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DESCRIEREAăGENERAL ăAăLUCR RILOR 

 
 

1. Elemente generale 

Denumireaălucr rii: Centralaătermic ăcuăgrupăsanitarăpublic 

Proiect nr: 11/2016     Faza: P.T.+C.S. 

Denumire obiect: Instala iiăsanitare 

Beneficiarulălucr rii:  OraşulăPâncota 

Proiectant de specialitate – instala iiăsanitare: P.F.A. Begov Francisc 

Dataăelabor rii proiectului: Mai  2016 

 

2.ăDescriereaălucr rilor 
Descriereaălucr rilor:ăSolu iaătehnic ădeărealizareăaălucr riiăs-aăstabilitădeăc treăproiectant,ă

pe baza temei de proiectare. 

Amplasamentul: Str. T. Vladimirescu nr.66, Pâncota, Jud. Arad 

Topografia: Terenulăareăoăsuprafa ărelativăplan ,ăf r ăpoten ialădeăalunecare. 
 
Climaăşiăfenomeneănaturaleăspecificeăzonei 
 -Zonaăinăcareăseăg seşteăobiectivulăseăsitueaz ăîntr-o regiune cu clim  preponderent 
continental-moderat ,ămediaă temperaturilorăesteădeăaproximativă10°C.ăPrecipita iileămediiă
anualeăînregistreaz ăvaloriăcuprinseăîntreă600-1000 mm/mp. 

Factorii genetici ai climei: radiatia solara, bilantul radiativ, pozitia geografica, 
altitudinea, circulatia maselor de aer, caracterul suprafetei active determina existenta pe 
teritoriul judetului Arad a unui climat temperat continental moderat, cu influente oceanice. 
Regimul temperaturii aerului inregistreaza valori medii anuale cuprinse intre 10.8°C 
(campie) si 6°C (pe cele mai mari inaltimi) cu abateri maxime de cca. 2°C (in plus sau 
minus)ădeălaăunăanălaăaltul,ă(ăcondi iiădeăclim ăşiăîncadrareaăînăzoneleădinăh r ileăclimatericeă
prev zuteădeăSTASă6472/2-83) 

Regimulă climatică caracteristică jude uluiă Aradă esteă deă tipă continentală moderat,ă cuă
influen eăaleăclimatuluiăsubmediteraneanăînăsud.ă Înăzoneleădeăcâmpieă joas ă temperaturileă
mediiă anualeă suntă deă 10°Că șiă deă 6°Că înă zonaă montan .ă Iernileă suntă blândeă şiă verileă
c lduroase.ăRegimulăprecipita iilorăareăvaloriămediiăanualeăcuprinseăîntreă566mmăînăcâmpieă
şiă 1.200mmă laă altitudiniă ceă dep şescă 900mă (înă Mun iiă Z rand,ă Codruă Momaă şiă Bihor).ă
 Vânturileăsuntăcondi ionateădeădistribu iaăformelorădeărelief,ăcircula iaămaselorădeăaeră
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având orientare de la sud la est. - temperaturaă deă calculă pentruă var ă esteă +34,1°Că iară
pentru iarna -15°C; SR 1907/1-97; 

Media anuala a temperaturilor inregistrate in judetul Arad intre 1999 si 2006 a variat 
intre 9,4 si 12,2°C. Intre acesti ani, temperatura maxima absoluta de 39,4°C a fost 
inregistrata in 2000 la Chisineu Cris, iar temperatura minima absoluta de –30 ºC a fost 
inregistrata in anul 2003, tot la Chisineu Cris . Influenta mediului urban asupra temperaturii 
aerului este notabila, in special in sezonul rece, cand diferenta dintre oras si vecinatati 
poate atinge valori de 8 – 10°C. 

Valoarea temperaturii medii anuale in campie este de peste 10°C, in dealurile 
piemontane este de 9°C, iar in regiunile muntilor mijlocii intre 8-6°C. In regiunile 
depresionare (Gurahont) temperaturile aerului nu prezinta valori negative mari (cum ar fi 
de asteptat), ceea ce arata ca acestea prezinta un climat de adapost. Temperatura medie 
a lunii celei mai reci (ianuarie) este relativ blanda in judetul Arad variind intre -1°C (in 
campie) si -5°C (in munti), iar temperatura medie a lunii celei mai calde oscileaza intre 
21°C in zona campiilor si 16°C in regiunea muntoasa din est. 

 
Organizareaă deă şantier,ă programulă deă execu ieă aă lucr rilor:ă Va fi întocmit de 

c treăbeneficiarăşiăexecutantăînăfunc ieădeăordineaădeăexecu ieăaălucr rilorăşiădeădurataădeă
execu ieăaăacesteia. 
 

 

 

                                                                                                Întocmit, 
                                                                                                           Ing. Begov Francisc 
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MEMORIU TEHNIC 
 
 

Prezenta documenta ieă trateaz ă instala iileă sanitareă laăobiectivulă „Centralaă termic ă
cuăgrupăsanitarăpublic”,ăcl direaăareăunăsingurănivel. 
Înăcadrulădocumenta ieiăsuntărezolvateăinstala iileăsanitareăinterioareădeăap ărece,ăap ăcald ă
menajer ăşiădeăscurgereămenajer .  
  
 

În cadrul acestui obiectiv, se va amenaja un grup sanitar public, astfel: 
 
-  la femei: 
 
 3ălavoareădinăpor elanăsanitar; 
 4 vase closet cu ieşireălateral ăcuărezervorălaăsemiîn l ime; 
 

           - la bărbaţi  
 
 3ălavoareădinăpor elanăsanitar; 
 4 vase closet cu ieşireălateral ăcuărezervorălaăsemiîn l ime; 
 4 pisoare 
 
Instala iiăsanitareăinterioareădeăap ăreceă 
Conducteleădeăap ăreceăvorăfiădinăPPRăşiăvorăaveaădiametreleăcuprinseăîntreă20-25 

mmăşiăseăvorămontaăîngropat înăpardoseal ăsauăînăpere i. 
 La trecereaăconductelorăprinăfunda iiăsauăpere i,ăacesteaăseăvorămontaăînătuburiădeă

protec ie. 
 
Instala iiăsanitareăinterioareădeăap ăcald  
 
Pentruă preparareaă apeiă caldeă seă vaă montaă ună boileră cuă serpentin ă avândă

capacitateaădeă150ăl,ăamplasatăînăcentralaătermic . 
 

Canalizareaămenajer ăinterioar  
 Colectareaăşiăevacuareaăapeiăuzateădeălaăobiecteleăsanitareăseăvaăfaceăprinătuburiă
dinăpolipropilen ăpentruăscurgereăcuămuf ăşiăgarnitur ădeăcauciucămontateăîngropateăînă
pardosea.ăSeăvaărespectaăoăpant ădeăscurgereădeă2% pentruăconducteleăDnă110ămmăşiăoă
pant ăde3,5%ăpentruăconducteleăDnă50ămm. 

 

Canalizareaămenajer ăincint  
Seăvaămontaăînăexteriorulăcl diriiăunăc minădeăvizitareădinăPVCăDţ315ămm,ăpentruă

între inereaăşiăexploatareaăinstala ieiădeăcanalizare. 
Dup ăefectuarea instala iiloră interioare,ăobiectivulădeăfa ăseăvaăracordaălaăsistemulă

deăcanalizareădinăincint ăprintr-oăconduct ădinăPPăcuădiametrulădeă110ămm. 
  Conducteleăseăvorămontaăîngropatăînăp mântăpeăunăpatădeănisipădeă10ăcm,ălaăoăadâncimeă
fa ă deă cotaă terenului de 80 cm minim. Se vor asigura pantele minime impuse de 
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normativul  I 9  pentru conductele de scurgere menajere, pentru Dn 110 mm, panta este de 
1,2 % . 
 
  

Specifica iiăfinale 
Laătrecereaăconductelorăprinăpere i,ăgrinzi,ăpardoseaăşiăfunda iiăseăvorămonta tuburi 

deăprotec ie. 
Oriceă nepotrivireă aă proiectuluiă cuă terenulă seă vaă aduceă laă cunoştin aă proiectantuluiă

pentruăsolu ionare. 
           Peăperioadaăexecu ieiăşiăaăexploat riiăseăvorărespectaănormeleăPSIăşiădeăprotec iaă
muncii în vigoareăşiănormativulăI9. 
  
 
 Specifica iiăPSI 
 
 Documenta iaădeăfa ăseărefer ăstrictălaăinstalatiileădeăalimentareăcuăap ăşiăcanalizareă
menajer ,ăeventualeleăinstala iiăinterioareăsauăexterioareădeăstinsăincendiuăsauădot rileădeăstinsă
incendiu nu fac obiectul acestui proiect. 

 Eventualeleăinstala iiădeăstinsăincendiuăşiătoateăm surileăPSIăvorăfiăcuprinseăîntr-o 
documenta ieăconformă„Scenariuluiădeăincendiu”. 

 
 
 
 
 

 
                                                                                        Întocmit, 
                                                                                                         Ing. Begov Francisc 
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CAIET DE SARCINI 
              

1. GENERALIT I 
 

Lucrareaăconst ăînăurm toarele: 
 instala iiădeădistribu ieăpentruăalimentareaăcuăap ăreceăşiăap ăcald  
 instala ieădeăscurgereămenajer ; 
 obiecteăsanitareăcuăleg turiălaăapaărece,ăapaăcald ămenajer ,ărespectivălaăcanalizare; 
 arm turiădeăînchidereăşiăgolire; 
 
2. LISTAă PRESCRIP IILORă TEHNICEă DEă BAZ ă PENTRUă INSTALA IILEă

SANITARE 
 
I 9-2015  Normativăpentruăproiectareaăsiăexecutareaăinstala iilorăsanitareă 
N 003-96 Normativă pentruă proiectarea,ă execu iaă siă exploatareaă instala iiloră

tehnico-sanitareăsiătehnologiceăcuă eviădinăpolipropilena. 
C 90-83   Normativă pentruă condi iileă deă desc rcareă aă apelor uzate în 
re eleleădeă 

canalizare a centrelor populate 
C 16-84   Normativă pentruă realizareaă peă timpă frigurosă aă lucr riloră deă
construc iiăşiă 
      instala iilorăaferente 
C 56-85   Normativă pentruă verificareaă calit iiă şiă recep iaă lucr riloră deă
construc iiăşiă 

instala iiăaferente 
P118-2013 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind 

protectia la actiunea focului 
STAS 1181-87 Armaturi din fonta si otel. Robinete cu ventil. Conditii tehnice speciale 

de calitate.  
STAS 1478-90 Constructii civile si industriale. Alimentare interioara cu apa 
STAS  1795-87 Instala iiăsanitare.ăCanalizareăinterioar .ăPrescrip iiăfundamentaleădeă 

proiectare. 
STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale 
STAS 2250-73 Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxime 

admisibile 
STAS  2308-82 Alimentareă cuă ap ă şiă canaliz ri.ă Capaceă şiă rameă pentruă c mineă deă
vizitare. 
STAS 2378-79 Robinete cu ventil, de colt, din fonta 
STAS 3272-80 Gratare cu rame din fonta, pentru guri de scurgere 
STAS 3932-88 Bratari pentru tevi de instalatii. Dimensiuni 
STAS 6054-77 Terenădeăfundare.ăAdâncimiămaximeădeă înghe .ăZonareaăteritoriuluiăaă

României. 
STAS  8373-85 Instala iiăsanitare.ăTerminologie. 
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STAS  9220-82 Garnituriădeăcauciuc.ăAbateriălimit ălaădimensiuni. 
STAS 9667-74 Incercari lavoare 
STAS  10898-85 Aliment riăcuăap ăşiăcanaliz ri.ăTerminologieă. 
NGPM/1993   Norme generale de protectie a muncii. Brosura MMPS 

Normeă specificeă deă securitateă aă munciiă pentruă lucr riă deă instala iiă
tehnico-sanitareăşiădeăînc lzire nr.28/96. 

 
 De asemenea s-auăavută înăvedereăprescrip iileăşiă recomand rileădinădocumenta iileă
tehnice ale furnizorilor de materiale. 

 
1. MATERIALEăŞIăPRODUSE 

 
eviăşiăaccesorii: 

Tuburiăşiăpieseădeăleg tur ădinăpolipropilen ăPPăpentruăscurgere,ăcuămuf ăşi garnitur  
Dopuri oarbe din PP 
Tuburiăşiăpieseădeăleg tur ădinăPVCăpentruăscurgere,ăcuămuf ăşiăgarnitur  
eav ădeăpolietilen ădeăînalt ădensitateăPEIDă80ăPnă6,ăpentruăap ărece 
eviădeăPPR 

 
Obiecteăsanitareăşiăaccesorii: 
 
a) Lavoareădinăpor elanăsanitarăcuăpicior, dimensiunea 450mm  
b) Vasăclosetădinăpor elanăsanitarăcuăieşireălateral  
c) Rezervorăclosetădeăsemiîn l ime 
d) Pisoarădinăpor elanăsanitar 
e) Accesorii 

 
Arm turi 

 Robinetăpentruălavoară½” 
 Baterieăamestec toareăpentruălavoarăă½” 
 Robinetădeăsp lareăsubăpresiuneăpentruăpisoară½” 
 Robinetădubluăserviciu,ăcromată½” 

 
2. MOSTREăŞIăTEST RI 

 
Înainteaăachizi ion riiă produseloră şiămaterialelorănecesareă lucr riloră seă vorăpuneă laă

dispozi iaăconsultantuluiă tehnicăală lucr rii,ămostreădinăfiecareămaterială înăvedereaăaprob riiă
acestora. 

Toateămaterialeleăşiăproduseleăutilizateăvorăaveaăagrementulătehnic. 
Se vor solicita furnizorilor certificatele de calitate pentru toate produsele utilizate. 
Nuăseăvorăutilizaămaterialeăşiăproduseăcareănuăsatisfacăcerin eleădeăcalitateă impuseă

de normele şiăstandardeleăînăvigoare. 
 
3. LIVRAREA,ăDEPOZITAREAăŞIăMANIPULAREAăMATERIALELOR 

 
Materialeleă asupraă c roraă condi iileă atmosfericeă nuă auă influen ă nefavorabil ă peă

durataădepozit riiăseăvorădepozitaăînăaerăliberăpeăplatformeăspecialăamenajate.ăMaterialeleă
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care potă fiă deterioarateă deă intemperiiă sauă ac iuneaă direct ă aă soareluiă (materialeă pentruă
izola ii,ăetc.)ăseăvorăp straăînăşoproane.ăMaterialeăca:ăarm turi,ăobiecteăsanitareăceramice,ă
etc.ăseăp streaz ăînămagaziiăînchise.ăLaămanipulareămaterialeleăvorăfiăferite de lovituri. 

Tuburile din PP se vor transporta în mod ordonat, avându-seă grij ă s ă fieă prinseă
convenabilăpeătoat ălungimeaă(convenabilădistan ateăînăcazulătuburilorăcuămufe).ăPieseleădeă
leg tur ă şiă celeă m runteă seă voră transportaă deă regul ă înă ambalajeleă originale (cutii de 
carton). Ambalarea tuburilor se va face într-un suport de lemn pentru cele de lungime mare 
şiă legateă înă grupeă cuă band ă dină plastică pentruă dimensiuniă reduse.ă Laă înc rcareă şiă
desc rcareămanipulareaămaterialelorădinăPP,ăPVCăşiăPexăseăvaăfaceăastfelăîncâtăs ăseăeviteă
lovirile,ă zgârierileă sauă deform rileă acestora.ă Aceast ă recomandareă seă subliniaz ă maiă
accentuatăpentruă perioadaădeă iarn ă sauă înă perioadeleămaiă reciă datorit ă creşteriiă rigidit iiă
materialelorălaătemperaturiămaiăsc zute.ăDeăasemenea, seăvaăevitaămurd rireaăproduselor,ă
înăspecialăaăgarniturilorădeăîmbinareăşiăp r ileăinterioareăaleămufelor.ăDepozitareaăproduseloră
seă vaă faceă înă locuriă protejateă deă intemperii,ă temperaturiă joase,ă lumin ă solar ,ă etc.ă
Depozitarea se va face în stive pe suprafe eăplane,ăorizontaleăpeăelementeădeăîmpachetată
prinseădeăacestea.ă În l imeaăstivelorănuăvaădep şiă1,70mă înă cazulădepozit rilorădeă lung ă
durat .ăP strareaămaterialelorăînăspa iiădeschise,ăexpuseălaăluminaăsolar ădirect ănuăseăvaă
face pe perioade mai lungiădeă18ăluni.ăÎnăcazulătuburilorăcuămufe,ătransportulăşiădepozitareaă
acestoraăseăvaăfaceăînăstiveăcuăalternareaăpozi ieiămufelorăpeărânduri. 

 
4. EXECUTAREAăLUCR RILOR 

 
Opera iiăpreg titoare 
a) examinarea proiectului 
b) coresponden aăpozi iilorăşiădimensiunilorăelementelorădeăconstruc iiădinăcl dire 
c) verificareaăexisten eiăgolurilorăl sateădeăconstructor 
d) trasareaăinstala iilorăînăplanăşiăpeăvertical ăşiăaăpunctelorăcaracteristice 
e) corelareaăcuăcelelalteăinstala iiă(înc lzire,ăelectrice) 
 
Opera iiădeăconfec ionareăşiămontareăinstala iiăap ăreceăşiăcald ămenajer  

 prefabricarea tronsoanelor de conducte 
 montareaăprovizorieăaăsupor ilor 
 montarea conductelor 
 definitivareaăfix riiăconductelorăşiăaăsupor ilor 
 probaădeăetanşeitateălaăpresiuneălaăreceăaăconductelorădeăap ăreceăcareăurmeaz ăaă

fi mascate 
 izolareaătermic ăaăconductelorămascate 
 definitivareaăinstala iilorădeăap ăreceăşiăcanalizareă(inclusivăconducteădeăleg tur ) 
 probaă general ă deă încercareă deă etanşeitateă laă receă aă tuturoră conducteloră deă ap ă

rece  
 montarea obiectelor sanitareă dup ă realizareaă primeiă fazeă deă finisajă aă construc ieiă

(glet,ăfaian ,ăetc.) 
 realizareaăleg turilorălaăobiecteăsanitare 
 încercareaădeăetanşeitateălaăconducteleădeăcanalizare 
 probaădeăfunc ionareăaăinstala ieiădeăap ăreceăşiăcanalizare 
 izolarea conductelor  
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Opera iiădeăconfec ionareăşiămontareăinstala iiădeăscurgere 

 executareaăs p turilor 
 realizarea patului de nisip 
 prefabricarea tronsoanelor de conducte pentru montaj îngropat 
 montarea tronsoanelor de conducte pe patul de nisip la cotele prescrise în proiect 
 împr ştiereaăşiăcompactareaăp mântului,ăbalastuluiăsauănisipuluiădeăumplutur  
 prefabricareaăşiămontareaăcoloanelorăşiăfixareaălorăcuăsupor iăcuăgarnitur ădeăcauciuc 
 montareaăsifoanelorădeăpardoseal  
 efectuareaăprobeiădeăetanşeitate 
 
Opera iiădeăprotejareăaălucr rilor 

Peăparcursulălucr rilorăseăvorăluaăm suriădeăpreântâmpinareăaăp trunderiiămurd rieiă
înă conducte,ă arm turiă şiă obiecteă sanitare,ă precumă şiă pentruă preântâmpinareaă deterior riiă
instala iilor. 

 
Verificareaălucr rilor 
 laă executareaă lucr riloră seă voră utilizaă numaiă materialeă şiă aparatajeă ceă corespundă

tehnicăşiăcalitativăprevederilorăproiectului. 
1. înainteaă puneriiă înă oper ,ă toateămaterialeleă seă voră supuneă unuiă controlă cuă ochiulă

liber,ăiarădefec iunileăseăvorăremediaăsauăseăvorăînlocui. 
 

 
Montarea conductelorădeăpolipropilen  

Folosindu-seă tuburiă şiă pieseă deă leg tur ă dină polipropilen ă cuă îmbinareă prină muf ,ă
etanşat ă cuă garnituriă inelă dină cauciuc,ă opera iileă deă punereă înă oper ă aleă acestoraă suntă
extrem de simple, acestea constând în introducerea extremit iiă eviiă înămuf ăaăalteiă eviă
sauăaăuneiăpieseădeăleg tur . 

Pentruăetanşareăseăvorăfolosiăineleădeăcauciucăcuăbaz ădubl ăprev zuteăcuăineleădeă
prindere. 

Pentruăatingereaăunorăcaracteristiciătehniceăşiădeăcalitateădoriteăaleăinstala ieiăseăfacă
urm toareleărecomand ri: 

 t iereaă tuburiloră seă vaă faceă cuă fier str ulă cuă din iă fini,ă fixată înă aşaă felă încâtă s ă seă
realizezeăoăt ietur ăperpendicular ăpeăaxulă evii.ăÎnăacestăscopăseăvaăputeaăfolosiăună
şablonăpentruăt iat 

 extremitateaătubuluiăt iatăseăvaăcur aăşiădebavura la un unghi de 150, folosindu-se în 
acestă scopă aparatulă deă şanfrenareă specială sauă cuă pilaă cuă zim iă fini.ă Suprafe eleă
şanfrenateătrebuieăs ăfieănetedeăaănuădeterioraăgarnituraăinelar ădeăetanşeizare 

 nuă seă voră t iaă capeteleă pieseloră deă leg tur ă pentruă aă nuă micşoraă suprafa aă deă
îmbinareăceeaăceăduceălaăsl bireaăracordului 

 înainteaăîmbin riiăseăvaăcur aăinteriorulămufeiăşiăcap tulătubuluiădeăîmbinat,ăprecumă
şiăinelulădeăetanşare 

 cap tulătubuluiădeăîmbinatăseăvaăungeăcuăprodusulăspecialăpentruăacestăscop sau cu 
ap ăcuăs pun 

 nuăseăvorăfolosiăuleiuriăsauăgr simiămineraleăpentruăungere 
 seă voră evitaă devierileă excesiveă aleă eviloră imediată dină punctulă deă îmbinareă întrucâtă

acesteaăducălaădeformareaăgarniturii,ădeciălaăneetanşeit i 
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 dac ă înă zon ă seă lucreaz ă cuă betoaneă sauă mortareă seă recomand ă acoperireaă
îmbin riloră pentruă evitareaă penetr riiă betonuluiă sauă mortaruluiă înă spa iulă dintreă
îmbin ri 

 tuburileăseăvoră introduceăcorectă înămufeă inându-seăcontădeăeventualeleădilat riăsauă
contrac iiădatorateăschimb rilorădeătemperatur .ăAstfel,ădup ăintroducereaăcomplet ăaă
acestui tub se va retrage cu cca 10mm 

 
 
eviădinăPPR 

 Se taie teava din PP-R pe directia perpendicular pe axa, cu ajutorul  unei foarfece 
speciale. Sudura se realizeaza cu aparatul de  polifuziune. Sudura trebuie sa se execute la 
260ºC. In functie de  
diametrul tevii care trebuie prelucrata, se alege si se monteaza  matrita corespunzatoare 
pe aparatul de lipire. Matrita de sudura se curata inainte de utilizare.  
 Teava si fitingul se introduc coaxial in matrita (teava in partea interioara a matritei, 
iar fitingul in partea exterioara a acesteia), apoi  se scot si se trece la operatia de imbinare.  

 Piesele se tin fixe, fara a se roti. Este important sa respectati timpii de incalzire, 
sudura si racire. 

 
Fixarea conductelor de scurgere: 
 Leg turileăşiăramifica iileăscurteăinterioareăseăvorăpozaădirectăînăşapaăpardoseliiăf r ăaă
ap reaăincoveniente. 
 Înăgeneral,ăpuncteleădeăramifica iiăseăvorăconstituiăînăpuncteăfixe. 
 Pentruăghidareaă eviiăseăvorămontaăpeătraseu,ăîntreădou ăplanşee,ăbr riăcareăpermită
deplas riăverticale.ă 
 La conductele orizontale montate aparent se vor forma puncte fixe în dreptul 
mufelor,ăiarăînădreptulăpor iunilorădeătubăf r ămuf ăseăvorămontaăbr riăcareăpermităanumiteă
deplas ri,ă prină aceste sisteme realizându-seă sus inerileă deă elementeleă deă construc ie,ă
avândăşiărolădeăghidareăaătraseuluiăconductelor. 
 Puncteleădeăderiva ieăseăvorăformaădeăregul ăcaăpuncteăfixe. 
 Distan aădintreăsupor iiăintermediariăvaăfiădeăccaă10ădiametre,ărealizându-se astfel o 
sus inereăbun ăşiăoăghidareăevitându-seădezax rileăpeătraseu. 
Lucr riăpentruăîntre inereăşiăexploatareăinstala iiăscurgere: 
 Cunoscându-seă faptulă c ă prină sistemeleă deă canalizareă seă transport ă şiă particuleă
solideă sauă vâscoase,ă seă necesit ă luareaă unoră m suriă necesareă buneiă între ineriă aleă
instala iilor,ă respectivă deă cur ireă aă depuneriloră ceă potă ap reaă înă puncteleă deă ramifica ie,ă
schimb riădeădirec ie,ăetc. 
 În acest scop, la baza coloanelor de scurgere se vor intercala pe traseul coloanei 
piese de cur ire. 
 Sifoaneleădeăpardoseal ăvorăfiădeătipăadecvatăcuăposibilit iădeădemontare-cur ire. 
 În cazul conductelor orizontale pozate sub pardoseli se vor evita pe cât posibil 
schimb rileăexcesiveădeădirec ie. 

 
Executareaăizola iilor 

 Izolarea conductelor seă vaă executaă numaiă dup ă efectuareaă probeloră deă presiune,ă
dup ăcur ireaăşiăprotejareaăsuprafe elorăcuăstraturiăanticorozive 
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 Izola iileă voră fiă întrerupteă înă dreptulă organeloră deă închidere,ă deă manevrareă aă
elementelorădeăsus inereăşiălaăîmbin rileăcuăflanşe,ăprecumăşiălaătreceriăprinăziduri 

 Laă executareaă lucr riloră deă izola iiă seă voră respectaă prevederileă dină „Instruc iunileă
tehniceăpentruăexecutareaătermoizola iilorălaăelementeleădeăinstala ii”ăCă142 

 
Montareaăobiectelorăsanitareăşiăaccesoriilor 

- Fixarea obiecteloră sanitareă peă elementeleă deă construc iiă seă faceă prină dibluriă dină
plasticăşiăşuruburiăsauăpeăconsole 

- Înăscopulădeăaăseăevitaădeteriorareaăobiectelorăsanitare,ăpân ălaăterminareaălucr riloră
deăfinisajeălaăconstruc ie,ăeleăvorăfiăprotejate 

 
Montareaăarm turilor de închidere 
Toateăarm turileăvorăfiămontateăînăpozi iaăînchis. 
 
Condi iiădeămontareăpentruăconducteădeăap  

Pantaăminim ăaăcondutelorădeăap ăvaăfiădeă1‰ăşiăseăvorărealizaăurm toareleădistan e: 
 conducte -  pere iăfini iă+3cm 
 întreăizola iileăconductelor vecine = 4cm 
 întreăflanşeăşiăconducteăapropiateăţă3cm 
 întreăconducteădeăap ,ăcanalizareăşiăinstala iiăelectriceăă- conform Normativ I7 

Laă trecereaă prină pere iă şiă planşee,ă conducteleă seă monteaz ă înă tuburiă deă protec ieă
(manşoane).ăParteaăsuperioar ăaămanşoanelorămontateăpeăpardoseal ă vaădep şiănivelulă
pardoselii finite cu     2-3cm 
Înă por iunileă înă careă conducteleă traverseaz ă elementeleă deă construc ii,ă nuă seă admită
îmbin ri. 
 

Condi iiădeămontareăpentruăobiecteăsanitare 
Distan eleă deăamplasareă precumăşiă cotele de montaj ale obiectelor vor fi conform STAS 
1504. 

 
5. ABATERI ADMISE 

 
Conform normativ I 13-79ăşiăCă56/86ă– Caiet XXVI. 
 

6. VERIFICAREAăÎNăVEDEREAăRECEP IEI 
 

Peăparcursulăexecut riiălucr rilorăseăvorăefectuaăurm toareleăverific ri: 
 verificarea caracteristicilorăşiăcalit iiămaterialelorăutilizate 
 verificareaătraseelorăconductelorăşiăamplasamentuluiăaparatelor,ăobiectelorăsanitare,ă

arm turilor,ăetc. 
 verificareaă calit iiă şiă coresponden eiă cuă proiectulă aă prefabricateloră deă instala iiă

sanitare 
Toate materialele şiăaparateleăpotă fiă introduseă înă lucrareănumaiădac ăsuntăconformă

prevederilorădinăproiect,ăauăfostălivrateăcuăcertificateădeăcalitateăşiădac ăînăcursulămanipul riiă
nuăauăsuferitădeterior ri. 

NOTA:ă Executantulă nuă esteă îndrept ită aă faceă înlocuiriă deămaterialeă f r ă avizulă înă
scris a proiectantului. 
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Categoriileă deă lucr riă laă careă probeleă potă fiă f cuteă independent,ă înă prezen aă
investitorului prin întocmire de procese verbale: 

1. conducteăinterioareădeăap ăreceăşiădeăcanalizareămenajer  
2. montarea obiectelor sanitare şiăaăaccesoriilor 
3. lucr riădeăizola iiăşiăvopsitorii 

Verific riădeăefectuaăpeăfazeădeălucr ri. 
 Conducteăinterioareădeăap ărece: 
 distan eleăîntreăconducteăşiăelementeleădeăconstruc iiăşiăconducteleăaltorăinstala ii 
 modul de fixare a conductelor 
 corecta amplasareăşiăexecutareăaăpunctelorăfixeăşiăaămanşoanelorădeăprotec ie. 
 Lucr riădeăverificareăaăetanşeit iiăşiărezisten ei: 
 încercareaădeăetanşeitateălaăpresiuneălaăreceăşiădeăfunc ionareălaăconducteleădeăap ă

rece 
Acesteăprobeăseăvorăefectuaăînainteaămont riiăarm turilorădeăserviciuăşiăaăaparatelor,ă

pozi iileăacestoraăfiindăbuşonate. 
Presiuneaăpentruăîncercareălaăetanşeitateălaăreceăvaăfiăegal ăcuă1,5ăxăpresiuneaădeă

regim,ădauănuămaiămic ădeă6ăbar.ăInstala iileăseăvoră ineăsubăaceast ăpresiuneă20ăminute,ă
timp înăcareănuăseăadmiteăniciăoăsc dereăaăpresiunii. 

Presiunea se va citi pe un manometru montat pe pompa ce se va amplasa în 
punctulăcelămaiăjosăaăinstala iilor. 

Încercareaă deă func ionareă aă instala iiloră seă vaă efectuaă verificându-seă dac ă toateă
punctele de consumă asigur ă debitulă prev zută înă ă proiectă şiă dac ă temperaturaă apeiă
corespundeăceluiăprev zut. 

c. Conductele de canalizare interioare seăvorăverificaădistan eleălorădeăelementeleădeă
construc ii,ăpanteleăprev zuteăşiăfixareaălor. 

Etanşeitateaăconductelorădeăcanalizareămenajer ăseăvaăverificaăumplândă instala iaă
pân ălaănivelulădeărefulareăaăobiectelorăsanitare. 

Încercareaădeăfunc ionareăseăvaăfaceăprinăpunereaăînăfunc iuneăaăobiectelorăsanitare. 
d. Obiecte sanitare (C 56-86) 

- seă vaă verificaă dac ă nuă suntă fisurate, lovite,ă etc.ă şiă corespundă caă num r,ăm rime,ă
model,ăcalitateăşiăpozi ieădeămontaj,ăcuăceleăprev zuteăînăproiect 

- s ăfieăsolidăfixateăpeăconsoleăşiăconsoleleăs ăfieăprinseărigidăînăperete 
- sifoaneleăobiectelorăs ăasigureăscurgereănormal  
- bateriileăs ăasigureăunăjetăcontinuuădeăap ,ăînchidereăperfect ăşiămanevrareăuşoar  
- robineteleădeăînchidereăs ăfieăuşorăaccesibile 
- verificareaăetanş riiăsifoanelorădeăpardoseal ăseăvaăfaceăcirculândăprinăeleăap ătimpă

deă24ădeăoreă,ădup ăcareătimpădeă3ăzileăseăvorăurm riăeventualeleăinfiltra ii 
 
Verific riădeăefectuatălaărecep iaăpreliminar ă(Că56-26) 
Verific rileă deă calitateă laă recep iaă preliminar ă voră fiă efectuateă deă c treă comisiaă deă

recep ieănumit ăînăacestăscop,ăcareăvaălucraăînăconformitateăcuă„Regulamentulădeăefectuareă
a recep ieiăobiectelorădeăinvesti ii”. 

Seăvorăefectuaăurm toareleăverific ri: 
 calitateaăobiectelorăsanitareăşiăaămaterialelorăutilizate 
 coresponden aă lucr riloră cuă prevederileă dină proiect,ă standardeă şiă alteă prescrip iiă

oficiale 
 aspectulăşiăcalitateaălucr rilor 
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 condi iileădeărezisten ,ăetanşeitateăşiădeăfunc ionareăaăinstala iilor 
Acesteă verific riă seă voră efectuaă scriptică şiă direct,ă seă vaă verificaă deă asemeneaă

existen aăproceselorăverbaleădeăverificareăaălucr rilorăpeăfaze. 
Toate probele enumerate în procesele verbaleă voră r mâneă laă beneficiară pentruă

cartea constructorului. 
 

7. M SUR TOAREăŞIăDECONTARE 
 

Unit ileă deă m sur ă pentruă decontareaă lucr riloră suntă celeă indicateă înă listeleă deă
lucr ri. 

 
 CONDI IIăDEăPROTEC IAăMUNCIIăPREVENIREAăŞIăSTINGEREAăINCENDIILOR 
 
 Pentru creareaăînătimpulăexecu ieiăşiăînăexploatareăaăcondi iilorădeăprotec ieăaămuncii,ă
deăprevenireăşiăstingereăaăincendiilorăseăvorărespectaăprevederileăurm toarelorănorme: 

 Normeărepublicaneădeăprotec ieăaămuncii,ăaprobateădeăMinisterulăMunciiăşiăMinisterulă
S n t iiănr.34/1975ăşiă60/1975 

 Normeă deă protec ieă aă munciiă (construc ii-montaj) aprobate de M.C.Ind.cu Ordinul 
nr.7/1970 

 Normeă generaleă deă protec ieă împotrivaă incendiiloră laă proiectareaă şiă realizareaă
construc iilorăşiăinstala iilorăaprobateăcuăDecretulănr.290/1977 

 Normeătehniceădeăproiectareăşiărealizareăaăconstruc iilorăprivindăprotec iaălaăac iuneaă
focului Indicativ P 118-2013 

 Normeă deă prevenireă şiă stingereă aă incendiilor,ă aprobateă deăM.C.Ind.cuă Ordinulă nr.ă
18N/1976 

 Prescrip iiăpreventiveăcontraăaccidentelorăaleăAsocia ieiăProfesionaleăşiăaleăInspec ieiă
deăProtec iaăMuncii 

 Normeăspecificeădeăsecuritateăaămunciiăpentruălucr rileădeăinstala iiătehnico-sanitare 
şiădeăînc lzireănr.28/96 
 
 
Enumer rileănuăsuntălimitative,ăbeneficiarulăşiăconstructorulălucr rilorăavândăobliga iaă

deă aă luaă toateă m surileă impuseă şiă propriiă pentruă evitareaă accidenteloră deă munc ă şiă aă
izbucniriiăincendiilorăînătimpulăexecu ieiăşiăaăexploat riiăobiectivului. 
 
 
 
 
                                                                                               Întocmit, 

                                ing. Begov Francisc 
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BREVIAR DE CALCUL 
 

 
Iă.INASTALATIIăDEăAP ăRECE 
 
Debitul simultan 

 
Debitulăsimultanădeăap ăseăstabileşteăconformăSTASă1478ăcuăformula: 

 
  qc ţă0,27ă√ăE 

 

Nr.crt Denumire obiect qs 

(l/s) 
Nr.obiec

t 
Echivalent 

obiect Total 
1 Lavoar Dn15 0,07 6 0,35 2,1 
2 Vas closet Dn10 0,10 8 0,50 4 
3 Pisoar Dn10 0,035 4 0,17 0,68 

ΣăEă 6,78 
 

a)ăDebitulăsimultanădeăap ăreceămenajer  
 
q a.r. C  ţă0,27ă√6,78ăţă0,70ăl/s 
 

 
II. INSTALATII DE CANALIZARE 
 

Debitulădeăcalculăpentruăcanalizareămenajer  seădetermin ăconformăSTASă1846/90ăcuă
formula: 

 Qu = Qs x Qs max  
 

În care  Qs ţădebitulăcorespunz torăsumeiăechivalen ilorădeădebităpentruă
scurgere al obiectelor sanitare  

   Qs max  = debitul specific cu valoarea cea mai mare 
 

Qs ţă0,28ă√E 
Nr. 
crt 

Denumire obiect 
qs 

(l/s) 
Nr. 

obiect 
Echivalent 

obiect Total 
1 Lavoar 0,17 6 0,50 3 

2 
Closet cu rezervor de 
semiîn l ime 

2,00 8 6,00 48 

3 Pisoar  1,15 4 3,50 14 
ΣăEă 70 
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Qs  ţă0,28ă√ă62ăţă2,20 l/s 
Qu = 2,20 + 2,00 = 4,20  l/s 

 
                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit, 
   Ing. Begov Francisc 
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PROGRAMăăDEăCONTROLăALăCALIT II 
 
În calitate de beneficiar:  - reprezentat prin ................................................................ 

În calitate de proiectant:  - reprezentat prin ................................................................. 

În calitate de executant:   - reprezentat prină………………………………………… 

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, H.G.R. nr. 766/1997, H.G.R. nr. 456/1994, 
republicat ăînătemeiulăart.ăIIădinăH.G.R.ănr.ă70/1996,ăH.G.R.ănr.ă272/1994,ăH.G.R.ănr.ă
273/1994ăşiăaltorăacteănormativeăînăvigoare. 
Stabilesc de comun acordăprezentulăprogramăpentruăcontrolulăcalit iiălucr rilorădeă
construc ii: 

Nr. 
crt. 

Lucr riăceăseăcontroleaz ,ăseăverific ăsauăseă
recep ioneaz ăăcalitativăşiăpentruăcareă
trebuiesc întocmite documente scrise 

Documentul 
scris 

Cine 
întocmeşteăşiă
semneaz  

Nr. şiădataă
actului încheiat 

1 2 3 4 5 
1 Predare / primire  amplasament PV B, E, P  
2 Verificarea calitatii si corespondentei cu 

proiectul a produselor si materialelor utilizate 
PV B, E  

3 Verificarea traseelor conductelor  PV B, E, P  
4 Verificarea pantelor conductelor de scurgere 

şiămontajulăobiectelorăsanitare 
PV B, E  

5 Probaă etanşeitateă şiă deă func ionareă aă
instala iilorădeăap ărece  

PV               B, E, P  

6 Probaălaăumplereăaăinstala ieiădeăscurgere PV B, E, P  
7 Verificareaăcalit ii lucr rilorădeăizola iiătermiceă

şiăanticorozive 
PV B, E  

8 Verificareaă coresponden eiă lucr riloră cuă
prevederileădinăproiect,ăstandardeăşiănormativeă
în vigoare 

PV B, E  

9 Recep iaălucr rilor PV B, E, P  
PV – proces verbal    PVT – proces verbal de trasare 
PVRC – procesăverbalădeărecep ieăcalitativ ă               CRM – caietăeviden ăpentruărecep iaămaterialelor 
PVLA- procesăverbalădeălucr riăascunseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPVRă- procesăverbalădeărecep ieăcalitativ  
 
I – Inspec iaăînăConstruc ii   B – Beneficiar 
E – Executant      P – proiectant 

BENEFICIAR,  PROIECTANT,  EXECUTANT, 
 

NOT : 
 Coloanaă5ăseăcompleteaz ălaădataăîncheieriiăactuluiăprev zutăînăcoloanaă2; 
 Executantulăvaăanun aăînăscrisăceilal iăfactoriăinteresa iăpentruăparticipareaăcuăminimă3ă

zile înainteaădateiălaăcareăurmeaz ăaăseăfaceăverificarea; 
 Laă recep iaăobiectului,ăunăexemplarădinăprezentulăprogramăcompletatăseăvaăanexaă laă

carteaăconstruc iei. 
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LISTAăCANTIT ILORăDEăLUCR RIă 

1-instala iiăsanitareăinterioare 
 

Nr. 
crt 

Cod articol Denumire articol U.M. Cant. 

INSTALA IIăSANITAREăinterioareădinăGRUPULăSANITAR 

1 
SA01B1/ 

asim 
eav ăPPRăinst.sanitareăD20x2,8mm m 30 

1 YC01M 
Procurareă eav ăPPRă20x2,8mm 
2,5lei/m    

lei  

2 
SA01C1/ 

asim 
eav ăPPRăinst.ăSanit.ăD25x3,5mm m 30 

2 YC01M 
Procurareă eav ăPPRă25x3,5mm 
3,5lei/m 

lei  

3 
IC34B1 
(asim) 

Montare fitinguri ppr (coturi, teuri, mufe 
etc)D20mm 

buc 52 

3 YC01M 

Procurareăfitinguriă eav ăPPRăD20mm 
-mufa sud.20mm              -10buc; 
-cot sudura 20mm      -6buc, 
-teu egal sud.D20mm   16buc- 
-mufa /FI D20mm        -20buc 

lei  

4 IC34C1/asim 
Montare fitinguri ppr (coturi, teuri, mufe 
etc)D25mm 

buc 34 

4 YC01M 

Procurareăfitinguriă eav ăPPRăD25mm 
-mufa sud.D25mm              -10buc; 
-cot sudura D25mm            -6buc, 
-teu egal sud.D25mm         -10buc, 
-reductie D25-D20mm        -8buc 

lei  

5 IC05D1 
RobinetăsfericăcuămufeăØă3/4” 

buc 2 

6 SB16B1 
(asim) 

eav ădinăpolipropilen ădeăscurgereăø40 ml 5 

6 YC01M Procurareă eav ăPPăø40 lei  

7 
SB16C1 
(asim) 

 
eav ădinăpolipropilen ădeăscurgereăø50 ml 25 

7 YC01M Procurareă eav ăPPăø50 lei  

8 SB16E1 
(asim) 

eav ădinăpolipropilen ădeăscurgereăø110 ml 12 

8 YC01M Procurareă eav ăPPăø110 lei  

9 
SB16G1 
(asim) 

eav ădinăpolipropilen ădeăscurgereăø160 ml 6 

9 YC01M Procurareă eav ăPPăø160 lei  
10 SB17B1-asim Cot PP Dn40 -45grd buc 8 
10 YC01M Procurare cot PP Dn40 lei  
11 SB17C1-asim Cot PP Dn50-45grd buc 12 
11 YC01M Procurare cot PP Dn50 lei  
12 SB17E1-asim Cot PP Dn110-45grd buc 16 
12 YC01M Procurare cot PP Dn110 lei  

13 
SB19A1 
(asim.) 

Ramifica ieăegal ăPPă50 buc 8 
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13 YC01M 
Procurareăramifica ieăegal ăPPă50 
 

lei  

14 
SB19C1 
(asim.) 

Ramifica ieăPPă110/45º buc 13 

14 YC01M 

Procurare materiale: 
-ramifica ieăPPă110/110/ă45º-6buc 
-ramificatie PP 110/50/45grd-3buc 
-ramificatie PP 160/50/45grd -2buc 
-ramificatie PP 160/110/45grd-2buc 

lei  

15 
SB22C1 
(asim.) 

Reduc ieăPPă50/40 buc 12 

15 YC01M Procurareăreduc ieăPPă50/40 lei  

16 
SB22F1 
(asim.) 

Reduc ieăPPă110/50 buc 3 

16 YC01M Procurareăreduc ieăPPă110/50-3buc lei  

17 
SB17E1 
(asim.) 

Cot PP 110, 90º buc 8 

17 YC01M Procurare cot PP 110, 90º-buc.8 lei  

18 SB51A1 
Br riăpentruăconducteleădinăPPăpentruă
canalizare 

kg 12 

19 
IZH21A1 

(asim) 

Izolarea conductelor de ap ăcald ăşiăap ărececu 
tuburiădinăspum ăpoliuretanic ădeăă6  mm 
grosime 

mp 5 

19 YC01M 
Procurareătuburiădinăspum ăpoliuretanic  
tubădinăspum ăpoliuretanic ăØ20– 30 m 
tubădinăspum ăpoliuretanic ăØ25ă– 30 m 

lei  

20 SC07E1  
Lavoarădinăpor elanăcuăpicior,ămontatăpeă
piedestal 

buc 6 

20 SC13A1  Vasădeăclosetădinăpor elan buc 8 

21 SC16F1 
Rezervorădeăap ădeăsemiîn l imeădin material 
plastic complet echipat 

buc 8 

22 SC18A5 Ram ăpentruăvasădinăplastic buc 8 
23 SC22C1 Pisoarădinăpor elanăsanitar buc 4 

24 
SC31A1/ 

30631433300 
Ventil scurgere lavoar buc 6 

25 SC19A1 Sifonăălavoarăø1ă¼” buc 6 
26 SD12A1 Robinetăcol arăsubălavoar øă½” buc 20 

27 
SD05A1/ 
4201743 

Robinet de spalare sub presiune pentru pisoar 
 

buc 4 

28 SB44B1 
Sifon de pardosea din PVC din capac din INOX 
Dn50mm 

buc 2 

28 YC01M 
Procurareăsifonădeăpardoseal ădinăPVCăDn 50 
mm 

lei  

29 SC25A1 Etajer ădinăpor elan buc 6 
30 SC24A4 Portprosop nichelat L=600 mm buc 6 
31 SC26A1 Oglind ăsanitar  buc 6 
32 SC28B1 S punier ădinăpor elanăsanitar buc 6 
33 SC29A1  Cuier nichelat buc 6 
34 SC30A1  Suport hârtie nichelat buc 8 
35 SD06A1 Baterieăamestec toare lavoar buc 4 
35 YC01M Procurareăbaterieăamestec toareălavoară lei  
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monocomand ă-4buc 

36 TSA02F1 
S p tur ămanual ăînăterenătare 
15mx0,8mx1,2m=14,4mc 
                          Total=15 

mc 15 

37 TSD01C1 Împr ştiereaămanual ăaăp mântuluiă mc 15 
38 TSD04A1 Compactareămanual  mc 15 

40 ACE08A1 
Umplutur ădeănisipă10ăcm 
15x0,8mx0,2m=2,4mc 
                   Total=2,5mc 

mc 2,5 

41 TRA02A20 
Transport cu atocamionul d=20km a materialelor 
, tevilor , aparatelor de sudura  
 

to 5 

 
 

       
                       2  -Instala iiăexterioareădeăalimentareăcuăapa- 
     

Nr. 
crt 

Cod articol Denumire articol U.M. Cant. 

RACORDăăDEăAP ăăINCINT -la CT+WC 

1 TSA02F1 
S p tur ămanual ăînăterenătare 
10mx0,6mx1,2m=7,2mc mc 7,2 

2 TSD01C1 Împr ştiereaămanual ăaăp mântuluiă mc 7,2 
3 TSD04A1 Compactareămanual  mc 7,2 

4 ACE08A1 
Umplutur ădeănisipă10ăcm 
0,6x0,1x10=0,6mc 

mc 0,6 

5 
ACA10A2 

(asim) 
eav ădinăpolietilen ădeăînalt ădensitateăPE-

ID80 Dn 32 mm Pn 6  bar 
ml 15 

5 YC01M 

Procurareă eav ăPE-ID80 Dn 32 mm 
(10lei/m)  
-mufe rapide Dn32mm  (15lei/buc) 2buc 
-camin racord din PVC ,la conducta 
existent Dn315mm-1buc, 
-robinet trecere Dn11/4 in -2buc, 
-niplu 11/4in Zn -2buc , 
-racord olandez 11/4in Zn -2buc. 

lei  

6 TRA02A20 
Transport cu atocamionul d=20km a materialelor 
, tevilor , aparatelor de sudura  
 

to 1,0 

     
 

 
                3-Instalațiiădeăcanalizareămenajer ăexterioar - 
 

Nr. 
crt 

Cod articol Denumire articol U.M. Cant. 

RACORDăăCANALIZAREăMANAJERAăăINCINT  

1 TSA02F1 
S p tur ămanual ăînăterenătare 
15mx0,8mx1,2m=14,4mc 
                          Total=15 

mc 15 
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2 TSD01C1 Împr ştiereaămanual ăaăp mântuluiă mc 15 
3 TSD04A1 Compactareămanual  mc 15 

4 ACE08A1 
Umplutur ădeănisipă10ăcm 
15x0,8mx0,2m=2,4mc 
                   Total=2,5mc 

mc 2,5 

8 ACA11D2 Montată eav ădinăPVCăpentruăscurgere ø160 ml 15 

8 YC01M 
Procurareă eav ădinăPVCăpentruăscurgereăø160 
(20lei/m) 

lei  

9 
ACD20A1 

(asim) 
Camin vizitare prefabricat PVC  buc 1 

9 YC01M 

Procurareăc mineădeăvizitare 
-c minăvizitareă-D315mm -intrae iesire 
160/160mm+tub telescopic+capac fonta-1buc 
(860lei) 

lei  

10 TRA02A20 
Transport cu atocamionul d=20km a materialelor 
, tevilor , aparatelor de sudura  
 

to 1,0 

     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
              Intocmit 
         ing. BEGOV FRANCISC 
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