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CAIET DE SARCINI 

 

 
GENERALITĂŢI  
 
1.Investiția  
"Reparații  imprejmuire gard – poarta 2, Spitalul de Psihiatrie Zam” 
Valoare estimată = 240.000 lei fără TVA 
 
2.Beneficiar 
Spitalul de Psihiatrie, comuna Zam, Str. Principală, nr. 264, județul Hunedoara. 
 
3.Specialitatea 
Lucrări de repații interioare.  
 
4.Caracteristicile Construcției 
 
Date de identificare: 
 -denumire obiectiv: REPARAȚII IMPREJMUIRE GARD – POARTA 2, SPITALUL DE 

PSIHIATRIE ZAM 
- beneficiar: Spitalul de Psihiatrie Zam 
- amplasamnent: comuna Zam, Str. Principală, 270, județul Hunedoara   
- proiectant general: N/A 
- faza de proiectare: N/A 
 
5. Obiectul documentației  
Scopul prezentului document îl constituie descrierea principalelor lucrări, elemente 

componente și cerințe. 
 
6. Legislația de referință 
Caietul de sarcini s-a intocmit în conformitate cu legislatia romana privind continutul 

proiectului, normativele și standardele de referinta, prescriptiile tehnice privind calitatea 
lucrarilor, dupa cum urmeaza: 

- Normele P 118/99 de siguranta la foc a constructiilor, inclusiv recomandarile cuprinse 
în anexa “R”; 
- Normele generale de protectia muncii din 2002; 
- Legea 10/95 privind calitatea în constructii, respectiv exigentele: 
- Rezistența și stabilitatea 
- Siguranța în exploatare 
- Siguranța la foc 
- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protectia mediului 
- Protecția împotriva zgomotului 
 
7.Materiale şi produse 
Materiale utilizate la executarea reţelelor vor fi însoţite de certificatul de calitate al 

furnizorului şi vor avea caracteristicile şi toleranţele prevăzute în standardele de stat în 
normele interne ale unităţilor producătoare. 

8.Livrare, depozitare, manipulare 
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi aparataje ce corespund tehnic 

şi calitativ prevederilor proiectului. 
Înaintea punerii în operă, toate materialele şi aparatajele se vor supune unui control cu 

ochiul liber pentru a constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic 
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şi calitativ, se vor remedia defecţiunile respective sau se vor înlocui aparatele şi materialele 
ce nu pot fi aduse în stare corespunzătoare prin remediere. 

Păstrarea materialelor pentru instalaţii se va face în depozitele de materiale ale 
şantierului, cu respectarea prescripţiilor în vigoare privind prevenirea incendiilor. 

Materialele asupra cărora condiţiile atmosferice nu au practic influenţă, nefavorabilă, pe 
durata depozitării se vor depozita în aer liber, în stive sau rastele pe platforme betonate sau 
balastate, special amenajate în acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica 
securităţii muncii. 

Materialele ce pot fi deteriorate de agenţii climaterici se vor depozita sub şoproane şi 
vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilenă . Materialele ce se deteriorează la umiditate 
sau radiaţie solară se vor păstra în magazii închise. 

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securităţii 
muncii, în aşa fel încât să nu se deterioreze. Se va da atenţie deosebită materialelor casante 
sau uşor deformabile. 

 
9.Execuţia lucrărilor  
Execuţia lucrărilor de construcţii va începe după pichetarea definitivă a traseului 

prevăzut în planurile de situaţie. Beneficiarul şi executantul vor stabili distanţa reală de 
transport a pământului şi materialelor. 

Structura zonelor în care se vor desfăşura lucrări se va face identic cu cea iniţială. 
 
10.Protectia muncii 
 
Se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia în vigoare:  
- Ord. MMPS  578/1996 privind norme generale de protectia muncii; 
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia și igiena muncii în constructii 

/ed.1995; 
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300; 
- Legea securitatii și sanatatii în munca nr.319/2006; 
- HG 300/2006 - Cerinte de securitate și sanatate pentru santiere temporare; 
- Norme generale de protectia muncii 2002.  
Constructiile pentru „Organizare de santier” sunt de importanta redusă. 
Conform normativ P 118, imobilele sunt cu risc mic de incendiu. 
Se vor respecta Normele în constructii, Normele de Protectia muncii și NPSI în vigoare, 

atat în timpul executiei lucrarilor cat și ulterior. 
Cantitatile de gunoi rezultate în urma executatii constructiilor vor fi colectate în pubele și 

conteinere amplasate intr-un loc special amenajat în incinta, și evacuate de reteua publica 
locala de salubritate, prin contract. 

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor lua masuri pentru a nu se creea 
disconfort prin producerea de zgomot (STAS-10009/1988) și praf (STAS 12574/ 1987).  

Nivelul de zgomot se va incadra în limitele prevazute de STAS 10009/1988. 
Materialele folosite vor fi de calitate și insotite de certificat de la producator. 
 
20.ANEXE 
  
-Devize executie pentru cele doua tronsoane; 
-Deviz general. 
 

 
 
 
 


