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1. Generalităţi
1.1 Descľierea generală a lucľăľii

Municipiul Slobozia intęntionează să initieze

autoľizaţiei de securitate la incendiu pentľu Clădiľe Centľu

Municipal Stobozia)'', cu finanţare de la Bugetul local,

pentru aĺulZOŻO cu f,tnanţare parţialä sau totală de la buget'

1. 1. ]' Amplasamennłl investiţiei
* Amplasamentul este situat in intľavilanul

aferent aprobate prin HCL nr.25l29.03.I996 çtl

Municipiului Slobozia pe strada Eteľnităţii, f,rind încadľat

o la Noľd + spaţii comerciale în aer libeľ şi spaţii cu

o la Sud -+ stradă şi spaţii comeľciale

o la Est ---+ stradă şi spaţii comerciale

o la Vest _+ parcare şi stľ. Etenităţii
* Suprafata studiata este de Żĺ0Ż,36 mŻşi

componente a construcţiei (hale comeľciale, spaţii tehnice, sapti

Privind căile de acces' amplasamentul cuprinde cele

strada Etemităţii şi Aleea Bazarului care sunt destinate atât c

parcaręa aferentă acestuia.
* Construcţii existente - destinaţie

Construcţiile existente pe amplasament cu regim

SPAŢIU COMERCIAL şi cuprind spaţii cu uľmătoarele

de comerciulizare măľfuľi ---+ 2 hale comerciale
, tehnologicci -_+ cameľă gľup pompaře'

incendiu
* Categoriu si clűsa de importantĺi

În conformitate cu Regulamentul aprobat prin

art.6 şi a Metodologiei elaborate de MLPAT, obiectivul se

Conform prevederilor Cofuilui de proiectare
alin.(4), tabel 4.Ż' aprobat de ordinul MDRAP nĺ.2465lŻ0ţ3
impoľtanţă III.

Conform arI.I.2.IZ ďiĺ NormatiwLl de pľoiectare P
categońa : Clădire civilă (publică) pentľu comerţ şi aľe

Clădiĺea nu cuprinde săli aglomeľate şi încăperi cu

1. 1.2. ConcltLziile expertizei tehnice

In conformitate cu legislatia in vigoaľe, s_a intocmit

stľuctuľii de ľezistenţă a imobiletoľ (halele comerciale nľ.1

Slobozia- din punct de vedeľe aL asigurării cerinţei esenţiale

în vedeľea asigurării structuľale că spaţiile sunt sigure şi pot

legătură, cu o clădiľe parteľ (cameľe grup de pomaľe şi

Re zistenţa mec anic ci ş i stub ilit ut e u

Din punct cle veĺlere structuľal, lucrăľile
vor afectu rexistenţu, siguľanţa sau

negtijabilă în raport cu greutatea construcţiei a e chipamente I or propuse

conf. HGR

lucrări în vedeľea obtineľii
eľcial Bazaľ Slobozia (Bazar

Listei obiectivelor de investiţii

Slobozia, conform PUG şi RUL
ulterioaľe, in zona de vest a

gaľaje

suprafaţa construită a spaţiilor
legăttla hale)

două drumuri adiacente terenului,

auto cât şi al celei pietonale şi

înăltime parteľ, au destinaţia de

zonă de legătură
de detecţie şi ľezeľvă apă de

76611997, Anexa 3, CaP.II,
în categoria de importanţă

P 100-1/2013, CaP.4, art' .4.5.,

clădiľea se încađrează în clasa de

]8-99, construcţia se încadrează în
II de rezistenţă la foc.

de persoane

tehnică în scopul analizării
2 ) existente înBazarul Municipal
rezistenţă mecanică şi stab ilitate,

extinse prin addosare în zona de

de detecţie).

între cele doučí hale comerciaĺe nu

ctădiľii existente, fiind o sarcinci



cerinţe

În consecinţă, se consideră că structura prezintá,

--' un grad coľespunzătoľ de siguľanţă pentru " de siguľanţă u vieţii"

--- o rigiditate corespunzătoare cu un grad de sigrrľanţă pentru

"cerinţa de limitare u degradĺiriloť' ĺeťliĺd
addosarea propusă.

Clasu cle ľisc a construcţiei

Deoarece valoarea indicatorului R3 : 98%,

lucľări de consolidare pentru

între 91 şi 100 de puncte,

clădirea se încadľează în clasa IV de risc şi indică faptul că asigurarea
evaluării calitative, încadrareaantiseismică este coľespunzătoare. Astfel, în

faptul că răspunsul seismicconstrucţiilor analizate în clasa de risc seismic 1V'

aşteptat ęste similar celui obţinrrt la constľucţiile

vigoaľe.

1. 1.3. DESCRIEREA LUCRĂruIL)R
Pľincipalele lucľări ce urmează a se execrrta' sunt:

ct. Lucrări de intervenţie asupra construcţiiloľ

Acestę lucrări vor viza demolarea şi eliberarea
structură metalică şi rigips, unde se află ACS. În

Spatirrl analizat în vecleĺea execuţiei lucľăľilor
construiľęa camereloľ tehnologice (statie pompare

într-un spaţiu comercialcu regim de parteľ şi aľe

Structur a pľ oiectată pentru r ealizar ea camerei
destinată centralei de detecţie, semnalizare şi
poľtantă cu 25 cm gľosime, confinată cu
acopeľită cu placă de beton armat de 13 cm'

Stâlpişorii stľucturii noi se voľ pľinde pľin

c. Lucľări la instalaţiile electrice inteľioare;

iectatę pe baza pľescľipţiiloľ în

dintre cele două hale din

stľttctură şi aľhitectuľă pentru

centrala detecţie), este amplasat
de SPAŢIU TEHNIC.

de pompare / ACS şi a camerei
la incęndiu, va fi pe zidăľie
şi centuľi din beton aľmat,

sens, se vor demola, conform
lor şi/sau îndepărta structurilę existente, caľe pereţi, structură planşeu'

conform ceľinţelor din Proiectultâmplărie' instalaţie elęctrică şi de detecţie, alte

tehnic đe execuţie'

b. Lucrc'iri de construiľe a spaţiilor tehnologice staţiu de pompűľe şi centľalu de

detecţie, semnulizare şi uvertizare la incencliu;

În urma execuţiei acestor lucrări Se vor realiza măsuľi propuse pentru

îndepliniĺea cerintei ',C'' 
privind securitatea la incendi

- uşile de eyacltare vor fi
prevănlte cu bariere de siguranţă (antipanică);

fierbin1i - spctţiile destinate celor
a ftLmtLlui amplasate între grinziledouă hale vor fi prevăzute cu trape de

de susţinere a acopeľişului;

materialele utilizate la construcţii - se vor la spatiul destinat staţiei de

şi avertizare, pereţi interioľipompcffe AC şi centralei de detecçie,

portanţi din cărămidă cu grosimea de 25 cm, de constn lcţie incombustibile

, clasa de recłcţie la foc A], clasa de comb

miruúe'

bilitate C7(CÁl) peste REI 180

chimice în paľdoseală existentă.



Caľacteristicile ęlectrice ale obiectivului sunt:

. putere instalată Pi : 96 kW
, putere absorbită Pa: 58 kţ)ţr

, tensiunecĺ de utilizare Un : 230/400 ţl c'a.

. frecvenţa reţelei cĺe alimentaľe Fu : 50 Hz

. factor de ptLtere cos ç : 0,929ó (neutral)

Alimentaľea obiectivului se va face din reţeaua electrică 0,4 kV existęntă în zonă.

Bľanşamentul electľic se va realiza confoľm sol{ţiei date pľin Avizul Tehnic de

Racoľdaľe (ATR) ob1inut înainte de începerea lucľăriloĺ]' de către Autoritatea Contľactantă,

de la operatorul zonal de distribuţie a energiei electrice - Ş.C. E-Distribuţie Dobrogea S-A.

Clădirea va fĺ pľevăzută cu un sistem de back-up realrizat cu un grup electľogen

diesel tip stand-by de 30 kwA, cu poľniľe şi trecere , lutomată, de pe o sursă pe alta, cu

legătură la AAR.

Tabloul electric geneľal de siguľanţă (TSig) este aiimentat din cadrul AAR montat pe

grupulelectrogen, prin intermediulunoľ cabluri CYYF 5* 95 mm2'

În conformitate cu schemele monofilare' pentru cu energie electrică a

construcţiei/clădirii, au fost prevazute uľmătoarele elęctrice

-+ un tablou electľic central de incintă (TE - GI) care s-a alimentat tabloul electric

general al clădirii (TE - GC) şi care este ptevázut

tranzitonitip I+II (SPD I+II).

--+ un tablou electric al staţiei de pompare (TE _ SE)

cu un descărcător la supĺatensruru

---+ un tablou electľic al agregatului de răciľe
---+ ürr tablou electric al centralei teľmice (TB -CT)
--+ un tablou electľic al iluminatului exterior din inciptă (TE - IE)

Alimentarea cu eneľgie electrică a staţiei de pompaľe pentru stingerea incendiiloľ se

re61izeazá atât din sursa de bazí (reţealla publică de dlimentaľe cu energie electrică) cät

şi din suľsa de rezeľvă constituită de Gnlpul electrogen, de 30 kVA.

Proiectul tr ateazá următo arele tipuri de ins talaţ i i e l e ctr ice :

. Instcilaţii electrice de iluminat normal 'şi de sigurqnţă

Iluminatul de siguĺanţă cuprinde:

- Iluminat pentľu continuarea lucľului

- Iluminat de secuľitate 
'caľe 

Se compune din :

'/ iluminut pentru intervenţie

'/ iĺuminut pentru evűcltctreu dÍn clciĺlire

'/ iluminat împotriva panicii
./ illlminut pentru marcctrea hidranţiloiĺľ inteľioľi de incendiu

Instalaţii inteľioare de iluminat normal

Montarea corpurilor de iluminat se face în funcţie de necesită1ile de confort vizuaI,

criteriile consumul de energie (minim) astfel, în biľouri, spaţiile

comerci une de circulaţie' se va utiliza un iluminat artificial

asigurat ndustrial tiP LED i50 W '



Comanda iluminatului se face Prin şi comutatoaľe montate îngropat,

,5 m de pardoseală, cu Lln cuľentnumai pe fazá,la o înălţime de min.0,6 m şi max.

nominal đe In: 10 A şi pľevăzute cu diode

Ciĺcuitęle electricę de iluminat normal vor fi cu concluctoare din cupru

protejate în tuburi IPEY' montate sub tencuială şi în
în tuburi PEL montate apaľent'

Protejarea ciľcuitelor de lumină şi pľize se va
difeľenţială de maľe sensibilitate tip G, In:30 mA'

de egalizaľe, sub paľdoseală şi

cu dispozitive de protecţie

SURSE DE ALIMENTARE

Din motive de siguranţă, pentru centľala de sunt prevăzute două tipuri de

alimentăľi cu eneľgie electľică: principală şi de ľezeľvă,

clirect

continue în acest proiect şi care le va deservi numat

Sursa pľincipală de alimentare este reţeaua naţională eneľgie electrică, asigurată prin

reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice a Munici Slobozia. Tablouľilę geneľale

de energie electrică a obiectivului sunt alimęntate tnfazaÍ ( V şi 50 Hz).

* Astfel' se va ľealiza o coloană pľoprie r direct de la tabloul electric

parter (camera ECS) înainte de întrerupătoľul
putea fi deconectat đecât de persoane autoizate.

* Suľsa debazá trebuię să asigure funcţionaľea
dispozitivele şi siľenele în funcţiune.

al, ciĺcuitul ťrind marcat şi nu va

un timp nelimitat, cu toate

destinat alimentării sistemeloľ

acestea.

Alimentarea secundară (de rezervă) se va

montaţi în centľala de detecţie, tľecerea pe

întľeruperea alimentării dę bazá (principală)'

* Astfel, conform prezentului pľoiect centrala

acumulatori de 12Ah (unul rezervă)' care voľ
detecţie este prevăzutá cu Ż

a continuitatea functionăľii

acesteia, în absenţa tensiunii de alimentare, de peste I de ore.

Este prevăzut un Grup electrogen de curent pentru consumatorii vitali (gruP

pompaľe' centľala detecţie) cu rol de securitate la

. Instalaţii de prize

Se voľ rea|iza circuite de alimentare a prizeloľ cu contact de protecţie, în

funcţie de destinaţia încăperiloľ şi nivel de consum şi se vor monta
m( măsurate de la axul apaľatuluiîngropat/aparent pe pereţi, la înălţimi de peste l

până la nivęlul paľđoselii finisate

. Instalaţii de paratrăznet şi legaľe la pământ

i atmosfeľíce clirecte

În conformitate cu Normativul I7lŻu1, este realizarea unei instalaţii de

paratrázĺet exterioară şi inteľioară IPTE şi inter IPTI' conforÍn cu nivelul de

cu ajutoľul unoľ acumulatori
sursă ťlind comutată automat, la

ĺIiľecte, care Se compuneprotecţie III, pentru protecţia la supratensiuni
din:

. Dispozitivul de captare este compus din.

. Piese de separaţie

. Priza de pčlmônt de tip IPT

5



. Legătuľi echipotenţiale

Este tip LMPS, respectiv supratensrum

comutaţie' fiind realizat cu următoarel aparate de

d. Lucrăľi la instalaţia de detecţie şi semnalizaľe;

Instclĺaţia de detectaľe, semnalizare şi aveľĺizare la

la incendiu, dar şi o recablaľe pentľu rezistenţa la foc cu

Pľezentul proiect menţine instalaţia existentă

tľansmise prin reţea şi de
la supratensiuni

existentă, montată în anul

cu menţinerea totuşi, a
totală daľ binę definită,

imęntarea funcţiilro centralei.

cu schimbaľea cablului de

. sPD tipul 1 (sPD 1) instalat în tabloul electric T.G. - BMPT;

. SPD tipul2 (SPD 2) amplasate în avalde
descendent;

1-2 şi instalat în tablorrl ęlęctric

2011, este o centrală convenţională de incendiu care 84 buc. detectori de fim, 12

btLc. btftocĺne mantLclle de alarmctre, ]] buc' sirene şi 4 buc' siľene de exterior şi 7

brtc. motocre cle clcţionare feľestľe de deýtnlare şi 8

evlaLrare a ftĺnltillti. Principalele componente Sunt:

de acyionare a trapeloľ de

Echipamentul de control şi semnalizare _ ECS
- Detectoaľeĺe de incendiu

- Declclnşatoaľele manuale de alarmaľe (butoane)

- Dispozitivele de alarmare (sirene)

Datorită schimbării paţiele a funcţionalului (spaţiu

modernizare ale clădirii' componenţa instalaţiei a fost
-bazar) şi a lucrărilor de

echipamentelor necęsare astfel încât instalaţia să confere o acoperlrę

alimentare a conductoľilor şi ľepoziţionarea întľe grinzi.extinderea acesteia,
vigoare, privind Instalaţiile decu ľespectaľea Normativeloľ în domeniu aflate

detectare, semnalizare şi avertizare la incęndiu.

Scopul pľoiectului este detectarea şi începuturilor de incendiu care s-

ar putea declanşa în perimetrul supravegheat, aÍätpe nopţii cât şi pe timpul nopţii

Centrala de alaľmare la incendiu va fi pe un peľete , la paľterul unui

spaţiu tehnic (cameľa ECS) cu peľeţi din căľămidă şi planşeu din beton aľmat, aflat

sub supraveghere permanentă de cătľe personalul de Spaţiul în caľe va fi montată

centrala, va fi delimitat cu pereţi incombustibili El , planşeu REI160 şi uşă de acces

art.3 .9 .2.1 . din normativul P 1 1 8/3 -prevăzută cu sistem de autoânchideĺe E130_C (

201s).

Ît caz de alarmă, sistemul va opľi alimentarea cu electrică a clădiĺii (cu excepţia

consumatorilor vitali - sistemul de pompare apă de incendiu) şi va acţiona motoarele

ferestrelor şi trapelor de evacuzrę a fumului/desfumare Centľala de alaľmare la incendiu

aľe capacitatea de comanda automatĺzarea de desfumare în vederea

descfuderii ior pentru evacuare fumului şi a gazelor inţi. Astfel, desfumarea se poate

24Y care antĺenęazá deschiderea

la parter.
realliza atât automat cu ajutorul a 2(două) motoare

ferestreloľ , cât şi manual, de la panoul de comandă

Spaţiul în care estę montată centrala' este prev cu iluminat aľtificial, iluminat de

şi cu 2 pľize de I6N230v pentrusigranţă şi iluminat pentru continuaľea lucľului,



lămpi portabile şi unelte portabile, accesul în acęst fiind permis numai persoanelor

altoizate în acęst sens

Semnalizarea îĺ caz de alarmă se face prrn a 4 siľene de exteľior şi 11

siľene de interioľ, amplasate astfel încât acestea să ťl alzitę clar şi puternic atât în

zona de incendiu, cât şi în exterioľ. Sirenele de ęxteľioľ

semnalizarę optică'

pľevăzute cu acumulatoľ şi cu

Cablaľea se va ręaliza în conformitate cu desenate anexate proiectului de

execuţie' avându-se în vedere următoaręle aspecte:

---ł Echipamentele instalaţiei (detectoarele de ftLm,

de avertizclrinteriore/exterioaľe) Se conecteazá încabluri speciale de tiP fY(St)Y
conectarea siľenelor în vederęa2xŻx},8 ş\ ccLbĺu JB-H(SĐHBĺ E30 4x0,8

asigurării funcţionării lor timp de 30 minute. Cab

proteţie PVC.
---+ Pe poľţiunile comune cu ciľcuitele electľice,

semnalizaľe şi alarmaľe la incendiu se voľ amplasa

manuale cle incendiu, sirenele

se montęază în tuburi flexibile de

circuitelor instalaţiei de

de acestea, la o distanţă de 30

7 din NP Iĺ8/3'Ż0I5

cm

- În vederea acoperirii suprafeţei maxime dę 75 rł amplasarea dectoarelor de

cu suľsă de alimentaľe de

rezęĺĺá cu autonomie de 30 de ore (în stand-by) şi 30

îndepliniĺea următoaľęlor condiţii

Totodatci, centrala este conectată direct, prin ci

de funcţionare în alaľmare' cu

t indivifunl cu cablu tiP VYY-F

3 x2,5, la tabloul electric geneľal, înaintea general.

--ş Realizarea circuiteloľ pentru instalaţia de detecţie semnalizaľę automată la incendiu,

pľęcum şi coborârile la echipamente componente si

tubulatură, îngľopat sau aparent.

e. Lucľăľi la inst ia de desfumaľe;

Prezenta documentaţie tehnică stabileşte şi asiguľ
lucľăriloľ de instalaţii de evaculrea a fumului şi a
unui incendiu declanşat în cele doua halę comercialę

Clădiľe Centru Comercial _Bazar Slobozia

se va face prin pozaľe în

soluţiile tehnice pentru execuţia
gaze|or Íierbinţi rczlltate în urma

cadrul construcţiei cu destinaţia

La data proiectăľii, desfumaľea spaţiiloľ real.izeazá pľin tiľaj

fum se va reaLíza înconformitate cu prevedeńle Cap.

Privind centrala de alarmaľe la incendiu, acesta va fi

natural - oľganizat, pĺin deschiderea
fumului (amplasat în treimea superioaľă

S(cinci) ochiuri mobile prevăzute cu dispozitive de

lanţ, care deşi insuÍiciente, asigură evacuarea parţia|á

din incendiu.

a spaţiiloľ
a dispozitivelor de ęvacuare a

iale) şi a gurii de introducere a

aerului (pńn deschiderea uşilor de evacuare) sens spaţiile analizate dispun de
auomată actuatoaľe cu

fumuluilgazeloľ de ardere ĺezlltate

Având în vedere supľafaţa desfaşurată a haleloľ de comeľţ, s_a dispus

montarea de actutoare la ochiurile mobile aferente de la partea superioaľă a

automată prin intermediul

7

peľeţilor de inchidere (faţade - 5 ochiuri mobile) cu acţionare



centralei de detecţie şi manual prin inteľmediul unui amplasat în spaţiu, de legătttľă

dintľe cele două spaţii.

În acest sens, deoarece la data proiectării, liberă ęxistentă a spaţiului de

cu buc. la Hala nĺ.1 şi 2
buc. la Hďra ĺľ.2), care sunt insuficiente pentru totalá a fumului şi a gazelor

ľezultate đin cu

dimęnsiunile I,Ż x Ż,50 m, ce asĺgvá I,62
comercială.

D es crierea ins tal aţie i proie ctat e

cäte 4(çlatru) pentru fiecaľe hală

Toate elementele componente ale instalaţiei de desfumarę au fost pľoiectate cu

respectarea Normativului P 1 1 8/1 991 şi cuprind:

o Centrala de detecçie

o Ferestrele de evaarctre clfumului de pe faţada'
o Trape de evacuare clftlmului şi a gazelorfieľb
o BtLtoane urgenţă acţionare feľestľe şi trape

crclere

motoaľe acuatoűre cu lanţ

evcrcuare a fumultLi/gctzelor de

Detectori de fum (extindeľe a instalaţiei de existentă)

Module de intľaľe-ięşire, care se Vor instala pe de detecţie existentă

Actionaľea automată a feľestrelor şi trapelor de a fumului şi gazeloľ fierbinţi

din incęndiu se face independent de cătľe centľala de la incendiu şi centľala de

desfumaľe, astfel încât, desfumarea se Va pľoduce când seĺrzorul (detectorul) va

flim/gaze de ardere.semnala fum în încăperea pľotejată prin sistemul de

Aceste feľestre/trape de evacuare a fumului sunt

caz de incendiu sunt acţionate automat de cęntľala de

de motoaľę elęctrice care, în
pentru ochiurile mobile de Pe

faţade şi de cătľe centrala de desfumare, pentľu trapele evacuare a fumului şi manual, prin

apăsaľea butonului de deschidere. Introđucerea proaspăt (denumit şi aer de

compensare) se ľealizea zâ pnĺ deschiderea uşilor spaţi

exterior sau Spľe volume caľe pot fi uşor aerisite.

Centrala de desfumare va ťr amplasată în camęľa

caľe Se desfumează şi care dau în

S unde a Íi amlasată şi centrala de

detecţie la incendiu' încăpeľe construită din căľămidă şi lanşeu din beton armat şi aflată sub

Spaţiul este delimitat dę pereţi

autoânchidere EI30' fiind prevăzut
supĺavegheľea peÍTnanentă a personalului de

incombustibili EI60, planşeu REI60 şi uşă de acces

cu iluminat artiťrcial' iluminat de siguranţă şi iluminat continuarea lucrului.În caz dę

a construcţiei şi va acţionaalarmă, sistęmul va opri alimentaľea cu energle

motoarele instalatę la feĺestrele/tľapele de desfumare

1.2 Descľierea generală a activităţii dirigintelui de

Scopul sęrviciilor de Dirigenţie de Santier este

executantul căruia i-a fost atribuit contractul de

responsabilită1ile asumate prin contract, va ľespecta
proiectul tehnic, caietul de sarcini şi propunerea tehnică o

Dirigintele de santier îşi va desfăşura activitatea ca

pľoiectantul, executantul, fuinizorii, pľestatorii de

lucrări.

Activitatea Dirigintelui de şantier va fi condusă de

a ofeń beneťrciarului garantia că
lucrări îşi va îndeplini toate
legale, reglementările tehnice,

al beneÍiciarului în relatiile cu
etc. în derulaľea contľactelor de

pnnclpll:
fumizori şi proiectanţi- impaţialitate atät faţă de investitor cât si faţă de



1.3

- profesionalism
- fidęlitate
- respectarea legii

Dirigintele de şantier îşi va exeľcita atributiile în
- Preconstrucţia lucrărilor;
- Mobilizarea

faze tipíce ale proiectului

- Execuţia lucĺărilor;
- Recepţia lucrărilor.

Legislatie aplicată:
- Legeanĺ. 10/1995 privind calitatea în construc|r,

- Legea nĺ. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizaręa lucrărilor de construcţii

actua|izatá;
Hotăľârea Guvernului nĺ. 34312017 privind a Regulamentului de ľecepţte a

lucrărilor de construcţii şi instalaţii afęrente acestora;

Hotărâľea Guvernului nr' 76611997 privind aprobarea regulamente privind calitatea

în construcţii;
ordinul MDRT nr. 149612011 pentnr apĺobarea pľoc de autorizare a diriginţilor de

şantrer, modificat şi completat de ordinulnĺ.277lŻ0I
Standarde naţionale şi reglementări în domeniul supravegheate.

2. obiectul Contľactului - Asiguraľea serviciiloľ de tehnică - diľigenţie de şantier

pentru execuţia lucrărilor aferente contractului de achizi1ie publica având ca obiect o'Execuţie

lucľări în vederea obţineľiiautoľizaţiei de secuľitate l incendiu pentľu Clădiľe Centru

Comeľcial Bazar Slobozia (Bazar Municipal Slobozia) si asiguľarea dotărilloľ aferente ce

cuprinde
lucrăľi de structură şi arhitęctură

Prin legislaţia menţionată se înţelege legislaţia
limitativă.

Pręzerĺta enumerare nu este

detecţie, lucrări instalaţii

şi spľinklere) lucrări la

furtun' tevi distribuţie, robineţi şi

Executia lucrarilor de constructii şi instalaţii :

pentru realizare cameră pompare şi cameră

electrice (interioare, racord electric' staţia de

instalaţia de detecţie şi instalaţia de desfumaľe,

Dotare cu pichet de incendiu şi materiale PSI (

hidranţi portativi) şi montare grup electľogen.

Natuľa serviciilor care trebuie furnizate sunt:

2.l Seľvicii de asistenţă tehnică:

normative în vigoare.

Dirigintele de Şantieľ va trebui să presteze asrstenţa

lucľárilor conform caietului de sarcini, a atribuţii
pę parcursul derularii ęxecutiei
decuľg din prevederilę actelor

administraľea contractuluiResponsabilităţile diľigintelui de şantier în ceea ce

de lucrări constau în uľmătoaľele saľcini:

2.1.1 Realizaľea sistemului de comunicaľe şi ľapoľtare

Dirigintele de santier va raspunde convocariloľ implicati (benefrciar, proiectant,

executant sr ISC), ori de cate ori este solicitata intalniri de lucru Periodice

9
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Dirigintele de şantier Va avea obligativitatea întocmirii ľaport de activitate lunaľ carę să

contină cel puţin următoarele:
- Descrieľea lucrărilor executate în luna raportată coľelat cu situa1ia de lucľări înaintata de

constructor;
- Descrięrea stadiului frzic şi valoric allucrăńlor executate;

- Referiri la asiguľarea calită1ii lucrărilor.

2.'l,.2 Monitorizar ea pro gľamului de lucľări

Dirigintele de şantieľ va verifica gľaficul de eşalonare lucrării (programul de lucľăń)

înaintat de către Constructor si va informa
acęstura.

torul cu privire la respectaľea

În eventualitatea în caľe ritmul dę execuţie nu se respectă, din motive imputabile

constructorului, graficul de eşalonaľe a lucrărilor propus' tele de şantier are obligaţia de

a notiťtca invęstitoruVbeneficiarul pentru luarea de imediate pentru recuperarea

întârzierilor.

Dirigintele de şantieľ va informa beneficiarul asupra de remedieľe/recuperare

propuse de către constructor, acestea voĺ fi aprobate de beneÍiciar

2.1.3 Controlul financiaľ al contractului

Dirigintele de şantier va verifi-ca şi aviza situatiile de

Dirigintele de şantier va verifica si semna situa1iile de

privind coľespondenta cu ľealitatęa lucrarilor executate.

Dirigintel e de şantier asigura evidenţa cantităţilor de 1 real executate-pentru fiecare

situa1ie de lucrări prezentatá spre decontaľe, prezentând acest sens, restul de executat lunaľ,

anexat la documentele pľezentate spre decontare

Acceptaľea lucĺăriloľ se va face pentru cantită1ile real
înscrise în foile de ataşament.

Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preturile şi încadraľea lucrărilor în articolele

de deviz (çlozília şi denumiľea loľ) din devizelę anexă

Măsurătorile vor ťr efectuate de către dirigintele de

executantului si al beneficiarului.

împreună cu reprezentantul

Pentru lucľăńle ce devin ascunse măsurătorile sę fac la finalizaľea acestora, în termen de 24

de ore de la notiťrcaľea de catľe ęxecutant.

Dirigintele de şantieľ va dispune verificaľea acelor lucrari care au fost acoperite ňră a f,r

verificate, ori de câte ori sunt necesare verificăńi cantitatiye şi calitative ale lucrărilor ce dęvin

ascunse si va dispune ľefaceľea lor dacă este cazul.

În çazu1 în care sunt necesaľe cantită1i suplimentare de lucrări, dirigintele de şantier va

verifica antemăsurătoaľea întocmită de către proiectant şi va informa beneťtciaruVinvestitorul

cu pľiviľe la neconcordantele/neconformitatile constatate.

În cazli în carę unele lucľări nu sunt necesaľe a se dirigintele de şantieľ va informa

benęficiarul care va solicita proiectantului emiterea de

În vedeľea verifrcării şi certificării la plată în timp

înaintate de către executant, diľigintele de şantier va

înĺegistľate locul şi cantităţile de lucrări ęfectuate dę

specificaţiile contľactului.

întocmite de către executant,

rezulÍate din măsurătoń şi

de renuntaľe.

mai scurt a situa1iiloľ de lucrări
înľegistrările măsurătoriloľ. Vor fi

executant îĺr conformitate cu
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Situaţia de plata înaintată de cătľe executant va avea ca

desene' ceftificate de calitate şi declaraţiile de conformi
ort foaia de ataşament, măsuľători'
a matenaleloľ puse în opeľă şi alte

documente doveditoare ale executării cantitătiloľ de

După terminaľea lucľărilor executantul va înainta de şantieľ siĺra1iile de lucrari' în

caÍę va fi evidenţiată valoarea totală a lucrăriloľ conform contractului. Aceste

situa1ii de plată vor fi însoţite de documente justificative la sumele cerute |aplatá.

Dacă dirigintele de şantieľ nu este de acord cu situatia lucrari sau documentatia nu este

completă sau ediťtcatoaľe' executantul trebuie să lucrările cu care diľigintele de

şantier nu ęste dę acord sau să completeze documentaţia

şantier le solicită pentru clarificaľea pľoblemele apărute'

2.l.4 Completaľea Juľnalului de santier

acele piese pe caľe dirigintele de

Dirigintele de şantier are obligatia de a viza Jumalul şantieľ al lucľării, in care Se voľ
un moment dat, să se dovedeascăînĺegistra zilnic toate informaţiile ľelevante care ar putea

pentru rezolv ar ea reclamaliilorfoarte utile pentru ręzolvarea problemeloľ cle orice natură

ce aľ putea apátea cu pńvire la execuţia lucrărilor.

În jurnalul de şantier Se vor îĺľegistľa în special, clate şi informaţii:

Lucrările executate şi locaţia ;

Echipamentele' mateľialele şi foţa de muncă utlLizatá;
- Condi1iilemeteoľologice
- Evenimentele apărute;
- orice alţi factori generali sau particulari care ar

lucrări1or.

2.L.5 Dispoziţii de şantier

tea afecta desňşurarea executiei

Diľiginte1e de şantier va aduce la cunoştinţa benefic ui neconcordanţele/omisiunilę din

proiectul tehnic şi beneficiarul va informa pľoiectantul neconcordante/omisiuni şi va

convoca factorii implicaţi respectiv proiectant, etc în teren, în vederea întocmirii
şantieľ ţinând cont de notele deNotelor de constataľe. Proiectantul va emite dispoziţia

constataĺe' Dispozi1iile de şantieľ voľ fi însoţite de

ľenuntare dupácaz.
de comandă suplimentaĺă/note de

Toate dispozi1iile de şantier emise de către proiectant Íi numerotate, îndosariate si vor ťr

însoţite de justiÍicări: note de constataľe, note j Acestea se vor emite numar cu

acordul beneficiarulur.

Dirigintele de şantier
dispoziţiilor de şantier

',', Responsabilităţile şi obligaţiile diľigintelui de ş legate de monitorizarea
supeľvizaľea lucľaľiloľ de constľuctii constau în saľclnl:

Serviciile asigurate cle dirigintele de şantier vor ľespecta ţia română în vigoare'

Derularea contractului de prestări servicii încheiat între şi dirigintele de şantieľ va

urmări prestarea serviciilor pentru următoaľele faze

1 .Pre-construcţia lucľărilor
Ż'Mobilizarea
3.Execuţia lucrărilor
4'Recepţia lucrărilor

ale unui proiect:

2.2.l P r e-construcţia lucľăľilor
Activită1ile de pre-construcţie se desfrşoară în
pľesupun:

de pľegătire a execuţiei lucrărilor şi

aľe obligaţia de a urmăń puneľeâ în practică de cătľe executant a

emise de proiectant şi apľobate în p|ealabil de către beneťrciar'
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necesară ob1inerii altoťrzaţiei de construire este

şi republicată.
Veńficaĺea corespondenţei dintre prevederile de construiĺe şi ale proiectului.

Se voľ verifica planurile de amplasament, planurile situa1ie şi identiťrcaľea reteleloľ
obţinute.

şi le pľedau executantului, libere

de orice sarcină. Pentru această fazá, va convoca reprezentanttr

proiectantului, constructorului şi ai detinătorilor de

amplasament.
şi utilităţi publice aflate pe

La pľedarea-primiľea amplasamentului va ťr procesul vęrbal de pľedaľe a

Verificaľea existenţei autorizaţiei de construire,
cu pĺivire la aceasta. Investitorul are obligaţia
obtină toate acordurile şi avizęle necesare şi

de utilită1i existente pe teren' conform avizelor,
Preia amplasamentul şi reperele dę nivelment

amplasamentului si a bornelor de reper, conform
Participaľea, împľeună cu proiectantul şi cu

şantier (daca este cazul). Dirigintele de şantier aľe

lucrari necesare pentru oĺgalizarea de şantier, va

Dirigintele de Şantier are obligatia de a notifica
neconformitati în cadrul documentaţiilor privincl

şi îndeplinirea condi1iilor legale
Legii 10/1995, articolul21b), să

de construire' Documentaţia
în Legea 50lI99I, modiťrcată

ln vlgoaľe
la trasarea generală a

de şantier va asista la

de a veriťrca cantitatile de
constructorului să prezinte

construcţiei conform bornelor de reper stabilite'
tľasarea şi materializarea bornelor cle referintă şi a c

a amplasamentului.

de nivel în imediata apľopiere

Predarea către constructoľ (dacă este cazul) a ţezevat pentru organizarea de

devizul ofertă pentru otganizarea de şantieľ în limita cuprinse în oferta financiară,
de desňşurare a activită1ii derespectiv cheltuielile necesare îrr vedeľea creănr

construcţii - montaj' taxele necesaÎe obţinenl au de construcţie provizone' taxe
va dispune locul de amplasarede conectaľe la utilităţi' etc. Totodată dirigintele de

al panourilor de identificaľe al construcţiei/ investi

Stuđięrea proiectului, caietelor de sarcini, şi procedurilor prevăzute pentru

realizarea construcţiei, veriÍicarea existenţei tuturor
acestora, ľespectarea reglementăriloĺ cu privire

scrise şi desenate, corelaľea
verificarea proiecteloľ dę către

veriÍicatori atestati, veriťrcarea existenţei în a prevederilor privind fazęle

ţii, veriÍicarea existenţei tuturordęterminantę pľecum şi a programului dę contĺol al
avízeIoľ, acoľduriloľ, pľecum şi respectarea

tehnică.

legale privind documentaţia

Verificărite vor fi făcute în funcţie de categoľia de a constructiei stabilită prin

proiect atăt Ia construcţiile permanente şi cât şi la lucľărilę de modernizare,

modificare, transformaĺe' consolidare şi de reparaţii.
in cazul in care constata

de executie, caietele de sarcini

şi listele de cantită1i puse la dispozi1ie de către

şantieľ trebuię amenajat fur aşa felOrganizarea de şantier, accesul la şi din organĺzarea
încât să nu distrugă mediulînconjurător.

Ż.2.2 ll..{obi].izareĺ
contractului. În acest timpMobilizarea este perioada ini1ială a fazei de construcţie a

de şantieľ atât pentrtr sine, cât şi pentru dirigintele deconstructorul va stabili facilitătile

şantier. Dirigintele de şantier va folosi această perioadă ppntru examinarea şi, acolo unde este

a constructorului.caru|, aprobaľea metodologiei de lucru
Sarcinile principale care voľ ťlrea|izate de către de şantier sunt după cum urmează:

- Examinarea programului de constructie a şi a necesarului de echipament

asociate.
- Verificaľea pľoceduriloľ QA/QC a constructorului şi

procedurilor de proces pentru lucraľea respectivă.
planului de asigurare a calitá1Ĺi, a

de verificări pe faze de

Judetean de Stat în Constructii.recepţie/deteminante tľebuie să fie vizat dę
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Ż.2.3 Constľuctia
Sarcinile şi îndatoririle dirigintelui de şantier pe
sunt, füră a se limita însă, următoarele:
- Are atribuţiuni clar definite în ceea ce priveşte proiectului, a prevederilor din

caietele de sarcini şi din ľeglementările tehnice învigoare ľeferitoaľe la materialele

înglobate în lucľărilę permanente cât şi ĺeferitoaľę la tia lucrărilor permanente'

- Verificarea ľespectării legisla1iei cu privire la utllizate privind: existenţa
documenteloĺ de atestare a calită1ii şi a originii, calităţii acestora cu
pľevederile cuprinse în certiÍicatele de caIitate, prorecte

- Interzicerea utilizăńi de materiale semifabricate şi necorespuÍlzătoaľe sau fără
certificate de conformitate, declaraţie de
materialele netľadiţionale).

ori Íără agľement tehnic (pentru

- Asista la prelevarea pľobelor de la locul de punere opeĺă şi conseÍlnează în registre
la care se fac probe de laboratoľ.rezultatele din buletinele de încercări pentru

- În canll în care dińgintele de şantieľ constată materialelor propuse a fi
puse în operă, cu speciťrcaţiile tehnice, acesta are o cle a întocmi "ľapoarte de

neconformitate'' în caÎe va preclza la ce se ľeferă
acestora şi termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul constructorului în şantier va tľebui să
urÍna consultării cu proiectantul de specialitate.

măsuńle de remediere, în

- Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când semnalatę nu vor fi rezolvate
- Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu contractului, pľoiecteloľ'

caietelor đę sarcini şi ale ľeglementărilor tehnice în
- Examinaľea progľamului de construcţie elaborat de

- Verificarea respectării tehnologiilor de executie, a corectă a acestora în vederea
asigurării nivelului calitativ prevázut în
tehnice în vigoare.

tehnică, în contract şi în normele

- Intęrzicerea executarii de lucrari de catre personal
- Interziceĺea utilizării de tehnologii noi neagrementate
- VeriÍícarealaprobareamaterialeloľ şipĺoduseloľ constructrr.
- Efectuaľea verificărilor prevăzute în norme şi documentelor întocmite ca unnare

a veriÍicărilor, ľespectiv procese-verbalre în faze
ce devin ascunsę

procese-verbale de lucrăn

Participarea alături de Inspectoľatul de Stat în
intermediare şi faze determinante.

la verificarea execuţiei îĺfazę

Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere opera.

executării lucrărilor de constructii

descrierea detaliată a

atunci când sunt cerute testeParticiparea la testaręa materialeloľ (efectuate de

suplimentare, îrľegistľând rezultatele.
AnaLizarca măsurătoriloľ şi testelor pentru once
aceasta să fie acoperită.

ce devine ascunsă, înainte ca

Urmăriĺea ręalrizáni lucrăriloľ, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei
acestora, admi1ând la plată numai lucrăľile din punct de vedere calitativ

tuatiile de plata prezentate spreCertificaľea cantitatiloľ si calitatii lucľarilor din
decontaľe, in relatie cu oferta constructorului.
Propune sistarea executiei, demolarea sau refacerea
în baza soluţiiloľ elaboľate de proiectant sau
beneficiarului sęsizările pľoprii sau ale
neconformităţile constatate pe paľcursul executiei'
Monitorizeaza si notifica beneficiarul pńvind
de ęxecutie intocmit de constructoľ.

executate necorespunzătoĺ,
peľsoanele abilitate prin lege
Ia realízaręa construcţiei pńvind

lucrăriloľ în comparatie cu graficul
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Verificarea ľespectării prevederiloľ legale cu pńvire cerinţele stabilite prin Legea nĺ
I0lÍ995 pńvind ca|itateaîn construcţii, în cazul de modiťrcări ale documentatiei

sau adoptăńi de noi soluţii care schimbă condiţiilę
Urmăriĺea respectării de către executant a măsurilor
abilitate.

de pľoiectant sau de oľganele

Pľeluarea documenteloľ de la constructor şi şi completarea Că(ii Tehnice a

construcţiei cu toate documentele pľevăzute de legale

Realizarea inspecţiilor aşa cum sunt prevăzute în
îĺľegistrarea acestoĺa'

de control pefaze de lucrări şi

Întocmirea ľapoarteloľ lunare, în formatul aprobat de acord cu beneficiarul, caľe

trebuie să cuprindă cel puţin informaţii privitoare la
orice alte pľobleme care ar afęcta execuţia ađeçvatá a

Urmărirea dezafectării lucrărilor de otgaĺizare

gresul lucľării' calitatea muncii şi

şantieľ şi predaľea teĺenului
deţinătorului acestuia. La terminarea lucrărilor va
initială a terenului şi mediului afectat de lucrări.

şi verifica aduceľea la forma

2.2.4 Recepţia lu crăriloľ

Saľcinile şi îndatorińle dirigintelui de şantier la recepţia 1 de consţructie sunt, frrá a

se limita însă la acestea, următoaręle:
- Participarealarecepţia lucrăriloľ;
- Asigură secretariatul comisieí de ľecepţie şi

terminaľea lucrăńlor'
procesul veľbal de ľecepţie la

Predarea către investitor' a actelor de recepţie, a tehnice a constructier
privind execuţia şi participă la întocmiľea căľ1ii tehn e constructiei.

2.2.5 Dispozitii Íînale

Dirigintele de santier:
- va participa la toate fazele privind rcalizarca
ľeglementările tehnice;

în limitelę stabilite prin

- va participa împľeuna cu constructorul, la întocmiĺea de constatare;
- va veńf,rca notele de renunţare şi respectiv notele de suplimentaĺă, din punct de

vedere al coľectitudinii acęstora, cu verificarea canti renl|tatę
- aferent noteloľ de constataľe, lucrările prevăzute dispozi1ia de şantier, notele de

considerate acceptate numai dupăcomandă suplimentaľă, notele de renuntaľe aferente, vor
aprobarea acestora de cătľe ordonatorul principalde

În conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei

(Primar)

în domeniul construcţiilor,

ofertantul îşi va asuma ľolul de Diriginte de şantieľ şi va achita de toate atributiile acestei

funcţii, purtând toată responsabilitatęa pentru
domęniu.

Dirigintele de şantieľ urmăreşte şi certifică executaľea

cantitativ si calitativ precum şi ceľtificaľea ręalitatii
lucrărilor din punct de vedere fizic
şi exactitatii operaţiunilor supuse

decontării, numai în corelare cu proiectul tehnic,

şi cu actele normative în vigoare.
lor de şantier emise de proiectant

Dirigintele de şantier trebuie să ľespecte prevederile cu privire la cerinţele stabilitę

prin Legea nr. I0lI995 privind calitatea în
ulterioaľe.

Personalul

cu modiťrcările şi completările

ofertantul este obligat sa furĺizezę peľsonalul de

responsabilităţile prevăzute în caietul de saľcini.
tate necesar pentru a se achita de

standaľdelor de calitate în
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CERINTE GENERALE

Calificări şi abilităţi : Autorizatie de diľigentie de santier
a. Constructii civile, industľĺale şi agricole, cel puţin
b. Instalaţii afeľente constructiĺloľ (categoriile de

electľice, cod 8.1
opeľatorul ęconomic de consultanţă
activitatea în conformitatę cu ordinul MDRT ĺlr. 1
procedrrrii de autorizare a Diriginţilor de Şantieľ
277l20I2 şi în conformitate cu obligaţiile contractual

4. Durata si executaľea contľactului

Contĺactul intră în vigoaľe la data semnării de către
perioadei de notificare a defecteloľ a lucrărilor care fac
6265Il23.06'20ŻI
Executaľea contľactului - de la data prevázlltá în oľdinul
până la semnarea fără obiecţiuni a procesului - verbal de
Modalitati de plata

Plata serviciiloľpľestate de catre ofertant sevarealíza
a) 90o/" din valoaľea contractuluĺ se va achita pe

execuţie, propoľţional cu stadiul ťĺzic rcalizat' respectiv
conditionată de întocmirea rapoartelor dirigintelui

b) 10% din valoaľea contractului se va achita în cęl
tutuľor obligatiilor asumate prin contract, în cazul
veľbal de recepţie la terminarea lucľăriloľ, Íără obiecţiuni.

Diĺector executiv,
Radu Marian

IntocmitlRedactat,
Anghel Comelia

în domeniil/subdomeniile:
2.2. (categoria de importanţă C)

A' B, C şi D) - Instalatii

de şantieľ îşi vor desfăşura
17 actualizat pentru aprobaľea

şi completat de ordinul nĺ
în contľacful de servicii.

păţi şi se încheie la expiraľea
contĺactului de lucrări nr

începere a prestării serviciilor şi
finală a lucrăriloľ

cum urmeaza
derulării contractului de

de lucľări conťrrmate si va fi
lunar/ťrnal'

14 ziIe de la data îndeplinirii
ľecepţiei şi încheieľii procesului
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