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CAIET DE SARCINI 

 

    Lucrari de igienizare/zugravire-camera serverelor, hol birouri si                    

2 grupuri sanitare 
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Date generale  

Denumirea achiziției: Lucrari de igienizare/zugravire-camera serverelor, hol birouri si 2 grupuri sanitare 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare  

45442100-8 Lucrări de vopsire 

 

Obiectul achiziției îl constituie execuția lucrărilor de igienizare/zugravire in camera serverelor, hol birouri si 2 

grupuri sanitare la Directia Impozite si Taxe Locale sector 5,  sediul din str. Mihail Sebastian nr.23, bloc S13, sector 

5, București.  

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția lucrărilor de igienizare/zugravire. 

 

Domeniul de aplicare  

Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii si se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor de 

igienizare/zugravire in camera serverelor, hol birouri si 2 grupuri sanitare 

Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și 

standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.  

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și 

normativelor din legislația specifică în vigoare. 

Se propune realizarea următoarelor lucrări:  

(i) Lucrări de tencuieli  

(ii) Lucrări de zugrăveli, vopsitorii si montare faianta 

 

(i) Lucrări de tencuieli  

Generalități: Prezentul capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru lucrările de tencuieli noi sau refacerea tencuielilor 

existente, executate pe zidărie de cărămidă şi planşee de beton, inclusiv executarea gletului de var, ipsos sau ipsos-var  

Prevederile prezentului capitol se referă la condițiile, modul de alcătuire și execuție a tencuielilor descrise in paragraful 

următor.  

Standarde şi normative de referință  

NE 001 - 96 Normativ de executare a tencuielilor umede groase sau subțiri .  

C140 - 86 Normativ pentru verificarea calității lucrărilor ;  

STAS 7058-91 Aracet E 50.  

STAS 545/1-80 Ipsos în construcții.  

Materiale și echipamente utilizate  

Mortarele pentru tencuieli au în componență următoarele materiale: - ciment - apă - ipsos de construcții conform STAS 

545/1-80, 

 - var pentru construcţii conform STAS 146-78  

- nisip conform STAS 1667-76 6. 

 

Livrare, manipulare, depozitare  

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, 

depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de 

calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare, să fie agrementate tehnic.  
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Se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile 

orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli.  Lucrări de decapare a straturilor 

existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul unor scule speciale (ex: raşchete) în cazul tencuielilor 

care se menţin şi nu prezintă fisuri sau detaşări de stratul suport.  

Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, indicativ C16-79.  

 

Verificari şi recepţie 

Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, precum şi aplicarea straturilor 

succesive în grosimea prescrisă. 

Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt: Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual 

cercetând suprafaţa tencuită, forma muchiilor, a intrândurilor şi ieşindurilor, iar planeitatea suprafeţei se va verifica şi 

cu dreptarul (de 2 m lungime) orientat pe toate direcţiile. Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă 

denivelări, ondulaţii, fisuri, împuşcături de var nestins, urme vizibile de reparaţii locale. Gradul de netezire al 

suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma).  

 

(ii) Lucrări de zugrăveli, vopsitorii si montare faianta 

Standarde şi normative de referință:  

C3-76 Normativ pentru execuţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii  

C139-87 Instrucţiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire  

C58-86 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii  

Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi 

normelor admise în România.  

 

Livrarea, transportul şi depozitarea materialelor  

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, 

depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în 

momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi 

prin normativele în vigoare. Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie 

asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu vopselele).  

Pregătirea suprafeţelor  

Suprafeţe gletuite - suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane şi netede, fără desprinderi 

şi fisuri; - toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi compoziţie cu a gletului; - 

după uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos) şi se curăţă de praf cu perii sau 

bidinele curate şi uscate  

 

Condiţii de execuţie  

Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. Lucrările de 

finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puţin +5 grade C în cazul 

zugrăvelilor şi cel puţin +15 grade C în cazul vopsitoriilor.  

Standarde de referinţă pentru materiale:  

STAS 790-84 - apă pentru construcţii  

STAS 545/1-80 - ipsos pentru construcţii  

STAS 1581/2-83 - hârtie pentru şlefuire uscată  
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STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic  

Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor. 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin dirigintele de şantier): - îndeplinirea 

condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport; - calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform 

standardelor şi normelor interne de fabricaţie; - respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier; - 

recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora; - eventualele lucrări care nu 

respectă condiţiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau condiţii de calitate vor fi refăcute sau remediate.  

Verificarea zugrăvelilor se va face prin: - examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: aspectul general (ton de 

culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurităţi înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi sau retuşuri care 

să distoneze cu tonul general, etc) - examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu 

trebuie să se ia pe palmă la o frecare uşoară.  

Verificarea vopsitoriilor se va face prin: - examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: aspectul general (acelaşi 

ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat sau lucios pe întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, 

proeminenţe, scurgeri, băşici, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc) - verificarea 

tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea, şlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin 

sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport; - se verifică, de asemenea vizual, 

modul de vopsire al: ţevilor, etc (dacă acestea sunt vopsite cu vopseaua adecvată, dacă sunt vopsite şi pe suprafeţele 

lor ascunse, etc); - se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii şi zugrăveli) să se facă cu 

o delimitare clară (fără suprapuneri) şi rectilinie. 

 

Cerințe privind execuția lucrărilor  

Măsuri generale  

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.  

Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini si/sau lucrari 

suplimentare care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.  

Înainte de punerea în operă a finisajelor executantul va prezenta mostre beneficiarului.  

Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de 

introducere pe piață a produselor pentru construcții si vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.  

Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele de protecția și 

medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Nomativ de 

prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena 

muncii în constructii, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice – zidării, montaj 

prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT 

etc). 

 

Măsuri de securitate și sănătate în muncă și impact de mediu  

Pe toată durata realizarii lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu 

prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.  

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: 

praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de 

construcții.  

 

 



 

5 
 

 

 

Conținutul ofertei tehnice  

Dacă este cazul, oferta tehnică va evidenția elementele care exced cerințelor minime.  

Conținutul ofertei financiare  

Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor completarea următoarelor formulare (fără format impus) adaptate la 

obiectivele descrise in Caietul de sarcini: (i) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări; (ii) Lista cantităților de 

lucrări; (iii) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale; (iv) Lista cuprinzând consumurile cu forța de muncă; 

(v) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.  

Perioada de execuție Termenul de execuție și predare a lucrării: 2 luni de la semnarea contractului de ambele parti 

Garantia Lucrarii- Minim 12 luni de la receptia lucratilor. 

 

 

 

                                                                                                                   

Sef Serviciu Administrativ,Achizitii 

Monica Joitoiu 

                                                                                                                          

 

                                                                                        

 

 
                                                                                                                                                               Intocmit, 

                                                                                                                                                         Raluca Tiganus 


