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CAIET DE SARCINI 

 
I.ăDEMOL RIăŞIăDESFACERIăLAăÎNVELITORIăPEăACOPERIŞURIăTIPăŞARPANT ,ăDINă

IGL ,ăTABL ăPLAN ăŞIăAZBOCIMENT 
 

Acesteălucr riăseărefera laădesfacereaăpar ial ăsauătotal ăaăacoperişuluiătipăşarpant ăcareăpoateă
consta în: 
-   demontareaăjgheaburilorăşiăburlanelor; 
-   desfacereaăstreaşineiăînfundateădeăscânduriădeăr şinoaseăgeluiteăcuărecuperareaămaterialului; 
-   demontarea lucarnelor; 
-   desfacerea învelitorilor. 
 

1.ăGENERALIT TI 
 

a. Obiect 

Prinădemolareaăpar ial ăsauătotal ăaăînvelitorilorăşiăacoperişurilorăseăurm reşte: 
 recuperarea,ă recondi ionarea,ă prelucrareaă şiă gestionareaă înă condi iileă stabiliteă deă lege,ă aă

resurselor materiale rezultate; 
 reintegrareaă ă ă înă ă ă natur ă ă ă aă ă ă materialeloră ă ă nerecuperabileă ă ă asigurându-se   securitatea   

maxim ăăăaăpersonaluluiădeăexecu ieăaălucr rilor. 
Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului. având la baza o justificare 

economic . 
 
b. Domeniu de aplicare 

Prevederileăprezentuluiăcaietădeăsarciniăseăaplic ălaăexecu iaădemol rilorăpar ialeăsauătotaleăaă
învelitorilorăşiăacoperişuriloră- şarpanteădeăcl diriăcuădestina ieăsocială- cultural . 

 
c. Condiţii de utilizare 

1. Prezentul caiet de sarciniăurmeaz ăaăfiăluatăînăconsidera ieăînătoateăcazurileăînăinterven iileă
laă învelitoriă şiă acoperişuriă tipă şarpant ăpentruăcareăauă fostăautorizateă lucr riădeă interven ieădeăc treă
autorit ileăpubliceălocale. 

2.ă Proiectulă dup ă careă seă realizeaz ă postutilizareaă trebuieă s ă in ă seamaă deă categoriileă şiă
claseleădeăimportan ăînăconstruc ii.ă 

 
d. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile la învelitori şi acoperişuri 
1.ăObliga iileăşiăr spunderileăprivindăinterven iileă ă laăînvelitoriăşiă ăacoperişuriă ăsuntăcuprinse  

înă"Regulamentulă ă ăprivindă ă ăurm rireaă ă ăcomport riiă ă ă înă ă ăexploatare.ă Interven iileă ă ă înă ă ă timpă ă ăşiăăă
postutilizareaă construc iilor",ă anexaă 3ă laă H.G.ă nr.ă 2618/8.VI.ă 1994,ă precumă şiă înă Legeaă 10/1995ă
privindăcalitateaăînăconstruc ii. 

2.ăObliga iiăşiăr spunderiăaleăexecutan ilor: 
 începereaă execu ieiă lucr rilorădeădemolareănumaiăpeăbazaădocumenta ieiă tehnice,ă func ieădeă

categoriaădeăimportan ăaăconstruc iei; 
 respectareaăprevederilorădinădocumenta iaătehnicaăaferent ; 
 organizareădeăşantierăcorespunz toareăanverguriiălucr rii; 
 realizareaăcondi iilorădeăcalitateăprev zuteăînădocumenta iaătehnic ; 
 instruireaăpersonaluluiăasupraăprocesuluiătehnologic,ăasupraăsuccesiuniiăfazelorăşiăopera iiloră

şiăaăm surilorădeăprotec iaămuncii; 
 luareaămasurilorădeăprotec ieăa vecin t ilorăprinăevitareaădeătransmitereăaăvibra iilorăputerniceă

sauă aă şocurilor,ă prină degaj riămariă deă praf,ă precumă şiă prină asigurareaă acceseloră necesareă laă
acesteăvecin t i;ăm suriădeăprotec ieăaăcircula ieiăşiăaămediuluiăînconjur tor. 
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2. PRINCIPII ŞIăREGULIăPRIVINDăDESFACEREAăÎNVELITORILORăPENTRUă
ŞARPANTE 

 
Acesteaăseărefer ălaădesfacereaăpar ial ăsauătotal ăaăacoperişuluiătipăşarpant .ăSuntăprezentateă

înăcontinuareăcâtevaăreguliăgeneraleădup ăcumăurmeaz : 
1.ă Demolareaă învelitorilor,ă accesoriiloră şiă şarpanteloră seă vaă faceă conformă prevederiloră dină

documenta iaădeăspecialitateăşiăaăsolu iilorăcadruăspecifice. 
2.ăDemontareaăînvelitorilorăseăvaăefectuaădeăregul ădup ădezechipareaăpodului,ăcareăcuprindeă

urm toareleăfaze: 
 încetareaăactivit ilorădinăinteriorulăconstruc ieiăşiăanume,ăspa iulăfolosităsubăpod; 
 suspendareaă utilit iloră careă împiedic ă bunaă desf şurareă aă interven ieiă (ex.:ă fireleă deă înalt ă

tensiune, firele de telefon etc.); 
 asigurareaăcontinuit iiăinstala iilorătehnico-edilitareăpentruăvecin t i,ădac ăesteăcazul; 
 evacuareaă inventaruluiă mobilă (obiecteă deă inventar,ă mobilier,ă echipamenteă etc.),ă dină spa iulă

imediat inferior podului. 
3.ăDemontareaăînvelitorilorăşiăşarpanteiăseăvaărealizaăf r ăaăafectaărezisten aăconstruc ieiăşiăaă

periclita continuarea demol rii. 
Pentruăaăseăevitaăaccidenteleădeămunc ,ănuătrebuieăs ăseăîntreprind ăniciăoăac iuneădeădemolareă

f r ă expertizaă structuriiă cl dirii,ă inându-seă seamaă şiă deă aglomerareaă materialeloră dină demol riă peă
suprafe eămici;ăacoloăundeăesteăcazulăseăvorădaăsolu iiăpentruăsprijiniri. 

Înăcazulăînăcareăînvelitoareaăareăcoteădiferiteăseăîncepeăîntotdeaunaădeălaăcotaăceaămaiăînalt . 
4.ă Demontareaă seă vaă efectuaă respectândă ordineaă logicaă aă opera iilor,ă pornindă deă laă parteaă

superioar ăsauăcoamaăc treăstreaşin ,ăîncepând cu demontarea accesoriilor, continuând cu învelitorile 
propriu-zise,ă dinspreă exterioră c treă interiorulă construc ieiă apoiă aă luminatoarelor,ă tabacherelor,ă
lucarnelorăşiăîncheindăcuăşarpanta. 

5.ăLaăefectuareaălucr rilorădeădemolareăseăvaăaveaăînăvedereărespectarea normelor de tehnica 
securit iiăşiăprotec iaămuncii,ăprev zuteăînădocumenta ie. 

6.ăÎnvelitoarea,ăfiindăunăelementăalăconstruc ieiădeosebitădeăexpusălaănumeroaseăsolicit ri,ăseă
va analiza starea de uzura a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru în vederea 
recuper rii,ărecondi ion riiăşiăreutiliz riiătotaleăsauăpar iale. 

7.ă Seă ă ă interziceă ă ă supraînc rcareaă ă planşeuluiă ă ă deă ă ă subă ă ă învelitoareă ă ă prină ă aglomerareaăăă
materialelor demontate. 

8.ăăTransportulăşiăevacuareaămaterialelor demontateădinăşiădeăpeăacoperişăseăvaărealizaăastfelă
caăs ănuăseăproduc ădegradareaălor,ăutilizândăpentruăacesteaăjgheaburi,ăpalete,ăcontainere,ăprecumăşiă
dispozitiveăşiăutilajeăcorespunz toare. 

9.ă Materialeleă recuperateă dină acoperişă seă sorteaz ,ă recondi ioneaz ă şiă seă depoziteaz ă
corespunz tor. 

3.ăăăM SURIăŞIăREGULIăDEăPROTEC IAăMUNCII 
 

1.ă Laă organizareaă şantiereloră pentruă demolareaă diverseloră tipuriă deă învelitori,ă caă şiă laă
executareaă opera iuniloră deă demolareă şiă evacuareaă dină şantieră aă materialeloră rezultateă seă vaă ineă
seamaădeăurm toarele: 
-   Normeărepublicaneădeăprotec iaămuncii; 
-   Normeădepartamentaleădeăprotec iaămunciiăinsistându-seăasupraăurm toarelor: 

a. înainteă deă începereaă lucr riloră deă demolareă seă vaă verificaă rezisten aă tuturoră elementeloră
componenteăaleăînvelitorilor:ăferme,ăşarpante,ăc priori,ăastereala,ăşipci,ăetc.; 

b. construc iaă aă c reiă învelitoareă trebuieă s ă fieă demolat ă trebuieă s ă fieă îngr dit ă peă întregă
perimetrul,ălaăoădistan ădeăcelăpu ină2ămădeăaceasta; 

c. se vor fixa pe toate laturile panouriăavertizoareăcaă"seălucreaz ăpeăacoperiş”; 
d. accesulă laă învelitoareă seă vaă faceă peă sc riă sigureă şiă comodă deă urcat;ă seă interziceă blocareaă

acestora cu materiale rezultate din demolare; 
e. platforma pe care se aduc materialele în vederea coborârii lor cu mijloace mecaniceă şiă

manuale,ă trebuieăs ăfieăsolid ăşiăprev zut ăcuăbalustradeăcorespunz toare,ăcareăs ă împiediceă
c dereaămuncitorilorăcâtăşiăaămaterialelorădeălaăîn l ime; 
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f. accesulăpeăplatform ăaămuncitorilorăcareătransport ămaterialeleătrebuieăs ăseăfac ănumaiăprin 
locuri sigure, bine marcate; 

g. dac ă aticeleă teraseloră suntă joaseă esteă necesară s ă seă construiasc ă parapeteă careă s ă împiediceă
c dereaămuncitorilorădeălaăîn l ime; 

h. laă învelitorileădină igl ,ă tabl ăzincat ăplan ăseărecomand ăcaădemontareaăacestoraăs ăseă fac ă
prinăpodăcândărezisten aăacestuiaăoăpermite,ăînăspecialăcândăînvelitoareaănuăesteăprev zut ăcuă
astereal ; 

i. laă interven iileă laă învelitorileă deă azbocimentă seă recomand ă folosireaă echipamentuluiă deă
protec ieăaăc ilorărespiratorii; 

j. esteă interzis ăexecutareaă lucr rilorădeădemolareă aă învelitorilorăpeă timpădeăcea ădeas ,ă cândă
esteăpolei,ăvântăputernic,ăploiătoren ialeăsauăninsoriăabundente; 

k. esteăinterzis ăsta ionareaăsauăcircula iaămuncitorilorăpeăînvelitorileăcareănuăsuntăprev zuteăcuă
un suport robust (astereala sauăbeton);ănuăesteăpermis ădepozitareaăexcesiv ăaămaterialelorăpeă
învelitoare;ătrebuieăs ăseăconstruiasc ăplatformeăspecialeăcareăs ărezisteăînc rc riiăcuămaterialeă
demolateăşiăcareăs ăîmpiediceăalunecareaăacestora; 

l. demolarea elementelor de învelitoare montateăpeăşipciă trebuieăs ă seă fac ănumaiădeăpeăsc riă
specialăamenajateăşiăbineăancorate,ăfunc ieădeădateleăfiec ruiătipădeăînvelitoare;ăpentruăaceasta,ă
executantulătrebuieăs ădeaădetaliiădeăexecu ieăşiădeăfixareăprinăproiectulădeăorganizare; 

m. muncitorii trebuieă s ă poarteă c ştiă deă protec ieă legateă subă b rbie,ă centuriă deă siguran ă şiă
înc l minteăcareăs ăîmpiediceăalunecareaăacestora; 

n. nuă esteă permis ă aruncareaă deă peă acoperişă aă sculeloră şiă materialelor;ă zilnic,ă laă terminareaă
lucruluiă peă acoperişă trebuieă saă seă evacuezeă dină şantieră toateă materialeleă rezultateă dină
demolare; 

o. demontareaă jgheaburiloră şiă burlaneloră trebuieă s ă seă fac ă deă peă oă schel ă suspendat ă bineă
ancorataădeăp r ileăsolideăaleăconstruc iei; 

p. suntăinterziseăs riturileădeălaăoriceăîn l imeăatâtăpeăînvelitoareăcâtăşiăpeăpodinileădeăcircula ie.ă 
M surileădeămaiăsusănuăsuntălimitative,ăorganizatoriiătrebuindăs ăiaăoriceăm sur ănecesar ăpentruăaă
preveni accidentele. 

 
4.ăăăM SURIăŞIăREGULIăDEăPROTEC IEăLAăAC IUNEAăFOCULUI 

 
1.ăNormeleădeăprotec ieăîmpotrivaăincendiilorăprivindăinterven iileălaăînvelitoriăşiăacoperişuriă

seă stabilescă înă func ieă deă categoriaă deă pericolă deă incendiuă aă proceseloră tehnologice,ă deă gradulă deă
rezisten ă laă focă ală elementeloră deă construc ie,ă precumă şiă deă sarcinaă termic ă aă materialeloră şiă
substan eloră combustibileă utilizate,ă prelucrate,ă manipulateă sauă depozitate,ă definiteă conformă
reglement rilorătehniceăC300ă-94. 

2.ă Organizareaă activit iiă deă prevenireă şiă stingereă aă incendiiloră precumă şiă aă evacu riiă
persoanelorăşiăbunurilorăînăcazădeăincendiu,ăvizeaz ăînăprincipal: 

a. stabilireaăînăinstruc iunileăădeălucru,ăăăaămoduluiădeăoperareăprecumăşiăaăregulilor,ăm surilorădeă
prevenireăşiăstingereăaăincendiilorăceătrebuieărespectateăînătimpulăexecut riiălucr rilor; 

b. stabilireaă moduluiă şiă aă planuluiă deă depozitareă aă materialeloră şiă bunuriloră cuă pericolă deă
incendiu sau explozie; 

c. dotareaăloculuiădeămunc ăcuămijloaceădeăprevenireăşiăstingereăaăincendiilorănecesareăconformă
normelor,ă amplasareaă corespunz toareă aă acestoraă şiă între inereaă înă perfect ă stareă deă
func ionare; 

d. organizareaăalarm rii,ăalert riiăşiăaăinterven ieiăpentruăstingereaăincendiilorălaăloculădeămunc ă
precumăşiăconstituireaăechipelorădeăinterven ieăşiăaăatribu iilorăconcrete; 

e. organizareaă ă evacu riiă persoaneloră şiă aă bunuriloră înă cază deă incendiuă precumă şi întocmirea 
planurilor de evacuare; 

f. întocmireaăipotezelorăşiăschemelorădeăăinterven ieăpentruăstingereaăincendiilorălaăinstala iileăcuă
pericol deosebit; 

g. marcareaă cuă inscrip iiă şiă indicatoareă deă securitateă şiă expunereaă materialeloră deă propagand ă
împotriva incendiilor. 
3.ăÎnainteaăînceperiiăprocesuluiătehnologicădeădemontare,ămuncitoriiătrebuieăs ăfieăinstrui iăs ă
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respecteăregulileădeăpaz ăîmpotrivaăincendiilor. 
4.ăDeăasemeneaămuncitoriiătrebuieăs ăcunoasc ăcareăsuntăc ileădeăevacuareăînăcazădeăincendiu,ă

acesteaătrebuieămarcateăcorespunz torăprinăpanouriăvizibile. 
5.ă Sc rileă deă evacuareă aleă teraseloră şiă poduriloră trebuieă s ă aib ă protec iiă corespunz toareă

împotrivaăpropag riiăfumuluiăşiăfoculuiăşiăs ăasigureăieşireaăpersoanelorălaănivelulăterenului. 
6. Pe timpulă lucruluiă seăvoră respectaă întocmaiă instruc iunileă tehniceăprivindă tehnologiileădeă

demolare,ăprecumăşiănormeleădeăprevenireăaăincendiilor. 
7. La terminarea lucrului se va asigura: 

a. întrerupereaăiluminatuluiăelectric,ăcuăexcep iaăceluiădeăsiguran ;ă 
b. evacuareaădinăincint ăaădeşeurilorăreziduurilorăşiăaăaltorămaterialeăcombustibile; 
c. înl turareaătuturorăsurselorăcuăfocădeschis; 
d. evacuareaămaterialelorădinăspa iileădeăsiguran ădintreăconstruc ieăşiăinstala ii. 

8. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitateăexecutateăşiămontateăconform 
standardelorăSTASă297/1ăşiăSTASă297/ă2. 

9.ăMontareaăşiădemontareaăconstruc iilorăprovizoriiăpentruăorganizareaădeăşantierăseăvaăfaceă
conform proiectelor de organizare. 

10.ă Depozitareaă subansambleloră şiă aă materialeloră rezultate din procesele de demontare, 
transportulăacestoraăpeăaltăamplasamentăseăvaăfaceă înă raportăcuăcomportareaă laă focăaăacestoraăşiăcuă
condi iaădeăaănuăblocaăc ileădeăaccesăpentruăap ,ămijloaceleădeăstingereăşiăspatiileădeăsiguran ădintreă
cl diri. 

11. Ordineaă opera iiloră deă demontareă seă vaă stabiliă înă conformitateă cuă caracteristicileă
construc iilorărespective,ăastfelăîncâtăopera iileădeăt iereăsauăsudareăaăunorăansambluriănedemontabileă
s ănuăcreezeăpericolulădeăaprindereăaăelementelorăcombustibileăaleăconstruc iei. 

12.ă Seă interziceă lucrulă cuă focă deschisă laă distan eă maiă miciă deă 3ă mă fa ă deă elementeleă sauă
materialeleăcombustibileăPASă(cartonăsauăpânz ăbitumat ,ăpoliester,ălemn,ăetc.)ăf r ăluareaăm suriloră
deăprotec ieăspecificeă(izolare,ăumectare,ăecranare,ăetc.)ăzilnic,ădup ăterminareaăprogramuluiădeălucru,ă
acoperişulă seă cur ă deă resturileă şiă deşeurileă rezultate.ă Materialeleă şiă substan eleă combustibileă seă
depoziteaz ăînălocuriăspecialăamenajate,ăf r ăpericolădeăproducereăaăincendiilor. 

13.ă Peă timpulă execut riiă lucr riloră laă şarpanteă şiă învelitoriă combustibileă esteă interzisă foculă
deschisă sauă fumatul.ă Suntă exceptateă dispozitiveleă tehnologiceă prev zuteă şiă asigurateă cuă protec iileă
necesare. 

14.ă Laă executareaă lucr riloră laă învelitoriă peă tipă frigurosă seă interziceă cur ireaă deă z pad ă şiă
ghea ăaăacoperişurilorăcuăfocădeschis. 

15.ă Fiecareă şantieră trebuieă s ă fieă echipată cuă ună postă deă incendiu,ă echipată conformă
reglementarilor în  vigoare. 
 

5. LISTA UNOR REGLEMENTARI CONEXE 
 

1. _____ Legea nr. 10 / 1995ăprivindăcalitateaăînăconstruc ii. 

2. C 56-85 
Normativăpentruăverificareaăcalit ii,ărecep iaălucr rilorădeăconstruc iiă
şiăinstala iiăaferente. 

3. NE 005 - 97 
Normativăprivindăpostutilizareaăansamblurilor,ăsubansamblurilorăşiă
elementelor componente aleăconstruc iilor.ăInterven iiălaăînvelitoriăşiă
acoperişuriă(teraseăşiăşarpante). 

4. 
Ordin MLPAT 

nr. 9/N/15.03.93 
Regulamentăprivindăprotec iaăşiăigienaămunciiăînăconstruc ii,ăaprobată
prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993. 

5. 
Anexa 3 la HG 

nr. 26 18/8. VI 94 

Regulamentăprivindăurm rireaăcomport riiăînăexploatare,ă
interven iileăînătimpăşiăpostutilizareaăconstruc iilor,ăanexaănr.ă3ălaă
HG. nr. 2618/08 VI 1994. 

6. — Legea mediului nr. 137 din 1996. 
7. STAS 29 7/1 -88 Culoriăşiăindicatoareădeăsecuritate.ăCondi iiătehniceăgenerale. 
8. STAS 797/7-88 Culoriăşiăindicatoareădeăsecuritate.ăReprezent ri. 
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II.ăDEMONTAREAăŞARPANTELORăDEăLEMN 
 

Acestăcapitolăseărefer ălaădesfacereaăpar ial ăsauătotal ăaăşarpantelorădinălemnăşiăaăelementeloră
componente (inclusiv tencuielileăpeăşipciăşiătrestie,ăpodele,ăgrinziăşiăumpluturaădintreăgrinzi). 

 
1.ăGENERALIT I 
 

1.ă Şarpanteleă deă lemnă suntă ultimulă elementă ală acoperişuluiă careă seă demonteaz ă dup ă
desfacereaăînvelitorii,ăaccesoriilorăşiăluminatoarelor. 

2.ăŞarpantaăreprezint ăelementulădeărezisten ăalăacoperişurilor. 
3.ă Pentruă cl dirileă cuă l imiă miciă sauă cuă ziduriă interioareă ceă potă serviă caă reazemeă pentruă

şarpante,ăseăutilizeaz ăşarpanteădulghereştiăpeăscaune. 
4.ăDemontareaăşarpantelorădulghereştiăpeăscauneăreprezint ăprocesulăinversădeăconstruc ieăală

şarpantei. 
5.ăDemontareaăseăvaăfaceăcuăaten ieăpentruăaăseărecuperaăcâtămaiămultămaterialălemnos. 
6.ăSeăîncepeădesfacereaăşarpanteiăcuăc priorii.ăSeădesfacăîntâiăc prioriiăintermediari,ăcareăsuntă

fixa iăpeăpane.ăSeădecherteaz ăc prioriiăşiăseădesfacăscoabeleădeăfixareăcuăajutorulăr ngii. 
7.ăSeăvaăîncercaărecuperareaăc priorilorăîntregi.ăC prioriiărezulta iădinăprocesulădeădemontareă

seăvorăstrângeăînăleg turiăpotriviteăastfelăîncâtăcoborâreaălaăbazaăcl diriiăs ăseăfac ăînăsiguran . 
8.ăMaterialulălemnosăseăvaăinventaria,ăsortaăşiătransportaălaădepozităpentruăreutilizare. 
9.ăSeădemonteaz ăc prioriiădeăscaun,ăcareăsuntărigidiza iădeăscaunăprinădispunereaăcleştilor.ăSeă

utilizeaz ătesleăpentruăscosăcuieăşiărangaăpentruăscoabe. 
Observa ie:ă seă recomand ă lucrulă peă podineă laă desfacereaă elementeloră aflateă laă în l imeă (înă

cazulăacoperişurilorăcuăpantaămare). 
10.ăSeărigidizeaz ăprovizoriuăpopiiăcuăscânduriăpentruăaăputeaătreceălaădesfacereaăpanelorăînă

condi iiădeăsiguran . 
11. Pentru aceasta seăvorăfolosiăscânduriădeăpeăşantierăcareăvorăfixaăprinăcuieăpopii. 
12.ăDup ăceăpopiiăsuntărigidiza iăsuplimentar,ăseădemonteaz ăcontrafişeleăcareăfixeaz ăpaneleă

de popi. 
13.ăMaterialulălemnosărezultatădinădesfacereaăşarpanteiăseăcoboar ăbucat ăcuăbucat ,ăcând este 

cazul,ă sauă înă leg turiă cuă ajutorulă frânghieiă şiă scripetelui,ă evitândă aglomerareaă spa iuluiă deă lucruă şiă
supraînc rcareaăpodului. 

14.ă Ordineaă opera iiloră deă demontareă seă vaă stabiliă înă conformitateă cuă caracteristicileă
construc iilorărespectiveăastfel încâtăopera iileădeăt iereăsauăsudareăaăunorăansambluriănedemontabileă
s ănuăcreezeăpericolulădeăaprindereăaăelementelorăcombustibileăaleăconstruc iei. 

15.ă Seă interziceă lucrulă cuă focă deschisă laă distan eă maiă miciă deă 3ă mă fa ă deă elementeleă sauă
materialele combustibileăPASă(cartonăsauăpânz ăbitumat ,ăpoliester,ălemnăetc.)ăf r ăluareaăm suriloră
deăprotec ieăspecificeă(izolare,ăumectare,ăecranareăetc.).ăZilnic,ădup ăterminareaăprogramuluiădeălucruă
acoperişulă seă cur ă deă resturileă şiă deşeurileă rezultate.ă Materialeleă şiă substan eleă combustibileă seă
depoziteaz ăînălocuriăspecialăamenajate,ăf r ăpericolădeăproducereăaăincendiilor. 

16.ă Peă timpulă execut riiă lucr riloră laă şarpanteă şiă învelitoriă combustibileă esteă interzisă foculă
deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitiveleă tehnologiceă prev zuteă şiă asigurateă cuă protec iileă
necesare. 

17.ăLaăexecutareaălucr riloră laăînvelitoriăpeătimpăfrigurosăseăinterziceăcur ireaădeăz pad ăşiă
ghea ăaăacoperişurilorăcuăfocădeschis. 
 

2.ăLISTAăREGLEMENT RILORăCONEXE 
 

1 _____ Legea nr. 10ă/1995ăprivindăcalitateaăînăconstruc ii. 

2. NE 012-99 
Codădeăpractic ăpentruăexecutareaălucr rilorădinăbeton,ăbetonăarmatăşiă
beton precomprimat. 

3. C. 172-85 
Instruc iuniătehniceăpentruăprindereaăşiămontajulătablelorămetaliceă
profilate la executarea învelitorilorăşiăpere ilor. 
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4 C. 56 - 85 
Normativăpentruăverificareaăcalit iiăşiărecep iaălucr rilorădeăconstruc iiăşiă
instala iiăaferente. 

5. ME 005 -97 
Normativăprivindăpostutilizareaăansamblurilor,ăăăsubansamblurilorăşiă
elementelor componente ale construc iilor.ăInterven iiălaăînvelitoriăşiă
acoperişuriă(teraseăşiăşarpante). 

6 
Ordin MLPAT 

nr. 9/N/15.03.93 
Regulamentăprivindăprotec iaăşiăigienaămunciiăînăconstruc ii,ăaprobatăprină
Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03. 1993. 

7 
Anexa 3 la HG 

nr. 2618/8. VI 94 

Regulamentăprivindăurm rireaăcomport riiăînăexploatare,ăinterven iileăînă
timpăşiăpostutilizareaăconstruc iilor,ăanexaănr.ă3ălaăH.G.ănr.ă2618/08ăVIă
1994. 

8. _____ Legea mediului nr. 137 din 1996. 
9. ST AS 29 7/1 -88 Culoriăşiăindicatoareădeăsecuritate.ăCondi iiătehniceăgenerale. 
10 STAS 297/2-88 Culoriăşiăindicatoareădeăsecuritate.ăReprezent ri. 

 
III.   GARANTIA DE PARTICIPARE 

 
Cantumulăgaran ieiădeăparticipareăesteădeă:ă400 lei 
Perioadaădeăvalabilitateăaăgaran ieiăpentruăparticipareăesteădeă30ăzile. 
Forma de constituire a garanţiei de participare careăvaăfiăacceptat : 
- scrisoareădeăgaran ieăbancar  sau  

•ăChitan ăemis ădeăcaseriaăautorit iiăcontractanteăoriginalăsau 

 •ăOrdinădeăplat ă– confirmatădeăbancaăemitent ă- original.  
Forma de restituire a garanţiei de participare: 
- ofertantuluiăcâştig tor:ăînăcelămultă3ăzileălucr toareădeălaădataăconstituiriiăgaran ieiădeăbun ăexecu ie; 
-  ofertan ilorănecâştig tori:ădup ăsemnareaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ,ădarănuămaiătârziuădeă3ă
zileălucr toareădeălaădataăexpir riiăperioadeiădeăvalabilitateăaăoferteiă 
-  restituireaăgaran ieiădeăparticipareăseăvaăfaceăînăbazaă cereriiădepuseăînăoriginal,ădeăc treăofertant,ălaă
sediulăautorit iiăcontractante cuăprecizareaăvaloriiădeărestituit,ăaăcontuluiăşiăb nciiăsociet ii,ăprecumă
şiăaănum ruluiăşiădenumiriiăprocedurii.ăRestituireaăgaran ieiădeăparticipareăseăfaceăînătermenădeă3ă
(trei)ăzileălucr toareădeălaădataăîndepliniriiăcondi iilorădeărestituireămen ionateălaăalineateleă
precedente. 
Ofertanţii care fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pot constitui garanţia de 
participare la 50% din cuantumul precizat mai sus, dar trebuie să prezinte documentele doveditoare, 
potrivit Ordonanţei nr 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 346/2004, privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, şi anume: 
- declaraţei în c/nformitate cu anexa nr. 1 prevăzuta în Ordonanţa nr. 27/2006. 

Ofertan iiăcareăauăcalitateaădeăIMM,ădac ăachit /constituieăjum tateădinăvaloareaă
gan ieiăde participare, vor transmite o declara ieăprivindăîncadrareaăîn categoria IMM-urilor. 

 
IV. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

 
Ofertantulă trebuieă s ă prezinteă formularulă deă ofert ă financiar ă indicată înă ANEXAă 1,ă careă

reprezint ăelementulăprincipalăalăpropuneriiăfinanciare.         
Pre urileăprezentateăvoră includeă toateăcerin eleădinăcaietulădeăsarcini,ăprecumăsiă toateă taxeleă

legaleăşiăalteăcheltuieliăşiăcomisioaneăcareăvorăfiăangajateădeăofertant.    
Propunereaăfinanciar ăvaăfiăexprimat ăfermăînăLEI,ăconformăformularului. 
Deăasemenea,ăseăvaăataşaăoferteiăprezentateă contractul semnat de operatorul economic, 

declara iaăprivindăcalitateaădeăparticipantălaăprocedur ă(ANEXELEă2ăşiă3)ăşiăcopieădup ă
certificatul de înmatriculare al firmei.  

 
V.ăLOCULăŞIăMODULăDE PREZENTARE A OFERTEI 

 
OFERTAăFINANCIAR ăvaăfiăprezentat ăînăSEAP,ăînăcadrulăcataloguluiăcuălucr ri,ăproduseăşiă
servicii, sub codul CPV 45261000-4, sub denumirea “lucrari reparatii acoperisăocnaămures”.ă
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Detalierea ofertei, respectiv Formularul de la ANEXA 1, Listele cuăcantit ileădeălucr riă
(Anexaă4)ăprecumăşiăcelelalteădocumenteăar tateămaiăsusăseătransmităpeăadresaădeăe-mail 
achizitii@primariaocnamures.ro ,ăsubăaceeaşiădenumireă- “lucrari reparatii acoperis ocna 
mures”. Copiileădup ădocumentele de calificare seătransmităsemnateăşiăştampilateădeăofertant,ă
avândămen iuneaă“conformăcuăoriginalul”.ă 
ATEN IE:ă 
1. PENTRU DETALIEREA OFERTEI (TRANSMIS  PRIN E-MAIL) SE VA TRANSMITE 
DEăC TREăACHIZITORăCONFIRMAREAăDEăPRIMIRE,ăCON INÂNDăNUM RULăŞIă
DATAăÎNREGISTR RIIăOFERTEI.ăORICEăOFERT ăCAREăNUăAREăCONFIRMAREAă
DEăPRIMIREăNUăVAăFIăLUAT ăÎNăCONSIDERARE.ă 
2. VALOARILEăOFERTELORăPREZENTATEăÎNăSEAPăŞIăCELEăTRANSMISE PRIN E-
MAIL TREBUIE SA FIE IDENTICE. OFERTELEăAăC RORăVALOAREăPREZENTAT ă
ÎNăSEAPăDIFER ăDEăCEAăTRANSMIS ăPRINăE-MAIL (detalierea ofertei, respectiv 
FormularulădeălaăANEXAă1,ăListeleăcuăcantit ileădeălucr riă(Anexaă4)ăprecumăşiăcelelalteă
documenteăcareătrebuieăs ăînso easc ăoferta)ăNU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE. 

Data limit ăpentruădepunereaăofertei:ăva fi precizat ă înăanun urileăpostateă înăSEAPăşi pe 
site-ul www.primariaocnamures.ro ,ăsec iuneaăAchizi iiăpublice.  

Ofertantulătrebuieăs ăiaătoateăm surileăastfelăăîncâtăofertaăs ăfieăprimit ăşiăînregistrat ădeăc treă
autoritateaă contractant ă pân ă laădataă limit ăpentruădepunere,ă stabilit ă înă anun ulă sauă înă invita iaădeăă
participare. Oferteleădepuseădupaădataălimit ădeădepunereănuăvorăfiăluateăînăconsiderare. 
 

VI. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 

Ofertaă câştig toare stabilit ă deă c treă comisiaă deă evaluareă vaă fiă ofertaă care,ă înă urmaă aplic riiă
criteriului stabilit prin documentele de atribuire,  areăpre ulăcelămaiăsc zut. 

 
VII.ăGARAN IAăDEăBUN ăEXECU IE : 

 
Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA. 

- Modulădeăconstituireăaăgaran ieiădeăbun ăexecu ie:ăă 
Furnizorulăseăoblig ăs ăconstituieăgaran iaădeăbun ăexecu ieăaăcontractuluiăînăcuantumădeă10%ă

din valoarea contractului. Garan iaădeăbun ăexecu ieăseăconstituie prinăscrisoareădeăgaran ieă
bancar /scrisoareădeălaăoăsocietateădeăasigur riăsauăseăachit ăintegralădeăc treăfurnizor. În acest ultim 
cazăfurnizorulăareăobliga iaădeăaădeschideăunăcontălaădispozi iaăautorit iiăcontractante,ălaăunitateaădeă
trezorerieăaăstatuluiăpeărazaăc reiaăîşiăareăsediul.ă 

Achizitorulăseăoblig ăs ărestituieăgaran iaădeăbun ăexecu ie dup ăcumăurmeaz : 
a)ă70%ădinăvaloareaăgaran iei,ăînătermenădeă14ăzileădeălaădataăîncheieriiăprocesului-verbalădeărecep ieă
laăterminareaălucr rilor,ădac ănuăaăridicatăpân ălaăaceaădat ăpreten iiăasupraăei,ăiarărisculăpentruăviciiă
ascunse este minim;  
b)ărestulădeă30%ădinăvaloareaăgaran iei,ălaăexpirareaăperioadeiădeăgaran ieăaălucr rilorăexecutate,ăpeă
baza procesului-verbalădeărecep ieăfinal . 

 
VIII. DISPOZI IIăFINALE 

 
1. Decontareaăălucr rilor 

Decontarea lucrărilor executate se va face  pe baza situaţiilor de lucrări semnate de executant 
şi beneficiar; 

 

2. Criteriul de atribuire 
        Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. 
 

3. Modalit iăşiăcondi iiădeăplat  
        Plata facturilor se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii şi 
înregistrarea acestora la beneficiar,ădarănumaiădup ăaprobareaăsitua iilorădeălucr ri. 

http://www.primariaocnamures.ro/
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         Pe perioada derulării lucrărilor, ofertantul declarant câştigator este pe deplin responsabil 

de respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a celor privind protecţia mediului şi 
a celor privind situaţiile de urgenţă. 
Solicitările de clarificări vor fi transmise pe adresa achizitii@primariaocnamures.ro, 

răspunsul la acestea fiind prezentat pe site-ul www.primariaocnamures.ro, secţiunea Achiziţii 
publice. 

 

 4. Termenădeăexecu ie 
Termenul de execuţie a lucrărilor este de maxim 2 luni de la primirea ordinului de 

începere a lucrărilor 

 

 5. Termen de garan ie 
Termenul de garanţie a lucrărilor este de minim 36 luni de la semnarea procesului 

verbal la terminarea lucrărilor. 
 

       Cerinţele din caietul de sarcini sunt minime şi nerespectarea acestora în totalitate conduce 
la respingerea ofertei. 

 

       Toate documentele cuprinse în ofertă vor fi prezentate în limba română. 
 

        Nu se acceptă oferte alternative. 
 

         Pe perioada derulării lucrărilor, ofertantul declarant câştigator este pe deplin responsabil 

de respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a celor privind protecţia mediului şi 
a celor privind situaţiile de urgenţă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariaocnamures.ro/

	CAIET DE SARCINI
	I. DEMOLĂRI ŞI DESFACERI LA ÎNVELITORI PE ACOPERIŞURI TIP ŞARPANTĂ, DIN ŢIGLĂ, TABLĂ PLANĂ ŞI AZBOCIMENT
	1. GENERALITĂTI
	2. PRINCIPII ŞI REGULI PRIVIND DESFACEREA ÎNVELITORILOR PENTRU ŞARPANTE
	3.   MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII
	4.   MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIE LA ACŢIUNEA FOCULUI
	II. DEMONTAREA ŞARPANTELOR DE LEMN


