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CS00. CONDITII GENERALE: 
 
 
CAPITOLUL 1.1 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 

 
 
CAPITOLUL CUPRINDE 

 
Modul de transmitere a propunerilor. 
Graficul de executie. 
Lista cu materiale si echipamente. 
Caracteristicile tehnice ale materialelor si 
echipamentelor. Desenele de fabricatie. 
Mostrele. 
Breviarele de calcul. 
Rezultatele 
incercarilor. 
Certificatele  (agrementele  organismelor  abilitate  de  legislatia  in  vigoare  in 
Romania). 
Instructiunile producatorilor. 
Rapoartele de teren ale producatorilor. 
Desenele de constructie si montaj. 

 
       Trasarile executate cu un topometrist va intra in sarcina constructorului. 
 
       Organizarea de santier va intra in atributiile constructorului. 

 
 MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR 

 
Fiecare  propunere  transmisa  de  antreprenor  spre  aprobare  va  fi  insotita  de  un 
formular aprobat in prealabil de proiectantul general. 

 
Antreprenorul va certifica prin stampila si semnatura ca procedura de aprobare si 
verificare a produselor cerute, dimensiunile relevate pe santier, lucrarile executate 
adiacente, precum si coordonarea informatiilor au fost facute conform conditiilor 
specificate in contract. 
 
Propunerile  transmise  pentru  aprobare  vor  fi  programate  in  asa  fel  incit  sa 
accelereze executia proiectului si vor fi trimise la adresa oficiala a proiectantului 
general. Propunerile vor fi coordonate cu toate elementele corelate. 

 
Antreprenorul va marca toate schimbarile si abaterile de la proiect si documentele 
contractului  si  materialele  specificate  in  proiect  si  contract,  precum  si  limitarile 
sistemului folosit care pot afecta calitatea, durata si performantele lucrarii finale. 

        
Piesele  scrise  si  desenate  transmise  spre  aprobare  vor  avea  un  spatiu  pentru 
stampila de aprobare a beneficiarului si proiectantului general. 
 
Cand propunerile sunt   transmise spre aprobare,   trebuiesc   marcate   toate 
schimbarile care au intervenit fata de aprobarea sau verificarea anterioara. 

 
Antreprenorul va distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in 
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aceasta  lucrare.  Toti  cei  implicati  in  aceasta  lucrare  vor  fi  instruiti  sa  raporteze 
imediat  situatiile  in  care  exista  posibilitatea  sa  nu  poata  fi  respectate  conditiile 
prevazute, de orice natura. 

 
Propunerile care nu au fost transmise spre aprobare in modul specificat mai sus 
nu vor fi recunoscute sau prelucrate. 

 
GRAFICUL DE EXECUTIE 

 
Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului, odata cu depunerea ofertei. 

 
Grafice  de  executie  revizuite  vor  fi  trimise  odata  cu  fiecare  situatie  de  plata, 
subliniind schimbarile care au intervenit fata de graficul anterior. 

 
In grafic va fi evidentiata fiecare faza majora a lucrarii sau operatie sau sectiune a 
lucrarii, stabilind prima zi de lucru a fiecarei saptamini. 

 
Antreprenorul  va  ilustra  fazele  de  constructie  in  ordinea  succesiva,  indicand 
lucrarile  care  vor  fi  executate  in  stadii  separate  precum  si  activitatile  care  se 
grupeaza logic. Se vor indica datele cind se vor incepe lucrarile (cit de curind sau 
cit  de tirziu), cind se vor termina lucrarile (cit de curind sau cit de tirziu), datele care 
nu au inca un termen exact, precum si durata. 

 
Antreprenorul va indica procentul din totalul lucrarii pentru fiecare faza evidentiata 
in grafic. 

 
Antreprenorul va indica datele de transmitere spre aprobare a desenelor de fabricatie, 
caracteristicilor produselor, mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv  
cele  furnizate de beneficiar  si  cele  cerute  in substituirile aprobate. 
 

LISTA CU MATERIALELE SI ECHIPAMENTELE PROPUSE 

 
Antreprenorul  va  transmite  odata  cu  depunerea  ofertei  o  lista  cu  materialele  si 
echipamentele  principale  propuse  pentru  lucrare,  cu  numele  producatorului,  tipul  
de produs si numarul modelului pentru fiecare produs. 

 
Pentru materialele si echipamentele specificate numai prin standarde, se vor 
mentiona producatorul,   tipul   de   produs,   modelul   sau   numele   catalogului   
precum   si standardele de referinta. 

CARACTERISTICI TEHNICE ALE MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR 

Caracteristicile tehnice pentru aprobare: 
Antreprenorul  va  transmite  proiectantului general pentru aprobare, cu scopul 
limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile 
impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

 
Dupa  aprobare  se  vor  distribui  copii  in  conformitate  cu  paragraful  Modul  de 
transmitere a propunerilor, iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma 
termenilor descrisi in Capitolul 01.410 - Inchiderea contractului. 
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Caracteristicile tehnice pentru informare: 
Antreprenorul va transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de 
administrator general, sau direct beneficiarului. 

 
Caracteristicile tehnice pentru receptie: 

Vor fi transmise beneficiarului in timpul lucrarilor si dupa incheierea proiectului. 

 
Se  vor  furniza  numarul  de  exemplare  cerute  de  antreprenorul  general,  plus  trei 
exemplare care vor fi retinute de proiectantul general. 

 
Pe  fiecare  exemplar  se  vor  nota  produsele  propuse,  modelele,  optiunile  si  alte 
caracteristici. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului cat si 
informatii suplimentare specifice acestui proiect. 

 
Se  vor  indica  specificul  de  folosire  si  caracteristicile  electrice  ale  echipamentelor, 
caracteristicile racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice. 

 
Dupa  aprobare,  se  vor  distribui  copii  in  conformitate  cu  paragraful  Modul  de 
transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma 
termenilor descrisi in Capitolul 01.410 - Inchiderea contractului. 

 
DESENELE DE FABRICATIE 

 

Desene de fabricatie pentru aprobare: 

 
 

Antreprenorul  va  transmite  proiectantului  general  pentru  aprobare,  cu  scopul 
limitat  de  a  verifica  daca  sunt  in  conformitate  cu  proiectul  si  respecta  conditiile 
impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

 
Dupa  aprobare,  se  vor  distribui  copii  in  conformitate  cu  paragraful  Modul  de 
transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma 
termenilor descrisi in Capitolul 01.410 - Inchiderea contractului. 

 
Desene de fabricatie pentru receptie: 
Vor fi transmise beneficiarului in timpul lucrarilor si dupa incheierea proiectului. 

 
Se   va   indica   specificul   de   folosire   si  caracteristicile   electrice   ale   echipamentelor, 
caracteristicile racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice. 
Se vor transmite un exemplar reproductibil si trei copii. 

 
MOSTRELE 

 
Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, 
cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta 
conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

 
Dupa  aprobare,  se  vor  produce  si  distribui  copii  in  conformitate  cu  paragraful 
Modul de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor 
conforma termenilor descrisi in paragraful 01.410 - Inchiderea contractului. 
Mostre pentru selectionare: 
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‘ 
Antreprenorul va transmite proiectantului general pentru verificarea aspectului 
estetic, culoare si alegerea finisajului. 

  
Se   vor   transmite   mostre   de   finisaj   cu   toata   gama   de   culori   standard   ale  
 
producatorului,  cu  culorile  propuse,  texturi  si  modele  pentru  ca  proiectantul 
general sa poata alege. 

 
Dupa  aprobare,  se  vor  produce  si  distribui  copii  in  conformitate  cu  paragraful 
Modul de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor 
conforma termenilor descrisi in Capitolul 01.410 - Inchiderea contractului. 

 
Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale 
produsului,  cu  partile  lui  componente  si  elementele  atasate.  Se  va  coordona 
furnizarea mostrelor cu esalonarea lucrarilor. 

 
Fiecare  mostra  va  avea  un  simbol  pentru  identificare  care  va  cuprinde  toate 
informatiile necesare proiectului. 

 
Se va transmite numarul de exemplare specificat in paragraful corespunzator din 
specificatii; un exemplar va fi retinut de proiectantul general. 

 
 

Mostrele nu vor fi folosite la testare, decat daca este prevazut in mod special in 
specificatii. 
 

BREVIARELE DE CALCUL 
 

Antreprenorul  va  transmite  proiectantului  general  pentru  aprobare,  cu  scopul 
limitat  de  a  verifica  daca  sunt  in  conformitate  cu  proiectul  si  respecta  conditiile 
impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

 
 
REZULTATELE INCERCARILOR 
 

Antreprenorul  va  transmite  proiectantului  general  pentru  aprobare,  cu  scopul 
limitat  de  a  verifica  daca  sunt  in  conformitate  cu  proiectul  si  respecta  conditiile 
impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

 
 
CERTIFICATELE (AGREMENTELE) 
 

Antreprenorul   va   transmite   proiectantului   general   certificatele   producatorului, 
subantreprenorului sau antreprenorului general (agrementele
 organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania), in 
numarul de exemplare specificat pentru caracteristicile tehnice ale produsului. 
Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati. 
Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior, dar trebuie aprobate de 
organismele abilitate de legislatia in vigoare in Romania. 
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INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR 
 
Atunci  cand  este  mentionat  intr-un  capitol  separat  in  specificatii,  vor  trebui 
transmise  in  scris  proiectantului  general,  instructiunile  de  livrare,  depozitare, 
asamblare,  instalare,  punere  in  functiune,  ajustare  si  finisare  pentru  a  fi  trimise 
beneficiarului  in  numarul  de  exemplare  specificat  in  capitolul  Caracteristicile 
tehnice ale produsului 
Se   vor  indica  procedeele  speciale,  conditiile  limita  care  necesita  o  atentie 
deosebita,  precum  si  criteriile  speciale  privind  mediul  inconjurator  necesare 
instalarii sau aplicarii. 

 
 
RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR 
 

Antreprenorul  va  transmite  proiectantului  general  pentru  aprobare,  cu  scopul 
limitat  de  a  verifica  daca  sunt  in  conformitate  cu  proiectul  si  respecta  conditiile 
impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

 
 
DESENE DE MONTAJ 
 

Antreprenorul  va  transmite  proiectantului  general  pentru  aprobare,  cu  scopul 
limitat  de  a  verifica  daca  sunt  in  conformitate  cu  proiectul  si  respecta  conditiile 
impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

 
 
CAPITOLUL 1.2 CONTROLUL CALITATII 

 
Generalitati 

CAPITOLUL 

CUPRINDE 

Asigurare 
Tolerante 
Standarde si referinte. 
Serviciile producatorilor pe santier. 

 
 
REFERINTE - Legea calitatii in constructii. 

 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.261 / 1994 pentru aprobarea unor regulamente 
elaborate  in  temeiul  art.35  si  36  din  Ordonanta  Guvernului  nr.2/1994  privind 
calitatea in constructii. 

 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.272 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind 
controlul de stat al calitatii in constructii. 

 
 
ASIGURAREA CALITATII 

 
Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, 
serviciilor, conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se putea obtine 
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o lucrare de calitatea specificata in proiect si documentele contractului. 

 
Antreprenorul va respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor 
de montaj. 

 
In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia 
in  vigoare  sau  cu  documentele  contractului,  se  vor  cere  proiectantului  general 
clarificari inainte de inceperea lucrarilor. 

 
Antreprenorul  va  respecta  standardele  specificate,  romanesti  si  straine,  ca  o 
conditie minima pentru calitatea lucrarii. 

 
Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul 
cerut si calitatea specificata. 

 
Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate 
 
 
in desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor. 

 
Materialele  si  echipamentele  vor  fi  fixate  pe  pozitie  cu  dispozitive  de  ancorare 
proiectate si dimensionate sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte solicitari 
care pot apare in timpul montajului sau in exploatarea cladirii. 

 
TOLERANTE 

 
Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect, care sunt calculate automat 
cu   precizia   de   0,001m   (1mm).   La   anumite   categorii   de   lucrari,   tolerantele 
prevazute permit rotunjirea la 1/2cm sau 1cm. 

 
Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor 
pentru  a  se  putea  produce  lucrari  de  calitate.  Nu  este  permisa  cumularea  de 
tolerante. 

 
Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In 
cazul  in  care  instructiunile  producatoruli  intra  in  contradictie  cu  documentele 
contractului,  se  vor  cere  proiectantului  general  clarificari  inainte  de  inceperea 
lucrarilor. 

 
Produsele  vor  fi  ajustate  la  dimensiunile  apropriate,  vor  fi  asezate  pe  pozitie inainte 
de fixare si verificate pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare. 

 
 
STANDARDE SI REFERINTE 

 
Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asociere, prin profesie sau  
alte  standarde  corelate,  vor  fi  respectate  cerintele  standard,  cu  exceptia situatiilor 
in care sunt specificate, sau cerute prin standardele aplicabile, conditii mai severe. 

 
Se  vor  respecta  standardele  de  referinta  valabile  la  data  incheierii  contractului intre 
beneficiar si antreprenorul general, cu exceptia cazului cand o anumita data 
a fost stabilita in specificatii. 
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Se  vor  obtine  copii  dupa  standarde,  in  cazul  unui  produs  care  trebuie  sa 
indeplineasca anumite caracteristici prevazute in specificatii. 

 
Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in 
contracte de executie, precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata 
de  forma  stabilita  in documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte 
documente. 

 
SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER 

Atunci  cand  este  mentionat  in  specificatii  ca  este  necesar,  montatorii  de 
materiale  si  echipamente  trebuie  sa  asigure  prezenta  unui  colectiv  calificat  care  
sa supravegheze conditiile existente pe santier, montajul, calitatea lucrarilor, punerea 
in functiune,  incercarile,  reglajele  echipamentelor,  dupa  necesitati,  precum  si  
initierea personalului de exploatare, atunci cand este necesar. 

 
Vor  fi  raportate  observatiile  si  deciziiile  luate  pe  santier, sau  instructiunile 
suplimentare  transmise  pentru  montaj,  in  cazul  cand  contravin  instructiunilor 
scrise  ale producatorilor. 

 
 
 
EXECUTIE 

 
VERIFICAREA CONDITIILOR 

 
Antreprenorul  General  va  verifica  conditiile  existente  pe  santier  pentru  a  se 
confirma ca sunt acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare 
in conditii optime si in concordanta cu datele preliminare luate in considerare in  
 
proiectare. Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor existente. 

 
Se va verifica daca cladirea are capacitatea de a prelua incarcarile provenite de la noua 
lucrare sau adaugarea unei noi lucrari. 

 
Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din 
specificatii. 

 
Se va verifica existenta tututror utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc 
caracteristicile necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta. 

 
 
PREGATIRE 
 

Se  vor  curata  suprafetele  straturilor  anterioare  inainte  de  aplicarea  urmatorului 
material sau substanta. 
 
Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea 
urmatorului material sau substanta. 
 
Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste 
stratul anterior grundul, substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau 
recomandate de producator. 
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CAPITOLUL 1.3 MATERIALE SI ECHIPAMENTE  
 
CAPITOLUL INCLUDE 

Materiale. 
Transport si manipulare. 
Depozitare si protectie. 
Lista de materiale si 
echipamente. Substituiri. 

 
MATERIALE 

 
Se vor folosi numai materiale si echipamente noi. 

 
 
MANIPULARE SI TRANSPORT 

 
Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face
 conform instructiunilor producatorului. 

 
Antreprenorul  va  asigura  o  inspectie  prompta  a  transporturilor  de  materiale  si 
echipamente pentru a se asigura ca materialele si echipamentele sunt conform 
cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt corecte. 

 
Antreprenorul va asigura personalul si echipamentul necesar
 manipularii materialelor si echipamentelor dupa metodele indicate, 
pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. 

 
 

DEPOZITARE SI PROTECTIE 
 

Materialele si echipamentele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile 
producatorului. 

 
Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte. 

 
Materialele  si  echipamentele  sensibile  se  vor  depozita  in  incaperi  in  care climatul este 
controlabil. 

Materialele prefabricate vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului solului. Antreprenorul  

va  prevedea  depozite  si  metode  de  protectie  in  afara  santierului, 
atunci  cand  conditiile  locale  de  pe  santier  nu  permit  existenta  acestor  depozite sau a 
metodelor de protectie. 
 
Materialele  si  echipamentele  predispuse  deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii  
 
impermeabile. Se va prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul 

 
si degradarea materialelor. 

 
Materialele  granulare  necompactate  se  vor  depozita  pe  suprafete  plane  intr-o  
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zona in care nu se aduna apele si cu o scurgere foarte buna.  Se vor lua masurile 
necesare pentru a preveni amestecul cu materiale straine. 

 
Antreprenorul va asigura personalul si echipamentul necesar
 depozitarii materialelor si echipamentelor dupa metodele indicate 
pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. 

 
Depozitarea materialelor si echipamentelor se va face de asa maniera incit sa permita 
cu usurinta accesul la ele pentru inspectie.   Din timp in timp materialele si 
echipamentele vor  fi  inspectate  pentru  a  se  asigura  ca  nu  s-au  deteriorat  si  sint  
pastrate  in conditii acceptabile. 

 
 
LISTA DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE 

 
Materiale  si  echipamente  specificate  in  standardele  de  referinta  sau  prezentate  
numai prin descriere: Orice material care indeplineste conditiile standardelor de 
referinta sau descrierea. 

 
Materiale  si  echipamente  specificate  prin  indicarea  unui  producator  sau  a  mai  
multor producatori: produse ale producatorilor indicati si
 care se conformeaza specificatiilor. Nu vor fi permise 
substitutii. 

 
Materiale  si  echipamente  specificate  prin  indicarea  unui  producator  sau  a  mai  
multor producatori,   cu   posibilitati   pentru   substituiri: Se va trimite o cerere de 
substituire de la antreprenor la proiectant 

 

 

INLOCUIRI 
 

Inlocuirile vor fi acceptate numai cand un produs nu poate fi obtinut, si nu din vina 
antreprenorului general. 

 
Fiecare  cerere  trebuie  documentata  cu  toate  informatiile  necesare,  aratind  ca 
inlocuirea propusa este in deplina conformitate cu documentele contractului. 

 

 
Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general: 

 

 A  investigat  produsul  propus  si  a  determinat  ca  el  indeplineste  si  depaseste 
nivelul de calitate al produsului specificat original. 

 

 Va  furniza  aceeasi  garantie  pentru  substituent  ca  si  pentru  produsul  specificat 
original. 

 

 Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care 
intervin  in  timpul  executarii  proiectului,  fara  obligatii financiare suplimentare fata 

 de beneficiar. 

 

 Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca 
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posibile in desenele de executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului  
ca  exista  o  cerere  separata  in  scris,  sau  daca  aprobarea  va  necesita  o revizuire a 
documentelor contractului. 

 

 
Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare: 

 

 Antreprenorul general va prezenta Proiectantului general trei copii dupa fiecare cerere 
de inlocuire pentru aprobare. Fiecare cerere se va limita la o singura inlocuire. 

 

 Antreprenorul  va  prezenta  desene  de  executie,  informatii  privitoare  la  produsul 
respectiv si se va demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau 
depaseste  conditiile  impuse.  Partea  care  a  propus  inlocuirea  este  obligata  sa 
demonstreze datele specificate mai sus. 

 

 Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general ca si beneficiarul 
lucrarii despre decizia de a aproba sau nu cererea din punct de vedere tehnic. 

 
 
 
CAPITOLUL 1.4 GARANTII 

 
CAPITOLUL CUPRINDE 

 
Pregatirea si prezentarea garantiilor oferite. Datele 
si lista cu programarea garantiilor oferite. 

 
PREGATIREA  GARANTIILOR 
 

Garantiile  vor  fi  obtinute  in  duplicat  de  la  antreprenorii,  furnizorii  si  producatorii 
responsabili cu proiectul, in maximum (zece) 10 zile dupa terminarea montajului sau 
executiei lucrarii. Cu exceptia articolelor care incep sa fie folosite inainte de termen  
cu  permisiunea  beneficiarului,  se  va  lasa  data  de  incepere  a  garantiei 
necompletata pina cand receptia finala este determinata. 

 
Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta, complete si notarizate. 

Retransmiterea propunerilor spre aprobare, cand este necesar. 

Se  vor  retine  garantii  pina  la  data  specificata  pentru  intrarea  in  vigoare  a 
garantiilor finale. 

 
 
DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR 
 

Pentru   echipamente   sau   parti  componente   de   echipamente   puse  in  functiune  
in  timpul constructiei cu permisiunea beneficiarului, se vor trimite documente 
privitoare la garantie in maximum zece (10) zile dupa receptia utilajului respectiv. 

 
Se  vor  alcatui  alte  certificate  de  garantie  in  maximum  zece  (10)  zile  dupa  data 
receptiei preliminare, inainte de situatia de plata finala. 
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In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei 
preliminare se vor trimite in maximum  zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu- 

se in consideratie ca data de incepere a garantiei data aprobarii. 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL 1.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI 

 
CAPITOLUL CUPRINDE 

 
Procedee de inchidere a contractului. 
Curatenia finala. 
Reglaje. 
Documentatia proiectului pentru cartea tehnica. 
Instructiuni de folosire si intretinere. 
Piese de schimb si materiale de intretinere. 
Garantii si obligatii. 
Servicii de intretinere. 

 
 
REFERINTE - Legea calitatii in constructii. 

 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.261 / 1994 pentru aprobarea unor regulamente 
elaborate  in  temeiul  art.35  si  36  din  Ordonanta  Guvernului  nr.2/1994  privind 
calitatea in constructii. 

 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.272 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind 
controlul de stat al calitatii in constructii. 

 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.273 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului 
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 

 
 
PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI 

 
Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost  
verificate,  ca  lucrarea  a  fost  inspectata,  si  este  in  deplina  conformitate  cu 

 
documentele contractului si ca urmare este gata sa fie inspectata de proiectantul 
general. 

 
Se  vor  prezenta  documentele  prevazute  de  legislatia  referitoare  la  controlul  de stat al 
calitatii in constructii. 

 
Se va prezenta situatia finala de plata care va include suma contractuala finala, platile 
facute anterior si balanta finala. 

 
Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform 
contractului. 

 
 
CURATENIA FINALA 
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Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului. 

 
Se  vor  curata  suprafetele  de  sticla  din  interior si exterior, suprafetele expuse la 
vedere; vor fi inlaturate etichetele temporare, petele si substantele straine, se vor 
lustrui suprafetele transparente si lucioase, iar mocheta si alte suprafete moi vor fi 
curatate cu aspiratorul. 

 
Toate  echipamentele  si  instalatiile  vor  fi  curatate  cu  detergenti  speciali  pentru  fiecare 
suprafata si material care este curatat. 

 
Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare. 

 
Se  vor  evacua  gunoaiele,  surplusul  de  materiale  precum  si  constructiile  si 
instalatiile temporare de pe santier. 

 
 
REGLAJE 

 
Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru 
a asigura functionarea lor in conditii optime. 

 
 
DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA 

 
Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica; 
toate schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii, vor fi  inregistrate: 

 
1.Planse. 
2.Specificatii. 
3.Completari. 
4.Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului. 
5.Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele. 
6.Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori. 

 
Se  vor  lua  masurile  necesare  pentru  ca  toate  documentele  de  executie  sa  fie 
complete si exacte, oricand gata sa fie prezentate beneficiarului. 

 
Documentele  pentru  cartea  tehnica  vor  fi  pastrate  separat  de  documentele 
folosite pentru executie. 

Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile. 

Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil 
si   inregistra   pentru   cartea   tehnica   descrierea   materialului   montat,   inclusiv 
urmatoarele: 

 
Numele producatorului, modelul si seria produsului. 
Inlocuiri de materiale si variante de utilizare. 
Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor. 
 
Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va 
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marca lizibil fiecare element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele 
constructiei,  
 
inclusiv urmatoarele: 

 
Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si 
accesoriile ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile 
si accesibile ale lucrarii. 
Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier. 
Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale. 

 
Antreprenorul   va   transmite   proiectantului   general   documentele   impreuna   cu 
situatia finala de plata. 

 
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE 

 
Instructiunile  vor  fi  prezentate  in  dosare  cu  dimensiunile  A4,  cu  posibilitate  de 
extindere, si coperti de plastic. 

 
Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI 
INTRETINERE,  numele  proiectului  si  continutul  dosarului,  atunci  cand  sunt  mai 
multe dosare. 

 
Continutul  dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat 
logic  dupa  descrierile  de  mai  jos;  cu  etichete  de  plastic  laminate,  pe  care  sint 
scrise titlurile clar. 
 
Continutul:  se  va  preda  o  tabla  de  materii  pentru  fiecare  volum,  cu  descrierea 
fiecarui  material  sau  sistem  folosit,  tiparita  pe  hirtie  alba,  in  trei  parti  dupa  cum 
urmeaza: 

 
Partea  1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului 
general, antreprenorului general, subantreprenorilor si producatorilor de echipamente. 

 
Partea   2:   Instructiuni   pentru   folosire   si   intretinere,   aranjate   in   ordinea 
proceselor  tehnologice  sau  dupa  un  anumit  sistem  si  subimpartite  dupa 
capitolele  din  specificatii. Pentru  fiecare  categorie,  se  va  intocmi  o  lista  cu 
numele,   adresele,   numerele de   telefon   si   fax   ale   subcontractorilor   si 
furnizorilor. Se vor specifica urmatoarele: 

Breviare de 
calcul. Lista de 
echipamente. 
Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj. 
Instructiuni de utilizare. 
Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si echipamente. 

 
Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv metodele de 
curatare  si  detergentii  speciali,  si  masuri  de  precautie  in  folosirea 
anumitor detergenti. 
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Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele: 

Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor. 
Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic. Certificate 
de agrement ale organismelor abilitate. Certificatele 
de garantii si obligatii in original. 

 
Antreprenorul va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile  
inainte  de  receptia  finala.  Acest  exemplar  va  fi  aprobat  si  inapoiat  dupa receptia  
finala,  cu  comentariile  proiectantului  general. Se  va  verifica  
continutul setului de documente conform cerintelor, inainte de editarea finala. 

 
Se vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata, in urmatoarele zece 
zile dupa inspectia finala. 

 
 
GARANTII SI OBLIGATII 
 

Se vor furniza inainte de situatia finala de plata, in doua exemplare notarizate. 

 
Se vor centraliza si activa garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si 
producatori. 

 
Se va furniza o tabla de materii indosariata intr-un dosar cu coperte de plastic. 

 
Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia 
preliminara a lucrarii, se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de 
la receptia partilor intirziate, considerand data acestei receptii ca data de incepere 

a perioadei de garantie. 
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CS01. PARDOSELI 

 

PARDOSEALA –SUPORT SI FINISAJE 

 

A. FINISAJ 
 

Generalitati 

1.01.  DOCUMENTE CONEXE 

-  Desenele si prevederile generale ale fazei de Proiect Tehnic,  
- conditii Generale si Suplimentare si alte sectiuni de specificatii ale proiectului 

care se aplica acestei sectiuni. 

 

1.02.  CUPRINS 

A.   Aceasta   sectiune   include  finisajele aplicate peste pardoselile exterioare existente. 

 

B. Tipurile de finisaje includ: 
 

1. CAUCIUC TURNAT IN SITU 
 
Se vor executa, in spatiile precizate in proiect, pardoseli din cauciuc turnat in situ dimensionat 
conform stereotomiilor din proiectul tehnic.  
Acest capitol cuprinde specificatii pentru pardoseli executate cu cauciuc turnat in situ, pentru 
trafic mediu. 
Pardoselile din cauciuc turnat vor fi turnate acolo unde va fi indicat in proiect. 
 
1.03. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
 
Acolo unde exista contraindicatii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din 
standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.  
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Standarde 

SR EN 14904:2006 

 

Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru 
activităţi multisportive în sală. Specificaţie 

 SR EN 13043:2003 

 

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea 
suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a 

aeroporturilor şi a altor zone cu trafic 

 

SR EN 

13043:2003/AC:2004 

 
 
 
Normative 
- C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor. 
 
1.04. MOSTRE SI TESTARI 
 

 CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor 

incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. 

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate 

prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. 

Materialele necesare executarii si repararii pardoselilor turnate se vor 

livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei 

proiectului de executie. 

Se va avea in vedere respectarea proiectului de executie, dimensiunea, 

asezarea si planeitatea suprafetelor finisate. 

 

 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, 

conform conditiilor contractuale. 

-  Date tehnice privind fiecare tip de material ce intra in componenta 

pardoselilor turnate. 
 

- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere 

specificate in capitolul "Inchiderea contractului”. 

- Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale. 
 

- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale 

producatorului aratand intreaga gama de culori, modele, si alte caracteristici 

vizuale pentru fiecare tip de pardoseala necesar. 
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- Mostre pentru verificare, de forme si dimensiuni identice cu cele ce 

urmeaza a fi puse in opera, din fiecare tip de material necesar, aratand intreaga 

gama de culori, texturi, finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce 

sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din acelasi material ca 

lucrarea finala. 

- Mostre: Se vor prezenta doua (2) mostre, 150x150mm pentru 

ilustrarea culorii, dimensiunii si tipului granulelor de cauciuc, coloarea 

mortarului(daca este cazul) si accesorii necesare pentru realizarea acestui tip de 

pardoseli. 

 

 

 ASIGURAREA CALITATII 
Montatorul: Companie specializata in executia si repararea pardoselilor 

turnate din cauciuc, avand experienta in domeniu. 

Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip 

de material necesar la executarea pardoselilor turnate. 

Inainte de executia pardoselii se va realiza cate un panou ca mostra 

pentru fiecare tip de pardoseala turnata specificat, pentru a se verifica 

alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice, precum si calitatile 

materialului si executiei. 

Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de 

proiectantul general. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte 

asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea 

obtinerii aprobarii proiectantului general. 

Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul 

executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. 

Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe 

santier. 
 

Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul 

receptiei preliminare, pot deveni parte a lucrarii terminate. 
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1.05.  MATERIALE SI PRODUSE 
 

- rezistenta mare atat la inghet cat si la temperaturi ridicate 
 

Grosime minima admisibila a pardoselii 15mm 
 

Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru 

culoare, textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de 

pardoseala specificat. 

Pardoseala cauciuc 

- Culoare: rosu 

- Grosime: 15 mm 

- Greutate specifica: 0,780 ± 0.05 g/cm3; 

- Rezistenta la uzura: max. 7 g; 

- Rezistenta la uzura datorata cuielor de la incaltamintea de atletism: max. 

10%; 

- Determinarea alunecarii: umed max. 55 si uscat max. 80; 

- Rezistenta culorii la UV: foarte buna; 

- Rezistenta la interperii: rezistent la inghet, caldura, ploaie; 

- Toxicitate: nu este toxic 

Proprietati: 

- absorbtia socurilor si antiderapare reducand riscul de accidentari ale 

persoanelor; 

- izolare fonica, termica si electrica 

- usor de intretinut 
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Se va folosi o pardoseala din cauciuc tip Herculan Sr National sau similar: 
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> UTILAJE SPECIFICE DE INSTALARE A SUPRAFEŢEI SINTETICE: 
 

Pentru instalarea suprafetei sintetice se va folosi un set de utilaje specifice pentru 

instalare: 

maşina / masini de pavat pentru suprafete cu reglaje pentru grosimea 

stratului intre 6-50 mm; 

malaxor produse cauciuc 

 
 
1.06 LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
 

Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate 

clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. 

Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, umezeala, 

murdarire, temperaturi extreme si umiditate. 

Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor 

respecta instructiunile si recomandarile producatorului. 

 
 
1.08 OPERATIUNI PREGATITOARE 
 

 EXAMINARE 
Se va examina starea stratului suport. Nu se va incepe lucrarea inainte de 

a se corecta aspectele nesatisfacatoare. 

 

 PREGATIRE 
Inainte de executia sau repararea pardoselilor turnate, se va curata 

stratul suport de praf, reziduuri, chit, substante de acoperire, ulei, amestecuri 

pentru tratament, etc. 

 

 MONTARE, GENERALITATI 
Se va avea in vedere respecterea desenelor rosturilor, dimensiunea 

asezarea si continuitatea rosturilor, planeitatea suprafetelor finisate. 

 
 

 TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
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1.09 EXECUTIA LUCRARILOR 
  

- Suprafata de 1100 de mp, pentru a avea o elasticitate si o rezistenta mare 

trebuie turnata in doua straturi : 

 - stratul de baza avand o grosime de 15mm,  consta in amestecarea 

granulelor de cauciuc de dimensiune 4-8 mm cu un binder (adeziv) special , toata 

operatia se face prin turnare , in functie de spatiul disponil se poate turna manual 

sau cu o masina speciala conceputa pentru astfel de suprafete(planomatic). 

 - stratul de suprafata(uzura) , se poate turna la o grosime minima de 

10mm,  Pentru turnarea stratului de uzura se vor folosi granule de cauciuc cu 

dimensiunea cuprinsa 1-2 mm si un binder colorat , in functie de culoarea dorita. 

Pentru a avea o rezistenta mult mai mare si pentru a rezista la testele anexate de 

dumneavoastra , peste acest strat de uzura se va aplica si o sigilare( o rasina 

speciala , incolora,care se aplica manual peste toata suprafata acoperita cu 

cauciuc). Sigilarea face ca aceasta suprafata sa fie mult mai rezistenta , in conditii 

normale de utilizare.  

- Obiectele 3 d se vor acoperii cu granule de cauciuc cu dimensiunea de 1-

2mm , amestecate cu binder colorat in functie de culoarea dorita. Toata 

operatiunea pentru aceste obiecte se face numai manual. 

Inainte de a incepe procesul de turnare pe toate suprafata , inclusiv pe 

obiectele 3d trebuie aplicata o amorsa.   

Intreaga lucrare , se va face prin turnare, nu prin suflare pentru a avea o 

rezistenta mult mai mare in timp. 

 

 

Pregatire strat suport: 

Stratul suport peste care se va instala sistemul poliuretanic trebuie sa fie drept, uscat si fara 

pete de grasimi care pot influenta priza/prinderea sistemului de stratul suport. Umiditatea nu 

trebuie sa depaseasca 4% CM iar abaterea de planeitate permisa este de 4mm la rigla de 4m. 

 

Aplicare: 

Se va curata/matura stratul suport inaintea inceperii tuturor operatiunilor. Dupa curatare, se va 

aplica amorsa cu o pompa de aer. Se aplica amorsa doar pe suprafata pe care se va lucra in 

ziua respectiva. Dupa aplicarea amorsei se va astepta pana la eliminarea solventului din 

amorsa ( suprafata amorsata va devein lipicioasa ). 
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Se amesteca granulele SBR ( 1-3mm) cu liant poliuretanic. Amestecul se va efectua cu un utilaj 

special ( gen SMG MixMatic ). Amestecul de granule se va intinde pe stratul suport, in grosimea 

solicitata, cu un utilaj special de pavare ( gen SMG PlanoMatic ). Timpul de uscare este de 

aprox. 16 ore in conditii normale de temperatura. 

Dupa uscarea stratului din granule SBR, se va aplica un strat de vopsea poliuretanica 

amestecata cu granule EPDM ( 0,5-1,5mm ), in culoarea solicitata de beneficiar. Acest strat se 

aplica cu un utilaj special ( gen SMG StrukturMatic ). Operatiunea se va repeta de 2 ori. Timpul 

de uscare al unui strat este de 24 ore in conditii normale de temperatura.  

 

 Tratament   

Dupa executarea pardoselii din cauciuc turnat si atunci cand suprafata s-a 

uniformizat suficient se acopera cu apa si nisip ud. 

Se lasa suficient de mult timp ca suprafata sa capete rezistenta astfel 

incat spartura de marmura sa nu alunece sau sa nu fie expulzata la actiunea de 

slefuire. 

 CURATARE SI PROTEJARE 
Periajul si curatarea pardoselii din cauciuc turnat se va face conform 

instructiunilor producatorului. Se lasa sa se usuce. 

Imediat dupa uscare se aplica impermeabilizatorul conform instructiunilor 

producatorului. Se lasa sa se usuce. 

Impermeabilizarea suprafetelor se face conform instructiunilor 

producatorului. 

Se va interzice circulatia pe pardoselile din cauciuc turnat: 72 de ore. 

 
1.10 PROTEJAREA LUCRARILOR 
 
Spatiile in care s-au executat placajele vor fi inchise si se vor pastra astfel pana la uscarea 
perfecta a lucrarii. 
 
1.11 VERIFICAREA LA RECEPTIA LUCRARILOR 
 

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta 

prevederile din proiect si Caietul de sarcini, precum si cele la care se remarca 

urmatoarele neregularitati  

nu se respecta prevederile din prezentele specificatii; 

nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.); 

nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand 
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deteriorari ale lucrarilor; nu s-a respectat alcatuirea 

aprobata; 

nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-

mostra. 

Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor 

constatate ce remedieri trebuiesc executate, si daca acestea se vor face local, 

pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. 

REGULI SI METODE DE VERIFICARELa realizarea lucrarilor se va respecta 

documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. Se vor 

efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, 

privind cele spuse mai sus. 

 
TOLERANTE 
Toate lucrarile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite, asa cum va hotari 
Consultantul. 
Amploarea remedierilor sau inlocuirilor va fi hotarata de Consultant. Aceste operatiuni nu vor 
antrena costuri suplimentare, ele fiind suportate integral de Antreprenor. 
 
1.12 GARANTII 

Executant: Firma care dispune de personal calificat pe care il va folosi la 

executia lucrarilor indicate in prezentul proiect. In acest sens, ofertantul va 

prezenta o declaratie cu privire la personalul considerat a fi necesar, precum 

si o scrisoare sau un certificat care atesta instruirea personalului pentru 

montarea pardoselilor din cauciuc in conformitate cu cerintele producatorului. 

Responsabilitati: Materialele se vor obtine fie de la un singur producator al 

intregului sistem, fie de la producatori certificati de catre producatorul 

sistemului in vederea realizarii compatibilitatii intre componentele sistemului. 

Controlul Calitatii/Asigurarea Calitatii: Montatorul va avea si va fi 

singurul raspunzator de programele de CC/AC in acord cu reglementarile legale 

in vigoare si va va avea aprobarea proiectantului. Nici o lucrare nu va fi 

executata pana cand programele CC/AC nu vor fi aprobate de catre proiectant. 

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, montatorului si 

producatorului, prin care se angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca portiunile 

care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie specificata. 

Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe 

care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. 

Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. 
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CS02.CONFECTII METALICE  

 

 
 
1.  Generalitati 

 

1.01. DOCUMENTE CONEXE 

 
Desenele  si  prevederile  generale  ale  Documentelor  de  Proiect  Tehnic,  include conditii  
generale si  suplimentare  si  sectiuni  de  specificatii,  aplicate  acestei sectiuni. 

 
 
1.02. CUPRINS 

 
A. Sisteme pentru fixarea videoproiectoarelor in plafon 
B. Sistemele  pentru fixarea ledurilor in zona A 
C. Elemente de sedere zona B-01 

 
1.03. CERINTE DE PERFORMANTA 

 
Performanta structurala: Se vor proiecta, confectiona si instala confectii metalice astfel incat  
sa  reziste  urmatoarelor  incarcari  structurale  fara  a  depasi  forta  teoretica estimata din 
proiectare asupra materialelor, ancorelor si prinderilor.  

 
1.04.  PREDARI 

 
-Desene  de  atelier  cu  indicatii  de  fabricare  si  montare  a  elementelor  de  otel. 

Cuprind  planuri,  elevatii,  sectiuni  si  detalii  ale  elementelor  din  otel  si  imbinarilor 
acestora.  Prezentati  accesorii  si  elemente  de  ancorare.  Furnizati  modele  de ancore si 
bolturi specificate pentru montare in alte sectiuni. 
 
 Pentru  elementele  de  otel  instalate  indicate  sa  corespunda  unei  incarcari  din 

proiectare,  sa  fie  incluse  analize  structurale  stampilate  si  semnate  de  un inginer de 
constructii civile, industriale si agricole. 

-  Mostre  pentru  alegerea  initiala  a  tuturor  produselor,  sub  forma  unor  grafice 
color  ale  producatorului  sau  esantioane  ale  unor  elemente  care  sa  ilustreze intreaga 
gama de culori si modele. 

 
Certificat de calificare profesionala al  sudorului. 
 
Date despre calificarea firmelor si persoanelor specificate in Articolul 

“Asigurarea calitatii” care sa demonstreze experienta si capabilitatea lor. A se include 
lista proiectelor terminate cu denumirea proiectului, adresele, numele beneficiarilor, 
impreuna cu alte informatii specificate. 
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1.05.  ASIGURAREA CALITATII 

 

A.  Lucrarile trebuie sa fie conforme cu: 

 

STAS  7084/3-86 Defectele imbinarilor sudate. Fisuri. Clasificare si terminologie. 

STAS 7194-79 Sudabilitatea otelului. Elementele de baza. 

STAS 7657- 90  Tevi de otel sudate longitudinal pentru constructii. 

STAS 7941- 90  Tevi patrate si dreptunghiulare din otel, sudate longitudinal. 

STAS  9142-  80  Profile  din  banda  de  otel  formate  la  rece.  Profile  pentru tamplarie 

metalica. 

STAS R 11593-83 Comporatrea la lipire a metalelor. Elemente de baza. 

STAS   11212/2-84 Lipirea   metalelor.   Procedee   de   lipire.   Clasificare   si terminologie. 

STAS  12442-86 Otel  laminat  la  cald.  Profile  de  otel  inoxidabil  si  refractar. 

Dimensiuni. 
STAS  12451/1-86  Table  groase  de  otel  inoxidabil  si  refractar.  Conditii  tehnice pentru 

asigurarea calitatii. 
STAS 12451/2-86 Table groase de otel inoxidabil si refractar. Dimensiuni. STAS R 
12495-86 Imbinari sudate. Metode de verificare a calitatii. 
SR EN 30012-1: 1995 Conditiile de asigurare a calitatii pentru echipamentele de masurare. 
Partea 1: Sistemul metric pentru echipamentele de masurare. 

 

 
B.  Calificarea montatorului: Firma cu experienta in instalarea confect i i lor metalic e 

 
C.  Calificarea  inginerilor:  Un  inginer  de Constructii  civile, idustriale si agricole. 

 
 
2. - Produse 

 
2.01. METALE FEROASE 

 
A. Suprafete  metalice,  generalitati:  Pentru  suprafetele  ce  vor  fi  aparente  la terminarea  

Lucrarii,  se  vor  furniza  materialele  alese  pentru  suprafetele  lor plane, netede si fara 
defecte. A nu se folosi materiale cu asperitati, urme de suduri, semne de la laminare, 
cu marca fabricii, rugoase, sau in cazul tablei de otel   variatii   de   grosime   depasindu-le   
pe   cele   permise   de   standardele referitoare la laminarea tablei. 

B.  Platbande, profile si bare de otel. 
C.  Tuburi de otel: Tipul produsului (metoda de prelucrare) si dupa cum urmeaza: 

1.  Prelucrarea “la rece” a tuburilor de otel. 
2.  Prelucrarea “la cald” a tuburilor de otel. 

D.  Tevi  de  otel:  Standardele  românesti  privind  greutatea,  daca  nu  sunt  alte indicatii, sau 
alte greutati cerute de incarcarile structurale. 

1.  Finisaj negru, daca nu exista alte indicatii. 
E.  Placa de otel a podestului obtinuta prin roluire. F.  Bare 
de otel pentru grilaje. 
G.  Tabla de otel de rezistenta nevopsita: Tipul produsului (metoda de prelucrare), calitatea si 

gradul astfel: 
1.  Tabla de otel de rezistenta roluita “la rece”: cu gradul urmator: 

Gradul   A,   daca   nu   exista   alte   cerinte   de   incarcare   prevazute   in proiectare. 
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2.  Tabla de otel de rezistenta roluita “la rece”: cu gradul urmator: 
Gradul  30,  daca  nu  exista  alte  cerinte  de  incarcare  prevazute  in proiectare. 

H. Tabla  de  otel  nevopsita:  calitatea  comerciala,  tipul  produsului  (metoda  de prelucrare) 
astfel: 

1.  Tabla de otel roluita “la rece”. 
2.  Tabla de otel roluita “la cald”. 

I.   Tije pentru sudura si electrozi neacoperiti: Vor fi selectati conform 
specificatiilor referitoare la aliajele metalice ce vor fi sudate. 

 
 
2.02 ELEMENTELE DE PRINDERE 

 
A.  Generalitati:  Vor  fi  furnizate  elementele  de  prindere  conforme  standardelor clasa  

Fe/Zn  25  pentru  acoperirile  …,  pentru  folosirea  lor  la  exterior  sau  din alcatuirea 
peretilor exteriori. 

B.  Bolturi (buloane) si piulite: cu cap hexagonal, gradul A, cu nituri hexagonale si, atunci cand 
exista indicatii, cu saibe de distantare plate. 

C.  Suruburi mecanice. 
D.  Buloane de ancorare. 
E.  Saibe plate: rotunde, din otel carbon. 
F.  Saibe de siguranta: elicoidale , arcuite (gruwer) din otel carbon. 
G.  Ancore expandate agrementate: bulon de ancorare tip conexpand din materialele 

indicate mai  jos,  capabile  sa  sustina,  fara  sa  cedeze,  o  incarcare  de  6  ori mai mare 
decat cea impusa la instalarea in caramida si unei incarcari de 4 ori mai mare decat cea 
impusa la instalarea in beton. 

Material: Bolturi si nuturi de otel inoxidabil din Grupa 1 aliajul 304 sau 316 
conform standardelor cerute. 

 
 
2.03. VOPSEA 

 
A.  Grund pentru metalul feros:   Uscare rapida, fara plumb si crom, grund universal

 modificat-alchidic   indeplinind  cerintele de performanta indicate,  
aleasa  pentru  rezistenta  buna  la  coroziunea  normala  cauzata  de agentii atmosferici, 
pentru compatibilitatea cu sistemul de finisare prin vopsire indicat  si  pentru  
capabilitatea  de  a  asigura  o  substrat  fara  defecte  pentru straturile superioare de 
vopsea aplicate in camp in  ciuda expunerii indelungate. 

B.  Vopsea alchidica pentru protectie anticoroziva a partilor expuse ale confectiei metalice 
rezultate din montarea in situ. 

 
 
 
2.04. CONFECTII, GENERALITATI 

 
A. Elementele  de  otel  se  vor  executa  din  materialele  si  de dimensiunile, grosimile si 

formele  indicate,  dar  nu  mai  putin  decat  e  nevoie  pentru  a  corespunde cerintelor  
de  performata  indicate.  Se  va  lucra  dupa  dimensiunile  date  sau acceptate din 
desenele de atelier, folosind detalii verificate pentru confectie si suportului ei. 

B.  Partea vizibila a lucrarii se va executa exact dupa linia si nivel, cu suprafete si unghiuri 
precise si cu margini drepte. 

C.  Metalele se vor taia si perfora curat si precis. 
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D.  Se vor inlatura ariile ascutite si brute de pe suprafetele vizibile. 
E.  Marginile  expuse  se  vor  rotunji cu  o  raza  de  cca  1mm,  daca  nu  exiata  alte 

indicatii. Se vor executa corniere cu raza cea mai mica posibila fara a produce 
separarea cristalelor sau a prejudicia in vreun mod lucrarea. 

F.  Colturile si imbinarile vor fi sudate continuu pentru a corespunde urmatoarelor: 
 
1.  Se  vor  folosi  materiale  si  metode  care  micsoreaza  deformarea  si  cresc stabilitatea 

si rezistenta la coroziune a metalelor de baza. 
2.  Sudarea se va obtine fara material in relief sub sau peste elemente. 
3.  Materialul folosit la sudarea metalelor va fi inlaturat imediat. 
4.  La  imbinarile  aparente,  finisati  sudurile  aparente  si  suprafetele  netede  si 

interpatrunse  astfel  incat  sa  nu  ramana  vizibila  nici  o  asperitate  dupa finisare,
 iar suprafata sudata sa corespunda conturului suprafetelor 
invecinate. 

 
G.  Imbinarile  expuse  vor  fi  formate  cu  racorduri  foarte  fine,  umplute  si  slefuite, folosind  

elemente  de  prindere  ascunse  de  cate  ori  e  posibil.  Se  vor  folosi elemente  de  
prindere  de  tipul  indicat,  iar  cand  nu  sunt  indicatii  suruburi  sau bolturi  cu  cap  plat  
(ingropat ).  Racordurile  vor  fi  pozitionate  acolo unde sunt cel mai putin vizibile. 

H.  Pre-asamblarea in Atelier: Pre-asamblarea se va face pe cat posibil in atelier pentru  a  
micsora  campul  de  taiere  si  asamblare.  Se  vor  folosi  legaturi  care 

pastreaza   valoarea   structurala   a   pieselor   imbinate.   Vor   fi   clar   marcate 
elementele pentru montajul de pe santier si instalare coordonata. 

 
 
2.05. SUPORTURI CU STRUCTURA DIN OTEL 

 
Elementele   se   vor   confectiona   astfel   incat   sa   fie   conforme   cu dimensiunile  si  

aranjamentele  indicate.  Imbinarea  pieselor  se  va  face  prin sudare,  in  cazul  in  care  
nu  exista  alte  indicatii.   

 
 
2.6. FINISAJE 

 
A.  Generalitati: Elementele metalice vor fi finisate dupa asamblare. 

1.  Vor fi realizate corespunzator cu recomandarile privind modul de aplicare si destinatia 
finisajului. 

B. Pregatirea  pentru  grunduirea  din  atelier:  Se  vor  pregati  suprafetele  metalelor neferoase   
neacoperite   ca   sa   corespunda   cerintelor   din   specificatiile   de pregatire  a  
suprafetelor  si  conditiile  de  expunere  la  mediu  a  elementelor instalate. 

C.  Grunduirea de atelier va fi aplicata pe suprafetele neacoperite, exceptandu-le 
pe  cele  cu  finisaj  galvanizat  sau  pe  cele  care  vor  fi  incastrate  in  beton   ori  
zidarie,  daca  nu  exista  alte indicatii. 

 
 
3.  Executia 

 
3.01. PREGATIREA 

A. Vor  fi  furnizate  si  coordonate  ancorajele,  desenele  de  montaj,  diagramele, sabloanele,  
instructiunile  si  indicatiile  de  instalare  a  ancorajelor,  incluzand elementele incorporate 
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in beton, placile sudate si buloanele de ancoraj . Va fi coordonata livrarea articolelor la 
santier. 

 
3.2. MONTAREA, GENERALITATI 

 
A. Fixarea la locul constructiei: Vor fi furnizate piese de prindere si dispozitive de ancorare 

unde este necesar sa se rigidizeze elementele de otel la locul constructiei; vor fi incluse 
elemente de prindere filetante pentru inglobari in beton si zidarie, buloane de trecere, 
buloane de ancorare si alte elemente de prindere conform cerintelor. 

 
B. Taierea,   montarea   si   amplasarea:   se   vor   executa   taierea,   perforarea   si asamblarea 

ceruta pentru instalare. Partile vor fi asezate cu precizie la locul,  aliniamentul  si  la  
inaltimea  lor;  cu  nivelul  suprafetei  si  a  marginilor, controlat pe verticala (cu firul cu 
plumb), drept, fara defecte, si masurat dupa liniile si la nivelurile stabilite. 

 
C.  Vor fi furnizate ancore si contravantuiri provizorii in cofraj pentru elemente care vor fi cladite 

in beton, zidarie sau constructii similare. 

 
D. Conexiunile vizibile/expuse se vor monta cu precizie impreuna pentru a forma rosturi 

foarte fine. Imbinarile sudate care nu vor fi lasate cu rosturi vizibile dar care  nu  pot  fi  
sudate  in  atelier din cauza restrictiilor de transport privitoare la dimensiuni.  Nu  se  vor  
suda,  taia  sau  slefui  suprafetele  exterioare  ale  partilor care  au  fost  galvanizate  la  cald  
dupa  confectionare  si  sunt  prevazute  a  fi montate cu buloane. 

 
E.  Sudarea in camp: corespunzatoare urmatoarelor cerinte: 

1.  Se  vor  folosi  materiale  si  metode  care  micsoreaza  deformarea  si  cresc stabilitatea si 
rezistenta la coroziune a metalelor de baza. 

2.  Sudarea se va obtine fara material in relief sub sau peste elemente. 
3.  Materialul folosit la sudarea metalelor va fi inlaturat imediat. 
4.  La  imbinarile  aparente,  finisati  sudurile  aparente  si  suprafetele  netede  si 

interpatrunse  astfel  incat  sa  nu  ramana  vizibila  nici  o  asperitate  dupa finisare,
 iar suprafata sudata sa corespunda conturului suprafetelor 
invecinate. 

 
F. Protectia  anticoroziva:  Vor  fi  acoperite  suprafetele  de  aluminiu  care  vor  fi  in contact   cu   

betonul   sau   diferitele   metale   cu   un   strat   greu   de   vopsea bituminoasa. 

 
 

3.4. REGLAREA SI CURATAREA 

 
A. Vopseaua rectificatoare (ultimul strat de vopsea): imediat dupa montare se vor curata  

zonele  sudate,  cele  legate  cu  buloane  si  zonele  slefuite de vopseaua aplicata in 
atelier/fabrica, si cele vizibile, vopsite cu acelasi material folosit la vopsirea  din  atelier  
pentru  a  corespunde  cu  cerintele  standard  referitoare  la finisarea suprafetelor vopsite. 

Se va aplica cu pensula sau sub forma de spray pentru a realiza o pelicula uscata 
minimala de 0.05 mm grosime. 
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CS03. APARATURA VIDEO  

1.  Generalitati 

 

1.01. DOCUMENTE CONEXE 

Desenele  si  prevederile  generale  ale  Documentelor  de  Proiect  Tehnic,  include 

conditii  generale si  suplimentare  si  sectiuni  de  specificatii,  aplicate  acestei 

sectiuni. 

 

1.02. CUPRINS 

A.  Sistemul de proiectie cinema  

B.  Sistem proiectie holografica 2d 

C.  Sistem proiectie interactive pe pardoseala 

D.  Sistem de iluminare laser 

 

I. DATE GENERALE 

Pentru toate componentele şi funcţionalităţile menţionate explicit, ofertantul va 

prezenta, în mod obligatoriu, informaţiile relevante detaliate, inclusiv cod/model, fabricant, 

specificaţii, etc., care să permită identificarea produselor oferite şi confirmarea respectării 

cerinţelor. În caz de neconcordanţă, specificaţiile oficiale publicate de producătorul 

produsului (valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referinţă, 

iar conţinutul acestora primează asupra detaliilor tehnice ale ofertei.  

Pentru orice produs sau componentă ofertată, echivalentă sau cu caracteristici 

echivalente cu cele din prezentul caiet de sarcini, se vor prezenta obligatoriu documente 

tehnice justificative, inclusiv rezultatele unor teste comparative care să demonstreze 

compatibilitatea solicitată.  

Ofertele vor include informaţii şi documente (în original sau copie) despre 
certificări de calitate şi conformitate cu standardele relevante şi cu normele şi 
recomandările Uniunii Europene aplicabile (cel puţin în ceea ce priveşte 
securitatea şi interoperabilitatea electrică şi electrostatică, securitatea 
operatorului uman, emisiile sonore sau de radiaţii, ergonomia şi fiabilitatea, etc.). 

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale vor fi declarate 
neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele 
parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, 
care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Orice 
ofertă care se abate de la cerinţele minimale va fi considerată admisibilă numai 
în condiţiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerinţelor 
minimale. 
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A.  SISTEM  PROIECTIE  CINEMA 
CPV 32321200-1 (Echipament audiovisual) -1 BUC 

1. Caracteristici generale 

1.1 Sistemul de proiectie va fi utilizat in exterior si va fi livrat cu toate accesoriile şi 

cablurile necesare conectarii la PC existent si reteaua de alimentare electrica. 

1.2 Sistemul de proiectie va asigura o calitate optima a imaginii, adaptata la mediul 

in care va fi utilizat. 

1.3 Terminalele trebuie sa fie compacte, robuste si cu design modern. 

2. Caracteristici constructive 

2.1 Sistemul de proiectie cinema trebuie sa fie un sistem integrat care sa includa: 

videoproiector LCD, support si carcasa de securitate, ecran de proiectie cu 

alimentare electrica si telecomenzi pentru videoproiector LCD si ecranul de 

proiectie cu alimentare electrica. 

3. Caracteristici videoproiector 

3.1 Proiectia trebuie sa se faca pe baza tehnologiei 3LCD. 

3.2 Rezolutia nativ minima sa fie de cel putin XGA. 

3.3 Formatul nativ al imaginii sa fie 4:3. 

3.4 Luminozitatea minima sa fie de cel putin 4000 ANSI lumeni. 

3.5 Zoom-ul minim optic trebuie sa fie de cel putin 1.2X. 

3.6 Raportul distantei de proiectie trebuie sa fie de minim 1.7-2.1:1 

3.7 Distanta de proiectie pentru o imagine de 145 inch trebuie sa fie intre minim 

3.5m si maxim 5.6m. 

3.8 Proiectorul trebuie sa fie capabil sa functioneze in modul ‘’ceiling’’. 

3.9 Garantia minima oferita trebuie sa fie de cel putin 48 luni cu posibilitate de 

prelungire. 

4. Caracteristici ecran proiectie 

4.1 Dimensiunea maxima exterioara trebuie sa fie 305cmx 279cm. 

4.2 Dimensiunea minima a suprafetei de proiectie trebuie sa fie de 295cm x 220cm. 

4.3 Formatul imaginii trebuie sa fie 4:3. 

4.4 Trebuie sa aiba posibilitatea de a fi montat pe perete sau tavan. 

4.5 Trebuie sa includa in pachet cel putin o telecomanda RF. 

4.6 Garantia ecranului de proiectie trebuie sa fie de minim 12 luni. 

5. Caracteristici suport si carcasa de securitate videoproiector. 

5.1 Capacitatea sustinuta trebuie sa fie de minim 6Kg. 

5.2 Bratul de sustinere trebuie sa aiba o lungime ajustabila care sa fie de minim 

240cm. 

5.3 Trebuie sa suporte posibilitatea de rotire la 360 grade si inclinatie de minim 90 

grade. 

5.4 Trebuie sa fie dotat cu minim doua incuietori si un sistem de alarma. 

5.5 Garnatia suportului si carcasei de securitate pentru videoproiector trebuie sa fie 

de cel putin 12 luni. 
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6. Managementul sistemului 

6.1 Videoproiectorul si ecranul trebuie să permită configurarea din telecomandă. 

6.2 Videoproiectorul trebuie să permită managementul distant prin reţeaua de date 

IP la care va fi conectat. 

7. Caracteristici audio 

7.1 Videoproiectorul trebuie sa aibe incorporat minim un difuzor cu o putere minima 

de 10W. 

8. Electroalimentare 

8.1 Videproiectorul si ecranul vor avea tensiune de alimentare 220~240V AC la 

frecventa retelei de 50Hz. 

8.2 Videoproiectorul si ecranul vor trebui sa fie compatibile cu standardele de 

electroalimentare romanesti. 

9. Temperatura si umiditate pentru transport/depozitare 

9.1 Videoproiectorul si ecranul trebuie să funcţioneze la o temperatură în gama 0°C 

÷ +40°C cu umiditate relativă de 10% ÷ 80% fără condens. 

 

B.  SISTEM  PROIECTIE  HOLOGRAMA 2D 
CPV 32321200-1 (Echipament audiovisual) - 4 BUC 

1. Caracteristici generale 

1.1 Sistemul de proiectie holograma 2D va fi utilizat in exterior si va fi livrat cu toate 

accesoriile şi cablurile necesare conectarii la PC existent si reteaua de alimentare 

electrica. 

1.2 Sistemul de proiectie holograma 2D va asigura o calitate optima a imaginii, 

adaptata la mediul in care va fi utilizat. 

1.3 Terminalele trebuie sa fie compacte, robuste si cu design modern. 

2. Caracteristici constructive 

2.1 Sistemul de proiectie holograma 2D trebuie sa fie un sistem integrat care sa 

includa: videoproiector LCD, support si carcasa de securitate, ecran de proiectie 

si telecomanda pentru videoproiector LCD 

 

3. Caracteristici videoproiector 

3.1 Proiectia trebuie sa se faca pe baza tehnologiei 3LCD. 

3.2 Rezolutia nativ minima sa fie de cel putin XGA. 

3.3 Formatul nativ al imaginii sa fie 4:3. 

3.4 Luminozitatea minima sa fie de cel putin 4000 ANSI lumeni. 

3.5 Zoom-ul minim optic trebuie sa fie de cel putin 1.2X. 

3.6 Raportul distantei de proiectie trebuie sa fie de minim 1.7-2.1:1 

3.7 Distanta de proiectie pentru o imagine de 118 inch trebuie sa fie intre minim 

2.85m si maxim 4.55m. 

3.8 Proiectorul trebuie sa fie capabil sa functioneze in modul ‘’ceiling’’. 
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3.9 Garantia minima oferita trebuie sa fie de cel putin 48 luni cu posibilitate de 

prelungire. 

4. Caracteristici ecran proiectie 

4.1 Suprafata trebuie sa poata sustine proiectie holografica 2D. 

4.2 Trebuie sa fie o suprafata de proiectie acrilica cu micro particule de quartz sau 

echivalent. 

4.3 Procentul de transmisie al luminii trebuie sa fie de minim 81%. 

4.4 Unghiul de vizualizare trebuie sa fie de minim 165 grade. 

4.5 Gastigul luminos in raport cu axa trebuie sa fie de minim 8.3 

4.6 Grosimea maxima trebuie sa fie de 3cm. 

4.7 Dimensiunea minima a suprafetei de proiectie trebuie s fie 240cm x 180cm. 

4.8 Formatul imaginii trebuie sa fie de 4:3. 

4.9 Trebuie sa includa kit de ancorare tavan si podea sis a contina bare de rigidizare. 

4.10 Trebuie sa respecte standardele ISO 527, ISO 179 si ISO 75. 

5. Caracteristici suport si carcasa de securitate videoproiector. 

5.1 Capacitatea sustinuta trebuie sa fie de minim 6Kg. 

5.2 Bratul de sustinere trebuie sa aiba o lungime ajustabila care sa fie de minim 

240cm. 

5.3 Trebuie sa suporte posibilitatea de rotire la 360 grade si inclinatie de minim 90 

grade. 

5.4 Trebuie sa fie dotat cu minim doua incuietori si un sistem de alarma. 

5.5 Garnatia suportului si carcasei de securitate pentru videoproiector trebuie sa fie 

de cel putin 12 luni. 

6. Managementul sistemului 

6.1 Videoproiectorul trebuie să permită configurarea din telecomandă. 

6.2 Videoproiectorul trebuie să permită managementul distant prin reţeaua de date 

IP la care va fi conectat. 

 

 

7. Caracteristici audio 

7.1 Videoproiectorul trebuie sa aiba incorporat minim un difuzor cu o putere minima 

de 10W. 

8. Electroalimentare 

8.1 Videproiectorul si ecranul vor avea tensiune de alimentare 220~240V AC la 

frecventa retelei de 50Hz. 

8.2 Videoproiectorul si ecranul vor trebui sa fie compatibile cu standardele de 

electroalimentare romanesti. 

9. Temperatura si umiditate pentru transport/depozitare 

9.1 Videoproiectorul si ecranul trebuie să funcţioneze la o temperatură în gama 0°C 

÷ +40°C cu umiditate relativă de 10% ÷ 80% fără condens. 
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C.  SISTEM  PARDOSEALA INTERACTIVA 
CPV 32321200-1 (Echipament audiovisual) – 3 BUC 
 

1. Caracteristici generale 

1.1 Sistemul pentru pardoseala interactiva va fi livrat cu toate accesoriile şi cablurile 

necesare conectarii la PC existent si reteaua de alimentare electrica. 

1.2 Sistemul pentru pardosela interactiva va asigura o calitate optima a imaginii, va 

asigura o fluiditate a imaginilor in miscare proiectate si va fi adaptat la mediul in 

care va fi utilizat.. 

1.3 Terminalele trebuie sa fie compacte, robuste si cu design modern. 

1.4 Componentele sistemului pentru pardoseala interactiva trebuie sa fie compatibile 

intre ele si sa fie adaptate la mediul de utilizare; sa formeze impreuna un sistem 

pentru podea interactiva. 

1.5 Sistemul poate transforma aria pe care se proiecteaza intr-o suprafata 

interactiva. scalabil, ofera posibilitatea redimensionarii suprafetei proiectate, 

aceeasi proiectie poate fi redata de pe mai multe surse. 

 

2. Caracteristici constructive 

2.1 Sistemul pentru pardoseala interactiva trebuie sa fie un sistem integrat care sa 

includa: videoproiector LCD, suport videoproiector, camera monocrom, iluminator 

infrarosu si software pentru podea interactive. 

 

3. Caracteristici videoproiector 

3.1 Proiectia trebuie sa se faca pe baza tehnologiei 3LCD. 

3.2 Rezolutia nativ minima sa fie de cel putin XGA. 

3.3 Formatul nativ al imaginii sa fie 4:3. 

3.4 Luminozitatea minima sa fie de cel putin 7500 ANSI lumeni. 

3.5 Trebuie sa dispuna de posibilitate de redare FullHd video, analog A\V si 

posibilitate de control prin Ethernet\RS-232 printr-un cablu minim Cat 5e la 

distante de minim 100m. 

3.6 Raportul distantei de proiectie trebuie sa fie de minim 1.7-2.8:1 

3.7 Posibilitate de deplasare obiectiv vertical de minim ±50% si orizontal de minim 

±10%. 

3.8 Posibilitate reglare keystone vertical de minim ±40% si orizontal de ±30%. 

3.9 Dimensiunea panoului LCD trebuie sa fie de minim 20mm. 

3.10 Proiectorul trebuie sa fie capabil sa functioneze in modul ‘’ceiling’’. 

3.11 Garantia minima oferita trebuie sa fie de cel putin 48 luni cu posibilitate de 

prelungire. 

3.12 Trebuie sa fie livrat impreuna cu suport pentru montare tavan. 
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4. Caracteristici camera monocrom 

4.1 Suporta iluminat minim 0.0001 Lx. F1.4. 

4.2 Rezolutia trebuie sa fie de minim 550 TVL. 

4.3 Numarul total de pixeli trebuie sa fie de minim 811(H) x 508(V). 

4.4 Posibilitate compensare lumina de fundal. 

4.5 Ratie signal to noise de minim 50dB. 

4.6 Posibilitate de control al vitezei obturatorului. 

4.7 Posibilitate de control al nivelului irisului. 

4.8 Trebuie sa fie livrata impreuna cu suport. 

4.9 Temperatura de operare trebuie sa se incradeze in intervalul -10°C ÷+40°C. 

4.10 Temperatura de depozitare trebuie sa se incadreze in intervalul -30°C 

÷+70°C . 

5. Caracateristici iluminator infrarosu 

5.1 Trebuie sa aiba un unghi de iluminare de minim 60 de grade. 

5.2 Lungimea de unda trebuie sa fie de minim 850nm. 

5.3 Trebuie sa dispuna de fotocelula cu comutare automata 

5.4 Trebuie sa fie livrat impreuna cu suport. 

 

6.  Caracteristici software podea interactiva 

6.1 Trebuie sa dispuna de detctie miscare la nivelul podelei. 

6.2 Trebuie sa dispuna de editor pentru aplicatii 

6.3 Trebuie sa dispuna de minim 3 template-uri interactive. 

6.4 Trebuie sa fie livrat impreuna cu PC si accesorii compatibile. 

 

7. Managementul sistemului 

7.1 Videoproiectorul trebuie să permită configurarea din telecomandă. 

7.2 Videoproiectorul trebuie să permită managementul distant prin reţeaua de date 

IP la care va fi conectat. 

 

8. Caracteristici audio 

8.1 Videoproiectorul trebuie sa aibe incorporat minim un difuzor cu o putere minima 

de 10W. 

 

9. Electroalimentare 

9.1 Componentele sistemului vor avea tensiune de alimentare 220~240V AC la 

frecventa retelei de 50Hz. 

9.2 Componenetele sistemului vor trebui sa fie compatibile cu standardele de 

electroalimentare romanesti. 
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D.  SISTEM  ILUMINARE LASER 
CPV 32321200-1 (Echipament audiovisual) - 3 BUC 

1. Caracteristici generale 

1.1 Sistemul de iluminare laser va fi utilizat in exterior si va fi livrat cu toate 

accesoriile şi cablurile necesare conectarii la PC existent si reteaua de alimentare 

electrica. 

1.2 Sistemul de iluminare laser va asigura o calitate optima a luminii proiectate, 

fluiditate in miscare si sa fie adaptat la mediul in care va fi utilizat. 

1.3 Terminalele trebuie sa fie compacte, robuste si cu design modern. 

2. Caracteristici constructive 

2.1 Sistemul de iluminare laser trebuie sa fie un sistem integrat care sa includa: 

proiector lumina laser, controller operare proiectie laser si software de control. 

2.2 Sistemul de iluminare laser trebuie sa dispuna de posibilitate de montare pe 

perete sau tavan. 

3. Caracteristici proiector lumina laser 

3.1 Putere totala de minim 750W. 

3.2 Minim clasa de laser 4. 

3.3 Culori proiectate cel putin verde, rosu, albastru. 

3.4 Trebuie sa fie echipat cu sistem de siguranta prin minim un mod de blocare raze. 

3.5 Unghiul de scanare trebuie sa fie de cel putin 40 grade. 

3.6 Trebuie sa dispuna de minim 200 de modele ale proiectiei. 

3.7 Garantia trebuie sa fie de minim 12 luni. 

4. Caracteristici controller operare proiectie laser 

4.1 Minim 512 canale de control. 

4.2 Trebuie sa fie scalabil. 

4.3 Minim un control pentru flash. 

4.4 Minim un control de oprire totala. 

4.5 Sa fie dotat cu minim un ecran LCD. 

5. Electroalimentare 

5.1 Componentele sistemului vor avea tensiune de alimentare 220~240V AC la 

frecventa retelei de 50Hz. 

5.2 Componenetele sistemului vor trebui sa fie compatibile cu standardele de 

electroalimentare romanesti. 


	CS_0. Foaie de capat_20141010
	CS00. PREVEDERI GENERALE_20141010
	CS01. Pardoseli_20141010
	CS02. Confectii metalice_20141010
	CS03. Aparatura video_20141010

