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1 PREAMBUL LA LISTA DE CANTITĂŢI  
 

Prevederi generale  1 Lista de Cantităţi a fost pregătită în conformitate cu acest Preambul  

2 În cadrul Listei de Cantităţi, subtitlurile şi descrierile elementelor 
enuIacobenite, identifică lucrările necesare realizarii lucrarilor, citite 
împreună  cu celelalte articole enuIacobenite în Preambul şi cu 
Metodele de Măsurare care urmează Preambulul. Natura şi 
dimensiunea lucrărilor se vor determina în funcţie de Planşe, 
Specificaţii şi Condiţiile Contractului. 

Un articol pe care ofertantul nu l-a completat cu un pret unitar sau 
total se va considera ca fiind acoperit de alte preturi unitare sau 
totale introduse in Lista de Cantitati. 

Elaboratorul documentului va avea in vedere evitarea cotarii 
acelorasi lucrari in cadrul mai multor sectiuni. 

Ofertantii au obligatia de a include in Listele de Cantitati toate 
costurile necesare realizarii Contractului, inclusiv costurile pentru 
lucrarile descrise mai jos dar fara a se limita la acestea:  

  (a) Costuri cu forţa de muncă şi costuri asociate cu aceasta  

  (b) Furnizarea materialelor, depozitarea şi costurile aferente, inclusiv 
livrarea pe Amplasament. Preluarea materialelor şi bunurilor livrate 
de terţi, descărcarea, depozitarea şi costurile aferente. 

  (c) Echipamente şi costuri asociate (costuri de transport, despachetare, 
incarcare, manipulare, montaj, instructaj, orice taxe vamale, 
comisioane sau asigurari necesare achizitionarii echipamentelor) 

  (d) Fixarea, ridicarea şi instalarea sau amplasarea materialelor şi 
bunurilor pe poziţie  

  (e) Lucrări temporare. 

  (f) Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrări sau orice element al 
Lucrărilor.  

  (g) Obligaţii generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse în mod 
rezonabil în documentele pe care se bazează licitaţia pentru execuţia 
Lucrărilor in conformitate cu Conditiile Contractului,. 

  (h) Costuri generale, cheltuieli fixe şi variabile, profiturile. 

  (i) Evacuarea Deşeurilor rezultate in urma executiei lucrarilor conform 
Conditiilor Contractului. 

  (j) Testele desfăşurate de Antreprenor în conformitate cu Specificaţiile, 
inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, rapoartelor şi certificatelor. 

  (k) Furnizarea şi livrarea mostrelor către Inginer, in conformitate cu 
Specificaţiile. 

  (l) Verificarea, inspectarea, examinarea, măsurarea şi verificarea 
bunurilor, materialelor şi forţei de muncă, inclusiv rezultatele livrărilor, 
rapoartelor şi certificatelor.  

  (m) Încercări impuse prin procedură, încercări operaţionale, panouri de 
încercări şi alte încercări necesare sau constituite ca operaţiuni 
înaintea Lucrărilor Permanente, pentru a se verifica metodele, 
materialele şi forţa de muncă.  
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  (n) Conformarea cu cerinţele impuse de capitolul Asigurarea Calităţii din 
Contract şi înmânarea de certificate de conformitate. 

  (o) Pregătirea şi furnizarea desenelor post executie pentru cartea 
constructiei, manuale de operare, ghiduri de utilizare, instructiuni 
precum alte desene necesare de adaptare la teren a lucrarilor (dupa 
caz). 

  (p) Aşteptarea pentru aprobări sau acorduri.  

  (q) Cheltuieli şi taxe (cu excepţia TVA-ului) impuse în România. 

  (r) Toate investigatiile si inspectiile suplimentare pe santier. 

  (s) Mobilizarea si demobilizarea fortei de munca, echipamentelor si 
utilajelor de constructii. 

  (t) Conformarea cu orice limitari sau constrangeri legate de activitatile 
pe santier, de utilizarea amplasamentului/amplasamentelor, de 
mentinerea accesului la locuinte, de refacere a oricaror anexe sau 
imprejmuiri la locuinte afectate de executia lucrarilor, de refacere a 
cailor de acces . 

Măsurarea 3 Măsurarea lucrărilor se va calcula net de la dimensiunile stabilite în 
Contract, dacă nu se hotărăşte altceva în Metodele de Măsurare. 
Cantităţile vor fi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg în cazul în 
care nu se specifică altceva. 

  Măsurarea lucrărilor pentru certificatul intermediar, se va realiza 
pentru articolele de lucrari, dacă nu se specifică altfel în Contract. 

  Toate lucrarile specificate si/sau indicate in piesele desenate vor fi 
evaluate prin masuratori. Masuratorile vor fi exprimate prin articole 
incluse in listele de cantitati, articlole ce vor acoperi toate costurile 
care trebuie suportate de Antreprenor pentru indeplinirea obligatiilor 
sale conform Conditiilor Contractului.  

In cazul absentei unei metode relevante de masurare pentru orice 
articol din listele de cantitati, metoda de masurare se stabileste de 
comun acord cu Inginerul. 

  Masuratoarea neta sau ponderea lucrarilor finalizate realizate se va 
face, daca nu se specifica altfel,  fara a se tine cont de operatiuni 
conexe 

  Se vor deconta numai acele materiale care sunt instalate/puse in 
opera la lucrarile permanente si numai cu aprobarea Inginerului  

   

Unităţi de măsură  4 Se vor folosi următoarele unităţi de măsură şi abrevieri: 

 Unitate de măsură Abreviere 

  Milimetru mm 

  Milimetru pătrat   mm2 

  Milimetru cub  mm3 

  Metru (metru liniar)  m  

  Metru pătrat m2  

  Metru cub  m3 

  Kilometru  km 
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  Hectar  ha 

  Kilogram  kg 

  Tonă  t 

  Suma forfetară   LS 

  Oră  hr 

  Săptămână  wk 

  Litru  l 

  Diametru nominal DN 

  Diametru exterior  DE 

  Număr Nr 

   

Stabilirea preţului 
articolelor 

5 Fiecare articol individual va avea un preţ stabilit. Preţurile unitare şi 
Valoarea totala vor fi exprimate cu două zecimale. 

Serviciile şi bunurile 
deţinute de mediul 
public şi privat  

6 Informaţiile din Contract privind locaţia conductelor existente este 
considerată a fi corectă, dar Antreprenorul nu va fi scutit de 
verificarea si identificarea acestor locatii. Excepţie fac locaţiile 
identificate în mod specific şi măsurate separat de Antreprenor, care 
îşi va include propriile cheltuieli şi preţuri.  

  (a) Localizarea şi luarea de măsuri pentru susţinerea şi protecţia completă 
a conductelor şi a altor echipamente intalnite pe parcursul executiei 
Lucrărilor.  

  (b) Obţinerea aprobării scrise a diversilor furnizori de utilitati posibil 
afectate sau intalnite pe parcursul executiei lucrarilor în vederea 
desfasurarii in siguranta a lucrarilor 

  (c) Inginerul va fi mereu informat asupra tuturor înţelegerilor cu furnizorii 
privaţi de servicii, Companii de Utilităţi, Persoane Juridice şi Autorităţi 
Publice.  

Lucrul în paralel cu 
operarea  

7 Antreprenorul va include în preţurile sale, măsuri necesare pentru 
lucrul în paralel cu operarea.  

Antreprenorul va include în preţurile sale sondajele care trebuie făcute 
pentru stabilirea limitelor reale, nivelelor şi aliniamentelor afectate de 
lucrări.  

Gestionarea debitelor 8 Antreprenorul va include în preţurile sale metodele de calcul si de 
gestionare a debitelor existente.  

Limite şi constrângeri 
la amplasament  

9 Antreprenorul va include în preturile sale, sumele folosite pentru 
conformarea la limitele şi constrângerile impuse de folosirea 
Amplasamentului.  

Materiale grele  10 În cadrul Contractului, următoarele sunt considerate Materiale Grele: 

  (a) Materiale care necesită distrugere, spargere sau sortare pentru a fi 
îndepărtate, cu exceptia materialelor cu volum individual mai mic de 
0.20 metri cubi.   

  (b) Pavajele existente, trotuarele, structurile rutiere (mai putin balast) şi 
fundaţiile cu volum peste 0.20 metri cubi. 
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Produse şi materiale 
echivalente  

11 Acolo unde Antreprenorul oferă un produs sau un material în locul 
celui specificat in  Lista de Cantităţi pretul acestuia va trebui să 
includă toate obligaţiile şi costurile asociate cu includerea acestuia în 
executia Lucrărilor, proiectare, detalii de executie, certificate, 
aşteptarea aprobării documentelor re-înaintate).  

  Dacă nu se specifică altfel în Contract, determinarea Lucrărilor 
afectate de introducerea produselor şi materialelor echivalente se va 
baza pe documentaţia de Licitaţie şi nu pe Lucrări, după cum s-au 
făcut adnotările şi completările pentru introducerea produselor şi 
materialelor echivalente.  

Lucrări permanente 
proiectate de 
Antreprenor 

 

12 Acolo unde Contractul necesită ca o parte sau mai multe lucrari să fie 
proiectate de Antreprenor, calculele şi preţurile din Lista de Cantităţi 
vor include toate obligaţiile şi costurile asociate cu includerea 
acestora în Lucrări, inclusiv proiectarea, furnizarea de informaţii şi 
planşe, certificate, aprobări în aşteptare, re-depuneri şi modificări şi 
adnotări la Lucrări.  

În plus, calculele şi preţurile din Lista de Cantităţi vor include ca şi 
costuri, toate testele şi prelevările de probe făcute de Antreprenor , 
forţa de muncă, bunurile şi materialele incluse în Lucrări sau in 
proiect.  

Testarea 13 Testele desfăşurate de Antreprenor se vor realiza pentru verificarea 
lucrarilor, bunurilor şi materialelor incluse în lucrările permanente. 
Testarea lucrărilor permanente se va realiza pentru a demonstra că 
proiectul Angajatorului este conform celui stabilit în Specificaţii.  

  Verificarea, inspectarea, examinarea, măsurarea şi verificarea 
bunurilor, materialelor şi lucrarilor incluse în lucrările permanente, vor 
fi în conformitate cu alte operaţiuni stabilite sau incluse în mod 
rezonabil în Conditiile Contractului. Acestea vor fi realizate de 
Antreprenor, pentru a demonstra conformarea la cerinţele particulare 
ale Contractului, acolo unde acest lucru nu a fost menţionat separat în 
Specificaţii.  

Definiţii 14 În Preambul şi Metodele de Măsurare, dacă nu se cere altfel în 
contextul dat, următoarele cuvinte şi expresii vor avea înţelesul de mai 
jos:  

  (a) “Condiţiile Contractului” înseamnă Condiţiile Contractului la care se 
face referire în Ofertă.  

  (b) Denumirea materialelor si lucrarilor mentionate in Specificaţii şi 
Planşele Contractului va fi identica cu cea din Metodele de Măsurare.  

  (c) “Lista de Cantităţi” înseamnă o listă de articole, care oferă şi scurte 
descrieri pentru identificarea lucrarilor. 

  (d) Articolele desemnate ca „Estimative” sunt articole pentru care 
cantitatea de muncă ce se va desfăşura nu poate fi determinată cu 
aceeaşi acurateţe ca pentru alte articole, dar pentru care e necesar să 
se facă o estimare. 

  (e) “Articol preliminar” înseamnă un articol de lucrări, obligaţii generale şi 
riscuri intalnite anterior execuţiei Contractului, şi care este specificat în 
secţiunea „Preliminare” a Listei de Cantităţi. 

  (f) “Nivelul existent al solului” înseamnă nivelul solului înainte de 
începerea oricărei lucrări specificate în Contract.  
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  (g) “Material Greu” înseamnă materialul descris în Paragraful 10 de mai 
sus.   

  (h) “până la terminarea Lucrărilor” înseamnă până la terminarea în 
totalitate a Lucrărilor, în conformitate cu Condiţiile Contractului.  

  (i) “după terminarea Lucrărilor” înseamnă ulterior situaţiei de mai sus, 
respectiv perioada de notificare a defectelor stipulata in Contract.  

Plată Intermediară  15 Angajatorul nu va face plăţi pentru lucrari parţial finalizate. cu 
excepţia situaţiilor unde, Metodele de Măsurare stipulează altceva. 
Măsurarea lucrărilor pentru certificatul intermediar se va face pentru 
articolele la care s-au finalizat lucrările.  

 

Amplasamente/Locaţii 
multiple  

16 Acolo unde Contractul include lucrări la mai mult de un 
amplasament/locaţie, se vor asigura Liste de Cantităţi separate cu un 
sub-sumar pentru Seriile B, C, D1,D2, D3, E, F şi G, în funcţie de 
fiecare locaţie, precum şi un sumar general pentru întregul Contract.  

Metodele de măsurare  17 Pentru acest Contract, Metodele de măsurare sunt în conformitate cu 
Sectiunile urmatoare 
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2 METODE DE MĂSURARE  
 

  SERIA A – STABILIREA ORGANIZARII DE SANTIER A 
ANTREPRENORULUI   

A1 Construirea 
Organizarii de 
Santier a 
Antreprenorului  

Articolele pentru construirea unei locaţii temporare vor fi în conformitate cu 
pct.1 Prevederi Generale si includ:  

 (a) Montarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor şi materialelor pe 
Amplasament. 

 (b) Amenajarea drumului de acces pentru vehicule, zone de parcare, aleilor, 
gardurilor, plăcuţelor de avertizare şi direcţionare. 

 (c) Asigurarea securitatii santierului 

 (d) Asigurarea spatiilor de depozitare a materialelor si echipamentelor 

 Unitatea de masura va fi „Suma globala”.  

   

A2 Asigurarea cu 
utilitati pentru 
Organizarea de 
Santier a 
Antreprenorului, 
inclusiv tarife 

Articolele referitoare la serviciile pentru locaţia temporară a 
Antreprenorului.  vor include dar nu se limiteaza la:  

 (a) Conectarea la utilitati. 

 (b) Plata serviciilor pentru utilitati 

 Unitatea de masura va fi „Suma globala”. 

 Notă de măsurare  Pentru certificatul intermediar, măsurarea Serviciilor pentru Locaţia 
Temporară a Antreprenorului va constitui o valoare pro-rata bazată pe 
progresul Lucrărilor.  

   

A3 Demontarea/dezaf
ectarea 
Organizarii de 
Santier a 
Antreprenorului  

Articolele pentru dezmembrarea locaţiei temporare vor fi în 
conformitate cu Preambulul la Lista de Cantităţi. Directivele Generale 
includ: 

(c) Îndepărtarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor şi materialelor de 
pe Amplasament.  

(d) Deconectarea, îndepărtarea şi izolarea serviciilor care nu se mai 
folosesc.  

(e) Demolarea şi îndepărtarea din zona din afara Amplasamentului a, 
drumului de acces pentru vehicule, zonelor de parcare, aleilor, 
gardurilor, plăcuţelor de avertizare şi direcţionare.  

(f) Lucrari de terasamente (conform descrierii din Seria C)  

(g) Refacerea zonelor ocupate de locaţia temporară.  

  Unitatea de masura va fi „Suma globala”  

   

A4 Organizarea şi 
siguranţa 
traficului   

Articolele pentru siguranţa traficului şi organizarea acestuia vor 
include:  

 (a) Conformarea cu recomandările din Specificaţii şi orice adnotare la 
acestea sau unde circumstanţele dintr-un caz special nu sunt acoperite; 
înaintarea propunerilor pentru rezolvarea acestor situaţii către Inginer 
pentru aprobare. 
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  (b) Consultarea reglementărilor, poliţiei sau altor autorităţi implicate, 
propunerea, elaborarea şi înaintarea spre aprobare către Inginer a 
propunerilor rezultate în urma consultării cu privire la siguranţa traficului 
şi măsuri de organizare incluzând detalii pentru zonele de siguranţă şi 
traseele de urgenţă şi furnizarea acestor detalii dacă e necesar pentru 
lucrări sau dacă Inginerul o cere. 

  (c) Semne de circulaţie, semne de informare a şoferilor, marcaje rutiere, 
semnale luminoase, bariere şi semnale de control al traficului, inclusiv 
întreţinerea, curăţarea, repoziţionarea, acoperirea, descoperirea şi 
îndepărtarea acestora. 

  (d) Conformarea cu cerinţele privind forţa de muncă şi lucrul în cadrul 
santierului ,adiacent unei autostrăzi şi la punctele de intrare şi ieşire de 
pe Amplasament, inclusiv semnalizarea acestora 

  (e) Semaforizare temporara si modificarea tipului de semaforizare si 
indepartarea acesteia dupa terminarea lucrarilor.  

  (f) Supravegherea şi întreţinerea stâlpilor  

  (g) Refacerea imediată şi înlocuirea articolelor defecte sau avariate.  

  (h) Devieri temporare  

  (i) Stabilirea de înţelegeri cu proprietarii şi ocupanţii terenului ocupat 
temporar şi costurile care reies din aceasta.  

  (j) Curăţarea amplasamentului, îngrădirea, bariere de siguranţă, drenare, 
terasamente, pavaje, borduri, alei, semne de circulaţie, marcaje rutiere, 
semaforizări, structuri, parapeţi, rampe şi căi de acces. 

  Întreţinerea căilor rutiere din cadrul Amplasamentului.   

 Notă privind 
măsurarea 

Pentru certificatele intermediare, măsurarea Organizării şi Siguranţei 
Traficului se va face ca valoare pro-rata, bazată pe progresul Lucrărilor.  
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  SERIA B – CURĂŢAREA AMPLASAMENTULUI  

   

B1 Curăţarea 
generală a 
Amplasamentului  

Măsurarea Curăţării Generale a Amplasamentului se va face la nivelul 
zonei plane care trebuie curăţată conform Contractului în hectare şi 
include îndepărtarea tuturor obstacolelor superficiale identificate prin 
Contract, până la nivelul existent al solului.  

Articolele pentru curăţarea generală a amplasamentului vor fi în 
conformitate cu Preambulul la Lista de Cantităţi. Directivele Generale 
includ: 

 

  (a) Demolare, dezmembrare şi îndepărtare a structurilor de dimensiuni mici  
(de exemplu: camine de vane, camine de vizitare, baraci si magazii). 

  (b) Scoaterea si curatarea de rădăcini, umplerea si compactarea golurilor 
ramase dupa indepartarea acestora, taierea copacilor,  

  (c) Evacuarea materialelor rezultate precum si evacuarea gunoaielor  

  (d) Deconectarea, dezafectarea, devierea şi etansarea utilitatilor (dupa caz) 

  (e) Protejarea copacilor individuali sau a grupurilor de copaci, arbuşti şi 
altele asemenea (dupa caz) 

  (f) Depistarea, tratarea si evacuarea eventualelor materiale periculoase.  

  (g) Separarea corecta a terminatiilor gardurilor existente, gardurilor vi si a 
peretilor 

  Unitatea de măsură va fi „Hectar”, măsurat cu două zecimale.  

 Notă de măsurare  Doar articolele destinate pentru refolosire sau pentru depozitare vor fi 
măsurate separat, toate articolele la care Antreprenorul renunta, trebuie 
incluse în măsurătoarea pentru Curăţirea Generală a Amplasamentului.  

 

   

B2 Demontarea sau 
indepartarea si 
depozitarea 
materialelor 
pentru refolosire  

Demontarea şi depozitarea materialelor in vederea refolosirii va fi 
măsurată separat numai pentru articolele identificate în Contract pentru 
a fi puse deoparte şi refolosite în cadrul Lucrărilor.  

Demontarea şi depozitarea materialelor in vederea refolosirii vor 
include: 

(a) Excavarea oricărui material (conform descrierii din Seria C)  

  (b) Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C) 

  (c) Curăţarea, stivuirea, protejarea şi etichetarea  

  (d) Refacerea la starea initiala a cailor de acces 

  (e) Transportul şi manevrarea si depozitarea 

  (f) Pregatirea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor de executie 

  (g) Înlocuirea articolelor avariate în timpul operaţiunilor anterioare  

  (h) Depistarea si tratarea materialelor periculoase  

  Unitatea de măsură va fi “bucati”.  
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B3 Demontarea  si 
depozitarea 
materialelor in 
afara santierului 

Demontarea şi depozitarea materialelor în afara santierului va fi 
măsurată separat numai pentru articolele identificate în Contract care 
trebuie duse la un loc de depozitare asigurat de Angajator.  

Articolele pentru demontarea şi depozitarea materialelor în afara 
Santierului vor include:  

  (i) Demolarea, spargerea si inlaturarea structurilor din beton, zidarie, metal 
si lemn inclusiv subsoluri si fundatii. 

  (a) Excavarea oricăror materiale (conform descrierii din Seria C) 

  (b) Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C) 

  (c) Stivuirea, protejarea şi etichetarea utilajelor si echipamentelor care vor fi 
depozitate in afara santierului 

  (d) Transportul, manevrarea si depozitarea 

  (e) Deconectarea, dezafectarea şi etansarea utilitatilor 

  (f) Excavatii, umpluturi si compactari in zona terenului afectat de demolari 

  (g) Refacerea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor de executie 

  (h) Înlocuirea articolelor avariate în timpul operaţiunilor anterioare 

  Unitatea de măsură va fi “bucati”. 
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  SERIA C – LUCRĂRI TERASAMENTE 

 Notă de măsurare  Lucrările de excavaţie nu vor fi măsurate separat pentru lucrările 
incluse în seriile A, B, D, E sau F.  

În scopul măsurătorilor, un metru cub excavat este egal cu un metru 
cub depozitat sau evacuat. 

Adâncimile pentru clasificarea conductelor în excavaţii vor fi măsurate 
de la nivelul solului existent la generatoarea inferioara a conductei.  

 

C1 Sapatura Se vor include toate lucrarile necesare pentru excavatii pana la 
adancimea adecvata si necesara tehnologiei de executie, tinand cond 
de natura solului si prezenta apei subterane . 

  Articolele de sapatura vor include urmatoarele: 

  (a) Maruntirea sau spargerea materialelor înainte sau în timpul procesului 
de excavaţie precum si eventuale reparatii. 

  (b) Susţinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul 
Geotehnic 

  (c) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 
excavatiilor fara apa.  

  (d) Sortarea materialelor 

  (e) Formarea şi menţinerea înclinaţiilor pantelor, paturilor şi bermelor. 

  (f) Menţinerea radierelor şi marginilor fundaţiilor. 

  (g) Nivelarea şi menţinerea marginilor cursurilor de apă şi a altor lucrari 
asemanatoare. 

  (h) Protejarea structurilor/constructiilor existente (proprietati, canale si a 
altor lucrari asemanatoare). 

  (i) Excavaţii adiţionale de care Contractorul ar avea nevoie pentru spaţiu de 
lucru sau alte lucrări temporare precum şi umplerea ulterioară cu 
materiale aprobate şi compactare. 

  (j) Incarcarea, transpotul si depozitarea materialelor rezultate din sapatura. 

  (k) Înlocuirea materialelor care au suferit modificări şi au devenit 
inacceptabile. 

  (l) Lucrari de protectie, sustinere a oricaror retele de utilitati intalnite,  
deviere temporara sau definitiva a unor cursuri de apa  

  (m) Spargerea materialelor pentru conformarea cu cerinţele pentru 
umplutura. 

  (n) Măsuri speciale de gestionare pentru materiale contaminate. 

  Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. 

   

C2 Depozitarea 
materialului 
rezultat (excavat 
din santier sau din 
groapa de 
imprumut) 

Se vor include articole separate pentru depozitarea materialelor de 
umplere. 

 

Articolele pentru depozitarea materialelor de umplere va include 
următoarele: 

  (a) Protejarea marginilor excavatiei. 
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  (b) Gestionarea materialelor rezultate. 

  (c) Epuismente necesare pentru păstrarea excavaţiilor fără apă. 

  (d) Conformarea cu cerinţe şi constrângeri referitoare la ordinea, timpul şi 
rata de depozitare şi umplere. 

  (e) Luarea măsurilor de precauţie pentru evitarea distrugerii proprietăţii, 
structurilor, serviciilor de utilitati şi a altor lucrari asemanatoare. 

  (f) Transportul materialului rezultat 

  (g) Înlocuirea materialelor aprobate care au suferit modificări şi au devenit 
inacceptabile. 

  (h) Sortarea materialelor. 

  (i) Compactare. 

  Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. 

   

C3 Evacuarea 
surplusului de 
material excavat  

Se vor include articole separate pentru evacuarea surplusului de 
material excavat necontaminat şi contaminat. 

 Articolele pentru surplusul de material excavat vor include următoarele: 

(a) Transportul şi depozitarea în bascule în afara şantierului, furnizate de 
Contractor 

(b) Gestionarea materialelor 

(c) Măsuri speciale de gestionare a materialelor contaminate. 

  Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. 

   

C4 Materiale de 
umplutură aduse 
pe şantier 

Se vor include articole separate pentru fiecare tip de material de 
umplutură adus pe şantier. 

Costul umpluturilor incluse in articolele relevante din Listele de 
Cantitati vor include, dar nu se vor limita la sortarea, manipularea, 
punerea in opera si compactarea materialului excavat sau adus din alta 
sursa. 

  Articolele pentru materialele de umplutură aduse pe şantier vor include 
următoarele: 

  (a) Depozitare (conform descrierii din articolul C2) 

  (b) Materiale de umplutură aduse de contractor din surse externe şantierului 

  (c) Umplere şi compactare. 

  (d) Rapoarte. 

  Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. 

   

C5 Excavarea in teren 
tare 

Excavaţiile în teren tare se vor măsura ca şi lucrări adiţionale. 

Măsurătorile vor consta în volumul golului format prin înlăturarea 
materialelor dure. 

Articolele pentru excavaţii în teren tare vor include următoarele: 

  (a) Spargerea, separarea si sortarea materialelor rezultate 

  (b) Tăierea armăturilor 
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  (c) Înlăturarea pavajelor sau structurii rutiere existente, curăţarea 
suprafeţelor, frezarea sau geluirea suprafeţelor, tratarea radierelor 
fundaţiilor. 

  Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. 
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  SERIA D – CONDUCTE SI ACCESORII PENTRU CONDUCTE 

D1 

D2 

Conducte de 
apa/Conducte de 
canalizare 

Măsurarea conductelor o va reprezenta lungimea lor individuală 
măsurată de-a lungul axului, între următoarele: 

 (a) Feţele interne ale caminelor de vizitare/vane 

  (b) Feţele externe ale pereţilor 

  (c) Intersecţia dintre axul şi joncţiunile conductelor 

  (d) Poziţia capetelor conductelor. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentarea 
temporară: 

Măsurarea conductelor va lua în considerare întreaga construcţie, 
neţinând cont de numărul de conducte din transee. Acolo unde se 
pozează mai mult de o conducta într-o transee, atunci numărul de 
conducte va fi inclus în descrierea articolelor. 

Se vor include articole separate pentru conducte de diametre, materiale 
şi clasificări diferite precum şi pentru fiecare lungime dintre peretii 
caminelor de vizitare/vane, joncţiuni şi capete de conductă. 

Se vor include articole separate pentru conducte pe diferite tipuri de 
adancimi (pana la 1m, intre 1 si 1.5 m, si apoi din jumatate in jumatate 
de metru pe adancime) 

În cazul înlocuirii conductelor, Contractantul va urma procedura 
următoare: 1. Conducta de înlocuit va fi separată şi predată la fier vechi, 
în conformitate cu procedura indicată de Angajator. 2. Contractantul va 
verifica dacă vanele de separare funcţionează corect şi va instala vane 
noi în caz de funcţionare deficientă. 3. Contractantul va excava tranşee 
de-a lungul conductei existente. 4. Contractantul va instala temporar 
conducte din PE pentru a alimenta cu apă consumatorii din zonă pe 
durata de executare a lucrărilor. Conductele temporare vor fi pozate la 
suprafaţă şi vor fi ancorate corespunzător pe limita de proprietate, la 
intervale regulate, dacă nu se dispune altfel de către Consultantul de 
Supervizare. Diametrul conductelor temporare nu va depăşi în general 
80 mm. Dale din beton, sau alte protecţii aprobate de către Consultantul 
de Supervizare, vor fi pozate peste conductele temporare pentru a 
permite traficul în siguranţă pentru vehicule şi pietoni. 5. Branşamentele 
de serviciu vor fi transferate de la conductele existente la cele 
temporare. 6. Odată ce noile branşamente au fost pozate şi noua 
conductă de distribuţie a fost testată, noul sistem va fi pus în funcţiune. 
7. Toate conductele şi branşamentele temporare vor fi îndepărtate 
pentru a fi reciclate sau vor fi transportate la un amplasament aprobat 
de Consultantul de Supervizare. Nici o lucrare care implică alimentarea 
temporară nu va fi permisă în perioadele de iarnă, când temperatura 
minimă este sub nivelul de îngheţ. 

În oferta sa, Contractantul va propune măsuri de ameliorare, cuprinse 
într-un plan de lucru, care să reducă la minim întreruperile de 
alimentare cu apă la consumatori. 

 

Articolele pentru conducte vor include urmatoarele: 

  (e) Dispozitive de susţinere temporară pentru conducte şi înlăturarea lor la 
finalizarea lucrarilor. 

  (f) Conductele cu racorduri flexibile, conducte cu flanse si conducte cu 
capete drepte.   

  (g) Fitinguri pentru conducte (coturi, imbinari teuri, robineti, adaptoare cu 
flanse si compensatoare de montaj, altele decat cele specificate in listele 
de cantitati). 
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  (h) Tăiere, pozare, îmbinare prin sudura sau cu flanse şi aşezare. Taierea 
conductelor include si samfrenarea unde este necesar. Imbinarile includ 
si suruburi, piulite, saibe precum si sisteme de protectie a imbinarilor, 
unde este necesar. Imbinarile cu sudura includ toate materialele si 
echipamentele necesare, inclusiv mufele electrosudabile in cazul sudurii 
prin electrofuziune 

  (i) Execuţie şanţuri şi conducte de evacuare. 

  (j) Dispozitive de susţinere. 

  (k) Aşezare, mărginire şi împrejmuire. 

  (l) Lagăre canelate pentru îndoire şi joncţiuni. 

  (m) Cofrare. 

  (n) Bandă de împrejmuire. 

  (o) Mutarea îmbinărilor şi alte asemenea lucrări. 

  (p) Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in 
conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu 
apa pentru testare acolo unde este necesar). 

  (q) Înregistrare, pichetare şi etichetare. 

  (r) În cazul canalelor trasarea lucrarilor, opritoarelor temporare, 
dispozitivelor de marcare. 

  (s) Lubrifianţi, umplere şi ştemuire. 

  (t) Sondare şi înregistrare, inclusiv identificarea tuturor utilitatilor subterane.  

  (u) Sisteme de protectie a conductelor care includ: captusire pe interior, 
camasuire externa, protectie catodica. 

  (v) Înlăturarea şi evacuarea apei folosite pentru dezinfecţie, curăţare şi 
testare. 

  Unitatea de măsură va fi “metrul liniar”. 

   

 Notă de 
măsurare 

În scopul certificatelor intermediare, măsurarea conductelor se va face 
astfel: 

  In vederea emiterii Certificatelor Interimare de Plata, masurarea 
articolelor cu prefix D1 se va face dupa cum urmeaza: 

  La finalizarea activitatilor legate de pozarea conductelor si a obligatiilor 
asociate acestora, dar cu exceptia reabilitarii suprafetelor a caror 
structura rutiera a fost afectata, Antreprenorului i se cuvine 50% din 
valoarea totala. 

  La finalizarea reabilitarii suprafetelor pavate, Antreprenorului i se 
cuvine restul de 50% din valoarea totala 

   

D3 Subtraversări  Subtraversările vor fi măsurate ca şi lucrări separate. 
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  Subtraversările vor fi măsurate separat pentru conductele prevazute 
care sub-traversează garduri existente, pereţi existenţi, linii subterane 
de fibră optică, conducte subterane de gaz, conducte subterane de 
combustibil lichid, conducte subterane de alimentare cu apă cu 
diametre mai mari de 125mm, canalizare subterană cu diametre mai 
mari de 150mm, conducte de încălzire subterane şi cabluri subterane cu 
voltaj ridicat.  

Se vor include articole separate pentru fiecare tip şi diametru de 
conducta nou prevazuta care sub-traversează garduri existente, pereţi 
existenţi, linii subterane de fibră optică, conducte subterane de gaz, 
conducte subterane de combustibil lichid, conducte subterane de 
alimentare cu apă cu diametre mai mari de 125mm, canalizare subterană 
cu diametre mai mari de 150mm, conducte de încălzire subterane şi 
cabluri subterane cu voltaj ridicat. 

Articolele pentru Subtraversări vor include: 

  (a) Localizare 

  (b) Excavaţii în orice material cu excepţia excavatiilor in teren tare 

  (c) Umpluturi şi compactari 

  (d) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria 
C) 

  (e) Luarea măsurilor de susţinere şi protecţie totală a gardurilor existente, 
pereţilor existenţi, liniilor subterane de fibră optică, conductelor 
subterane de gaz, conductelor subterane de combustibil lichid, 
conductelor subterane de alimentare cu apă cu diametre mai mari de 
125mm, canalizării subterane cu diametre mai mari de 150mm, 
conductelor de încălzire subterane şi cablurilor subterane cu voltaj 
ridicat. 

  (f) Re-poziţionarea sau repararea gardurilor existente, pereţilor existenţi, 
liniilor subterane de fibră optică, conductelor subterane de gaz, 
conductelor subterane de combustibil lichid, conductelor subterane de 
alimentare cu apă cu diametre mai mari de 125mm, canalizării 
subterane cu diametre mai mari de 150mm, conductelor de încălzire 
subterane şi cablurilor subterane cu voltaj ridicat. 

  Unitatea de măsură va fi “bucati”.  

   

D4 Conectari la 
conducte si 
camine existente 

Conectarile (legaturile) vor fi măsurate separat doar în cazul 
conexiunilor la conductele si caminele existente. 

Articolele pentru conectarile la conductele si caminele existente vor 
include: 

  (g) Localizare şi pozitionare. 

  (h) Execuţia legaturilor dintre conducte si peretii caminelor de vizitare/vane 
precum  şi repararea conductelor existente şi pereţilor afectati. 

  (i) Conducte, fitinguri şi garnituri. 

  (j) Aşezare, mărginire şi împrejmuire. 

  (k) Betonare. 

  (l) Cofrare. 

  (m) Protejarea capetelor nefolosite. 

  (n) Re-poziţionarea conductelor existente mişcate. 
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D5 Camine de vane 
si camine de 
vizitare  

Măsurarea va cuprinde caminul de vane sau căminul de vizitare 
complet. 

Adâncimea caminului de vane sau caminului de vizitare va fi 
reprezentată de diferenta dintre cota capacului si radierul acestuia.  

Se vor include articole separate pentru camine de vane pe diferite tipuri 
de adancimi (din metru in metru), cămine de vizitare pe diferite tipuri de 
adancimi, (din jumatate de metru in jumatate de metru) si pe diferite 
tipuri de diametre 

Articolele pentru camine de vane şi cămine de vizitare vor include 
următoarele: 

  (a) Excavaţii în orice material cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform 
descrierii din Seria C). 

  (b) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria 
C) 

  (c) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 
excavatiilor fara apa. 

  (d) Refacerea zonelor nepavate afectate. 

  (e) Localizarea conductelor de apa sau canalizare existente 

  (f) Spargerea conductelor de apa sau canalizare existente 

  (g) Conectarea şi re-conectarea conductelor existente 

  (h) Execuţia radierelor, pereţilor, acoperisurilor si plăcilor de acoperire, 
nişelor 

  (i) Canale, fitinguri, conducte şi conexiuni pentru evacuarea apelor 
provenite accidental in caminele de vane 

  (j) Curăţare 

  (k) Trepte, lanţuri de siguranţă, scări, balustrade şi alte lucrari 
asemanatoare 

  (l) Susţinerea sapaturilor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul 
Geotehnic si montarea acestora 

  (m) Capace, rame,  

  (n) Utilaje si echipamente de ridicare 

  (o) Betonare 

  (p) Cofrare  

  (q) Armare 

  (r) Umplere şi compactare 

  (s) Realizarea etansarilor 

  (t) Zidărie  

  (u) Re-poziţionarea conductelor existente mişcate 

  (v) Conducte şi fitinguri (inclusiv conectari). 

  Unitatea de măsură va fi “bucati”. 

 Notă de 
măsurare 

În scopul certificatelor intermediare, măsurarea căminelor de vane si a 
caminelor de vizitare se va face astfel: 



ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA IACOBENI   DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
OPTIMIZAREA SOLUTIEI DE ALIMENTARE CU APA   Cap.4 – Caiet de sarcini – Preambul si Liste de cantitati                                                                                       
A REZERVORULUI DIN LOCALITATEA IACOBENI,   Sectiunea 3 – Preambul si Fise tehnice                                                                                                           
COMUNA CEANU MARE, JUDETUL CLUJ     
SI EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE                                                                                     

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL 

COMUNA CEANU MARE 

 

4.3. Preambul si fise tehnice Ceanu Mare   4-3  -  20  

  La finalizarea activitatilor de realizare a caminelor de vane si caminelor 
de vizitare si a obligatiilor asociate acestora dar cu exceptia reabilitarii 
sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 50% din valoarea totala. 

  La finalizarea reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 
restul de 50% din valoarea totala 

   

D6 Vane, debitmetre 
si hidranti 

Se vor include articole separate pentru vane, debitmetre si hidranti pe 
tipuri şi diametre diferite. 

Articolele pentru vane, debitmetre, hidranti si alte lucrari asemanatoare 
vor include următoarele: 

  (a) Întregul echipament  

  (b) Conectari 

  Unitatea de măsură va fi “bucati”. 

   

D7 Bransamente noi 
la retea 
distributie 

Acest articol pentru bransamente noi, inclusiv camine de apometru, 
conducte, fitinguri si contoare necesare va include  

 (a) Excavarea oricăror materiale cu excepţia excavatiilor in teren tare 
(conform descrierii din Seria C) 

 (b) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 
excavatiilor fara apa 

  (c) Conducte şi fitinguri articulate. 

  (d) Tăiere, pozare, îmbinare şi aşezare. 

  (e) Montarea conductelor la trecerea prin peretii subsolurilor, inclusiv 
reparatiile peretilor  

  (f) Pozitionare, mărginire şi împrejmuire. 

  (g) Bandă de împrejmuire 

  (h) Umplere şi compactare. 

  (i) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria 
C). 

  (j) Mutarea îmbinărilor şi a altor lucrari asemanatoare. 

  (k) Refacerea zonelor verzi afectate. 

  (l) Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in 
conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu 
apa pentru testare acolo unde este necesar) 

  (m) Înregistrare, pichetare şi etichetare. 

  (n) Re-poziţionarea conductelor existente mişcate. 

  (o) Capace si rame 

  (p) Utilaje si echipamente de ridicare 

  (q) Realizarea etansarilor 

  (r) Camin de apometru  

  Unitatea de măsură va fi “bucati”. 

 Notă de 
măsurare 

În scopul certificatelor intermediare, măsurarea bransamentelor se va 
face astfel: 
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  La finalizarea activitatilor legate de realizarea bransamentelor noi la 
retea distributie si a obligatiilor asociate acestora, dar cu exceptia 
reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 60% din 
valoarea totala. 

  La finalizarea reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 
restul de 40% din valoarea totala 

   

D8 Racorduri la 
reteaua de 
canalizare 

Măsurătorile vor cuprinde toate lucrările specifice. 

Se vor include astfel articole separate pentru acestea pentru diferite 
tipuri şi diametre de conductă. Acolo unde este nevoie de mai multe 
conducte, se va specifica cel mai mare diametru. 

Articolele pentru racorduri la reteaua de canalizare vor include: 

  (a) Excavaţii în orice material cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform 
descrierii din Seria C) 

  (b) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 
excavatiilor fara apa 

  (c) Refacerea zonelor afectate 

  (d) Localizarea colectoarelor existente 

  (e) Spargerea colectoarelor existente 

  (f) Conectarea şi re-conectarea colectoarelor existente 

  (g) Execuţia radierelor, pereţilor şi plăcilor de acoperire, nişelor 

  (h) Canale, fitinguri, conducte şi conectari pentru evacuare 

  (i) Curăţare 

  (j) Trepte, lanţuri de siguranţă, scări, balustrade şi alte lucrari 
asemanatoare 

(k) Capace si rame 

  (l) Betonare 

  (m) Cofrare  

  (n) Armare 

  (o) Umplere şi compactare 

  (p) Evacuarea surplusului de material excavat 

  (q) Execuţie conducte 

  (r) Realizarea etansarilor 

  (s) Zidărie  

  (t) Re-poziţionarea conductelor existente mişcate 

  Unitatea de măsură va fi “bucati”. 

   

D9 Dezafectarea de Se vor include articole separate pentru etanşarea conductelor existente 
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 conducte de 
canalizare, 
conducte de 
apa, camine de 
vane si de 
vizitare existente 

de diferite diametre.   

Se vor include articole separate pentru umplerea camerelor existente cu 
diferite materiale.  

Se vor include articole separate pentru înlăturarea conductelor 
existente de diferite diametre. 

Articolele pentru dezafectarea conductelor de canalizare, a conductelor 
de apa, a caminelor de vane si a caminelor de vizitare,  vor include 
următoarele: 

  (a) Excavaţii în orice material cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform 
descrierii din Seria C) 

  (b) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 
excavatiilor fara apa 

  (c) Obturarea/curatarea conductelor ramase (dupa caz) 

  (d) Amestecarea şi pozarea mortarului 

  (e) Betonarea in situ  

  (f) Cofrare  

  (g) Umplere şi compactare 

  (h) Evacuarea materialelor 

  (i) Sigilarea capetelor utilitatilor scoase din uz. 

  Unitatea folosită pentru etanşarea conductelor scoase din uz va fi  
“bucati” 

Unitatea folosită pentru umplerea caminelor existente cu diferite 
materiale va fi “bucati” 

Unitatea folosită pentru înlăturarea conductelor existente va fi  “metrul 
liniar” 

   

D10  Excavarea in 
teren tare 

Excavaţiile în teren tare pentru conductele prevazute vor fi măsurate ca 
şi lucrări adiţionale. 

Măsurătorile vor consta în volumul golurilor formate în urma înlăturării 
materialelor dure. 

Pentru măsurarea conductelor prevazute, lăţimea transeii va fi data de 
diametrul exterior al conductei plus 600 mm. 

Pentru măsurarea caminelor de vane si a căminelor de vizitare, pereţilor 
şi a altor lucrari asemanatoare, suprafaţa va fi suprafaţa orizontală a 
plăcii de bază. 

Articolele pentru excavaţiilein teren tare, vor include următoarele: 

 

  (a) Sondare preliminară 

  (b) Spargeri, sortari şi alte operatii asemanatoare 

  (c) Tăierea armăturilor 

  (d) Înlăturarea structurii rutiere existente, curăţarea suprafeţelor, frezarea 
sau geluirea suprafeţelor, tratarea radierelor fundaţiilor. 

  Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. 
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D11 Imbunatatirea 
patului de 
fundare pentru 
conducte si 
camine de vane 
sau camine de 
vizitare 

Măsurarea zonelor necesare imbunatatirii patului de fundare pentru 
conducte şi camine de vane/vizitare va consta in volumul care trebuie 
excavat sau umplut, conform indicaţiilor Inginerului.  

Pentru măsurarea caminelor de vane/vizitare, zona necesara va fi 
suprafaţa orizontală a plăcii de bază.  

Adâncimile vor fi măsurate de la partea inferioară a radierului tranşeelor 
sau de la partea inferioară a bazei caminelor de vane/vizitare. 

Se vor include articole separate pentru excavarea şi umplere a golurilor 
cu diferite tipuri de umpluturi. 

Articolele pentru zonele necesare imbunatatirii patului de fundare a 
conductelor si caminelor de vane/vizitare va include: 

  (a) Excavarea oricăror materiale (conform descrierii din Seria C) 

  (b) Evacuarea surplusului de material (conform descrierii din Seria C) 

  (c) Depozitarea materialelor de umplutura (conform descrierii din Seria C) 

  (d) Materialul de umplutura adus din afara şantierului (conform descrierii din 
Seria C) 

  (e) Betonarea in situ 

  (f) Cofrarea  

  Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. 

   

D12 Refacerea 
sistemelor 
rutiere 

Măsurarea zonelor pentru refacerea structurilor rutiere se va face 
conform desenelor. 

Nu se va face nici o deducere pentru suprafeţe de 1 metru pătrat sau 
mai mici. 

Pentru masurarea caminelor de vane/vizitare, zona necesara va fi data 
de suprafaţa orizontală a plăcii de bază. 

Se vor include articole separate pentru fiecare tip de zonă pavată 
refăcută şi pentru diferite dimensiuni ale stratului rutier. 

Articolele pentru refacerea sistemelor rutiere vor include următoarele: 

  (a) Determinarea suprafetei de refacere si stabilirea tipului de structura 
rutiera 

(b) Refacerea zonelor nepavate 

(c) Refacerea zonelor verzi 

(d) Refacerea trotuarelor 

  (e) Determinarea stratului sub-bază 

  (f) Determinarea stratului de bază, baza inferioară, baza superioară, strat 
de legatura, strat de uzura şi placa de beton 

  (g) Umplere rosturi de constructie cu bitum  

  (h) Tratarea suprafeţelor 

  (i) Bordure, canale, margini, etc 

  (j) Dezagregare  

  (k) Frezare  
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  (l) Găurire  

  (m) Nivelare după aşezare. 

  Unitatea de măsură va fi “metrul pătrat”. 

   

D13 Curatarea 
conductelor 
existente 

Măsurarea lucrărilor de curatare a conductelor existente va fi 
reprezentată de lungimile individuale măsurate de-a lungul axului 
conductelor între oricare dintre următoarele: 

  (a) Centrele caminelor de vane/vizitare 

  (b) Feţele externe ale pereţilor 

  (c) Intersecţia dintre axul şi joncţiunile conductelor 

  (d) Poziţia capetelor conductelor. 

  Măsurarea lucrărilor de curăţare a conductelor existente va include şi 
caminele de vane/vizitare şi alte lucrari asociate. 

Articolele pentru curăţarea conductelor existente vor include: 

  (e) Marcare 

  (f) Ridicarea capacelor caminelor, înlocuire şi aşezare 

  (g) Tragere 

  (h) Spălare  

  (i) Alimentare cu apă 

  (j) Susţineri  

  (k) Evacuarea corespunzatoare a apei, a nămolului, nisipului, molozului. 

  (l) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

  (m) Înregistrare şi raportare 

  (n) Acoperirea deschiderilor 

  (o) Curăţarea capacelor, grătarelor şi ramelor 

  (p) Umplerea cu apă 

  (q) Vacuumarea/aspirarea aerului 

  (r) Localizarea obstacolelor 

  (s) Localizarea căminelor de vane/vizitare. 

  Unitatea de măsură va fi “metrul liniar”. 

   

D14 Reabilitarea 
conductelor 
existente 

Se vor măsura reabilitarile complete ale conductelor existente. 

Articolele pentru reabilitarile conductelor existente vor include 
următoarele: 

  (a) Localizarea defectiunilor la conductele existente 

  (b) Excavaţii în orice materiale cu excepţia excavatiilor in teren tare 
(conform descrierii din Seria C) 

  (c) Alte lucrări la conducte 

  (d) Tăiere, pozare, îmbinare şi aşezare 

  (e) Umplere şi compactare 
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  (f) Betonare in situ  

  (g) Cofrare 

  (h) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

  (i) Efectuarea îmbinărilor şi alte lucrari asemanatoare 

  (j) Refacerea zonelor verzi afectate 

  (k) Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in 
conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu 
apa pentru testare acolo unde este necesar) 

  (l) Înregistrare, pichetare şi etichetare 

  (m) Sondaje şi înreistrări 

  (n) Conectari 

  (o) Curăţarea şi sterilizarea zonelor si conductelor afectate din jurul 
lucrarilor. 

  Unitatea de măsură va fi “bucati”. 

 

  SERIA E – LUCRARI SPECIALE LA CONDUCTE 

E1 

E2 

E3 

Traversari de cale 
ferata/Traversari 
de rauri/Traversari 
de drumuri 

Traversările de cale ferata, de rauri sau de drumuri (autostrazi, drumuri 
nationale, judetene) vor fi măsurate ca şi lucrări separate. 

  Se vor include articole separate pentru fiecare tip de obstacol intalnit 
(cale ferata, rauri sau drumuri) si pe fiecare tip de tehnologie 
prevazuta/propusa la realizarea lucrarilor: 

Articolele pentru Traversări  cale ferata, de rauri sau de drumuri vor 
include: 

  (a) Studii şi sondaje de teren suplimentare (după caz), inclusiv studii 
geotehnice detaliate pentru definitivarea tehnologiei de foraj adoptate şi 
a echipamentului materialelor utilizate, expertize tehnice a structurilor 
existente, detecţie cabluri, etc. 

  (b) Lucrări temporare şi elaborarea procedurilor de lucru specifice lucrării 
speciale respective 

  (c) Lucrările de terasamente pentru crearea incintelor de lansare sau pentru 
alte lucrări pregătitoare, prin săpătură manuală sau mecanizată, conform 
descrierii din Seria C; 

  (d) Desfacere carosabil, rigole sau alte pavaje/trotuare, inclusiv trasarea 
lucrării, eventuala amenajare a unei benzi de circulaţie pentru utilaje, 
plantarea şi conservarea bornelor şi a altor repere topografice, măsurile 
necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul materialului, 
semnalizare, parapeţi, podeţe, etc 

  (e) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 
excavatiilor fara apa 

  (f) Lucrări de protecţie, susţinere, deviere temporară sau definitivă a 
reţelelor de utilităţi aflate în zona de influenţă a lucrărilor executate; 

  (g) Lucrări de asigurare a tuturor serviciilor de utilităţi existente ale 
riveranilor pe perioada executării lucrărilor; 
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  (h) Transportul, montajul şi demontarea echipamentului de foraj complet cu 
toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de teleghidaj (după caz); 

  (i) Crearea şi amenajarea spatiilor pentru materiale necesare execuţiei, 
stocare bentonită şi material forat, şi spaţii de depozitare adecvate 
pentru orice alte reziduuri tehnologice sau de construcţii. 

  (j) Procurarea şi montarea / instalarea tuburilor de protecţie pentru 
conductele nou prevazute; 

  (k) Procurarea şi montarea / instalarea structurii suport aferentă 
supratraversărilor; 

  (l) Execuţia lucrărilor de construcţii pentru elementele structurale conexe 
(dupa caz); 

  (m) Închiderea şi etanşarea capetelor tubului de protecţie; 

  (n) Realizarea umpluturilor si compactarilor cu material corespunzator si in 
conformitate cu specificaţiile la conducte si/sau camine de vane sau de 
vizitare. Se include transport, încărcare, descărcare, depozitare, 
readucerea materialului de umplutura pe amplasament cu mijloace 
manuale sau mecanice, completarea cu material de împrumut acolo 
unde este cazul, udarea straturilor, compactarea manuală sau mecanică 

  (o) Toate operaţiunile de curăţare şi refacere a terenului afectat din zonă; 

  (p) Refacerea sistem rutier la starea iniţială, inclusiv refacere borduri, 
pavaje şi mobilier stradal de orice fel (conform descrierii din Seria D12) 

  (q) Depozitarea materialelor rezultate din eventuale dezafectari ale 
conductelor existente în depozite aprobate de autorităţile competente 

  (r) Adaptare la teren, inclusiv pregătirea documentaţiilor pentru obţinerea 
de avize specifice execuţiei lucrărilor speciale (după caz); 

  Unitatea de măsură va fi “bucati” iar platile se vor acorda la finalizarea 
completa a lucrarilor si numai dupa aprobarea Inginerului. Pentru 
aceste articole nu se vor accepta plati intermediare 

 

 

  SERIA F – GARDURI ŞI PORŢI 

F1 Garduri  Se vor include articole separate pentru fiecare tip de gard. Măsurarea 
gardurilor se va face ţinând cont de lungimea lor. 

Articolele pentru garduri vor include următoarele: 

  (s) Excavaţii în orice materiale (conform descrierii din Seria C) 

  (t) Excavaţii în teren tare (conform descrierii din Seria C) 

  (u) Curatarea zonelor din jurul gardurilor 

  (v) Betonare 

  (w) Cofrare 

  (x) Armare 

  (y) Umpluturi si compactari 

  (z) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

  (aa) Păstrarea materialelor reutilizabile 

  (bb) Elemente de fixare şi prinderi 
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  (cc) Adăugarea de porţi, pereţi şi garduri vii la gardurile existente  

  (dd) Sistem de protecţie 

  (ee) Ridicarea şi înlăturarea gardurilor şi a porţilor temporare. 

  Unitatea de măsură va fi “metru liniar”. 

   

F2 Porţi  Se vor include articole separate pentru fiecare tip de poartă.  

Articolele pentru porţi vor include următoarele:  

  (a) Excavaţii în orice materiale 

  (b) Excavaţii în teren tare (conform descrierii din Seria C) 

  (c) Betonare 

  (d) Cofrare 

  (e) Armare 

  (f) Umplere şi compactare 

  (g) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

  (h) Păstrarea materialelor reutilizabile 

  (i) Sistem de protecţie 

  (j) Elemente de fixare si prinderi 

  (k) Montarea acestora la garduri şi pereţi existenti 

  Unitatea de măsură va fi “bucati”. 

   

 

SERIA G – CLADIRI PENTRU STAŢII DE POMPARE ŞI 
ECHIPAMENTE 

G1 Clădiri pentru 
statii de 
pompare   

Măsurarea clădirilor pentru staţiile de pompare va consta în articolele 
folosite pentru structuri complete: infrastructura, suprastructura, finisaje 
şi lucrări auxiliare (interioare si exterioare).  

  Se vor include articole separate pentru infrastructura, suprastructura, 
finisaje şi lucrări auxiliare pentru fiecare tip de clădire. Aceste articole 
separate vor acoperi costurile pentru cladirile complete ale statiilor de 
pompare, excluzând echipamentele măsurate separat. 

  Articolele pentru infrastructura vor include toate lucrările subterane (sub 
nivelul solului), excluzând finisajele şi lucrările exterioare şi auxiliare. 

  Articolele pentru suprastructură vor include toate lucrările de deasupra 
solului, excluzând finisajele şi lucrările exterioare şi auxiliare. 

  Articolele pentru finisaje vor include lucrarile pentru ferestre, uşi, capace 
pentru acces, îmbinări auxiliare, tencuiali, decoraţiuni, materiale pentru 
acoperirea podelei, tavanului, utilităti interioare, inclusiv electricitate şi 
încălzire, evacuarea apei de ploaie, fitinguri. 

  Articolele pentru lucrările exterioare şi auxiliare vor include drumurile de 
acces alcatuite din structura rutiera, conexiuni exterioare la utilităţi şi 
sistematizarea terenului din jurul clădirilor, precum şi iluminatul exterior. 

  Articolele pentru cladirile necesare statiilor de pompare vor include: 

  (a) Scurgeri  
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  (b) Peisagistică  
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  (c) Betonare  

Costul betonului structural inclus in pretul unitar pentru articlolele relevante din 
listele de cantitati va include, fara a se limita la, urmatoarele, daca nu se 
specifica altfel: 

• Toate costurile induse de determinarea si amestecarea materialelor, 
conform specificatiilor (inclusiv aditivi); 

• Furnizaera tuturor materialelor, depozitarea, amestecarea, transportul, 
punerea in opera si compactarea (vibrarea); 

• Toate materialele pentru rosturile de toate felurile (de dilatare, 
constructive, etc); 

• Toate materialele pentru etansare; 

• Betonul de egalizare si bariere de vapori, diafragme, etc; 

• Pregatirea suprafetelor la lucrarile executate anterior pentru a asigura 
priza cu betonulnou turnat (buciardare, suflare cu aer, etc); 

• Atingerea tolerantelor specificate; 

• Formarea/profilarea pantelor, vutelor, etc. 

• Formarea/profilarea golurilor sau galeriilor/casetelor pentru conducte, 
prezoane, cadre, rame, capace si alte confectii metalice de acest gen; 

• Conductele inglobate, traseele de conducte, casete de imbinare, si 
altele asemenea; 

• Profilarea marginilor pe fetele externe ale betonului aparent, consolelor, 
canalelor si rigolelor; 

• Furnizarea si demontarea tuturor cofrajelor si esafodajelor si schelelor, 
dispozitivelor de centrare, asamblare taiere, fixare, inclusiv materialele 
auxiliare, necesare pentru a produce elementele necesare cu formele si 
profilele lor, din beton si/sau beton armat; 

• Intariea betonului si toate masurile necesare pentru protectia betonului 
proaspat turnat; 

• Sclivisirea si finisarea suprafetelor betonului pentru a asigura nivelul de 
finisaj impus prin specificatii, inclusiv protejarea suprafetelor in contact 
cu solul; 

• Prepararea si testarea tuturor epruvetelor si alte teste si lucrari de 
remediere dispuse de catre Inginer ca urmare a rezultatelor 
nesatisfacatoare ale testelor, sub minimum specificat. 

• Umplerea tutror golurilor de imbinare ale cofrajelor cu mastic epoxidic 
necontractabil; 

• Orice alte betoane turnate in-situ ca si elemente de sprijin sau 
umplutura; 

• Toate lucrarile suplimentare (ca timp) necesare pentru priza si intarirea 
corecta a betonului; 

• Testul de etanseitate la structurile de retentie a apei, inclusiv apa si 
evacuarea corespunzatoare a acesteia, conform prevederilor legislatiei 
in vigoare; 

• Curatirea si dezinfectarea structurilor inclusiv apa si reactivii necesari 
pentru cerintele privind testele de exploatare conform legislatiei in 
vigoare. 

Daca nu se specifica altfel, in sectiunile relevante ale documentatiei de 
licitatie, masurarea betonului se va face in metri cubi (m3). Nu se vor lua in 
considerare canalele, nisele sau ingustarile mai mic de 600 mm, tesiturile 
oblice ale muchiilor mai mici de 25 mm, si nici golurile sau traseele casetate 
din beton mai mici de 1000 mm. 

Nu se va face o masuratoare separata pentru cofraje. Costul acestora va 
trebui sa fie inclus in preturile unitare pentru lucraile de betonare. 
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  (d) Armare  

Costul barelor si fasonarii acestora inclus in preturile unitare pentru articolele 
relevante din Listele de Cantitati vor include, dar nu se vor limta la, furnizarea 
de desene si grafice de profilare a armaturilor, epruvete, teste, livrarea, 
transportul, depozitarea, curatarea, taierea, indoirea, dispunerea armaturii in 
lucrare, fixarea si srprijinirea la pozitie pentru toate barele de armare (si 
sudarea, acolo unde este indicat) si toata manopera necesara. 

Greutatea suportilor de otel, distantierilor, puricilor si legaturilor utilizate pentru 
a fixa si pastra pozitia armaturii nu se include in cantitate, iar costul acestora 
va trebui sa fie acoperit de preturile unitare. 

  (e) Zidărie  

Prevederile din aceasta sectiune vor fi incluse in articolele din listele de 
cantitati si vor fi evaluate prim masuratoarea respectivelor articole numai asa 
cum sunt incluse in listele de cantitati. Daca nu sunt prevederi specifice, atunci 
lucrarea se considera inclusa in alte preturi unitare ale Antreprenorului. 
Preturile unitare pentru articole vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele:  

• Piese desenate; 

• Epruvete si/sau mostre pentru aprobarea de catre Inginer; 

• Livrarea, instalarea si fixarea tuturor materialelor inclusiv a 
protectiilor contra igrasiei, umpluturi si materiale de izolatie a 
golurilor, piese metalice, ancore, ramforsari, lambriuri, tencuieli si 
finisaje (faianta, gresie, vopsitorie, etc); 

• Decuparea si finisarea tuturor golurilor; 

• Molozul; 

• Lucrarile temporare; 

• Protectia altor lucrari; 

• Toate testele; 

• Predarea lucrarii in perfecta stare la finalizare. 

  (f) Fundaţii, podele, pereţi şi acoperişuri 

  (g) Lucrări cu fier, lucrări de tâmplărie, îmbinări, montare geamuri 

  (h) Ţevi, robineţi şi vane, bazine de stocare şi fitinguri, inclusiv procurarea 
instalarea acestora 

  (i) Cablare, întrerupătoare şi fitinguri electrice 

  (j) Evacuarea materialelor 

  (k) Semne 

  (l) Materiale pentru acoperirea podelelor, pereţilor şi tavanelor 

  (m) Zugrăveli şi decoraţiuni  

  (n) Pavaje şi zone pavate 

  (o) Trepte  
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Daca nu se specifica un anumit articol, atunci lucrarile se considera a fi incluse 
in alte preturi unitare ale Antreprenorului. Lucrarile vor include piese desenate 
ale producatorilor, fabricatie, inspectie si testare, prevederea accesoriilor 
speciale si pieselor de schimb, ambalarea, transportul, livrarea la destinatie pe 
santier conform instructiunilor Inginerului, paza si protectia fata de evenimente 
adverse pe timpul depozitarii, inainte si dupa instalare. Platile vor reprezenta 
compensatia integrala pentru toate obligatiile antreprenorului conform 
Contractului pentru toate materialele, manopera, uneltele, echipamentul 
necesare pentru a finaliza lucrarile mai sus mentionate. 

Lucrarile de instalare a echipamentelor furnizate, mobilier, constructiile 
speciale, sistemele de vehiculare, lucrarile mecance, electrice si de 
automatizare si control, tevile si materialele specificate mai sus vor fi evaluate 
pe baza masuratorii acestor articole dupa cum sunt incluse in listele de 
cantitati. Daca nu este inclus un astfel de articol,  trebuie acperit de alte preturi 
unitare ale Antreprenorului din listele de cantitati. Lucrarea va include toate 
operatiunile necesare inainte de instalare, inclusiv pe timpul depozitarii si 
transferului pe santier, vopsire, claibrare, testele de performanta si orice alte 
lucrari necesare pentru a indeplini cerintele din desene sau specificatii.. Platile 
vor reprezenta compensatia integrala  care sa acopere obligatiile 
Antreprenorului conform Contractului pentru furnizarea tuturor materialelor, 
manoperei, uneltelor, echipamentelor necesare pentru a finaliza lucrarile 
mentionate mai sus.  

Preturile unitare pentru echipamente, constructii speciale, mobilier, sisteme de 
vehiculare, lucrari mecanice, electrice, de automatizare si control, tevi si 
materiale vor include tot instrumentarul si echipamentul de testare, inclusiv 
echipamnet de diagnosticare necesar pentru intretinerea de rutina, calibrare si 
functionare anormala a sistemelor dupa cum este recomandat de producatorul 
respectivului sistem. 

Preturile unitare pentru cablurile pozate in transee vor include, dar nu se vor 
limita la excavare, umplutura si refacere, pozarea cablurilor si furnizarea si 
pozarea de benzi si semne indicatoare, dale de protectie si testare. 

Preturile unitare pentru instalarea vanelor ingropate vor include dar nu se vor 
limita la furnizarea si relaizarea tuburilor de protectie, carcasa vanei de la 
suprafata si betonul din jurul acesteia.  

Preturile unitare pentru articolele de alimentare cu apa potabila, canalizare si 
apa pluviala in cladiri si structuri vor include: 

• Toata reteaua, fitingurile, accesoriile de toaleta si altele asemenea 
necesare pentru a  realiza complet evacuarea apelor uzate pana la 
primul camin  in afara cladirii; 

• Toate evacuarile, sifoanele, conductele de canalizare si altele 
asemenea necesare pentru a realiza complet sistemul de drenaj al 
apei pluviale pana la primul camin in afara cladirii sau pana la sistemul 
de drenaj stradal al apei pluviale, dupa cum este specificat; 

• Toata reteaua, rezervoarele, fitingurile si altele asemenea necesare 
pentru a realiza complet sistemul de apa potabila de la si incluzand 
robinetul de linie de dupa apometru din caminul de bransament aferent 
cladirii. 

Pentru apa, apa pluviala si canalizare, conducta pana la caminul de 
bransament/racord se va masura sub lucrarile de baza. 

Unde anumite modificari aprobate sunt necesare pentru piesele desenate 
datorita echipamentelor mecanice sau electrice oferite care nu sunt in 
conformitate cu dimensiunile generale indicate in desene, platile se vor face pe 
baza preturilor unitare ofertate pe baza cantitatilor nete de lucrari evaluate prin 
masurarea a astfel de articole numai dupa cum sunt incluse in Listele de 
Cantitati si executate in conformitate cu proiectul modificat produs de 
Antreprenor si aprobat de catre Inginer. 
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  Instalatii electrice de iluminat si prize 
Procurare si montare materiale electrice  
conductor electric CYYF 2,5mmp pentru prize 
conductor electric CYYF 1,5 mmp pentru iluminat interior 
tub flexibil PVC φ13mm,φ 16mm tip greu  pentru protectie 
conductor 
fixare prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat 
executie capete terminale 
executare legaturi electrice 
montare doze ramificatie 

Instalatii de ventilatie 
       Procurare, montare ventilatoare  

executare legaturi electrice 
probe de functionare 
montare cabluri electrice si tuburi de protectie 

Tablou electric general TED 
       Procurare, transport,  taxe, manipulare tablou electric 

Montare tablou electric 

Executare legaturi electrice consumatori 

       Probe de functionare 
 
Instalatii de pamantare 

Procurare, transport, manipulare si montare materiale pentru 
instalatia de legare la pamant. 

sapatura sant lat de 0,5, adancime de 0,9  

batut tarusi profilati 8 buc 

fixat platbanda 40x4 m si fixare de tarusi 

astupare sant 

montat piesa de separatie 

legatura la bara egalizare a tuturor elementelor metalice ce pot 
veni in contact cu omul 

legatura tablou la pentru instalatia de legare la pamant. 

verificare pentru instalatia de legare la pamant. 

emitere buletin de verificare 
Bransament electric 

Realizarea bransamentului electric inclusiv procurarea si 
montarea cablului de alimentare TED este in sarcina 
constructorului, prin urmare si stabilirea amplasamentelor 
acestora (intocmirea documentatiilor tehnice presupunand si 
amplasarea lor).  

CONTRACTANTUL VA PREZENTA UN PREŢ UNITAR PENTRU 
REALIZAREA ACESTUIA ÎN LISTELE DE PROCURARE 
UTILAJE SI ECHIPAMENTE, CUPRINZAND URMATOARELE: 

• executie bransament electric 

• tarife de putere, executie si tariful de receptie 

• intocmire documentatie si obtinere avize de racordare 

 
Unitatea de măsură va fi: 

Pentru beton va fi ‘’m3’’  
’’
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G2 Echipamente 

 

Măsurarea echipamentelor va fi data de o listă completă de echipamente. 

Se vor include articole separate pentru fiecare tip de echipament. 

Articolele pentru echipamente vor include următoarele: 

  (a) Conexiuni la utilităţi 

  (b) Cabluri electrice şi echipamente asociate 

  (c) Conducte şi vane asociate. 

  Unitatea de măsură va fi “bucati”. 

 

  Cantitatile din liste sunt determinate in conformitate cu caietul de sarcini, 
iar platile se vor efectua pe baza cantitatilor reale, executate pe parcursul 
implementarii. 

  Sumele aferente ordinelor de variaţie trebuie să respecte în mod 
cumulativ următoarele condiţii: 

- masuratorile cantitatilor exacte de materiale folosite pe durata 
contractului reflecta in mod sistematic variatii minore pozitive sau 
negative ale cantitatilor efective folosite in comparatie cu cantitatile 
initiale estimate de catre Autoritatea Contractanta; 

- aceste variatii ale cantitatilor se datoreaza diferentelor dintre estimarile 
initiale ale Autoritatii Contractante si masuratorile finale, si care nu sunt 
rezultate in urma unor modificari ale specificatiilor tehnice ale Autoritatii 
Contractante; 

- aceste variatii ale cantitatilor sunt reflectate, in conformitate cu clauzele 
privind variatiile, asupra pretului care va fi efectiv platit contractorului si 
care este calculat prin multiplicarea preturilor unitare indicate in contract 
cu cantitatile exacte folosite in realizarea contractului in conformitate cu 
cerintele initiale. 

Instalatii de monitorizare RTU 
Procurare, transport, manipulare si montare tablou RTU, antena 
radio, cablu antena 

Alimentare electrica 

Probe reglare antena 

Legaturi electrice intre  RTU, TED, senzori de nivel, 
debitmetru,electrovane efractie, etc 

Integrare punct monitorizare in sistemul de monitorizare de la 
dispecerat  

Pompe de epuisment 
Procurare, montare pompa de epuisment si senzori de nivel 
executare legaturi electrice 
probe de functionare 
montare cabluri electrice si tuburi de protectie 

Tablou electric general TED 
Procurare, transport,  taxe, manipulare tablou electric 

Montare tablou electric 

Executare legaturi electrice consumatori 

Probe de functionare 
Tablou electric TEAP 
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procurare si montare 
executare legaturi electrice 
senzori de presiune la lipsa apei pe aspiratie si senzor de presiune 
pe refulare 
fixare senzori si stabilire trepte de functionare 
probe de functionare si reglaje presiuni 

Instalatii electrice de putere 

Procurare, transport, manipulare si montare materiale pentru 
instalatia electrica 

cablu electric de alimentare TED de la firida de bransament 

tub PVC protectie cablu 

Cablu electric CYYF3X1,5mmp pentru iluminat interior 

cablu electric alimentare RTU din tabloul TED 

legaturi in tablouri electrice 

fixare  intrerupatoare corpuri de iluminat 

executie capete terminale 

executare legaturi electrice 

montare doze  ramificate 
  

Instalatii de legare la pamant 

Procurare, transport, manipulare si montare materiale pentru 
instalatia de legare la pamant. 

sapatura sant lat de 0,5, adancime de 0,9  

batut tarusi profilati 8 buc 

fixat platbanda 40x4 m si fixare de tarusi 

astupare sant 

montat piesa de separatie 

legatura la bara egalizare a tuturor elementelor metalice ce pot veni 
in contact cu omul 

legatura tablou la pentru instalatia de legare la pamant. 

verificare pentru instalatia de legare la pamant. 

emitere buletin de verificare 
  

Debitmetru electromagnetic 

Procurare, transport, taxe, manipulare, montare debitmetru 

executare legaturi electrice ( alimentare si semnalizare) 

probe de functionare,setari,verificare transmisie valori in SCADA 

montare cabluri electrice si tuburi de protectie 
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Toate costurile pentru materiale, forţa de muncă şi echipamente se 
consideră că vor fi incluse de Contractant în preţurile unitare pentru 
diverse articole din Listele de cantităţi şi nu se vor plăti separat.  

 

Vana actionata electric (Electrovana) 

Procurare, transport,  taxe, manipulare si montare 

executare legaturi electrice 

limitatori pentru semnalizare capete de cursa 

fixare senzori de nivel si stabilire mod de functionare 

comanda locala si de la distanta (dispecerat )pentru vana de 
incendiu 

probe de functionare si reglaje  

Toate costurile pentru materiale, forţa de muncă şi echipamente se 
consideră că vor fi incluse de Contractant în preţurile unitare pentru 
diverse articole din Listele de cantităţi şi nu se vor plăti separat. 

 

Sistem de supraveghere video 

Procurare, montare echipamente  

executare legaturi electrice 

probe de functionare 

montare cabluri electrice si tuburi de protectie 
  

Sistem de alarmare la efractie 

Procurare, montare echipamente 

executare legaturi electrice 

probe de functionare 

montare cabluri electrice si tuburi de protectie  
 

Senzor de nivel ultrasonic 

Procurare, montare senzor 

executare legaturi electrice 

probe de functionare 

montare cabluri electrice si tuburi de protectie 
  

Bransament electric 

Realizarea bransamentului electric inclusiv procurarea si montarea 
cablului de alimentare TED este in sarcina constructorului, prin urmare si 
stabilirea amplasamentelor acestora (intocmirea documentatiilor tehnice 
presupunand si amplasarea lor).  
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CONTRACTANTUL VA PREZENTA UN PREŢ UNITAR PENTRU 
REALIZAREA ACESTUIA ÎN LISTELE DE PROCURARE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE, CUPRINZAND URMATOARELE: 

• executie bransament electric 

• tarife de putere, executie si tariful de receptie 

• intocmire documentatie si obtinere avize de racordare 

Contractantul va prezenta în Listele de cantităţi un preţ unitar pentru furnizarea şi montarea instalatiile 

electrice pentru constructii si echipamente  

Toate costurile pentru materiale, forţa de muncă şi echipamente se consideră că vor fi incluse de Contractant 

în preţurile unitare pentru diverse articole din Listele de cantităţi şi nu se vor plăti separat. 
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3 ANEXE LA LISTE – FISE TEHNICE 
Se va anexa prezentului Capitol la sectiunea liste, fişele tehnice ale principalelor utilaje şi echipamente 
tehnologice dupa modelul urmator: 

3.1. FISA TEHNICA NR. 1 - VANA SERTAR CU ACŢIONARE MANUALĂ 

Vana sertar actionare manuala Unitate Informaţii 

Utilizare  

°C 
mediu: apa potabila 

temperatura: -10 ÷ +30 

Imagine cu caracter 
orientativ/descriptiv 

 

 

 

 

 

 

Orice asemanare cu un anumit 
produs/brand este pur intamplatoare. 

 

                   
Tip   vana sertar pana corp  scurt – conform  SR EN 

558/2008  

cu flanse – conform  ISO 7005/2 si  SR EN 1092-2 

Diametru nominal mm 50 ÷ 400 

Presiunea hidrostatica  bar 16 

Materiale constructive  corp, capac - conform SR EN 1563, din fontă 
ductilă. 
ax - oţel inoxidabil  
element etanşare – cauiuc EPDM 
element asamblare - oţel zincat   
sertar pană - conform SR EN 1563 acoperit cu 
EPDM (cauciucat), din fontă ductilă. 
Protecţii - EPOXI min 250microni, conform 
normativelor nationale si internationale  in vigoare 
şuruburi capac – otel inoxidabil A2 

Solutii constructive  închidere/etanşare - pe ambele direcţii de curgere 
etanşare sertar - fără frecare 
sistem ghidare - în trei puncte 

Acţionare  manuală - cu tijă neascendentă şi roată de manevră 

Condiţii de garanţie  Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în 
funcţiune Produsul se va livra cu cartea tehnică în 
limba română, certificat de comformitate, certificat 
de calitate şi garanţie 

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr./Cod produs   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţă dar si 
oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai 
sus.(ex. Vana sertar Dn.mm, producator, model nr..., pret/buc..) 
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3.3. FISA TEHNICA NR. 3 – VANA DE AERISIRE 

Ventil de aerisire/dezaerisire Unitate Informaţii 

Utilizare 
 

°C 
mediu: apa potabila 
temperatura: -10 ÷ +30 

Imagine cu caracter 
orientativ/descriptiv 

 

 

 

Orice asemanare cu un anumit 
produs/brand este pur intamplatoare. 

 

        

Tip   Combinat (cinetic+automat): pentru a elimina 
aerul din instalatia aflata in functiune, sub 
presiune (automat) si pentru golirea/aerisirea 
instalatiei (cinetic). 
Cu una sau doua camere 
Cu dublu efect/sens 
Cu flansa – conform  ISO 7005/2 

Diametru nominal mm 50 -100 

Presiunea hidrostatica  bar 16 ÷ 25 

Materiale constructive  Corp vana -  conform SR EN 1563, din fontă 
ductilă, 
scaun de etansare – EDPM 
flotor – polipropilena 
garnitura EPDM 
suruburi si piulite - oţel inoxidabil 
flansa - fontă ductila ISO 500-7 
cutie de protective impotriva radiatiilor uv: 
polietilena 

Solutii constructive  Cu dubla actiune: permite admisia si/sau 
eliberarea aerului in/din conducte la 
golire/umplere.  
Permite functionarea sub presiune - evacuarea 
aerului din conducta in timpul functionarii fara 
a fi necesara golirea conductei.   
Montaj vertical. 

Acţionare  automata 

Condiţii de garanţie  Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în 
funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba 
română, certificat de comformitate, certificat de 
calitate şi garanţie 

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţă dar si 
oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai 
sus.(ex. Vana de aersire Dn.mm, producator, model nr..., pret/buc..) 
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3.4. FISA TEHNICA NR. 4 – ADAPTOR CU FLANSA 

 Adaptor cu flansa Unitate Informaţii 

Utilizare 
 

°C 
Mediu: Apa potabila 
Temperatura: -10 ÷ +30 

Imagine cu caracter 
orientativ/descriptiv 

 

 

 

 

 

Orice asemanare cu un anumit 
produs/brand este pur intamplatoare. 

 

      

Tip   Imbinare cu flansa 
Rezistent la tractiune 
Cu gheare 
Pentru teava PEID 

Diametru nominal mm 50 ÷ 300 

Presiunea hidrostatica  bar 16 

Materiale constructive  Corp -  conform SR EN 1563, din fontă ductilă. 
Garnituri – EPDM 
Protecţie internă - EPOXI min 250microni 
Protecţie externă - EPOXI min 250microni 
Şuruburi montaj – Inox 

Solutii constructive  cu sistem de blocare/ancorare pe conducta 
cu imbinare prin suruburi 
cu inel de strangere 
cu flansa incorporata din fontă ductilă  

Condiţii de garanţie  Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în 
funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba 
română, certificat de comformitate, certificat de 
calitate şi garanţie 

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica 
concordanţă dar si oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in 
conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. Adaptor cu flansa Dn.mm, producator, model nr..., 
pret/buc..) 
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3.5. FISA TEHNICA NR. 5 – COMPENSATOR DE MONTAJ 

FILTRU DE IMPURITATI Unitate Informaţii 

Utilizare 
 

°C 
Mediu: apa potabila 
Temperatura: -10 ÷ +30 

Imagine cu caracter 
orientativ/descriptiv 

 

 

 

 

Orice asemanare cu un anumit 
produs/brand este pur intamplatoare. 

 

            
Tip   Cu 3 flase si tiranti 

Compenseaza devierile axiale ale conductelor la 
montare/demontare. 

Diametru nominal mm 50 ÷ 300 

Presiunea hidrostatica  bar 16 

Materiale constructive  Flanse– conform SR EN 1563, din fontă ductilă. 
Tiranti, Piulite si Saibe – Otel zincat 
Etansare – EPDM 
Protecţie externă – Epoxi min 250microni 

Condiţii de garanţie  Perioada - ....... luni(min.24) de la punerea în 
funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba 
română, certificat de comformitate, certificat de 
calitate şi garanţie 

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica 
concordanţă dar si oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in 
conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. Compensator de montaj Dn.mm, producator, model 
nr..., pret/buc..) 
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3.6. FISA TEHNICA NR. 6 – DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC  
Debitmetru electromagnetic  
de măsurare a debitului 

Informaţii 

Diametrul nominal Dn 80-400mm 

Imagine cu caracter 
orientativ/descriptiv 
Orice asemanare cu un 
anumit produs/brand este pur 
intamplatoare.         

Tip constructiv 
Electromagnetic,  
cu afişaj local şi transmitere la distanţă a debitului 

Mod de montaj Pe conducta, cu flanse si tronson calibrat. 

Display Alfanumeric, cu iluminare, 3x20 caractere pentru indicarea debitului, a contoarelor, setari si alarme 

Functii 

Afisare debit uni/bidirectional 
2 totalizatoare 
Detectare debit scazut, detectare empty-pipe 
Afisare directie curgere, erori sistem si timp de operare 
Iesiri de digitale 
Functie de curatare a senzorilor 

Alimentare 24V AC 

Temperatura de operare -20T+30°C 

Domeniu de măsurare 0 – 50 mc/h 

Temperatura apei 4T30°C 

Presiunea nominala Pn 16 bar 

Precizie ±0,25% 

Coectivitate 
Porturi de comunicatie RS 485, MODBUS, PROFIBUS – pentru culegerea datelor functionale si a 
alarmelor 
Iesiri analogice si digitale, izolate galvanic 

Iesiri analogice 
Iesire analogica: activa sau pasiva cu alimentare prin bucla de curent 4T20 mA 
 

Iesiri digitale 

Iesiri digitale: 2 iesiri digitale (0-10 kHz, 50% duty cycle), configurabile pentru transmiterea 
informatiilor de contorizare si a situatiilor de avarie 
 
Activa: 24 V DC, 30 mA, 1 KΩ ≤ Rload ≤ 10 KΩ, cu protectie la scurtcircuit 
Pasiva: 3-30 V DC, max. 110 mA, 200 Ω ≤ Rload ≤ 10 KΩ 

EMC 
Emisie: EN 50081-1 (Light industry) 
Imunitate: EN 50082-2 (Industry) 

Tipul de protectie IP68 

Cerinţe de performanţă Conformitate cu standardele CE 
Standarde: FM Class 1, division 2, ULC general purpose 

Condiţii de garanţie 
Perioada - ....... luni(min.24) de la punerea în funcţiune.  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba română, certificat de comformitate, certificat de 
calitate şi garanţie 

Conditii de calitate Marcaj CE 

Producător Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr. Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţă dar si oferta de pret 
de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. Debitmetru .. 
Dn.mm, producator, model nr..., pret/buc..) 
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3.7. FISA TEHNICA NR. 7 – CONTOR APA 

Contor apa potabila Informaţii 

Tip 
Racordare prin flanse - SR ISO 4064 
Woltmann (multijet) - NML3-03/1-94 
Principiul de functionare – uscat - CEE 75/33 

Imagine cu caracter orientativ/descriptiv 
 
 
 
 
 
 
Orice asemanare cu un anumit produs/brand 
este pur intamplatoare. 

           
Diamentru 100 mm 

Parametri 
Pres nominala: 16÷25 bar 
Temperatura : Max. 30° 
Mediu : Apă potabilă 

Soluţii constructive 

Citire - Automata de la distanta 
Clasa metrologica. - "C" 
Pozitia de montaj - Orizontala 
Cu echipament de protectie montaj inclus (ansamblu filtru compensator) 
Cu dispozitiv de protectie impotriva condensului de pe fata interioara a geamului 
dispozitivului de afisare. 
Sa suporte variatiile mari si rapide ale debitului fara pierderea clasei de precizie. 
Totalizator echipat pentru citirea la distanta (exclusiv echipamentul de citire). 
Capabil sa functioneze in mediu inundat permanent, clasa de protectie IP 68. 
Cu mecanism extractibil si interschimbabil. 
Cu posibilitate de reglare a debitului. 
Anti soc. 
Citire cu 5 - 7cifre 

Material 

Corpul contorului - Rezistent la coroziune interna si externa. Materialele contorului 
in contact cu apa sa nu prezinte toxicitate sau mirosuri. 
Dispozitivul de afisare - Protejat cu geam transparent si cu capac de protectie 
adecvat. 
Carcasa contorului - Protejata impotriva coroziunii 

Sigilare Contor - Sa fie dotat cu dispozitiv de protectie care sa nu permita demontarea sau 
modificarea fara deteriorarea sigiliului. 

Marcarea 

Contoarele trebuie sa aiba marcate citet: 
• Numele producatorului, 
• Clasa metrologica, 
• Pierderea de presiune, 
• Anul de fabricatie si seria, 
• Presiunea nominala, in bari, 
• Pozitia functionarii contorului, 
• Marcarea aprobarii de model (numarul si anul), 
• Sensul de curgere, 

Erori maxime admise pentru subintervalul inferior qmin<q<qt: ±5% 
pentru subintervalul superior qt<q<qs : ±2% 

Condiţii de calitate 
Verificarea metrological - Contoarele vor fi livrate cu  verificarea initiala efectuata 
de catre furnizor 
Livrarea - Toate contoarele vor fi insotite de Buletinul de verificare metrologica 

Condiţii de garanţie 
Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba română, certificat de comformitate, 
certificat de calitate şi garanţie 

Conditii de calitate Marcaj CE 
Producător Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 
Ţară de origine Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 
Model nr.  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 

Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţă dar si oferta de pret 
de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. Contor.. Dn.mm, 
producator, model nr..., pret/buc..) 
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3.8. FISA TEHNICA NR. 8 – GRUP POMPARE 

Grup de 
pompare 

Informaţii 

Tip 
Grup de pompare apa potabila, format din 2 electropompe multietajate, echipate cu 
convertizoare, in configuratie 1+1 (1 active +1 rezerva).  

Imagine cu 
caracter orientativ 
/descriptiv 
 
Orice asemanare 
cu un anumit 
produs/brand este 
pur intamplatoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

              
desen informativ (grupul este din 3 pompe) 

Solutia 
constructiva 

Parametrii tehnici şi funcţionali 
 
Grup de pompare apa potabila, format din 3 electropompe multietajate, echipate cu 
convertizoare, in configuratie 2+1 (2 active +1 rezerva). 
 
Grupul de pompare va fi echipat cu un panou de automatizare si protectie care va 
realiza controlul si comanda grupului de pompare (fiind echipat cu automat programabil 
si panou operator) si va asigura transmiterea datelor de proces si a alarmelor catre 
Dispeceratul CAS SA prin intermediul unui tablou RTU. 
Programul care va rula in automatul programabil va realiza comanda automata a 
grupului de pompare prin mentinerea nivelului de apă din rezervor între anumite valori 
prestabilite. 
Tabloul de automatizare va fi dotat cu sistem de alimentare pe baterie, cu sistem de 
management si încărcare inteligent, care va asigura functionarea automatului 
programabil si functiile de transmitere a datelor către Dispeceratul CASSA, in 
eventualitatea in care alimentarea cu energie electrica este indisponibila. 
 
1. Grup de pompare:  
- echipat cu 3 electropompe centrifuge multietajate, cu convertizor, in configuratie 2+1 
(2 active+1 rezervă), montate in mediu uscat, având fiecare caracteristicile:  
 Q =45mc/h, H = 40 mCA; 
Electropompe: 
- Tip pompa: centrifugal 
- Tip arbore: Oţel inox, conf. DIN 14401, AISI 316 
- Rotor: Fontă, minim EN-GJL-200, conf. DIN JL 1030, ASTM 25B 
- Corpul pompei: Fontă, minim EN-GJL-200, conf. DIN JL 1030, ASTM 25B 
- Flanse aspiratie/refulare : Conform EN 1092-2; 
- Lichidul vehiculat: Apă potabilă. Apa se încadrează în parametrii stabiliţi prin legea 
458 / 2002 privind calitatea apei potabile; 
- Temperatura lichidului vehiculat: 2 ÷ +40oC 
- Etansare mecanica: Garantată minim 20.000 ore funcţionare 
 
Motorul: 
- Turatia: 1.500 rot/min 
- Tensiunea de alimentare: 380/415V / 50Hz 
- Tip motor: Asincron cu ventilator 
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- Clasa de protectie: IP55 
- Clasa de izolatie: F 
- Protectie termica: incorporată în bobinajul statoric 
 
Convertizoare: 
- Montaj pe pompa sau in tabloul de automatizare 
- Tensiunea de alimentare: 380/415V / 50Hz 
- Dotate cu panou operator 
- Functiie de operare in regim manual si automat, direct de pe panoul operator 
- Puterea unui convertizor se va alege astfel incat sa fie mai mare decat puterea 
pompei ( gradul ce incarcare al convertizorului sa fie de cel mult 90%) 
- Protocol de comunicatie : ModBUS – pentru comanda si monitorizarea acestora 
(citire/ modificare parametri, date functionale) 
 
2. Panou de automatizare şi protecţie:  
Panoul de automatizare si protectie are rolul de a realiza comanda si protectia grupului 
de pompare propus. 
Actionarea pompelor se va face prin convertizoare de frecventa, individuale pentru 
fiecare pompa. Comanda celor 3 pompe se va realiza functie de nivelul din rezervorul 
de inmagazinare, nivel transmis prin intermediul sistemului RTU. Comanda pompelor 
se va face in mod automat functie de nivelul din rezervorul de inmagazinare, iar pentru 
cazuri exceptionale (testare, avarie a sistemului de automatizare) in mod manual prin 
intermediul unor butoane amplasate pe panoul tabloului de automatizare. 
Panoul de automatizare si protectie va fi dotat cu un panou operator, prin intermediul 
caruia vor putea fi monitorizate starile de functionare si marimile de proces, si se vor 
putea modifica parametri de functionare ai statiei. 
Panoul de automatizare va fi realizat intr-un cofret metalic prevazut cu usa interioara, 
astfel incat lampile de semnalizare, LCD-ul, intrerupatorul general si butoanele de 
actionare a pompelor sa fie ferite de accesul neautorizat. 
Panoul de automatizare si protectie va asigura functia de pompare in regim hidrofor sau 
statie cu rezervor, selectabil de pe panoul operator local si din Dispeceratul CASSA. 
 
Componenţa panoului de automatizare: 

- automat programabil, care va realiza comanda si protectia grupului de pompare; 
- panou operator pentru afisarea starilor functionale si a marimilor de proces 

(nivelul din rezervor tampon, rezervor inmagazinare, presiuni aspiratie/refulare), 
precum si a alarmelor si avariilor; 

- convertizoare de frecventa; 
- echipamente specifice de protectie si actionare; 
- chei de selectie a regimului de lucru a pompelor (AUT/0/MAN);  
- circuit de comanda in regim manual, independent de automatul programabil;  
- butoane de actionare a pompelor in regim manual; 
- relee de monitorizare a tensiunii de alimentare; 
- sistem de alimentare de back-up (UPS), pentru alimentarea automatului 

programabil, in cazul caderii tensiunii de alimentare; 
- relee de protectie care vor semnaliza umiditatea in caIacobeni statorica si 

termistorii din pompe; 
- senzor de curgere; 
- senzori de presiune pe aspiratie si refulare; 
- sistem de climatizare si ventilare a tabloului. 

 
Functiile panoului de automatizare: 

- controlul automat al pompelor functie de nivelul din rezervorul de inmagazinare; 
- comanda grupului de pompare in regim hidrofor sau statie cu rezervor selectabil 

prin intermediul OP-ului sau la comanda Dispeceratului; 
- comutare automată între pompele în funcţiune asigurandu-se acelaşi număr de 

ore de funcţionare pentru toate pompele şi uzură uniformă a lor; 
- protecţie la rulare uscată. prin monitorizarea nivelului din bazinul tampon 
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semnalizat de senzorul hidrostatic; 
- protectie la lipsa apa prin monitorizarea senzorului de curgere; 
- protectia pompelor prin intermediul echipamentelor de protectie (disjunctoare, 

relee termice, etc); 
- operarea in regim manual (comandă individuală a pompelor) prin intermediul 

echipamente de control şi comandă (butoane de pornire/oprire, lămpi de semnalizare, 
potentiometre, ciupercă avarie, etc.) in scopul testarii echipamentelor si a situatiilor de 
urgenta. Functionarea in regim manual se va putea utiliza si in eventualitatea defectarii 
automatului programabil din cadrul tabloului de automatizare; 

- monitorizarea starilor functionale ale grupului de pompare; 
- monitorizarea starilor de alarma si avarie a grupului de pompare; 
- monitorizarea alimentarii cu energie electrica 
- transmiterea starilor functionale, a marimilor de proces si a alarmelor catre 

Dispeceratul CAS SA, prin intermediul tabloului RTU  
- comanda sistemului de climatizare si ventilatie a tabloului 
- afisarea prin intermediul panoului operator al tabloului de automatizare, a starilor 

functionale, a marimilor de proces,a nivelului in bazin si a avariilor 
 
Protecţii panou: 
Panoul (tabloul) va fi protejat antivandalism. Protectia antivandalism va fi realizata prin 
intermediul incuietorilor, senzorilor de efractie si cel mai important prin amplasarea 
butoanelor, panoului operator si a lampilor de semnalizare pe usa interioara a tabloului. 
In acest sens tabloul va fi prevazut cu 2 usi, o usa exterioara si o usa interioara cu 
dubla inchidere. 
Panoul va fi climatizat (rezistenta de incalzire pentru perioada de iarna si umiditate 
marita) şi ventilat. 
 
Afisare locala: 
Interfata de operare locala va respecta minim urmatoarele caracteristici: 

- tip panou: TFT touch panel, non reflexiv 
- dimensiune: 6 inch 
- rezolutie: 320x240 pixeli 
- interfata de comunicatie: Profibus, Ethernet 
- tensiune de alimentare: 24Vdc 
- grad de protectie: IP65(frontal), IP20(spate) 
- mediu de operare: Windows CE 
- certificate si standarde: CE, UL, NEMA 4x 

Prin intermediul interfetei de operare locale (OP) se vor afisa starile functionale ale  
grupului de pompare, situatiile de alarmare si setarile. 
  
Monitorizare: Următoarele mărimi de proces si semnale vor fi monitorizate si afişate pe 
panoul operator local, si vor fi transmise de asemenea si catre dispeceratul CASSA: 

- stare comanda pompa 1/2/3 (activ/inactiv) 
- stare pompa 1/2/3 (pornit/oprit) 
- regim pompa 1/2/3 (automat /0/ manual)  
- stare convertizor pompa 1/2/3 (pornit/oprit) 
- regim grup pompare (Local/0/Distanta) 
- stare senzor nivel bazin tampon 
- stare senzor de curgere (activ/inactiv) 
- stare presostat aspiratie pompe (activ/inactiv) 
- stare electrovane (electroventile) grup pompare (inchis/deschis) 
- nivel bazin tampon (masura continua) 
- nivel bazin tampon (stare plutitori min/max) 
- presiune aspiratie grup pompare 
- presiune refulare grup pompare 
- debit masurat grup pompare (masura continua) 
- turatie (Hz) pompa 1/2/3 
- ore functionare pompa 1/2/3 



ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA IACOBENI   DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
OPTIMIZAREA SOLUTIEI DE ALIMENTARE CU APA   Cap.4 – Caiet de sarcini – Preambul si Liste de cantitati                                                                                       
A REZERVORULUI DIN LOCALITATEA IACOBENI,   Sectiunea 3 – Preambul si Fise tehnice                                                                                                           
COMUNA CEANU MARE, JUDETUL CLUJ     
SI EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE                                                                                     

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL 

COMUNA CEANU MARE 

 

4.3. Preambul si fise tehnice Ceanu Mare   4-3  -  46  

- numar de porniri pompa 1/2/3 
- Setare ciclu de achizitie date 
- Setpoint nivel minim rezervor umplere 
- Setpoint nivel maxim rezervor umplere 
- Setpoint tip senzor nivel bazin tampon 
- Setpoint gama senzor nivel bazin tampon 
- Setpoint reset ore functionare 
- Setpoint reset contor debitmetru 
- Setpoint regim statie (start/stop) 
- Setpoint timp rotire pompe 
- Setpoint intarziere la pornire 
- Setpoint regim statie (hidrofor/pompare) 
- Setpoint presiune de lucru (regim hidrofor) 
- Setpoint alarma presiune minima aspiratie 
- Setpoint alarma presiune maxima refulare 
- Setpoint nivel minim bazin tampon 
- Setpoint mc/impuls (setare de contorizare a debitmetrului) 
- Alarma avarie UPS 
- Alarma baterie UPS 
- Alarma lipsa alimentare 
- Alarma monitorizare faze 
- Alarma efractie tablou actionare pompe 
- Alarma declansare protectie pompa 1/2/3 
- Alarma termistor pompa 1/2/3 
- Alarma convertizor pompa 1/2/3 
- Alarma actionare ciuperca de avarie  
- Alarma traductor nivel bazin tampon 
- Alarma senzor de presiune aspiratie 
- Alarma senzor de presiune refulare 
- Alarma debitmetru 
- Stare comunicatie GPRS 
- Stare automat programabil (PLC) 

 
Automatul programabil se va dimensiona astfel încât sa se ia in considerare o rezerva 
de intrari / iesiri digitale si analogice de min. 20%. 
 
3. Accesorii electrice: cabluri electrice, accesorii montaj, senzor de nivel hidrostatic 
pentru măsurarea continuă a nivelului în bazinul tampon, senzori de presiune 
aspiratie/refulare, senzor de curgere, etc. 
- Senzor de nivel hidrostatic, gama 0-2.5m, clasa de protectie IP68, iesire de semnal 
unificat 4-20mA, alimentare 24Vdc; 
- Senzori de presiune in gama 0-16 bar, clasa de protectie IP68, iesire de semnal 
unificat 4-20mA, alimentare 24Vdc, montat in ansamblu senzor +manometru, cu 
robineti de separare; 
- Senzor de curgere pe aspiraţie pompe, tens de alimentare 24V, iesire pe contact. 
 
4. Accesorii mecanice: filtru Y, kit de aerisire automat, manometre (aspiratie/ refulare), 
conducte, robinetăria aferentă, placă de bază 
 
- Vane de separatie pe admisia si refularea fiecarei pompe montate între flanşe cu 
discul din oţel inox AISI 312 (2 buc/pompa); 
- Vana de separaţie montata pe by-pass-ul grupului de pompare (1 buc); 
 
OBS: Conectarea la proces (grup de pompare) a senzorului de presiune se va face 
printr-un ansamblu robinet de separatie + teu+robinet de aerisire 
 
5. Tablou RTU: Tabloul RTU are rolul de a monitorizare grupul de pompare ( stari 
functionale, nivele, avarii) si de a le transmite catre Dispeceratul CAS SA. Totodata prin 
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intermediul tabloului RTU se vor putea realiza reglajele de nivel si plajele functionale 
ale grupului de pompare, din dispeceratul CASSA.  
Sistemul de comunicatie utilizat de catre Compania de apa SOMES SA este prin 
protocol Siemens SINAUT MicroSC. 
 
6. Integrare SCADA: Integrarea grupului de pompare in aplicatia SCADA a 
Beneficiarului se va face prin intermediul tabloului RTU. Executantul va trebui sa 
realizeze tag-urile de semnal aferente statiei de pompare, alarme, lista de evenimente 
si ecranele sinoptice aferente unui grup de pompare apa potabila, cu convertizoare, 
pentru 3 pompe, pe tipicul utilizat in Sistemul SCADA. 
Sistemul de comunicatie utilizat, de catre tabloul RTU, va fi prin intermediul protocolului 
Siemens SINAUT Micro SC, prezent in Dispeceratul CAS SA. 
 

Licente 
Software 
 

Licentele software ale programelor utilizate in procesul dezvoltare si mentenanta a 
aplicatiei SCADA precum si a programelor din automatele programabile, panouri 
operator, module de comunicatie, etc. se vor preda Beneficiarului. Licentele predate 
Beneficiarului vor da posibilitatea acestuia sa opereze modificari ale programelor 
realizate fara interventia Dezvoltatorului acestora. 
Licentele vor fi insotite de cablurile necesare activitatii de mentenanta a sistemului 
RTU. 
Codul sursa (cu comentariile aferente ) ale programelor introduse in automatele 
programabile, panouri operator, module de comunicatie, etc. se vor preda 
Beneficiarului la fiecare reactualizare a aplicatiei. 

Condiţii privind 
conformitatea 
cu standardele 

Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba română, certificat ISO 9001, certificat de 
comformitate, certificat de calitate şi garanţie 

Condiţii de 
garanţie si 
postgarantie 

Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba română, certificat de comformitate, 
certificat de calitate şi garanţie 

Conditii de 
calitate 

Marcaj CE 

Producător Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
 
 
 
 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica 
concordanţă dar si oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in 
conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. Grup de pompare (n+1) Qp=,mc/h(l/s), Hp=mCA, 
producator, model nr..., pret/buc..)  
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3.9. FISA TEHNICA NR. 9 – RTU - STATII LOCALE DE MONITORIZARE 

1. Specificatii tehnice generale 

Marimi semnificative Date tehnice 

Cofret metalic cu inchidere prin 2 puncte 
prin cheie 

Cofret metalic echipat cu:  
- toate echipamente de protectie la supra/sub tensiune, paratrasnet, 
etc.  
- clasa de protectie minim IP 54  
- sina DIN  
- incinta climatizata (ventilatie, incalzire anticondens)  
- toate releele intermediare necesare pentru comenzi de la PLC, 
transmitere de date analogice (duplicator de semnal), transmitere 
date digitale, etc.  
- PLC, modem, cabluri de comunicatie, antena  
- tabloul electric va fi conform standard EN62208; din tabla de 2mm 
vopsita electrostatic cu vopsea RLU.  
- toate cablurile electrice vor fi trecute prin presetupe minim IP54  
- fiecare circuit electric va fi prevazut cu protectie electromagnetica 
automata.  
- semnalizare prin lampi (starea de alimentare a tabloului electric, 
stare comunicatie Dispecerat si monitorizarea unei stari de avarie) 

Model  
Producator  

2.  Specificatii tehnice minimale pentru echipamentul PLC 

Marimi semnificative Date tehnice 

Tensiune de alimentare 

230 Vac / 50Hz  sau 24Vdc 
Alimentarea echipamentului PLC, a sistemului de comunicatie si a 
intrarilor analogice se va face printr-o sursa UPS calculata pentru o 
durata de functionare de cel putin 3 ore in caz de cadere a tensiunii 
de alimentare. 

Sursa UPS 

Intrare:  
Tensiune de intrare: 24 V dc  
Tensiune de lucru: 22 la 29 Vdc  
Curent maxim de intrare la 24 V cu incarcarea acumulatorului 6.85A 
dc  
Curent maxim de intrare la 24 V cu acumulator incarcat 6.25A dc  
Consum la incarcarea acumulatorului 14 W  
Consum cu acumulator incarcat 12.5 W  
Iesire:  
Tensiune alimentare: 24 Vdc  
Curent maxim: 6A dc  
Modulul de acumulator este incarcat la curent constant dar ajustabil 
pana la atingerea tensiunii de incarcare  
Curent de incarcare 0.2-0.4 A DC 

Acumulator pentru UPS 

Capacitate: 1,2 Ah  
Protectie la scurtcircuit prin fuzibil  
Protectie: Valve control  
Clasa de protectie: Class III  
Timp de viata garantat: 2 ani la 30C / 4 ani la 20C 

Interfete de comunicatie 
2 x RS485 PPI sau MPI, ModBus, etc 
unul rezervat pentru conectarea interfetei de operare locale 
unul pentru integrarea in sistemul de comunicatii 

Achizitionarea marimilor discontinue 
Intrari digitale 

14 intrari digitale cu izolare galvanica (500 VAC pentru 1 min. 
nominal: 24 VDC la 4mA 
tensiunea maxima admisa: 30 VDC 
tensiune minima pentru determinarea «  1 logic » - 15 VDC 
tensiune maxima pentru determinarea « 0 logic » - 5 VDC 
filtrare intrari digitale – selectabila software 

Achizitionarea marimilor continue 

8 intrari analogice 
tipul intrarilor : diferential 
semnale achizitionate: 
 curent : 0/4 – 20mA 
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 tensiune : 0-10Vdc, 0-5Vdc 
tensiune maxima de intrare 30 Vdc 
selectare din soft a tipului de intrare curent/tensiune 
curent maxim de intrare 32mA  
rezolutie : 
 bipolar : 11 biti + semn 
 unipolar : 12 biti 
timp de conversie <250us 
rejectarea modului comun 40dB, DC la 60Hz 

Iesiri de comanda/semnalizare 

10 iesiri digitale  
tipul iesirilor : contact de releu 
2A la tensiuni 5 – 30 VDC sau 5 – 250 VAC 
2 iesiri analogice : curent : 0/4 – 20mA 
tensiune : 0-10Vdc, 0-5Vdc 

Memoria program Tipul memoriei : EEPROM 
Minim 12288 bytes 

Memorie de date 
Tipul memoriei : RAM 
Minim 10240 bytes 
Cu posibilitatea de a defini zone de memorie retentive 

Limbaj de programare In acord cu IEC 61131-3 
Ceas de timp real integrat 

Temperaturi de operare 
Temperatura exterioara de lucru:  
-300C÷+500C 
Umiditate relativa: 5÷95% (fara condensare); 

Certificate si standarde 

European Community (CE) Low Voltage Directive 73/23/EEC  
EN 61131--2: Programmable controllers -- Equipment requirements  
- European Community (CE) EMC Directive 89/336/EEC  
Electromagnetic emission standard  
EN 61000--6--3: residential, commercial, and light industry  
EN 61000--6--4: industrial environment  
Electromagnetic immunity standards  
EN 61000--6--2: industrial environment  
- Underwriters Laboratories, Inc.: UL 508 Listed (Industrial Control 
Equipment) 

Model Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 
Producator Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

3.  Interfata de operare locala : 

Marimi semnificative Date tehnice 

Display TFT Touch Panel, non reflectiv 
Diagonala 6 inch 
Rezolutie 320x240 pixeli 

Interfete 

RS232, RS485  
RJ45  
USB  
Ethernet –RJ45  
Multimedia Card Slot 

Alimentare 24Vdc 
Clasa de proctie  Frontal IP 65, spate : IP20 

Conditii de lucru 

Montare: Vertical  
Umiditate maxima relativa (%): 85%;  
Temperatura de operare: 00C÷+500C  
Temperatura Transport/ depozit: -200C÷+600C  

Software Windows CE pentru sistemul de operare, Software dedicat HMI 
Certifiate si standarde CE, UL, NEMA 4x  
Cod Produs Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 
Producator Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

4. Specificatii tehnice pentru sistemul de comunicatii modem GSM si antena 

Marimi semnificative Date tehnice 

Tipul conexiunii la dispecerat: Conexiune GPRS compatibila cu platforma OPC  Sinaut Micro SC 
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 prezenta nivelul serverului SCADA. 
Conexiune GSM data calls (CSD 9600 bps) MTC  - pentru functiile de 
teleservice 
 
Conectarea tagurilor de comunicatie la aplicatia de dispecerizare se 
face prin interfata software OPC existenta Sinaut MicroSC 

Modalitatea de transmisie 

GSM/GPRS  

GPRS pana la 2 uplinks / pana la 4 downlinks (max. 5 slots)  
 

Tipul conexiunii la unitarea centrala RS232/RS485 / MPI / ModBUS 
Viteza de transfer 300 bps la 57600 bps 

Frecvente disponibile Quadband 800, 900, 1800, 1900 MHz 
Va fi prevazuta o antena omnidirectionala dotata cu 5m cablu 

Putere de emisie 

GSM 850 MHz (max. 2W),  
GSM 900 MHz (max. 2W),  
DCS 1800 MHz (max. 1W),  
PCS 1900 MHz (max. 1W)  

Tensiune de alimentare 24 VDC (min. 12V, max 30 V) 

Conditii de lucru Temperatura de operare: -200C÷+600C;  
Umiditate relativa: max. 95% la 250C, fara condensare;  

Standarde si certificari 

CE, R&TTE  
EMV / ESD EN 55024, EN 55022 Class A, EN 61000-6-2  
FM: CLI, DIV2, GP. A,B,C,D T4 Ta=-20°C-60°C CLI, Zone 2 IIC, T4 
Ta=-20°C-60°C  
UL E301826 

Model Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 
Producator Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

OBS: Toate echipamentele ofertate (PLC, OP, Modem GSM) vor fi echipamente standardizate si omologate si vor fi 
insotite de certificat de conformitate CE. 

La ofertarea echipamentelor se va lua in calcul o rezerva de intrari/iesiri de minim 20%. 

5. Specificatii pentru aplicatia software de monitorizare 

5.1 Functiile unui punct de monitorizare tip RTU : 
- monitorizarea marimilor achizitionate din camp 
- stocarea acestor marimi pe o perioada determinata in memoria de date retentiva 
- monitorizarea starilor de functionare ale echipamentelor de pompare 
- monitorizarea avariilor aparute in functionarea statiilor de pompare si stocarea acestora intr-o 

memorie retentiva 
- monitorizarea accesului in spatiile aferente statiilor de pompare / rezervoare 
- afisarea locala a tuturor datelor achizitionate, a starilor de functionare si alarme prin intermediul unei 

interfete de operare locale 
- transmiterea tuturor datelor la Dispecerat prin intermediul sistemului de comunicatii 
- teleservice (va permite monitorizarea / diagnosticarea si modificarea software-lui de aplicatie din 

RTU de pe statia de mentenanta din dispeceratul central) 

5.2. Marimi monitorizate permanent: 
- Starea grupurilor de pompare, 
- Regim de functionare, 
- Nivel apa in rezervoare (rez. tampon, rez. compensare/ acumulare)  
- Presiunea pe intrarea, respectiv pe refularea grupului de pompare 
- Debitul instantaneu si cumulat 
- Stare senzor lipsa apa pe aspiratie grup de pompare (activat/ dezactivat /avarie) 
- Alarme declansate de catre protectiile aferente pompelor, echipamentelor 
- Alarme de efractie 
- Alarme de comunicatie 
- Alarme legate de alimentarea cu energie electrica. 

 

5.3. Stocare locala  
- Stocarea marimilor monitorizate intr-o memorie retentiva de tip FIFO, astfel incat datele sa fie 

disponibile si transmise dispeceratului si ulterior eventualelor cazuri de intrerupere a comunicatiei 
GPRS. 
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- Aceste date vor putea fi accesate si descarcate la nevoie prin conectarea unui echipament de calcul 
la interfata de comunicatie a RTU-ului. 

5.4. Alarmare 
- Monitorizarea si transmiterea la Dispecerat a starilor de functionare ale echipamentelor din incinta 

grupului de pompare; 
- Monitorizarea semnalizarilor echipamentelor de actionare si protectie electrica  astfel incat sa fie 

detectata si semnalizata orice functionare defectuoasa; 
- Alarmare functionarii defectuoase a grupului de pompare,  prin sistem SMS, catre personalul de 

intretinere(teleservice). 

5.5. Monitorizare locala 
- RTU va fi prevazut cu o interfata de operare prin intermediul careia un operator poate urmari local 

valorile tuturor marimilor achizitionate, precum si eventualele stari de alarmare. 
 

5.6 Interfatare cu dispeceratul 

Sistemul de comunicatii GPRS trebuie sa poata fi integrat cu software-ul SCADA existent la Dispecer prin 
intermediul interfetei software OPC existente, Sinaut MicroSC. 

De asemenea sistemul de comunicatii va permite implementarea functiunilor de teleservice, astfel incat 
personalul de intretinere sa poata accesa statia RTU de la distanta prin intermediul unui pachet software 
dedicat. 

Datele care se vor transmite de la RTU spre Dispecerat: 
- stare comanda pompa 1/2/3 (activ/inactiv) 
- stare pompa 1/2/3 (pornit/oprit) 
- regim pompa 1/2/3 (automat /0/ manual)  
- stare convertizor pompa 1/2/3 (pornit/oprit) 
- regim grup pompare (Local/0/Distanta) 
- stare senzor nivel bazin tampon 
- stare senzor de curgere (activ/inactiv) 
- stare presostat aspiratie pompe (activ/inactiv) 
- stare electrovane (inchis/deschis) 
- nivel rezervor Iacobeni (masura continua) 
- nivel rezervor Iacobeni (stare plutitori min/max) 
- presiune aspiratie grup pompare 
- presiune refulare grup pompare 
- debit masurat grup pompare (masura continua) 
- debie masurat rezervor Iacobeni (masura continua) 
- turatie (Hz) pompa 1/2/3 
- ore functionare pompa 1/2/3 
- numar de porniri pompa 1/2/3 
- Setare ciclu de achizitie date 
- Setpoint nivel minim rezervor Iacobeni 
- Setpoint nivel maxim rezervor Iacobeni 
- Setpoint tip senzor nivel rezervor Iacobeni 
- Setpoint gama senzor nivel rezervor Iacobeni 
- Setpoint gama debitmetru rezervor Iacobeni  
- Setpoint reset ore functionare 
- Setpoint reset contor debitmetru 
- Setpoint regim statie (start/stop) 
- Setpoint timp rotire pompe 
- Setpoint intarziere la pornire 
- Setpoint regim statie (hidrofor/pompare) 
- Setpoint presiune de lucru (regim hidrofor) 
- Setpoint alarma presiune minima aspiratie 
- Setpoint alarma presiune maxima refulare 
- Setpoint nivel rezervor tampon 
- Setpoint mc/impuls (setare de contorizare a debitmetrului) 
- Alarma avarie UPS 
- Alarma baterie UPS 
- Alarma lipsa alimentare 
- Alarma monitorizare faze 
- Alarma efractie tablou actionare pompe 
- Alarma declansare protectie pompa 1/2/3 
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- Alarma termistor pompa 1/2/3 
- Alarma convertizor pompa 1/2/3 
- Alarma actionare ciuperca de avarie  
- Alarma traductor nivel bazin tampon 
- Alarma senzor de presiune aspiratie 
- Alarma senzor de presiune refulare 
- Alarma debitmetru 
- Stare comunicatie GPRS 
- Stare automat programabil (PLC) 

5.7 Integrarea in aplicatia SCADA de la dispeceratul regional 

Implica indeplinirea urmatoarelor cerinte minimale: 
- Integrarea RTU-urilor de la statia de pompare si rezervoare in sistemul SCADA prin intermediul 

platformei software existente Sinaut Micro SC si a sistemului de comunicatii GPRS prin cele doua 
servere de comunicatii existente. 

- Integrarea in aplicatiile de pe serverele SCADA WinCC, incluzand functiile de redundanta 
- Asigurarea schimbului de date corespunzator RTU-urilor integrate intre cele doua dispecerate 

centrale Cluj-Napoca si Zalau 
- Integrarea in sistemele de calcul SCADA client corespunzatori zonei de care apartine, cu respectarea 

tuturor normelor de operare, corespunzator celorlalte statii integrate 
- Integrarea datelor specifice in serverul dedicat arhivarii datelor WinCC CAS 
- Integrarea in sistemul central de management a alarmelor WinCC Alarm Control Center – permitand 

definirea grupurilor si mesajelor de alarmare specifice in vederea alertarii personalului de mentenanta 
prin intermediul mesajelor SMS dedicate fiecarui eveniment definit ca alarma 

- Integrarea in sistemul de alarmare si raportare 

6. Licente Software: 

Licentele software ale programelor utilizate in procesul dezvoltare si mentenanta a aplicatiei SCADA precum si a 
programelor din automatele programabile, panouri operator, module de comunicatie, etc. se vor preda Beneficiarului. 
Licentele predate Beneficiarului vor da posibilitatea acestuia sa opereze modificari ale programelor realizate fara 
interventia Dezvoltatorului acestora. 

Licentele vor fi insotite de cablurile necesare activitatii de mentenanta a sistemului RTU. 
Codul sursa (cu comentariile aferente ) ale programelor introduse in automatele programabile, panouri operator, module 
de comunicatie, etc. se vor preda Beneficiarului la fiecare reactualizare a aplicatiei. 
 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţă dar si 
oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai 
sus.(ex. RTU Dn.mm, producator, model nr..., pret/buc..) 
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3.10. FISA TEHNICA NR. 10 – POMPA DE EPUISMENT 

 

Pompa de epuisment Unitate Informaţii 

Tip  submersibila 

Imagine cu caracter 
orientativ/descriptiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orice asemanare cu un anumit produs/brand este 

pur intamplatoare. 

 

          

Parametri 

Bar 
0C   

Pompa de epuisment: 
- debit D=2,5 mc/h,  
- presiune H=6mH2O 
- grad de protectie: IP 68, 
- masa maximǎ: 10 kg; 

Soluţii constructive  Plutitor cu contacte 

Condiţii de garanţie si postgarantie 

 Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în 
funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba 
română, certificat de comformitate, certificat de 
calitate şi garanţie 

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica 
concordanţă dar si oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in 
conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. Pompa Qp=... Hp=., producator, model 
nr..., pret/buc..) 
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3.11. FISA TEHNICA NR. 11 – VENTILATOR CENTRIFUGAL DE ASPIRATIE 

Ventilator centrifugal de aspiratie Unitate Informaţii 

Tip  Ventilator centrifugal de aspiratie, cu racordare 
la tub flexibil, 

Parametri 

Mc/h 

Pa 

W  

debit D=250 mc/h, 
 presiune minimă H=350Pa şi  
putere electricǎ P=100W,  
cu întrerupǎtor pornire-oprire: 

- debitul de aer 250 m3/h la 350 Pa; 
- puterea motorului electric: 100 W la 
turatia maxima; 
- grad de protectie: IP 67, 
- masa maximǎ: 5 kg; 

 

Specificatii de performanta privind 
siguranta in exploatare 

 întrerupător pornire oprire + programator orar 

Condiţii de garanţie si postgarantie 

 Perioada - ....... luni(min.24) de la punerea în 
funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba 
română, certificat de comformitate, certificat de 
calitate şi garanţie 

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica 
concordanţă dar si oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in 
conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. Ventilator.Debit=, producator, model nr..., 
pret/buc..) 
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3.12. FISA TEHNICA NR. 12 - VANA FLUTURE CU ACŢIONARE ELECTRICA 

Vana fluture actionare electrica Unitate Informaţii 

Utilizare 
 

°C 
mediu: apa potabila 
temperatura: -10 ÷ +30 

Imagine cu caracter orientativ/descriptiv 

 

Orice asemanare cu un anumit produs/brand 
este pur intamplatoare. 

 

 

      

Tip   vana fluture corp scurt cu flanse, cu actionare electrica 
si traductor electronic de pozitie pentru asigurarea unui 
semnal 4-20 mA pt semnalizare pozitie si comanda de 
la distanta 
vană clapa fluture - conform EN 593 

cu flanse – conform  ISO 7005/2 

Diametru nominal mm 50; 100 

Presiunea hidrostatica  bar 16  

Materiale constructive  corp, capac -  fontă ductilă GGG -  conform  SR EN 
1563 

ax - oţel inoxidabil 20 Cr 13 

element etanşare - EPDM 

element asamblare - oţel zincat 8.8,  

protecţii- EPOXI 250microni, conform DIN 30677-2 
şuruburi capac – otel inoxidabil A2 

Solutii constructive  închidere/etanşare - pe ambele direcţii de curgere 

etanşare sertar - fără frecare 

sistem ghidare - în trei puncte  

Acţionare  Electrica ( comenzi de inchidere / deschidere) 

Alimentare  V, hz 24V AC/DC 

Semnalizari  
Semnalizari de pozitie (capete de cursa – inchis/ 
deschis) 

Clasa de protectie  Clasa de protectie IP 68 

Condiţii de calitate  
Fabricaţie - Conf. EN 1171 
Probe hidraulice - Conf. ISO 5208-2, SR EN 
12266/2004, EN 1074 

Condiţii de garanţie  

Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba română, 
certificat de comformitate, certificat de calitate şi 
garanţie  

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţă dar si 
oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai 
sus.(ex. Vana fluture act electrica Dn.mm, producator, model nr..., pret/buc..) 
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3.13. FISA TEHNICA NR. 13 – TRADUCTOR DE NIVEL 
 

Traductor de nivel  Informaţii 

Aplicatii  Masurarea nivelului in rezervoare 

Domeniul de temperatura -40 to +80 °C 

Principiul de masura masurare continua prin intermediul ultrasunetelor 

Material constructiv Carcasa PBT: (Polybutylene Terephthalate)  

Senzor: PBT (Polybutylene Terephthalate) 

Domeniul de masura 0 ÷ 12 m 

Rezolutie <3 mm 

Acuratete ± 0.15% din domeniul de masura 

Distanta de blocare 25mm 

Amplasare rezervor 

Sursa de alimentare 24 V DC cu maximum 550 Ω , maxim 30V DC 4-20mA 

Conectivitate Semnal de iesire 4-20mA, bucla de current 2 fire 

Mod de programare Prin telecomanda ( interfata infrarosie)  

Clasa de protectie Tipul 4X/NEMA 4X, Tipul 6/ NEMA 6/IP67/IP68 

Module de comunicatie Hart / Profibus  

Condiţii de calitate Standard CE 
Rata semnal/zgomot ridicata 
Suprimarea ecourilor false automata 
Corectare automata a deviatiei cu temperatura 

Condiţii de garanţie Perioada - 18/24 luni de la punerea în funcţiune/livrare  
Post-garanţie - Livrează la cerere piese de schimb cel puţin 10 ani 
după garanţie 

Certificate/ Aprobari ATEX II 1G EEx ia IIC T4 

Model Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Producator Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţă dar si 
oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai sus.( 
producator..model nr..., pret/buc..) 
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3.14. FISA TEHNICA NR. 14 – SISTEM DE ALARMARE LA EFRACTIE 

1. Centrala de alarma  Informaţii 

Centrala de alarma cu 6 zone 
expandabil pana la 8 zone folosind 
intrarile pentru zonele tastaturilor si 
zonele cu comunicare radio 

- montaj pe perete 

- centrala cu 38 coduri de acces;  

- 27 tipuri de zone; 

- atribute programabile pentru 8 zone, 

- sunet continu sau intermitent, 

- memorie EPROM , 

- formate de comunicare inclusive SIA si Contact ID 

- transmitere de alarme pe 3 numere de telefon 

- transmisia programabila a evenimentelor la fiecare nr. de telefon, 

- detectia tonului de linie  

- gradul de Securitate 2, clasa de mediu 1 

Intrari / Iesiri - iesire pentru avertizare Sonora; 

- iesire pentru sirena (700mA), protejata (current maxim 3A), 12V DC  

- iesire alimentare auxiliara: 12VDC, maximum 550mA, 

- iesirile programabile PGM1-300mA si PGM2-50mA, 

Module comunicatie - comunicator telefonic digital 

Certificate/ Aprobari Protectie electromagnetica conform: IEC 801 si VdS 2110 

Conformitate cu standardele si normativele CE 

 

Cod Produs  

Producator  

2. Detector de miscare Informaţii 

 - Tip PIR QUAD 

- analiza QLIT, 

- sensibilitete reglabila,detectie 15m, 

- vizibilitate 90 grade, 

- iesire NC 

Alimentare - 12Vdc 

Iesire - Tip contact NC 

Certificate/ Aprobari Protectie electromagnetica conform: EN 45014 :1998 

Conformitate cu standardele si normativele CE 

Cod Produs  

Producator  

3. Sirena de exterior Informaţii 

Alimentare 12-28V dc 

Clasa protectie IP54 

Greutate 3Kg 
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Intensitatea sunetului/ frecventa 118dB (900-2400Hz) 

Curent de incarcare 100mA 

Certificate/ Aprobari Protectie electromagnetica conform: 73/43/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE  

Conformitate cu standardele si normativele: CE 

Model Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Producator Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
 

Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţă dar si 
oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai sus.( 
producator, model nr..., pret/buc..) 
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3.15. FISA TEHNICA NR. 15 – SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

1. Sistemul de inregistrare/afisare  Informaţii 

DVR - stand alone cu 4 canale, compresie H.264, 100 FPS LA REZOLUTIA D1 (720 x 

576),1 

Interfata Limba Romana 

Intrari / Iesiri Audio (1 intrare / 1 iesire), 1 iesire VGA, 1 Iesire BNC Video Composite 

Mod control Mouse / telecomanda 

Module comunicatie RS485, LAN 

Capacitate Minim 1 TB 

Afisare (monitor) TFT 20 inch  

rezolutie minima: 1280*1024 

intrari DVI, VGA 

Compatibilitate compatibilitate Windows/MAC 

Acces Remote prin intermediul unei aplicatii de acces de pe Android / iPhone / Symbian 

Certificate/ Aprobari Protectie electromagnetica conform: ISL-10HE314CE  

Conformitate cu standardele si normativele: CE 

Cod Produs  

Producator  

2. CaIacobeni video  Informaţii 

Model All in one de exterior/interior 1000 linii TV, 

Sensibilitate ridicata (pentru mediu cu iluminare redusa), 

LED IR la 40m 

Lentila 2.8-12 mm mm 

Clasa de protectie IP66 

Tensiune de alimentare 12 VDC 

Certificate/ Aprobari Protectie electromagnetica conform: 89/36/EEC,92/31/EEC,93/68/EEC 

Conformitate cu standardele si normativele: CE 

Cod Produs  

Producator  

3. Sursa alimentare  Informaţii 

Ansamblu Cutie metalica 

Model Sursa in comutatie 

Tensiune iesire 12V / 3.5Ah, cu acumulator, pt alimentare 3 camere 

Accumutator back-up 7.2Ah, 12V 

Certificate/ Aprobari Protectie electromagnetica conform: Protectie electromagnetica 

conform:2006/95/EC  

Conformitate cu standardele si normativele: CE 

Model Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Producator Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 
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3.16. FISA TEHNICA NR. 16 – FILTRU DE IMPURITATI 
 
 

 

FILTRU DE IMPURITATI Unitate Informaţii 

Utilizare  

°C 

Mediu: apa potabila 

Temperatura: -20 ÷ +50 

Tip   Filtru de impuritati cu 3 flanse si robient cu 
obturator sferic  

Flanse - ISO 7005-2 

Diametru nominal mm 50 ÷ 150 

Presiunea hidrostatica  bar 16 

Materiale constructive  corp, capac -  GG - SR ISO 185 
Garnitura - Cauciuc EDPM 
Bloc filtrant - 10TiNiCr180 
Robinet de purjare - Robinet cu obturator sferic 
Suruburi - Zincat  M STAS 4272-89 
Piulita - Zincat M STAS 4071-89 
Protecţie externă - Epoxi 

Condiţii de calitate  Fabricaţie - Conf. ISO 9001 

Condiţii de garanţie  Perioada - 12/24 luni de la punerea în 
funcţiune/livrare. Se vor acorda piese de schimb 
şi service în perioada de postgaranţie (contra 
cost) .  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba 
română, certificat ISO 9001, certificat de 
comformitate, certificat de calitate şi garanţie 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţă dar si 
oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai 
sus.(ex. Filtru impuritati.mm, producator, model nr..., pret/buc..) 

  



ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA IACOBENI   DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
OPTIMIZAREA SOLUTIEI DE ALIMENTARE CU APA   Cap.4 – Caiet de sarcini – Preambul si Liste de cantitati                                                                                       
A REZERVORULUI DIN LOCALITATEA IACOBENI,   Sectiunea 3 – Preambul si Fise tehnice                                                                                                           
COMUNA CEANU MARE, JUDETUL CLUJ     
SI EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE                                                                                     

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL 

COMUNA CEANU MARE 

 

4.3. Preambul si fise tehnice Ceanu Mare   4-3  -  61  

3.17. FISA TEHNICA NR. 17 – SENZOR DE CURGERE CALORIMETRIC 

Senzor de curgere Informaţii 

Domeniul de aplicare Medii lichide si gazoase 

Principiu de masura Calorimetric 

Mod de montaj Pe conducta 

Alimentare 19-36V DC 

Functia de iesire DC NPN normal deschis/ normal inchis programabil 

Sarcina de curent suportata Sub 250mA 

Protectii: 

- Protectie la scurtcircuit 
- Protectie la inversarea polaritatii 
- Protectie la suprasarcina 
- Ecranare electromagnetica conform EN 61000-4-2 
- Rezistenta la soc 
- Rezistenta la vibratii 

Cadere de tensiune Sub 2.5V 

Consum de energie Sub 60mA 

Gradient de temperatura 300 K/min 

Rezistenta la presiune 30bar 

Utilizare medii lichide: 

- Temperatura : -25...80 °C 
- Domeniu de reglaj: 3T300cm/s 
- Sensibilitate: 3T100cm/s 

Drift temperatură  0.1 [cm/s x 1/K ] 

Domeniu de temperatura -25...80 °C 

Temperatura depozitare -25...100 °C 

Afisare locala LED ( 10 leduri, 3 culori semnalizare) 

Clasa de protectie IP67-IP68 

Producător Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 
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3.18. FISA TEHNICA NR. 18 – REZERVORTAMPON INCHIS CU MEMBRANA 

 

Rezervor Tampon Inchis Unitate Informaţii 

Tip 
 Rezervor tampon inchis  

Model vertical ; 
Membrană din butil interschimbabilă. 

Imagine cu caracter 
orientativ/descriptiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orice asemanare cu un anumit produs/brand 
este pur intamplatoare. 

 

     

Parametri 

L 

Bar 
0C   

Capacitatea 200 l; 

Presiunea nominala – 10 bari; 

Domeniul de temperatura -10 ÷ +30 0C 

Condiţii de garanţie si postgarantie 

 Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în 
funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba 
română, certificat de comformitate, certificat de 
calitate şi garanţie 

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica 
concordanţă dar si oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in 
conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. VanRezervor tampon V=l, producator, model nr..., 
pret/buc..) 
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3.19. FISA TEHNICA NR. 19 - HIDRANT SUBTERAN 

Hidrant subteran Unitate Informaţii 

Utilizare 
 

°C 
Mediu: Apa potabila 
Temperatura: -10 ÷ 30 

Imagine cu caracter 
orientativ/descriptiv 

 

 

Orice asemanare cu un anumit 
produs/brand este pur intamplatoare. 

 

 

Tip   Subteran – conform  SR EN 14339 

Diametru nominal mm 65 

Presiunea hidrostatica  bar 16 

Materiale constructive  Corp, cap, capac -  SR EN 1563:2012,  conform SR EN 

1563, din fontă ductilă. 
Ax - Oţel inoxidabil  
Racord cu gheare (baioneta) - conform SR EN 1563, 
din fontă ductilă. 
Piesa de legatura - conform SR EN 1563, din fontă 
ductilă. 
Garnituri – EPDM 
Ventil - din fontă ductilă conform EN 1563,  
Protecţie internă - EPOXI min 250microni 
Protecţie externă - EPOXI min 250microni 
Şuruburi montaj – Inox 

Solutii constructive m Adancime de acoperire: 1,25 ÷ 1,60 
Cot cu talpa si flansa - conform  STAS 1875,  din 
fontă ductilă conform EN 1563 .  
Piesa tip “S” pentru reglare inaltime hidrant - 
conform  EN 1563, din fontă ductilă. 
Cutie de protectie - conform  STAS 3226 din fonta 
gri conform EN 1561  
Cuplaj tip – baioneta 
Etanşare ventil - Fără frecare 

Acţionare  Manuală - Cu cheie de manevră specială SR 
STAS 696/80 

Condiţii de garanţie  Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în 
funcţiune.  Produsul se va livra cu cartea tehnică 
în limba română, certificat de comformitate, 
certificat de calitate şi garanţie 

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se 

verifica concordanţă dar si oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si 

producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. Hidrant subteran Dn….mm, 

producator……, model nr…..., pret/buc………..) 
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3.20. FISA TEHNICA NR. 20 – (VANA) REDUCTOR DE PRESIUNE 

Reductor de presiune Unitate Informaţii 

Utilizare  

°C 

mediu: apa potabila 
temperatura:  -10 ÷ +30 
reduce presiunea superioara de intrare  la o 
valoare mai mica si constanta a presiunii de 
iesire, indiferent de variatiile de de debit sau 
de fluctuatiile de presiune la intrare. 

Imagine cu caracter 
orientativ/descriptiv.  

 

 

 

 

Orice asemanare cu un anumit 
produs/brand este pur intamplatoare. 

 

                

Tip   

Bar 

Bar  

Cu control automat -  vana pilot 
cu flanse – conform  ISO 7005/2 
1.presi la intrare: 5,0 bari / pres de iesire 1,5 bari   
2.presi la intrare: 4,3 bari / pres de iesire 1,5 bari 
3.presi la intrare: 5,5 bari / pres de iesire 2,5 bari 
4.presi la intrare: 5,4 bari / pres de iesire 1,5 bari 
5.presi la intrare: 5,5 bari / pres de iesire 2,0 bari 

Diametru nominal mm 100 mm (reductorii 1; 3; 4 si 5) si 65 mm 
(reductorul 2) 

Presiunea hidrostatica  Bar  16 ÷ 25 

Materiale constructive  Corp, Capac - SR EN 1563:2012, conform SR EN 

1563, din fontă ductilă. 
Protecţie externă - Epoxi min 250microni 
Şuruburi montaj – Zincat 
Piulita - Zincat 
Garnitura etansare – cauciuc EDPM 

Solutii constructive  Executie dreapta 
Cu filtru impuritati 
Manometru 
Diafragma 

Condiţii de garanţie  Perioada – ....... luni(min.24) de la punerea în 
funcţiune  
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba 
română, certificat de comformitate, certificat de 
calitate şi garanţie 

Conditii de calitate  Marcaj CE 

Producător  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Ţară de origine  Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

Model nr.   Informatii ce se vor completa de catre Ofertant 

 
Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica 
concordanţă dar si oferta de pret de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in 
conformitate cu fisa tehnica de mai sus.(ex. Vana . Dn.mm, producator, model nr..., 
pret/buc..) 


