RECONSTRUIRE OBIECTIV DE ARHITECTURĂ POPULARĂ – SCOALA SECURICENI

Prezentul caiet de sarcini conţine tehnologia de execuţie privind
lucrările de realizare a structurii de rezistenţă
1. GENERALITĂŢI
1. Indicaţiile cuprinse în acest caiet stabilesc condiţiile tehnice ce trebuie avute în vedere la
execuţia structurilor din zidărie şi beton armat, în vederea asigurării rezistenţei, stabilităţii şi
bunei funcţionări a construcţiei, precum şi a condiţiilor de calitate.
2. Constructorul are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile din prescripţiile tehnice în
vigoare referitoare la punerea în operă a betoanelor, execuţia lucrărilor de armare, de zidărie,
precum şi respectarea normelor de tehnica securităţii muncii.
3. Este necesar de a se lua toate măsurile în vederea executării unor lucrări corespunzătoare în
conformitate cu prevederile proiectului şi a normelor în vigoare. Pentru realizarea cerinţelor
de calitate este necesar ca pe timpul execuţiei să existe permanent o îndrumare şi un control
din partea executantului şi asistenţă tehnică din partea proiectantului.
4. Pe parcursul execuţiei, constructorul poate adopta orice altă metodă de lucru verificată şi
acceptată de proiectant, care asigură cel puţin aceleaşi condiţii tehnice şi de eficienţă
economică.
5. După redarea în folosinţă, construcţia trebuie în continuare supravegheată cu
atenţie. Supravegherea se referă la acele lucrări de întreţinere ce trebuiesc făcute la timp şi de
bună calitate.
2. LUCRĂRI DE PREGĂTIRE
2.1. Generalităţi
1. După primirea documentaţiei se stabileşte necesarul de materiale, locul de depozitare a lor,
utilajele necesare execuţiei, ordinea de execuţie a lucrărilor.
2. Funcţie de categoria de lucrări ce urmează a se executa se stabilesc formaţiile de lucru pe
meserii, precum şi modul în care urmează să se desfăşoare execuţia.
3. Echipele de meseriaşi cu calificare corespunzătoare trebuie dotate corespunzător cu toate
sculele şi materialele necesare.
4. Şeful de şantier numit trebuie să aibă posibilitatea supravegherii în permanenţă a lucrărilor
pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a acestora, respectarea dozajelor şi a
consumurilor specifice de materiale, precum şi efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute a se
executa.
2.2. Focul deschis şi fumatul
Este interzisă folosirea focului deschis în locurile în care, se prelucrează materiale şi substanţe
combustibile sau care, în prezenţa focului deschis prezintă pericol de incendiu sau explozie,
precum şi în apropierea acestora.
În fiecare unitate se stabilesc, cu aprobarea conducerii unităţii, locurile în care folosirea
focului deschis este interzisă şi care se vor marca corespunzător.
În cazul în care, în locurile prevăzute este strict necesar să se folosească focul deschis,
operaţiunile ce implică folosirea acestuia se vor începe numai după ce s-a eliberat “permisul
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de lucru cu foc” şi s-au îndeplinit măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite în
acest document.
Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, din care unul se înmânează şefului
formaţiei de lucru sau persoanei care exercită operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne
la emitent.
Permisul de lucru cu foc se emite de către preşedintele comisiei tehnice de prevenire şi
stingere a incendiilor.
Pe şantier se pot emite şi de către şeful de lot.
Despre folosirea focului deschis în locurile cu pericol de explozie va fi anunţat şi
conducătorul unităţii, care va dispune dacă este cazul luarea şi a altor măsuri de securitate.
Constructorul (executantul) lucrărilor de construcţii-montaj are următoarele obligaţii:
 să asigure respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor pe timpul
executării lucrărilor;
 să stabilească împreună cu beneficiarul, măsurile şi regulile specifice de prevenire şi
stingere a incendiilor pentru lucrările de construcţii-montaj şi reparaţii ce se execută şi
să instruiască personalul de execuţie în acest sens;
 constructorul este obligat să aducă la cunoştinţă organelor militare de pompieri ale
Ministerului de Interne, cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor de construcţii şi
instalaţii, şi cu 5 zile înainte de darea în exploatare în întregime ori parţial, provizoriu
sau definitiv a lucrărilor executate.
Beneficiarul lucrărilor este obligat:
 să urmărească şi să acţioneze pentru respectarea normelor şi masurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor, prevăzute în norme şi a celor stabilite ulterior pe timpul
realizării lucrărilor;
 să urmărească şi să acţioneze pentru realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor,
utilajelor şi aparatelor de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât la recepţia
finală sau parţială acestea să fie în stare de utilizare;
 instalaţiile de detectare şi semnalizare a incendiilor vor fi menţinute în perfectă stare
de curăţenie;
 întreţinerea lor va fi asigurată de personalul specializat;
 eventualele defecţiuni constatate vor fi remediate fără întârziere, astfel încât instalaţiile
să fie în permanenţă în stare de funcţionare;
 se interzice mascarea, blocarea sau orice altă acţiune care ar putea împiedica buna
funcţionare a detectoarelor.
Instalaţiile de detectare şi semnalizare a incendiilor vor fi controlate vizual cel puţin o
dată pe săptămână de personal instruit, capabil să sesizeze şi să remedieze eventualele defecte
de funcţionare.
Pentru alarmarea formaţiilor civile de pompieri voluntari, în caz de incendiu, se pot
utiliza şi alte mijloace de alarmare sonoră (clopot, sonerii).
Se vor afişa vizibil numerele de telefon ale formaţiei civile de pom[pieri şi a unităţilor
de pompieri militari din zonă.
Pentru început de incendiu, se va anunţa în primă urgenţă formaţia civilă de pompieri
a întreprinderii şi unitatea de pompieri militari care au în supraveghere obiectivele respective.
Toate instalaţiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor cu apă, spumă,
bioxid de carbon şi altele, trebuie menţinute în stare perfectă, asigurându-se în mod permanent
debitele necesare pentru stingere şi dotarea corespunzătoare cu accesorii de intervenţie în caz
de incendiu.
Pentru buna funcţionare a instalaţiilor de stingere a incendiilor, la fiecare obiectiv se
vor constitui echipe de revizie, care vor face verificări periodice pe baza unui plan stabilit de
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comisia tehnică PSI, consemnându-se într-un registru toate defecţiunile ivite şi remedierile
efectuate.
Este interzisă folosirea în alte scopuri a instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor pentru
stingerea incendiilor.
Şefii de sectoare de muncă (servicii, birouri, ateliere, depozite, magazii, laboratoare,
puncte de lucru, formaţii de lucru) asigură şi răspund de respectarea normelor de prevenire şi
stingere a incendiilor în sectoarele pe care le conduc.
Persoanele încadrate în muncă au următoarele obligaţii principale pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor:
 să cunoască şi să aplice prevederile normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la
locul de muncă;
 să cunoască şi să îndeplinească la termen măsurile şi sarcinile ce le sunt stabilite
pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 să nu blocheze căile de acces;
 să cunoască sistemul de alarmare şi cum să acţioneze în caz de incendiu;
 să anunţe de îndată conducătorul sectorului de activitate sau pompierilor orice început
de incendiu sau existenţa unor împrejurări de natură să provoace incendii;
 să participe la stingerea incendiilor, la evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale.
3. EXECUTAREA LUCRĂRILOR
Se interzice executarea lucrărilor pe aceeaşi verticală la două nivele diferite, deasupra sau
dedesubtul unui agregat în funcţiune, dacă în prealabil între ele nu a fost executată o podină
cu parapete la înălţime şi bordură, care să prevină căderea oamenilor şi a obiectelor.
 Lucrul la înălţimea de peste 3 m, unde există pericolul de cădere şi nu se poate executa
parapet, se va executa numai cu utilizarea centurilor de siguranţă verificate şi legate de
elementele solide ale construcţiilor.
 La lucrările ce se execută deasupra pasajelor se vor amenaja plase de protecţie, pentru
a preveni căderea materialelor sau a uneltelor peste lucrători. Aceste pasaje nu vor
putea fi folosite pentru depozitarea materialelor.
 Trecerea peste şanţuri, gropi sau agregate se va face cu ajutorul unor punţi late de
minim 70 cm, cu parapeţi rezistenţi, înalţi de 1 m şi cu bordură.
 Toate locurile de muncă şi de circulaţie trebuie să fie bine luminate.
 La locul de muncă din apropierea cablurilor sub tensiune trebuie luate măsuri contra
electrocutării (izolarea, îngrădirea).
 Molozul va fi coborât prin jgheaburi închise, capătul inferior al acestuia fiind la cel
mult 1 m de la pământ sau pardoseală. În caz contrar se va monta un buncăr de
primire.
 Nu se admite aplicarea scărilor sau supraîncărcarea planşeelor.
 Grinzile, bilele, scândurile, dulapii etc., vor fi coborâţi da la înălţime numai cu ajutorul
cablurilor, funiilor, scripeţilor şi acestea cu deosebită atenţie pentru a nu provoca
accidente. Se va supraveghea operaţia.
3.1. Schelele
Schelele exterioare şi interioare folosite la lucrările de construcţii montaj trebuie să fie
obiect de inventar sau standardizate.
În cazul în care totuşi se utilizează schele, podine din lemn şi eşafodaje
nestandardizate, acestea se vor executa pe baza unor proiecte aprobate de inginerul şef al
şantierului.

RECONSTRUIRE OBIECTIV DE ARHITECTURĂ POPULARĂ – SCOALA SECURICENI

Suprafaţa de teren pe care se montează schelele trebuie nivelată şi amenajată pentru
scurgerea apelor.
Lăţimea podinei schelelor şi eşafodajelor trebuie să fie de cel puţin 2 m pentru
tencuieli şi betonări, iar pentru finisaje de cel puţin 1 m.
Înălţimea trecerilor pe schelă trebuie să fie de cel puţin 1,8 m (între două podine
orizontale).
Podinele schelelor şi eşafodajelor trebuie să aibă o suprafaţă netedă, rosturile între
panourile sau dulapii podinei să nu depăşească 10 mm. Podinele schelelor şi eşafodajelor
trebuie să aibă o suprafaţă plană netedă.
Podina schelei trebuie să fie distanţată de zid cu cel puţin 50 mm pentru tencuieli şi cel
mult 150 mm la finisaje.
Aşezarea podinei se va face în aşa manieră încât să se excludă posibilitatea deplasării
sau alunecării ei.
Schelele trebuie bine ancorate de părţile solide ale construcţiei pe toată înălţimea. Se
interzice de a se rezema sau fixa schela de elementele nestabile ale construcţiei.
Pentru a preveni căderea oamenilor, a sculelor sau a materialelor, podinile schelelor şi
rampelor de acces situate mai sus de nivelul solului sau planşeului trebuie să fie împrejmuite
cu parapete solide. Parapetele vor avea o înălţime de cel puţîn 1 m şi vor fi compuse din mână
curentă geluită şi rigle intermediare orizontale.
Se interzice cu desăvârşire folosirea podinelor amenajate pe suporturi improvizate în
loc de podine reglementar executate.
Montarea şi demontarea schelelor trebuie executate sub supraveghere.
Schelele şi eşafodajele se dau în exploatare numai după recepţia tehnică, cu întocmirea
unui proces verbal de către o persoană desemnată în acest sens.
Pe schele şi eşafodaje se vor afişa plancarde sau scheme de încărcare.
Trebuie organizat controlul zilnic al stării schelelor şi eşafodajelor înaintea începerii
lucrului.
Podinele, scările şi rampele de acces trebuie să fie curăţate zilnic de moloz şi deşeurile
de construcţie, pentru a se evita formarea de suprafeţe alunecoase pe acestea.
Atât pe timpul montării şi demontării schelelor, cât şi în timpul perioadei de
exploatare, zona în care se lucrează va fi îngrădită şi închisă pentru a nu permite accesul
persoanelor străine. De asemenea, este interzisă staţionarea sub schelele suspendate.
Montarea şi demontarea schelelor se va face pe baza unui ordin scris dat de către
conducătorul unităţii şi numai după ce s-au luat măsurile de protecţie a muncii.
Demontarea schelăriei se va face pe baza unei reguli şi anume, să se execute de sus în
jos, pe etape.
Pe măsura demontării, toate materialele se schelărie trebuie să se coboare cu ajutorul
cablurilor sau a frânghiilor, prin scripete şi troliu şi să se depoziteze în ordine în locuri special
amenajate în acest scop.
Este interzisă demontarea prin dărâmare sau aruncare a materialelor rezultate din
demolare. Zona în care se demontează schele se împrejmuieşte sau, în cazuri speciale se poate
asigura protecţia, prin executarea copertinelor.
În timpul furtunilor sau vânturilor, cu o intensitate mai mare de 6 grade (11 km/sec),
precum şi în timpul nopţii (în cazul în care punctul de lucru nu a fost prevăzut cu iluminat
artificial), trebuie să se întrerupă lucrul pe schelă, cât şi operaţiile de demolare.
3.2. Schele de inventar din tuburi metalice
La montarea schelelor metalice tubulare, se vor verifica cu atenţie tuburile metalice,
pentru a nu se folosi cele îndoite, turtite sau cu crăpături.
Stâlpii tubulari ai schelelor metalice trebuie să se monteze perfect vertical în saboţii de
sprijin.
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La sosirea pe şantier a schelelor metalice, trebuie să fie recepţionate în prezenţa
organelor tehnice care se ocupă de conducerea lucrărilor de montare a schelelor.
După montarea sau în timpul montării sau demontării lor, toate firele electrice din
apropierea schelelor vor fi îndepărtate.
Schelele metalice vor fi legate la pământ şi se vor instala şi paratrăsnete.
Pentru a preveni răsturnarea lor din cauza vântului, schelele tubulare vor fi fixate rigid
de elementele stabile sau ancorate prin cabluri.

3.3. Schele interioare, rampe de acces
Caprele pe care se aşează podina, pentru a forma schelele interioare trebuie să fie
legate prin diagonale, în sens longitudinal.
Urcarea muncitorilor pe schele interioare trebuie să se facă pe scări (rampe) de acces.
Înainte de montarea schelelor interioare, trebuie să se controleze starea bună a
elementelor ce o compun.
Scoaterea consolelor în afară, se face cu cel mult 1/3 din lungimea grinzilor.
Rampele de acces pentru circulaţia muncitorilor trebuie să fie confecţionate din
panouri bine legate între ele, cu o lăţime de cel puţin 0,5 m, dacă se circulă într-o direcţie şi
cel puţin 1 m dacă se circulă concomitent în ambele direcţii.
La rampele de urcare montate pe o înclinaţie de cel mult 1:3, pe toată lungimea lor vor
fi montate la fiecare 30-40 cm şipci transversale cu o secţiune de 4 X 5 cm pe toată lăţimea
caprei. Pentru evitarea deplasării transversale şi longitudinale, rampele de acces vor fi bine
fixate pe reazemele respective.
Este interzisă blocarea rampelor de acces cu materiale de construcţii sau alte obiecte.
Nu se admite înnădirea între ele a mai mult de două scări portative, dând muncitorului
posibilitatea să lucreze stând pe o treaptă aflată la o distanţă de cel puţin 1 m de la capătul
superior al scării. Pentru ca scara să nu alunele, capetele inferioare ale ramelor longitudinale
trebuie să aibă saboţi metalici, cu capetele ascuţite sau de cauciuc.
În cazul când se montează piese, obiecte sau părţi de cofraje de pe scări duble, acestea
trebuie să fie prevăzute la partea superioară cu platforme împrejmuite cu balustrade, pe care
să stea muncitorul în timpul montajului. Latura platformei nu va depăşi 1/3 din deschiderea
scării.
4. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETON ARMAT MONOLIT
1. Lucrările de turnare a betonului monolit se vor executa după ce au fost realizate
corespunzător măsurile pregătitoare, sunt aprovizionate şi verificate materialele
necesare, iar utilajele şi dotările necesare sunt în stare de funcţionare.
2. Executarea lucrărilor va fi făcuta numai de personal calificat sub supravegherea atentă
a celor însărcinaţi cu îndrumarea tehnică şi controlul calităţii. Vor fi stabilite formaţii
de lucru şi verificate în ceea ce priveşte cunoaşterea detaliilor de execuţie din proiect,
tehnologia de execuţie, tehnica securităţii muncii PSI.
3. Executarea lucrărilor de betonare se va face după ce au fost recepţionate calitativ
lucrările de cofraje şi armături, în funcţie de respectiva, precum şi după asigurarea
condiţiilor de desfăşurare a lucrărilor şi de protecţia interioară a betonului.
4. De la aducerea la punctul de lucru betonul trebuie să fie pus în lucrare în maxim 15
minute. În cazul în care durata transportului este 1 h se poate admite un interval de
maxim 30 minute.
5. Lucrările de betonare se vor efectua cu respectarea prevederilor NE 012/9. Betonul
clasa C 16/20 va avea granulometria şi consistenta astfel încât să permită o umplere
completă a tuturor spaţiilor şi o bună compactare.
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6. Betonul adus la punctul de lucru trebuie să se încadreze în limitele de lucrabilitate
admise şi să nu prezinte segregări.
7. De regula betonarea se va face fără întreruperi însă atunci când acest lucru nu este
posibil se vor crea rosturi de lucru.
8. Reluarea turnării în cazul unui rost de turnare se va face numai dacă suprafeţele de
beton tunate anterior sunt corespunzător curăţate de pojghiţă de lapte de ciment şi nu
prezintă zone necompactate sau segregate şi au rugozitatea necesară asigurării bunei
legături între betoane.
9. În timpul turnării betonului se va avea grijă să se evite deplasarea sau deformarea
armăturilor faţă de poziţia prevăzută în proiect. În timpul betonării nu este permisă
ciocănirea armăturii elementului de construcţie care se betonează şi nici aşezarea pe
armături a vibratorului.
Se va avea grijă să se realizeze înglobarea completă a armăturilor din beton şi să se
respecte prevederile proiectului în ceea ce priveşte stratul de acoperire.
10. Durata maxima admisă a întreruperilor în timpul betonării nu trebuie să depăşească
timpul de începere a prizei betonului. Când nu dispune de determinări de laborator în
acest scop această durată se consideră 2 ore de la prepararea betonului pentru
cimenturi cu adaosuri şi 11/2 ore în cazul celui fără adaosuri.
Daca întreruperea este mai mare, reluarea turnării este permisă numai după pregătirea
corespunzătoare a suprafeţei rosturilor.
11. Se va acorda o atenţie deosebita realizării zonelor de la intersecţii pentru a se asigura
umplerea corespunzătoare a secţiunilor cu armături dese sau la punctele de înnădire.
12. Betonul va fi obligatoriu compactat prin vibrare. Durata de vibrare optimă funcţie de
lucrabilitatea betonului (care poate varia între L. 1 4 L.2) şi de tipul de vibrator utilizat
este de 5-30 sec.
Grosimea stratului de beton care urmează a fi vibrat nu trebuie să depăşească 3/4 din
lungimea buteliei , iar la compactarea stratului următor butelia trebuie să pătrundă 515 cm în stratul anterior compactat
13. După turnare trebuie asigurată tratarea corespunzătoare a betonului.
Sa menţine umiditatea betonului cel puţin 7 zile după turnare pentru a se reduce
deformaţiile din contracţii. Betonul proaspăt turnat trebuie protejat de vânt şi acţiunea
razelor solare timp de minim 24 h. Suprafeţele de beton proaspăt trebuie protejate în
timpul ploilor cu folie de polietilena sau protejate, cât timp există pericolul antrenării
pastei de ciment.
14. Este interzisă circulaţia muncitorilor şi a utilajului de transport direct pe armături, pe
cofraje sau pe zone cu beton proaspăt turnat în acest scop se amenajează podine ce nu
se reazămă pe armături.
15. După betonare şi decapare se vor examina şi consemna în procesele verbale de lucrări
ascunse aspectul betonului şi eventualele defecte, beton necompactat, segregări,
goluri, luându-se măsuri de remediere necesare.
În cazul constatării la decofrare a unor defecte importante remedierea acestora se va face
numai pe baza soluţiilor acceptate de proiectant.
16. Defectele limită admise ale elementelor de beton şi beton armat sunt conform normativ
C.56-85.
17. Lucrările de armatură se vor executa şi recepţiona în conformitate cu prevederile
normativului E012/99.
Oţelurile folosite vor avea marca şi diametrul prevăzute în proiect şi vor corespunde
normelor de fabricaţie în vigoare.
18. Lucrările de sudură se vor executa şi recepţiona în conformitate cu prevederile
normativului C.28 -83.
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Elemente după decofrare
Elementul

Dimensiuni

Abateri în mm înclinarea suprafeţei faţă de
Verticală

1 m sau
1 m2
0

Stâlpi

2

<3 m

±16

3÷6 m

± 20

>6 m

±25

Dimensiune

<50 cm

±5

secţiuni

>50 cm

±8

<3 m

±16

3÷6 m

±20

Înălţimi

<6 m

±20

Grosimi

<10 cm

±3

Înălţime

Lungimi
Pereţi

1

Poziţie

Orizontală

Totală

3

1 m sau
1 m2
4

Forma muchiei sau suprafeţei
oblică

din proiect

Totală

5

1 m sau
1 m2
6

Poziţia
elementului
Axe

Pe 1 m

în

sau

plan

1 Total lungime

Totală m2

orizo

Cote de
nivel

ntal
7

8

9

10

11
<6 m

16
3

L ≥ 3 ±10

20
5

5

4

3 m < L ≤ 9 m ±12

±10
10

3 m < L ≤ 9 m ±16

>6 m
±16

3

16

5

4

L ≥ 18 ±20

10

±10
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>10 cm

±5

<3 m

±16

3÷6 m

±20

>6 m

±25

Dimensiune

<50 cm

±5

secţiuni

>50 cm

±8

<3 m

±16

3÷6 m

±20

>6 m

±25

<10 cm

±3

>10 cm

±5

Grinzi

Lungimi

Plăci

Lungimi/lăţimi

Grosimi

5
3

10
5

10
5

10
3

5

4

L ≥ 18 ±20

10

±10

4

L ≥ 18 ±20

10

±10

10
5
7

5. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII
1. La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute de
legislaţia în vigoare.
2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice
elaborate, în care se va detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor
tehnologice de întreg personalul.
3. Dintre măsurile ce trebuie avute în vedere :
 zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii;
 se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapete, dispozitive);
 toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu
normele în vigoare;
 asigurarea cu forţa de munca corespunzătoare calificată.
6. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
1. Verificarea calităţii materialelor componente şi a betoanelor se va face în conformitate cu
prevederile din normativ NE 012-99.
2. Pentru lucrările de beton şi beton armat pe diferite faze de execuţie. care devin lucrări
ascunse, verificarea calităţii trebuie consemnată în "Registrul de procese - verbale pentru verificarea
calităţii lucrărilor ce devin ascunse".
3. Nu se admite trecerea la o noua fază de execuţie înainte de încheierea procesului - verbal
referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează sa devină o fază ascunsă.
4. La întocmirea cărţii construcţiei se va ţine cont de prevederile H.G. 273/14.06.94
normativului C.168 - 88, normativului C. 167-77.
7. LEGISLAŢIA TEHNICĂ REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITĂŢII
1. Legea nr. 10-1995 Legea privind calitatea în construcţii
2. NE 012-99 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton
precomprimat, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 59/N din august 1999.
4. C28-83 (BC7-1983) - Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel beton.
5.C56-85 (BC1-2-1986) - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente.
6. C16-84 (BC6-1985) - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente.
7. P130-88 (BC4-1988) - Norme metodologice privind urmărirea comportării
construcţiilor, inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora.
8. C149-87 (BC5-1987) - Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor
pentru elementele din beton şi beton armat.
9. C167-77 (BC12-1977) - Norme privind cuprinsul şi modul de întocmire a cărţii tehnice
a construcţiei.
10. C112-86 (BC9-1986) - Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor
bituminoase la lucrările de construcţii.
11. HGR nr. 273-1994 Monitorul Oficial 28.VI.1994 - Regulamentul de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii, inclusiv anexa 6 la regulamentul privind cuprinsul cărţii tehnice
a construcţiei.
Conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, execuţia proiectului este permisă
numai după verificarea lui de către un verificator atestat MLPAT, pentru exigenţa A1.

Întocmit,
sing. Constantin RUSU

Verificat,
ing. Vanda RADIANOV

