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CAIET DE  SARCINI  
 
1.DATE  GENERALE    

Denumirea  obiectivului   de  investitii :CONSTRUIRE  ATELIER  TAMPLARIE    

  Amplasamentul : strada  Aleea  Parcului  nr. 9  municipiul  Bacau  judetul  Bacau. 
 

Beneficiarul investitiei :  
  JUDETUL    BACAU 
Str. Marasesti  nr. 2  municipiul  Bacau 
 
Beneficiar  de  folosinta (administrator)  
COMPLEXUL  MUZEAL  DE  STIINTELE  NATURII „ION   BORCEA”. 
 
Elaboratorul  documentatiei : 
S.C.  STAR – PROIECT  S.R.L. Bacau –Proiectant  general 
 
2.OBIECTUL  ACHIZITIEI 
2.1.Obiectul  prezentei  investitii  il  constitue  „Lucrari  de  construire  atelier  tamplarie” 
2.2. Prezentul  caiet  de  sarcini  stabileste  conditiile  tehnice  si  de  calitate  pentru  executia  lucrarilor  
de  construire  atelier tamplarie 

3. DOMENIUL  DE  APLICARE  
3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor de  
construire  atelier tamplarie    de  pe strada  Aleea  Parcului  nr.9. 
3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor de  construire 
atelier tamplarie.  
3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, 
normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.  
3.4 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 
prescriptiilor  tehnice  si  normativelor  din  legislatia  specifica  in vigoare.  
 
4. INFORMATII   LOCATIE  

   Imobilul   este  situat  in  partea  de   vest  a  zonei   centrale   a   municipiului  in  parcul  
„Cancicov”  pe  strada  Aleeea  Parcului  nr.9 . Vecinatatile  sunt   reprezentate  de  terenuri  apartinand  
domeniului  public   si  privat  al  Primariei  Bacau. 

Conditiile  tehnico - geologice   ale  amplasamentului  au  fost  determinate  in  cadrul  studiului  

geotehnic    intocmit  pe amplasament.   
Terenul de fundare este constituit din complexul prafos argilos,de culoare galben cafenie,cu o 
stare de consistenta medie.Adancimea minima de fundare va fi de 1,10m fata de C.T.N.,pentru a 
asigura o incastrare buna in terenul de fundare,sub adancimea maxima de inghet in zona 
amplasamentului.Calculul si dimensionarea fundatiilor se va face pe baza unei presiuni 
fundamentale de calcul pconv=250KPa. 



 

3 
 

 
 
 

5. INFORMATII  GENERALE   PRIVIND   PROIECTUL 
        Judetul   Bacau    solicita  realizarea  unui   atelier  de  tamplarie   in  incinta  Muzeului  de  Stiintele  
Naturii   de     pe  strada  Aleea  Parcului   nr.9. 
     Destinatia  

 Investitia este propusa   a se executa in incinta  muzeului   de  stiintele  naturii  a  
municipiului  Bacau  situat  pe  strada  Aleea  Parcului  nr.9.     

Constructia   propusa  a  se realiza cu   destinatia   atelier  tamplarie    are  regimul de inaltime  
parter  inalt.  Accesul  la  amplasament    se  realizeaza  din   aleele  carosabile  si  parcajele   existente     
pe  amplasament. Atelierul  de  tamplarie  se  desfasoara  intr.-un  spatiu   tip  hala  cu  dimensiunile 
exterioare  de  12,85m x 7,80m; 
 

5.1.PROPUNERE  DE  CONSTRUIRE  ATELIER  TAMPLARIE     
ARHITECTURA 
Constructia  atelier  de  tamplarie  va  fi  realizata  din  stalpi  din  beton armat  30 x40cm si   grinzi  din  
beton armat  perimetrale. Transversal  la  nivelul  acoperisului    sunt   prevazute  ferme metalice  realizate  
din  teava  rectangulara.   
Inchiderile exterioare se vor executa din zidarie de blocuri cu goluri verticale GVP cu  grosime de 30 cm 
Zidaria se va executa din caramizi GVP 290x240x188,clasa I de calitate,cu un volum al golurilor mai mic 
de 45% . Pentru executarea peretilor structurali se va utiliza mortar de zidarie ,cu clasa  minim  M10 
(rezistenta minima la compresiune). Pe  fatada  principala  (nord)  s-au  prevazut    usi  duble    de  acces  
auto   cu  deschidere  automata  cu  dimensiunile  350/280. In  cadrul  usii     acces  auto  se  va  realiza  o  
usa  pietonala  cu  dimensiuni   90 /240m.   
Perimetral  pe  toate  laturile  s-au  propus  ferestre din  PVC  termoizolante   cu  dimensiunile  150/30  la   
inaltimea    210m .  Ferestrele  vor  lumina si  ventila  hala.  
Accesul  in  atelierul  de  tamplarie    se  realizeaza  pe  fatada  de  nord   prin  intermediul  unei  usi   
acces    auto  si  pietonale. 
Finisajele : 
- finisaje  exterioare  cu  tencuieli  decorative  culoare alb, bej. La exterior peretii vor fi   izolati  cu         
termosistem din polistiren de 10cm, apoi   se  va  aplica  tencuiala   decorativa. 
- finisaje  interioare  cu  mortar  de  ciment  si  var  lavabil. 
- Profil  metalic  fronton  care  acopera  invelitoarea  Oltpan  si  panele  metalice. 
- Sort  tabla  si  burlane  vopsite  pentru  colectarea  apelor  meteorice. 
- Pardoseala   va  fi  realizata  din  mozaic  turnat.  

Sapa   se  va  realiza  din   beton  slab armat   si  va  avea  grosime  de  15cm. Aceasta va fi armata cu 
doua plase sudate #ø 5/100x100,marca betonului din pardoseala fiind C16/20. Sub  sapa  se va 
dispune polistiren extrudat de  5 cm si un strat de pietris compactat de 15cm, pentru ruperea 
capilaritatii apelor subterane.Intre stratul de beton ,polistiren extrudat  si  pietris se va  monta  folie de 
polietilena.  
Tamplaria   exterioara   se   va   realiza   din   PVC   cu   geam  termoizolant.   Invelitoarea   se   va   
















