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CAIET DE SARCINI 

 
 
A. CUPRINS 
CAPITOL 1 : GENERALITATI 
CAPITOL 2 : MEMBRANA PVC 
 
CAPITOL 1. GENERALITATI 

Categoriile de lucrari la care se refera prezenta documentatie sunt: 
  - lucrari de inchideri exterioare cu membrana PVC 
 

Toate lucrarile ce se vor executa vor respecta cerintele de calitate, conditii tehnice, criterii si niveluri de 
performanta privind realizarea constructiilor de locuinte, conform normativului NP 057-02. Se vor respecta cerintele la: 
  
  - rezistenta si stabilitate;  
  - siguranta in exploatare;  
  - siguranta la foc;  
  - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;  
  - izolare termica, hidrofuga si economie de energie;       
  - protectie impotriva zgomotului. 
  Livrarea, depozitarea, manipularea, abaterile admise, verificarea si receptia lucrarilor se vor face cu respectarea 
legislatiei in vigoare. Executarea lucrarilor se va face cu respectarea fazelor de proiectare. Materialele utilizate trebuie 
sa aiba agrement tehnic si certificat de calitate. 
  Punerea in opera a materialelor se va face cu respectarea detaliilor si cerintelor producatorilor acestora. 
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CAPITOL2. MEMBRANA PVC 
 
2.1 GENERALITĂȚI COMUNE ÎNVELITOARE  
 Prezentul caiet de sarcini cuprinde date tehnice privind realizarea execuției lucrărilor de construcții și caietele de 
sarcini pentru furnizorii de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și confecții diverse, pentru 
următoarele tipuri de lucrări ce țin de arhitectura clădirii: 
· Învelitoare 
 . Se va arăta conformarea învelitorii pentru rezistența la încărcări (în special din zăpadă și vânt), dispunerea și 
modul de prindere a membranei de PVC armat cu poliester.  
 Antreprenorul va trebui să vadă amplasamentul înainte de a pregăti oferta.  
 Toate beneficiile sau constrângerile necesare pentru finalizarea corespunzătoare a lucrărilor se consideră incluse 
în oferta Antreprenorului care are capacitatea de a corecta sau de a completa în manuscris acest document / cel cu 
cantități de lucrări / materiale, dacă este cazul 
  
 
2.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
2.2.1 Învelitoare  
 Acest subcapitol tratează învelitoarea. 

 Hidroizolație din membrană sintetica multistrat, armata cu fibre de poliester, pe baza de poliolefina flexibila 
(Sikaplan TM-15 sau echivalent) montată conform specificatiilor producatorului. 

 
DATE TEHNICE PENTRU MEMBRANA HIDROIZOLANTA FPO 

 membrana polimerica din FPO pentru hidroizolatii la acoperisuri cu fixare mecanica – membrana sintetica 
multistrat, armata cu fibre de poliester, pe baza de poliolefina flexibila (FPO), utilizata la hidroizolarea 
acoperisurilor, ce contine stabilizatori de lumina ultravioleta si intarzietori pentru propagarea focului, în 
conformitate cu standardul EN 13956 

 lungime rolă 20 m (-0%/+1%) (EN1848-2) 
 lățime rolă 3.00 m (-0.5%/+1%) (EN1848-2) 
 greutate 0.90 kg/m2 (-5%/+10%) (EN1849-2) 
 stabilitate la temperaturi scăzute ≤-25°C (EN495:5) 
 performanță externă la foc B acop. (clasa) (ENV1187 + EN 13501-5) 

  Specificațiile materialului folosit vor fi superioare sau egale celor menționate anterior. 
 
 

 
CAPITOL 3: PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR 
 

Conform legii 50/1991 actualizata in 2021 -  estimarea de costuri nu este o faza de proiectare si nu tine 
loc de proiect tehnic sau DTAC.  

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului tehnic precum si toate normele si 
normativele romanesti in vigoare, inclusiv: 

 
P 100-1/2006 - Cod de proiectare seismică a construcţiilor 
STAS 10109/1-82      - Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor 
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STAS 10104/83 - Constructii din zidarie. Prevederi fundamentale pentru calculul 
      elementelor sructurale. 

STAS 1030-85 - Mortare de zidarie si tencuiala. Clasificare si conditii tehnice. 
STAS 2643-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala. Metode de incercare. 
STAS 5185/1-86 - Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Conditii 

      tehnice de calitate. 
STAS 5185/2-86 - Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Forme 

      si dimensiuni. 
STAS 10100/0-75      - Principii de verificare a sigurantei constructiilor 
P2-85 - Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea 

      structurilor din zidarie 
CR 6-2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie 
STAS 6793-86 - Lucrari de zidarie. Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la construcţii civile 
STAS 3417 - Cosuri si canale de fum pentru instalatii de incalzire centrala 
C 17-82 - Instructuni tehnice privind compozita si prepararea 

       mortarelor de zidarie si tencuiala 
GP 053-2000 - Ghid de proiectare şi executie pentru prinderea elastica a peretilor de compartimentare 

de structura de rezistenta  
NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri 
NP 064-2002 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de 

construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice 

GP 114-2006                             Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase 
aditivate cu APP şi SBS 

GE 047-2002 - Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea rosturilor în construcţii 
C 163-1987 - Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea 
rosturilor elementelor de construcţii 
NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri C 6,223-1986 - 
Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite 

GP 073-2002 - Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri 

GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile 

NP 102-2004 - Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru 

satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 

NP 24-97 - Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme 

STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere pentru constructii 
STAS 146-78 - Var pasta pentru constructii 
STAS 1500-78 - Cimenturi cu adaosuri 
STAS 1667-76 - Nisip natural de cariera sau rau 
STAS 790-73 - Apa 
C 18-83 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede 

STAS 2634-80 - Metode de incercare a mortarului in stare proaspata si intarita 
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STAS 1030-70 - Mortare obisuite din var, ciment sau ipsos 
P 102-2001 - Norme tehnice pentru proiectarea si executarea adposturilor de aparare 
 civila, in subsolurile cladirilor noi 

P 118 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea 
focului 

STAS 8844 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Usi batante pe scarile de 

evacuare. Prescriptii constructive impotriva trecerii fumului 

STAS 3081 - Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidranti interiori STAS 4981 - Utilaje de 
stins incendii. Stingator portativ cu praf si CO2 STAS 9752 - Utilaje de stins incendii. Stingator portativ cu CO2 

SR EN 54/1-4 - Sisteme de detectori si alarma la incendiu 

SR EN 3 - Stingatoare portative de incendiu 

SR 11959 - Utilaje de stins incendiu. Stingatoare portative. Conditii de amplasare 

SR EN 671/1,2 - Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Sisteme echipate cu furtun. 
 Hidranti cu furtun semirigid / plate 
STAS 297/1,2 - Indicatoare de securitate. Culori si forme STAS 2965 - Scari - Prescriptii generale 
de proiectare STAS 6131 - Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor STAS 2453 - Ascensoare pentru 
persoane 
CE 1-95 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al  cerintei de 
siguranta in exploatare 
NP 063 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor 
 pentru circulatia pietonala in constructii 
P 130 - Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv 
 supravegherea starii tehnice a acestora 
NP 051/2001 - Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent, la 
 exigentele persoanelor cu handicap 
C 3 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii 
C 35 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor 
GP 013 - Ghid privind proiectarea, executarea si asigurarea 

pardoselilor la constructii 
STAS 2560/3 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. 

Pardoseli din piatra naturala si artificiala. Reguli si metode de verificare 
C 112 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din 

materiale bituminoase la lucrarile de constructii 
C 37 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii 
L10/1995 - Legea calitatii in constructii 
L114/1995 - Legea locuintei 
SR EN 771-1 - Elemente pentru zidarie de argila arsa 
SR EN 772-1 - Determinarea rezistentei la compresiune 
SR EN 772-3 - Determinarea prin cantarire hidrostatica a volumului net si a procentului  
 de goluri al elementelor pentru zidarie din argila arsa SR EN 772-5 - Determinarea 
continutului de saruri solubile active al elementelor pentru  zidarie din argila arsa 
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SR EN 772-7 - Determinarea absorbtiei de apa prin firbere pentru ruperea capilaritatii 
 elementelor pentru zidarie din argila arsa 
SR EN 772-11 - Determinarea absorbtiei de apa datorita actiunii capilare a elementelor 
 pentru zidarie de beton cu agregate, piatra artificiala si naturala si viteza  
 initiala de absorbtie a apei a elementelor pentru zidarie din argila 
SR EN 772-13 - Determinarea densitatii aparente si absolute in stare uscata a 
elementelor pentru zidarie (cu exceptia pietrei naturale) 
SR EN 772-16 - Determinare dimensiunii 
EN 998-2 - Mortare de uz general cu compozitie prescrisa 
MP 007-1999 - Metodologie de investigare a zidãriilor vechi 
P100-92 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, 
 social-culturale, agrozootehnice şi industriale. STAS 10109/1-82   - Construcţii civile, 
industriale, şi agrozootehnice. Lucrări de zidărie. 
STAS 2634-80 - Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode de incercare. 
STAS 1030-85 - Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Clasificare şi condiţii 

tehnice. 
P2-85 - Normativ pentru alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie 

( B.C.11/85). 
C14-82  - Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările  
de zidărie (B.C.9-82) 
C 14/1-1994 - Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidãrie din beton cu agregate 
 grele BZG290x240x88 mm 
C 193-1979 - Instructiuni tehnice pentru executarea zidãriilor 
C17-82 - Instrucţiuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor 
 de zidărie şi tencuială (B.C.1-83) 
STAS 5158/1-80 - Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale. Forme şi dimensiuni. 
STAS 457-80 - Cărămizi pline presate pe cale umedă. 
STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere. STAS 146-78 - Var pentru construcţii STAS 3910-
78 - Cimenturi şi adaosuri. 
STAS 8819/1-80 - Cenuşă de centrală termoelectrică 
STAS 545/1-80 - Ipsos pentru construcţii 
STAS 790-73 - Apă 
STAS 1667-76 - Nisip natural de carieră sau râu. 
STAS 2634-80 - Metode de incercare a mortarelor in stare proaspătă şi intărită. 
C17-82 - Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi 
tencuială. 
STAS 1030-70 - Mortare obişnuite de var-ciment sau ipsos. Clasificare şi condiţii tehnice. 
EN ISO 1461                              Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice 
-specificații și metode de testare 
BS EN 10143:1993 Oțel galvanizat prin tratament la cald 
EN ISO 140-3:1995 Acustica - Măsurarea izolației fonice în clădiri și la 
elementele clădirii - Partea a 3 : măsuratori de laborator pentru izolația fonică din interior al elementelor clădirii 
EN ISO 140-4:1998 Partea a 4 : măsuratori în câmp a izolației fonice din interior 
între încăperi 
EN ISO 140-9:1985 Măsurare de laborator a izolației fonice din interior de la o 
încăpere la alta în cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor 
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Manualele producătorilor de gips-carton (vezi Knauf, Rigps, Lafarge sau  simila aprobate) 
EN ISO 9001:2000 Asigurarea Calității 
EN ISO 140-3:1995/Amd 1:2004 Ghid de instalare pentru plăci de compartimentare ușoare modulare 
NP 013-1996 Ghid privind proiectarea, execuția și asigurarea calitãtii pardoselilor la „construcții în care 
se desfãsoarã activitãti de producție 
GP 037/0-1998 Normativ privind proiectarea, execuția și asigurarea calitãții pardoselilor la clãdiri civile 
C 55-1974 Instrucțiuni tehnice privind montarea profilului mânã curentã din PVC semirigid 
C 174-1979 Instrucțiuni tehnice de aplicare a profilelor apãrãtor muchie de treaptã din PVC 
C 187-1978 Instrucțiuni tehnice pentru folosirea în construcții a produselor din basalt topit si recristalizat 
NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performanță specifice scărilor și rampelor pentru circulația pietonală 
în construcții 
GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor la clădiri 
C 35 - 82 Normativ  pentru alcătuirea și executarea pardoselilor 
C 56 - 86 Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcţii și de instalaţii aferente, indicativ C56-86, 
capitolul 8 Pardoseli  
C  16  - 84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii și instalaţii 
STAS  221/1-78 Parchet din lemn masiv de stejar, fag 
STAS 7848 - 78 Plăci din fibre moi de lemn ( poroase ) bitumate și antiseptizate STAS 7058 - 80 Poliacetat de vinil , 
dispersie apoasa ( aracet ) sortul D50 sau Crilorom DC 1183 Rasnov 
STAS 1500 - 78 Ciment Pa 35, F25, M30 
STAS 7055 - 80 Cimenturi portland albe si colorate 
STAS 545/1- 80 Ipsos pentru construcții STAS 5939 - 80 Plăci de gresie ceramică  
STAS 2111 - 80 Cuie de sârmă de oțel pentru bătut parchetul 
C112-86 Normativ pentru proiectarea și execuţia hidroizolaţiilor din materiale 
 bituminoase 
STAS 228/1-87 Parchet din lemn masiv pentru pardoseli. Condiţii generale; 
STAS 7361/80 Covor şi dale din policlorură de vinil; 
STAS 2559/79 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Imbrăcăminţi din asfalt turnat pentru pardoseli. Condiţii tehnice 
generale de calitate. 
GP037/0-1998 Normativ privind proiectarea execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădirile civile. (Buletin 
Construcţii nr. 11/1982). 
Ord.nr.9/N/15.03.93Regulamentul privind protectia si igiena muncii în c-tii 

STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere pentru construcţii. 
STAS 146-78 - Var pastă pentru construcţii. 
STAS 1500-78 - Cimenturi cu adaosuri. 
STAS 1667-76 - Nisip natural de carieră sau râu. 
STAS 790-73 - Apă. 
C17-82 - Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. 
C 18-83 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede. 
Privind protecţia mediului 
L 265/29.06.2006 pentru aprobarea OUG 195/22.12.2005 privind protectia mediului 
OUG 164 din 19.11.2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului; 
L 22 din 22.02.2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata 
la Espoo la 25.02.1991; 

HG 1213 din 06.09.2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte 
publice şi private; 

HG 878 din 28.07.2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul; 




