunea 

frezei/carotei 

este data de dimensiunea garniturii). 
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 4. Asezati căminul pe fundul gropii, folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. 

Asigurati-vă că acesta este asezat într-o pozitie stabilă pe fundul gropii. 

 5. Racordati tuburile de canal la camin . 

 6. Umpleti spatiul dintre peretii gropii si cei ai căminului cu straturi de circa 25-30 cm material 

de umplutură. Fiecare strat trebuie compactat cu atentie, până la atingerea indicelui Proctor adecvat 

terenului si aplicatiei ( a se vedea tabelul de mai jos) , astfel încât să umple tot spatiul din jurul 

căminului. Materialul de umplutură va fi nisip cu o granulatie de 4/16 (conform DIN 4226, partea 

întâi) sau pământ fără pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria peretii căminului. 

Gradul minim de compactare in functie de aplicatie este: 

Amplasamentul caminului de vizitare Grad minim de 

compactare pe contur 

[%] Ultimul strat de 0.5 m 

grosime sub fundatia caii de acces 

Drumuri principale 85 95 

Drumuri secundare 85 90 

Totuare si alei pietonale 85 85 

 

 7. În cazul în care se instalează si piesa superioară pentru reglare de la 100 mm până la 600 

mm, trebuie să existe un strat de umputură de 20 până la 80 cm deasupra peretelui superior al 

căminului, in functie de diferenta de inaltime care este necesara pentru a aduce  caminul la cota 

terenului . În final se umple restul gropii cu pământ. Pentru a asigura etansarea dintre cămin si piesa 

superioară se montează garnitură. Pentru fixare se utilizeaza un colier metalic  

Notă: Pe timpul instalării căminului, se recomanda ca acesta sa fie acoperit cu un capac de protectie 

provizoriu. 

Pentru a usura montarea folositi lubrifianti sau apa cu sapun, NU uleiuri sau grasimi minerale. 

Asigurati-va ca componentele si garniturile care se monteza sunt curate in zonele de imbinare (fara 

nisip, pietris, moloz, etc), de acest lucru depinde siguranta imbinarii .  

Groapa de constructie si instalarea căminului trebuie să tină cont de normele de protectia muncii.  

 8. In cazul in care caminul se va monta in zone in care nivelul panzei de apa subterana este 

la mica adancime (deasupra nivelului bazei caminului), caminul se va aseza pe fundatie de beton 

dimensionata conform conditiilor hidrogeologice si statice ale pamantului (grosime trebuie sa 

corespunda rezistentei substratului de pamant) si se va betona partial sau total, in functie de nivelul 

apei freatice. In cazul betonarii pentru echilibrarea presiunii exercitata de betonul turnat asupra 

peretilor caminului este necesar ca pe interior sa se sprijine cu o sipca sau prin umplerea acestuia 

cu apa. Turnare se face in straturi de cca 30 cm. Inainte de turnare betonului se scade nivelul apei 

prin pompare sub nivelul radierului de beton. 

 9. Acoperirea caminului. 

a) În cazul în care caminul este montat în spatiul verde - zona necarosabila, caminul poate fi acoperit 

cu capacul provizoriu din plastic, etansarea fiind realizata cu garnitura  

b) În cazul în care caminul este montat în spatiul carosabil, se recomanda montarea unui capac din 

fonta cu rama, corespunzator categoriei de drum (forta minima de rupere). În functie de forta minima 

de rupere, capacele se clasifica în urmatoarele grupe, reprezentate mai jos:  

- Grupa 1 (min. clasa A15-forta minima de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv 

de pietoni si de ciclisti; 

- Grupa 2 (min. clasa B 125) pentru trotuare , zone pietonale si zone comparabile, spatii de stationare 

si parcaje etajate pentru autoturisme; 

- Grupa 3 (min. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strazilor de-a 

lungul trotuarelor, care masurata de la bordura, se întinde max. 0,5 m peste calea de circulatie si de 

0,2 m peste trotuar; 
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- Grupa 4 (min. clasa D 400) pentru cai de circulatie pe strazi (inclusiv strazi pietonale) acostamente 

stabilizate si spatii de stationare pentru toate tipurile de vehicule. 

 Capacul din material compozit  cu rama se monteaza NUMAI pe piesa superioara reglabila  

si se incastreaza in beton sau beton armat (placa de beton) in functie de zona de montare 

respenctandu-se urmatoarele recomandari: 

Suprafetele inelare de sprijin dintre capac si rama, trebuie sa asigure contactul pe toata 

circumferinta. 

 Înainte de betonare, toate suprafetele metalice la care trebuie sa adere betonul vor fi curatate 

de impuritati. Fata superioara a betonului turnat în capac, trebuie sa fie plana, la acelasi nivel cu fata 

superioara a partii metalice. În cazul în care zona urmeaza a fi asfaltata, se va urmari nivelul la care 

se va încadra stratul de asfalt, conform proiectului de amenajare.  

 Betonul trebuie sa fie marca B400, sa aiba gradul de gelivitate G100 si de impermeabilitate 

P8 si sa fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. Pentru armarea betoanelor 

din componentaramelor din grupa 2 si grupa 3 se va utiliza otel beton OB 37.  

 Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se vor face concomitent cu 

verificarea si proba canalelor, tinând seama de conditiile de exploatare ale acestora.  

La executie se va acorda o atentie deosebita compactarii patului conductei si executiei etansarilor 

in vederea evitarii exfiltratiilor de apa si pentru asigurarea stabilitatii constructiilor invecinate. 

 

7. Verificări şi probe 

7.1.Pentru conductele de canalizare 

 Reţelele de canalizare se vor proba preliminar la fiecare tronson, pe marginea şanţului.  

 Proba finală se poate realiza pe mai multe tronsoane, dar numai în şanţ.  

 Înaintea probei de etanşeitate, tranşeea se umple parţial până la 20 -30 cm peste partea 

superioară a tubului lăsându-se îmbinările libere. 

 Proba de etanşeitate se va efectua între cămine consecutive, umplerea canalului făcându-

se de la capătul aval. 

 Pentru realizarea probei de etanşeitate se închid etanş toate orificiile şi se blochează 

extremităţile canalelor şi a tuturor punctelor susceptibile de a se deplasa în timpul probei.  

P proba=0,5 bar 

 Durata de încercare este de minim 15 minute. 

 Pierderile de apă admise în canal sunt conform STAS 3051/91  

 Probele de etanşeitate nu se vor executa la temperaturi exterioare mai mici de + 5 0C .  

 Se vor respecta cu stricteţe prevederile din ghidul indicativ GP 043/99 

Pentru canalizarea din tuburi PEHD conducta trebuie să fie umplută cu apă timp de 1 oră. 

Proba nu trebuie să prezinte pierderi de apă cel puţin 15 minute la o presiune de 0.5 bari. Apa 

adăugată nu trebuie să depăşească 0.02 litri / mp de suprafaţă udată în interiorul tubului (cf. DIN 

4033). 

 

7.2 Pentru conductele de canalizare 

Pentru conductele de canalizare, proba de etanşeitate se efectuează între două cămine 
consecutive, după realizarea umpluturilor parţiale şi după ce betonul şi mortarul puse în operă au 
ajuns le rezistenţa proiectată. Umplerea cu apă se face din capătul aval, aerul evacuîndu -se pe la 
capătul amonte. După umplere canalul va sta plin cu apă 24 ore pentru a permite absorbţia apei şi 
evacuarea aerului rămas. Proba de presiune va fi de 5N/cm2, iar durata probei va fi de 15 minute. În 
timpul probei se completează permanent apa pierdută, măsurându -se cantităţile adăugate. 
Pierderea admisibilă pe un canal circular se consideră conform STAS 3051.  

Rezultatele probei de etanşeitate se vor consemna în cadrul unui proces-verbal ce va fi 
anexat la documentele recepţiei preliminare şi finale. 
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Dupa executia instalatiilor hidraulice, se va executa proba de etanseitate a imbinarilor la 
presiunea de lucru, pentru care se vor consemna rezultatele intr -un proces verbal.  

 

8. Umplerea tranşeei cu pământ 

 La execuţia umpluturilor se vor respecta prevederile  Ghidul indicativ GP 043/99. Materialul 

de umplutură trebuie să fie curăţat de pietre şi blocuri ( granule de 20 mm cel mult) şi de materiale 

susceptibile să deterioreze conductele (cenuşi agresive), precum şi goluri care pot avea tasări 

ulterioare. 

Se interzice execuţia lucrărilor de umplutură pe timp friguros cu temperaturi având valori sub 0 oC. 

 Umplerea tranşeei se va executa după efectuarea probei de presiune .  

 Umplerea tranşeei se va face în straturi succesive de pământ de 15 cm grosime, compac tat 

cu maiul de mână la umiditatea optimă, funcţie de natura terenului de umplutură, simultan pe ambele 

părţi pentru evitarea deplasării laterale a tubului.  

 In zona tubului, până la 0.30m deasupra generatoarei superioare, materialele de umplutură 

trebuie să fie puse în straturi succesive de grosime maximă de 0.15m. Aceste materiale vor fi 

compactate manual sau cu echipament uşor. Compactarea nu  trebuie să fie excesivă pentru a nu 

periclita stabilitatea tubului, în special tuburile deformabile. Trebuie să  se compacteze în jurul tubului 

atât cât este necesar pentru asigurarea stabilităţii tubului 

 După efectuarea probei de etanşeitate pe tronsoane, tranşeea se va umple cu pământ, 

lăsându-se libere îmbinările între tronsoane, care se vor umple după proba generală. 

 La umplerea completă a tranşeei se va avea grijă ca suprafaţa terenului să fie refăcută 

conform amenajării iniţiale (drumuri, trotuare, etc.). 

 

9. Recepţia şi punerea în funcţiune 

 După efectuarea probelor pe tronsoane, remedierea defecţiunilor şi realizarea racordurilor, 

se trece la proba generală şi recepţia lucrărilor conform prevederilor  normativului NP 133-2013. 

 Recepţia lucrărilor este precedată de controlul riguros al acestora, care cuprinde în mod 

obligatoriu următoarele elemente: 

- verificarea aspectului general al instalaţiei 

- respectarea dimensiunilor şi a celorlalte cote prevăzute în proiectele de execuţie,  

- asigurarea capacităţii de transport, 

- respectarea măsurilor de protecţie şi securitate a muncii, 

 Punerea în funcţiune a lucrărilor necesită luarea în prealabil a următoarelor măsuri obligatorii: 

          - instruirea personalului de exploatare şi verificarea însuşirii de către aceştia a prevederilor 

regulamentului, 

 - organizarea evidenţelor de exploatare, 

           - asigurarea unui sistem corespunzător de informare şi de transmitere a datelor. 

 

10. MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU 

 

 La executarea şi exploatarea lucrărilor din documentaţie se va avea în vedere respectarea 

precizărilor firmei producătoare şi a următoarelor  normative: 

 - I-9/2005 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare aprobate cu Ord. 

MLPAT nr.17/NI/16.05.1995; 

 - I9/1-2013 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare 

 - P-118/2013 Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la 

acţiunea focului  

 - C-300/94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente. 
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 - HG nr.51/92 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a 

incendiilor cu modificările şi completările HG nr.71/96, HG 571/98 şi HG nr.676/98.  

 - Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate cu Ord. MI nr. 775/98  

 - Ordonanţa guvernului nr. 60/97 privind apărarea împotriva incendiilor aprobată prin decretul 

nr. 636/97 şi cu modificările din Legea nr. 212/97 

 - prevederile din GP 043/99 

 

11. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 Pentru executarea lucrărilor prevăzute în cadrul prezentului proiect este absolut necesar 

respectarea de către executant şi beneficiar a prevederilor din "Regulamentul privind protecţia şi 

igiena muncii în construcţii" aprobat cu ord. 9/15.03.1993 al MLPAT publicat în BC 5 -6-7-8 

 Atât executantul cât şi beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus cu precădere 

următoarele articole: 

- reguli generale 1583-1680 

- pentru executarea săpăturilor 537-566, 574-590, 568, 1611-1661 

-pentru prepararea şi transportul betoanelor şi mortarelor 691-761 

- pentru turnarea şi compactarea betoanelor 762-770 

- pentru fasonare şi montare armături, articolele 794-806 

- pentru lucrările executate pe timp friguros 283-292 

Se vor respecta de asemeni: 

- Norme generale de protecţia muncii 2002 

-Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi fin isaje în 

construcţii ind. IM 006/96 aprobat cu ord. nr. 73/N/15.01.1996  

- Norme specifice de securitate pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire aprobate 

cu ord. 117/96 de MM şi PS. 

- Legea protecţiei muncii 90/96 şi normele metodologice de aplicare  

- PE 006/2006 Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unităţile MEE 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru preparare, transport, turnarea betoanelor şi 

executarea lucrărilor de beton armat, precomprimat aprobat cu ord. 136/95 de MM şi PS. 

- Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de cofraje- schele, cintre eşafodaje, Ind. Im 006-

96, cap. 24, 29 

- DCS nr. 400/81 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor utilajelor 

şi maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în muncă în unităţile cu foc continuu.  

 Intrarea în cămine se va face numai în mod organizat, în prezenţa şefului de echipă.  

 Echipa care efectuează lucrările de reparaţii la cămine va fi formată din cel puţin trei lucră tori. 

 Aerisirea căminelor se va face prin ventilare artificială cu ajutorul unui ventilator electric.  

 Este interzis fumatul, aprinsul chibritelor sau iluminatul cu flacără în cămine (canale). 

Iluminatul se va face numai cu lămpi etanşe de tip minier, (tip Davis) sau cu lămpi electrice având 

tensiunea de alimentare maximă 12 V. 

 Muncitorii trebuie să poarte echipament de protecţie: mască de gaze, combinezon, cască, 

cizme şi mănuşi de cauciuc. 

 La coborârea şi scoaterea utilajelor din cămine muncitorii trebuie să stea în afara căminului 

evitând astfel să fie vătămaţi de căderea vreunei scule sau a unui utilaj.  

 Căminele vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu capace, coborârea în cămin urmând a se 

face numai în condiţiile prevăzute în normativele de protecţie  a muncii. 
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Extras de măsuri de protecţia muncii 

 

Nr. 

Crt 

Denumire lucrare Fondul necesar pentru protecţia muncii  

Cuprins implicit în 

valoarea lucrării 

Separat 

1 Trepte de acces  Da - 

2 Capace la cămine - Da 

3 Podeţe şi parapete la săpături  Da 

4 Sprijiniri verticale şi orizontale din 

dulapi metalici 

 

- 

 

Da 

5 Dispozitive de ventilaţie (proprii) Prin organizare de 

şantier, din dotaţii 

- 

6 Echipamente de protecţie Prin organizare de 

şantier, din dotaţii 

- 

7 Propaganda de protecţie  (plăci 

avertizoare) 

Prin organizare de 

şantier, din dotaţii 

- 

8 Bariere de trecere la limita 

zonelor cu pericol de accidente 

Prin organizare de 

şantier, din dotaţii 

- 

 

12. STANDARDE, INSTRUCŢIUNI ŞI NORMATIVE, 

12.1. Standarde 

 

- STAS 3051                 - Sisteme de canalizare 

- SREN 752 - 1 – 1998        - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. 

- STAS 816 -  1980              –Tuburi si piese de canalizare din beton simplu 

- STAS 1481 – 1986   - Canalizari, retele exterioare. Criterii generale si  studii de proiectare. 

- SR 1846-1:2006– Canalizari exterioare. Determinarea debitelor  de apa de canalizare. 

- Legea 10 – 2015                  -Legea privind calitatea in constructii. 

 - P118/2013   - Norme tehnice de proiectare si realizarea  

constructiilor privind protectia la actiunea focului. 

- Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor 

aprobate de M.I. cu nr. 381/04.03.1994 si M.L.P.A.T. cu nr. 

1219/MC din 03.03.1994. 

STAS 2308/81  - Capace si rame pentru canalizare 

SR 10898:2005  - Alimentari cu apa si canalizari – terminologie 

 SR 8591:1997  - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare  

   subterane, executate in sapatura. 

 C 56/2002   - Normativ pentru verificarea calitatii  

  lucrarilor de constructii si instalatii 

 NRPM/1993   - Norme republicane de protectia muncii.  

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii. 

 STAS 9824/5 – 75  - Trasarea pe teren a retelelor de conducte 

 STAS 2250/73  - Presiuni nominale de incercari la presiune  

   maxima admisibila. 

 C 140    - Executarea lucrarilor de beton si beton armat 

 STAS 8819 – 88  - Betoane cu agregate obisnuite 

 273/1994   - Regulament de receptie a lucrarilor de  
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  constructii si instalatii aferente acestora 

 SR EN 13369:2002  - Elemente prefabricate din beton armat si beton  

  beton precomprimat – conditii de calitate  

 STAS 1481/86  - Canalizari. Retele exterioare. Criterii generale  

   si studii de proiectare 

 SR 1846-1:2006  - Canalizare. Determinarea cantitatilor de apa  

  evacuate prin sistemul de canalizare. 

C 16 – 84   - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a  

  lucrarilor de constructii si instalatii aferente 

 STAS 7039/I – 81  -Tuburi din beton precomprimat 

STAS 9312/90   - Subtraversări de drumuri 

 Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor pune la dispozitia 

dirigintelui de santier spre aprobare urmatoarele mostre: 

 - tub de PVC pentru  canalizare  - 1 mostra 

 - capac si rama fonta    - 1 mostra 

 - tuburi circulare din beton   - 1 mostra 

 - camine prefabricate din polietilena  - 1 mostra 

 - certificate de calitate pentru materiale 

 Prin aprobarea materialelor se intelege si aprobarea cimentului, agregatelor si a altor  

materiale necesare executiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Manager proiect:       Intocmit: 
Ec. Sorin Ionita       Ing. Corina Mereu 
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PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU  
REŢELE CANALIZARE MENAJERA 
 

B-Beneficiar – COMUNA ANINOASA 
C-constructor 
 
A.PLAN DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

FAZA ASPECT DE MEDIU MASURI DE REDUCERE 

COSTURI 

FARATVA 

COSTURI 

FARA TVA 

RESPONSA 

BILITATI 

RESPONSA 

BILITĂŢI 

COMENTARII 

(ex.impacturi 

secundare) 

 

 
Instalare Funcţionare Instalare Funcţionare  

1 .Executare săpăturii generale cu taluz inclinat 

si a planşelor de protecţie si eşafodajul de 

susţinere impotriva prăbuşiri i. Executarea 

şanţurilor continue pentru fundaţia pereţilor. 

Executarea şanţurilor pentru montarea 

conductelor de canalizare, căminelor de vizitare 

si a gurilor de scurgere. 

Prezenta unor cantitati 

importante de pamant 

Evacuarea materialelor rezultate-

pamant de către constructor sau de 

firma autorizată pentru transport si 

depozitare pamant. 

  B,C B,C, F 

Producere a 

prafului, 

zgomotului. 

2. Executarea elementelor constructive ale 

caminelor si executare platforme balastate, 

spatii verzi si amenajari exterioare 

Depozitare neglijenta a 

materialelor in şantier ca si 

excesul in depozitarea 

materialeor fata de posibil itatea 

punerii in opera. 

Depozitarea confom planului de 

organizare de şantier si aprovizionare 

ritmică. 

  E C,F  

Utilaje cu defecte ce pot pierde 

carburanţi sau/si uleiuri  

îndepărtarea imediata a deşeurilor, 

pentru a se evita infiltrarea in sol a 

acestora, uti l izarea de metode 

adecvate de îndepărtare. 

  C C  

3.Util izare in timp Lipsa colectării selective a 

deşeurilor menajere 

Colectarea selectiva a deşeurilor 

menajere si organizarea spatiilor de 

colectare a acestora, in afara platformei 

gospodăreşti  

  B B Aspect neglijent 

al incintei 
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B.PLAN DE MONITORIZARE 

FAZA 

CE PARAMETRU 

ESTE 
MONITORIZAT 

UNDE ESTE 

MONITORIZAT 
PARAMETRUL 

MODUL DE 

MONITORIZ. AL 
PARAMETRULUI 

CÂND ESTE 

MONITORIZ. 
PARAMETRUL 

FRECVENTA DE 

MĂSURARE 

DE CE ESTE 
MONITORIZAT 

PARAMETRUL 

COSTURI 

FARA 
TVA 

COSTURI 

FARA 
TVA 

RESPONSABILITĂŢI 

Instalare Instalare Funcţionare Instalare Funcţionare 

1.Pregătirea frontului de lucru 

pentru construire camine  

Volum deşeuri existent 

B 
Proces verbal 

constatare 

Perioada executării 

lucrărilor de 

consolidare 

Pentru 

indepartarea 

deşeurilor 

Cheltuieli 
C+M 

Chelt.diverse 

si 

neprevăzute 

C,F B 

2.Pregătirea frontului de lucru 

pentru construire reţele de 

canalizare menajera 

 

Volum deşeuri existent 

B 
Proces verbal 

constatare 

Perioada executării 

lucrărilor de 

consolidare 

Pentru 

indepartarea 

deşeurilor 

Cheltuieli 
C+M 

Chelt.diverse 

si 

neprevăzute 
C,F B 

3.Executia si finalizarea 

construcţiilor 

Volumul de materiale 

necesar construiri i  

B Proces verbal 

constatare 

Perioada 
construiri i  

Evitarea poluării sit-

ului in care se afla 

construcţia 

Cheltuieli 
C+M 

Cheltuieli 
C+M 

C B 

4.Utilizare in timp Cantitatea de deşeuri 

menajere si din 

activitatea de 

construire 

B 

Contract cu firma 

desemnata pentru 

indepartarea 

deşeurilor. 

Permanent 

Evitarea 

poluării 

mediului 

Conform 
contract 

Conform 
contract 

B B 
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE 

ETAPA (FAZA) DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE: « EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN SATELE  
ANINOASA SI VIFORATA,  COMUNA ANINOASA JUDETUL DAMBOVITA » 

Beneficiar: COMUNA ANINOASA 
 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA DESFASURATA CERINŢE DE SECURITATE SI 

SANATATE 

RISCURI POSIBILE MASURI DE PREVENIRE OBSERVAŢII 

1 Preluare amplasament retele 
canalizare menajera, identificarea 

terenului, conform plan situaţie si 
cadastru 

- protecţie si siguranţa transport 

- echipament de lucru adecvat utilizat in 
munca 

- scule si dispozitive pentru măsurare, 
trasare si identificare reţele subterane 

- răsturnare 

- hipotermie 

- hipertermie 

- cădere corpuri - alunecare 

- electrocutare 

- radiaţii optice 

- alegerea cailor de acces 

- purtare echipament de protecţie 

- dotare cu echipamente si scule 
necesare 

- desemnare personal cu instruire 
personalizata cu experienţa de munca 

-consultarea reprezentanţilor 
beneficiarului, participarea 

acestora la problemele rezolvate 
referitoare la securitatea si 

sanatatea in munca 

- funcţionarea comitetelor de 

securitate si sanatate in munca - 
desemnare sef şantier drept 

coordonator in materie de 
securitate si sanatate (CSMM) 

- aviz politie rutiera accese 

- identificare reţele in infrastractura 

- trimitere la fisele de evaluare a 
riscului la locurile de munca pe 
meserii (topograf, dulgher, etc) 

2 Montarea de baraci pentru depozite 
si alte activitati necesare şantierului 

- masuri de siguranţa pentru executare 
săpăturilor 

- manipulare incarcare pamant rezultat, 
surpare sau cădere de corpuri  

- protecţia tinerilor 

- blocare acces 

- surpare 

- umiditate excesiva 

- intoxicare 

- radiaţii solare sau de la sudura 

- soc termic 

- radiaţii optice 

- folosirea de personal calificat autorizat 
si instruit 

- dotare cu echipament si scule 
corespunzătoare 

- marcare vizibila a zonei de lucru 

- acces interzis pentru persoane străine 
in zona şantierului  

- întreruperea lucrului când condiţiile de 
lucru sunt depăşite sau insuficient 

asigurate 

- idem pentru meseriile adecvate 
activitatii 

 

3 Execuţia terasamentelor 

- masuri de siguranţa pentru 

executarea săpăturilor 

- manipulare incarcare pamant rezultat, 

surpare sau cădere de corpuri  

- protecţia tinerilor 

- caderea si prăbuşirea de materiale 

- surpare maluri  

- alunecări, impiedicari si căderi in 

săpăturile deschise 

- accidente in timpul lucrului 

- loviri  

- accidente datorate lucrului fara 

echipament de protecţie 

- explozie, electrocutare, intoxicare 

- folosirea de personal calificat autorizat 
si instruit 

- dotare cu echipament de protecţie si 
scule corespunzătoare 

- instructaj 

- supravegherea lucrărilor de către cei 
desemnaţi de şeful şantierului sa 

urmareasca securitatea si sanatatea in 
munca la fiecare echipa specializata 

- masuri de consolidare a săpăturilor 
-crearea si menţinerea zonelor de 
siguranţa in jurul săpăturilor 

- idem pentru meserii le adecvate 

activitatii 
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5 Executarea structurii de rezistenta - 

pereţi beton armat si blocuri ceramice 
cu mortar M50Z, plansee beton armat 

cămine de canalizare 

- masuri de siguranţa manipulare, 
protecţie, depozitare, circulaţie in 

şantier si protecţie mediu de lucru si 
mediu inconjurator 

- masuri pentru evitarea afecţiunilor 
dorsolombare 

- protecţia tinerilor 

- căderi de la inaltime 

- soc termic 

- umiditate excesiva 

- radiaţii optice 

- rostogoliri  

- alunecări  

- accidente in timpul lucrului 

- loviri  

- accidente datorate lucrului fara 
echipament de protecţie 

- intocmire forme de lucru cu unităţile de 
execuţie din şantier prezente la 

executarea structurii de rezistenta 

- instructaj 

- supravegherea lucrărilor de către cei 

desemnaţi de şeful şantierului sa 
urmareasca securitatea si sanatatea in 

munca la fiecare echipa specializata 

- masuri referitoare la util izarea 
echipamentelor cu ecran devizualizare 

- amendarea imediata a celor care nu 
respecta normele de protecţie 

- idem pentru meserii le adecvate 

activitatii de executare a structurii de 
rezistenta si acoperiş 

6 Executarea hidro si termoizolatiilor 

camine. 

- masuri de siguranţa manipulare, 

protecţie, depozitare, circulaţie in 
şantier si protecţie mediu de lucru si 

mediu inconjurator ca si pentru limitarea 
acţiunii agenţilor chimici si camp 

electromagnetic - protecţia tinerilor 

- căderi de la inaltime 

- soc termic 

- umiditatea excesiva 

- radiaţii optice 

- rostogoliri  

- alunecări  

- accidente in timpul lucrului 

- loviri  

- intoxicaţii 

- accidente datorate lucrului fara 
echipament de protecţie 

- întocmire forme de lucru cu unităţile de 

execuţie din şantier, prezente la 
executarea structurii de rezistenta 

- instructaj 

- supravegherea lucrărilor de către cei 
desemnaţi de şeful şantierului sa 
urmareasca securitatea si sanatatea in 

munca la fiecare echipa specializata 

- amendarea imediata a celor care nu 
respecta normele de protecţie 

- idem pentru meserii le adecvate 

activitatii de executare a zidăriilor si 
acoperişului 

7 Executarea de lucrări la reţelele 

canalizare menajera  
- masuri de siguranţa manipulare, 
protecţie, depozitare, circulaţie in 

şantier si protecţie mediu de lucru si 
mediu înconjurător 

- masuri de protecţie la explozie 

- masuri de protecţie si evitare 
intoxicaţii prin contact si inhalare 

- căderi de la inaltime 

- soc termic 

- umiditate excesiva 

- radiaţii optice 

- rostogoliri  

- alunecări  

- accidente in timpul lucrului 

- loviri 

- accidente datorate lucrului fara 
echipament de protecţie 

- risc explozie sau electrocutare 

- întocmire forme de lucru cu unităţi le 
de execuţie din şantier prezente la 

executarea lucrărilor 

- instructaj 

- supravegherea lucrărilor de către cei 
desemnaţi de şeful şantierului sa 

urmareasca securitatea si sanatatea in 
munca la fiecare echipa specializata 

- amendarea imediata a celor ce nu 
respecta normele de protecţie 

- personal calificat care efectuează 
probele 

- idem pentru meseriile adecvate 

activitatii de executare a lucrărilor si 
probelor 

8 Construire drumuri acces, zone verzi si 
amenajările exterioare 

- masuri de siguranţa impotriva 
accidentelor mecanice, radiaţii, 

solicitări fizice si biologice 

- participarea la recepţiile lucrărilor a 
personalului desemnat prin programul 

de control si de urmărire 

- soc termic 

- explozie, electrocutare, intoxicare 

- urmărirea operaţiilor de lucru de către 
lucratorii desemnaţi, folosirea 

dispozitivelor de control calibrate 

- masuri de protecţie a zonei de lucru, 
a mediului unde se face verificarea 

- idem pentru meseriile adecvate 
activitatii de executare a lucrărilor 

9 Verificări, probe, incercari si recepţii 
parţiale pe categorii de lucrări privind 

construirea retelelor de canalizare 

- masuri de siguranţa impotriva 
electrocutării, accidente mecanice, 
radiaţii, solicitări fizice si biologice 

- participarea la recepţiile lucrărilor a 
personalului desemnat prin programul 

de control si de urmărire 

- căderi de la inaltime 

- soc termic 

- explozie, electrocutare, intoxicare 

- urmărirea operaţiilor de lucru de către 
lucratorii desemnaţi, folosirea 

dispozitivelor de control calibrate 

- masuri de protecţie a zonei de lucru, 
a mediului unde se face verificarea 

- idem pentru meserii le adecvate 
activitatii de executare a lucrărilor 

- idem pentru electrician PRAM 
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Executantul se va supune tuturor regulilor si normelor referitoare la protecţia personalului de lucru, personalului Beneficia rului, Dirigintelui de 

şantier si membrii ai publicului, ca urmare a operaţiilor sale. El va trebui sa obţină copii ale tuturor regulamentelor principale si sa le faca disponibile la 
locul de munca . 

O atentie deosebita va fi acordata Regulilor privind condiţiile de munca si de protecţie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national, respectiv 
Legea securităţii si sanatatii in munca nr. 319/2006 (transpunere referitoare la Directiva Cadru 89/391/CEE, privind introducerea de masuri 
pentru incurajarea imbunatatirii sanatatii si securităţii lucratorilor la locul de munca, publicata in M.O. 646/26.07.2006), HG nr. 238/2002 si H.G. 
nr. 1425/2006. 

Deasemeni se va tine seama de transpunerile prin H.G. a legislaţiei romaneşti la Directivele U.E.  
-  H.G. 300/2006 referitoare la Directiva Consiliului 92/57/CEE, privind prescripţiile minime de securitate si sanatate care se aplica 

la şantierele temporare sau mobile (a opta Directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 a Directivei89/391.CEE. (publicata in 
M.O. 252/21.03.2006) 

- H.G. 1091/2006 referitoare la Directiva Consiliului 89/654/CEE, privind prescripţiile minime de securitate si sanatate care se aplica la 
locurile de munca (prima Directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 a Directivei89/391.CEE. (publicata in M.O. 739/30.08.2006) 

- H.G. 1146/2006 referitoare la Directiva Consiliului 89/655/CEE, privind prescripţiile minime de securitate si sanatate pentru utilizarea 
de către lucratori la locul de munca a echipamentului de munca (a doua Directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 a 
Directivei89/391 .CEE. (publicata in M.O. 815/03.10.2006) 

- H.G. 1048/2006 referitoare la Directiva Consiliului 89/656/CEE, privind prescripţiile minime de securitate si sanatate pentru  utilizarea 
de către lucratori la locul de munca a echipamentelor individuale de protecţie (a treia Directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 
1 a Directivei89/391 .CEE. (publicata in M.O. 722/23.08.2006). 

 
 

 

 

   Manager proiect:       Intocmit: 
Ec. Sorin Ionita       Ing. Corina Mereu 
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PROGRAM DE CONTROL ELABORAT IN COLABORARE CU BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL RETELE CANALIZARE 

Nr.c
rt. 

FAZA DIN LUCRARE SUPUSA 
OBLIGATORIU CONTROLULUI 

Metoda de 
control 

Participa la control 
 

Documente incheiate 

0. 1. 2.              3. 4. 
       A. TUBURI 
1. Faza de control: Pregatirea terenului de 

fundare 
Trasare 
Constatare natura teren fundare 
Verificare profil sapatura si cote de fundare 
fata de proiect  

vizual  
 

investitor, proiectant, constructor 
investitor, constructor, proiectant (geolog) 

investitor, constructor, proiectant  
 

 
 

proces verbal l. ascunse 
proces verbal l. ascunse 
proces verbal l. ascunse 

2. Faza de control: Pregatirea patului de 
fundare 
Verificare grosime strat de nisip 
Verificare compactare pat 

vizual 
 
 

 
investitor, constructor 
investitor, proiectant  

 
 

proces verbal l. ascunse 
proces verbal l. ascunse 

3. Faza de control: Montare tuburi 
Verificare pozare tuburi 
Verificare imbinari tuburi 

vizual 
 
 

 
investitor, proiectant, constructor 
investitor, constructor, proiectant  

 
proces verbal l. ascunse 
proces verbal l. ascunse 

4. Faza de control: Efectuare probe 
Efectuare probe de etanseitate 
Efectuare probe de functionalitate 
 

 
cu 

manometru 
vizual 

investitor, constructor, proiectant delegat ISC 
investitor, constructor, proiectant delegat ISC 

proces verbal de faza determinanta 
proces verbal de faza determinanta 

5. Faza de control: Realizare lucrari finale 
Verificare compactare umplutura 

 
vizual 

 
investitor, constructor, adm. drumurilor 

 
proces verbal l. ascunse 

6. Faza de control: Refacerea sistemului rutier 
Urmarirea realizarii refacerii sistemului rutier 
la cotele initiale 

 
 

vizual 

 
investitor, constructor , proiectant  

delegat ISC 

 
 

proces verbal de faza determinanta 
      B. CAMINE,  
1. Faza de control: Verificarea executarii 

caminelor,  
Dupa executarea sapaturii inainte de turnarea 
betonului in radier 
 

 
 

cu rigle si 
cruci de 
vizare 

 
 

investitor, constructor  
 

 
 

proces verbal l. ascunse 

 

    PROIECTANT:                                                CONSTRUCTOR:                                       INVESTITOR:                

                         Ing. Corina Mereu  
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PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A RETELELOR DE CANALIZARE 

 

Nr.c

rt. 

DENUMIREA CONSTRUCTIILOR PERIODICITATEA 

     VIZUAL               SPECIAL                                        

FELUL CONTROLULUI 

VIZUAL               SPECIAL 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Controlul exterior: verificare starii caminelor, capacelor, 

gurilor de scurgere, pavajelor 

lunar - da - 

2. Controlul interior: verificarea scarilor caminelor, 

tencuielilor, hidroizolatiilor, etc. 

lunar - da - 

3. Controlul depunerilor pe conducte bianual - da  

 

 

Toate operatiile se vor trece in cartea constructiei 
In acest sens se desemneaza de catre conducerea unitatii o persoana care are sarcinii precise cu privire la urmarirea in timp a 
retelelor exterioare, care de preferinta trebuie sa fie responsabila cu cartea tehnica a constructiei. 

 

 

Proiectant, 

Ing. Corina Mereu  
 
 
 
 


