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IV. CAIET DE SARCINI 

 
            Generalit ăti  
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile lucrărilor de executie, receptie si exploatare a retelei de 
alimentare cu apa rece pentru proiectul nr. 262-03.2022 
«EXTINDERE RETELE DE APA IN COMUNA VINGA, JUDETUL AR AD» 
situat in Vinga, str. Piata Sfanta Treime, nr. 9, jud. Arad. Certificat de Urbanism nr. 19 din 14.04.2022. 

 
Lista prescriptiilor tehnice 
NP 133-2013         Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa  

si canalizare a localitatilor 
SR 1343-1:2006      Alimentari cu apa. Partea 1: Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati 

urbane si rurale 
SR 8591:1997          Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare  
SR EN 295-2:1997  Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare.  

Partea 2: Inspectia calitatii si esantionarea  
SR EN 295-2:1997/ Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele de canalizare.  
A1:2002                   Partea 2: Controlul calitatii si esantionarea  
SR EN 124:1996     Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere 

in zone carosabile si pietonale. Principii de constructie, incercari tip, marcare, 
inspectia calitatii  

SR EN 1917:2003   Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton slab armat, beton 
armat  

STAS 6054-77         Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Republicii 
Socialiste Romania 

STAS 4273-83         Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta  
STAS 6953-81         Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de materii in suspensie, a 

pierderii la calcinare si a reziduului de calcinare. 
STAS 12264-91       Canalizari, separatoare de uleiuri si grasimi la statiile de epurare orasenesti. 

Prescriptii  generale de proiectare  
SR EN 1991-1-4:    Eurocod 1. Actiuni generale asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni   generale – 
2006/NB 2007        Actiuni ale vântului. Anexa nationala.  
STAS 4162/1-89    Canalizari. Decantoare primare. Prescriptii de proiectare  
STAS 3051-91       Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii 
                               fundamentale de proiectare  
STAS 1478-90       Aimentarea cu apa la Constructii Civile si Industriale 
SR 8591/1997        Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
Legea Nr.10/1995  Legea privind calitatea în constructii. 
OMS 119-2014      pentru aprobarea Normelor de Igiena si Sanatate publica privind modul de viata al 

populatiei 
 
 

RETEA APA 
Materiale utilizate în realizarea lucrarilor la Ret eaua de Apa  
Astfel se vor utiliza urmatoarele materiale: 
teava PEID SDR17 PN10 Dn110mm, Dn90mm 
Element “T”, cot din PEID injectate PN10 
Mufa electrosudabila din PEID PN10 
Adaptor flansa cu flansa PN10 Dn90mm, Dn110mm 
Sa mecanica de bransare din PEID cu filet interior intarit De/D=110x1” 
Sa mecanica de bransare din PEID cu filet interior intarit De/D=110x2” 
Vana de sectionare din fonta cu sertar corp plat montaj cu flansa PN10 Dn100mm–montaj in 

camin 
Vana de sectionare din fonta cu sertar corp plat montaj cu flansa PN10 Dn80mm–montaj ingropat 
Vana de sectionare din alama cu bila montaj cu flansa PN10 Dn50mm–montaj in camin 
Vana de concesie din fonta cu ventil montaj cu filet int. PN10 Dn20mm 
Robinet cu bila FI-FI PN10 2” 
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Nipluri zincate, coturi zincate, dopuri zincate, suruburi zincate, piulite zincate, saibe zincate, 
garnituri cauciuc 
Tija din otel pt. actionare vane, cutie din fonta carosabila 
Hidrant subteran din fonta PN10 Dn80mm, cot din fonta cu flanse si picior Dn80mm 
Cutie din fonta carosabila pentru hidranti Dn80mm 
Element “T”, cot, cruce cu flanse din otel zincat, pt montaj in camine 
Adaptor flansa de larga toleranta PN10 Dn100 
Vana de aerisire/dezaerisire din fonta cu flansa triplu efect PN10 Dn50mm 
Robinet din fonta cu ventil PN10 pt izolare apometru 1” 
Apometru pt apa rece cu mecanism uscat Qn=2,5mc/h, D=3/4”, cu racorduri olandeze 
Element “T”, cot, cruce cu flanse din otel zincat, pt montaj in camine 
Plasa sudata din otel Φ8mm, cu ochiuri 10x10 cm 
Otel beton trepte acces Φ20mm 
Beton B200, B150 
Balast, nisip spalat, piatra sparta, balast stabilizat, beton ciment asfaltic, asfalt de uzura,  

 
Executia retelei de distributie 
La trasarea retelelor de canalizare, vor fi prezenti beneficiarii de retele subterane existente: APA-

CANAL, TERMOFICARE, GAZ, ELECTROCENTRALE, LINII ELECTRICE, TELEFONIE,  DRUMURI SI 
SPATII VERZI, TRANSPORT  ocazie cu care se va încheia un proces verbal de trasare şi predare 
amplasament, în care vor fi specificate după materializarea în teren, eventualele puncte de conflict cu 
retele subterane existente. 

Executia retelei de distributie se va face în conformitate cu proiectul elaborat pentru obiectul 
respectiv. 

Reteaua se executa începând de la alimentare – CV existent (tronsoanele gata pot fi date în 
exploatare). 

Se lucreaza cu tronsoane limitate de retea si numai dupa ce sunt asigurate materialele de 
executie, forta de munct, amplasament liber.  

Nu se probeaza reteaua în perioada rece a anului. 
Pe durata executiei, toate conductele se tin cu dopuri (capace) la capete.  
Pe durata executiei retelei de distributie trebuiesc luate masuri de protectie pentru muncitorii si 

locuitorii din zona.  
Tronsoanele de retea nu sunt date în exploatare decât dupa probare, spalare, dezinfectare si 

avizare de catre organele sanitare. 
Pe durata executiei se asigura traficul în zona (pompieri, salvare etc.).   
Tehnologia de executie a retelei cuprinde fazele:   
a) aprovizionarea cu materiale, în ritmul executiei;   
b) realizarea sapaturii (cu sprijinire de taluz vertical) si depozitare convenabila a pamântului (astfel 

încât sa nu blocheze circulatia, curgerea apei, traficul, pietonii);  
c) lansarea conductei în sant si testarea provizorie;   
d) montarea armaturilor prevazute (vane, bransamente, hidranti etc.);   
e) proba de presiune; presiunea de încercare nu va depasi clasa tubului; se va face cu aer/apa, 

pe mal în sant, dupa tipul de material si presiunea de lucru; cum reteaua va lucra la maximum 6 bari, 
presiunea de încercare nu va depasi 10 bari;   

f) efectuarea eventualelor remedieri si repetarea probei de presiune;   
g) umplerea santului cu pamânt si refacerea îmbracamintii drumului;   
h) spalarea conductei, dezinfectare si controlul calitatii apei. 
Tehnologia de executie a retelei trebuie sa tina cont de materialul din care este realizata 

conducta. 
Pentru evitarea ruperii tubului prin gaura facuta pentru bransament, se recomanda ca 

bransamentele sa fie executate cu manson special (tip brida), manson care contine si robinet de izolare 
(închidere) a bransamentului – chiar daca bransamentul nu se realizeaz  odata cu conducta. Daca 
bransamentul se face în acelasi timp cu conducta, este recomandabil sa se prevada un teu de racord. 

La realizarea conductelor din mase plastice, se va urmari fluxul tehnologic:   
a)  saparea (de regula manuala) a santului de pozare, cu taluz vertical sau cu panta în functie de 

calitatea solului;   
b) rezemarea peretilor la adâncimi mai mari de 1,50 m;   
c) latimea sapaturii este legat  de adâncime, de diametrul tubului, de prezenta elementelor de 

sprijin, modul de compactare; latime sant > 60 cm;   
d) pregatirea patului de pozare, fara pietre, material înghetat, etc.;   
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e) asezarea unui strat de nisip de 10 – 15 cm bine compactat;   
f) asezarea tubului si realizarea unei umpluturi de nisip pâna la acoperirea tubului; nisipul va fi 

compactat normal în strat de 10 cm;   
g) tuburile îmbinate prin sudare cap la cap (în afara santului) se lanseaza si se aseaza uniform în 

sant cu îmbinarea descoperit ; tuburile îmbinate în sant vor avea mufa libera de orice rezemare pe 
perioada montarii; golul se va umple dupa efectuarea probei de presiune;   

h) dupa efectuarea probei de presiune se completeaza umplutura, în straturi de  10 – 15 cm, 
compactat  manual sau mecanic (cu pamânt din sapatura, fara bulgari mari si umezit convenabil pentru 
îndesare usoara); se trece de minimum 3 ori cu elementul de compactare;   

i) se reface stratul de îmbracaminte al drumului sau spatiul verde;   
k) tronsonul se dezinfecteaza si se spala pâna la limita ceruta de organele sanitare;   
l) în acelasi timp cu montarea tubului se monteaza si piesele pentru realizarea bransamentelor 

pentru preluarea apei hidrant/locuite  (hidratii de incendiu se amplaseaza în afara carosabilului, la 
minimum 5 m de peretele constructiei, într-o zona protejata dar usor accesibil  pompelor si marcati vizibil 
pe un suport stabil). Deasemenea Hidrantii nu se vor monta sub liniile electrice aeriene. 

m) se va evita pe cat posibil amplasarea in zona carosabila a cutiilor vanelor de concensie ale 
bransamentelor. Cutiile Vanelor ingropate de sectorizare de pe retea nu se vor amplasa in zone 
carosabile. 

La întâlnirea în săpătură de cable, conducte ori protectii care semnalizează prezenta lor în teren, 
se va opri lucrul în acea zona, seful punctului de lucru va lua măsuri de semnalizare a prezentei retelei 
subterane, va anunta beneficiarul de retea, lucrul în acea zona reluându-se doar în prezenta 
beneficiarului de retea, cu luarea tuturor măsurilor de protejare a ei. 

 
Proba de presiune a conductelor din retele de alime ntare cu  apa  
Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor SR 4163-3-1996 Alimentari cu 

apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare si STAS 6819- 1997 Alimentari cu apa. 
Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie. 

Înainte de punerea în functiune, conductele se supun urmatoarelor încercari de presiune:  
a) încercarea pe tronsoane a conductelor.  
b) încercarea pe ansamblu a conductelor.  
c) încercarile la presiune a conductelor se fac numai cu apa.  
Proiectele pentru conducte precizeaza conditiile de efectuare de presiune, având în vedere tipul 

conductei, reglementarile tehnice specifice aplicabile, în vigoare si prevederile producatorului de material.   
Valoarea presiunii de proba va fi pt. Retelele de D istributie 1,5 x PN = 9 bar, in cazul acesta. 
 Tronsonul de proba nu va depasi 500 m. Lungimea acestuia poate fi mai mare la propunerea 

proiectantului sau executantului, cu acordul beneficiarului. 
Se supun la proba numai tronsoanele care îndeplinesc urmatoarele conditii:  
a) au montate toate armaturile.  
b) s-a realizat o acoperire partiala a conductei, lasându-se îmbinarile libere.  
c) s-au executat masivele de ancoraj la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale.         
Înainte de umplerea tronsonului cu apa, se închid capetele tronsonului cu capace asigurate, 

sprijinite, conform detaliilor prevazute în proiect.  
a) nu se folosesc robinete ca piese de închidere a capetelor tronsoanelor supuse probei.  
b) umplerea tronsonului cu apa se face prin punctul cel mai de jos al acestuia dupa ce, în 

prealabil, s-au deschis robinetele de aerisire prevazute în punctele înalte si care se închid treptat, numai 
dupa ce prin robinetele respective se evacueaza apa fara aer.        

Presiunea de proba se masoara si se realizeaza în punctul cel mai coborât al retelei. Se vor utiliza 
pompe cu piston.        

Pompa de presiune pentru conductele din PEID si PAFSIN si alte produse, se face conform 
datelor producatorului.        

Presiunea de proba si durata de proba se stabilesc prin proiect avându-se în vedere prevederile 
de mai sus.  

Pentru verificarea presiunilor obtinute se monteaza manometru la toate punctele caracteristice ale 
tronsonului ( capete, puncte înalte si joase, ramificatii, camine ).        

Proba de presiune este recomandabil a se efectua pe timp racoros, dimineata sau seara, pentru 
ca rezultatele sa nu fie influentate de variatiile mari de temperatura.       

Proba se considera reusita pe tronsonul respectiv, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:  
a) la examinarea vizual  sa nu prezinte  scurgeri vizibile de apa, pete de umezeala pe tuburi si în 

special în zona îmbinarilor.  
b) pierderea de presiune sa nu depaseasc  valorile prevazute în proiect               
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Dupa terminarea probei pe tronson, aceasta se umple cu pamânt si se executa legatura cu 
tronsonul adiacent, probat anterior, îmbinarile între tronsoane ramânând descoperite pîna la proba 
general  a conductei de aductiune. 

Încercarea definitiva, pe ansamblul conductei se face în regim de functionare a acesteia, prin 
observarea timp de 2 ore a îmbinarilor dintre tronsoane, care nu trebuie sa prezinte pierderi vizibile de 
apa. 

Probele de presiune se execut  numai la temperaturi minime de 5 C, prognozate pe o durata de 3 
zile.                 

În cazul când proba de presinue nu este corespunzatoare se iau masuri de remediere necesare si 
se reface proba de presiune.  

 
Verificari, încercari si probe în vederea punerii î n functiune a conductelor din retelele de 

alimentare cu apa       
Verificarile, încercarile si probele punerii în functiune se fac la conductele noi si la cele care se 

înlocuiesc.       
a) acestea se pot efectua la întreaga retea prevazut  în documentatiile tehnice, sau pe tronsoane 

de conducte ce pot fi puse în functiune.        
b) Verificarile, încercarile, si probele se execut  conform reglemetarilor specifice aplicabile 

domeniilor în cauza,  în vigoare, si legislatiei privind calitatea în constructii, precum  si 
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora, aprobat 
prin Hotarârea Guvernului  nr.273/1994, cu completarile ulterioare, precum si precum si al 
Regulamentului de recepie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si 
apunerii în functiune a capacitatilor de productie, aprobat prin Hotarârea Guvernului 
nr.51/1996.         
Înainte de efectuarea probei de presiune se verifica:                    
a) concordanta lucrarilor executate cu proiectul                    
b) caracteristicile robinetelor, hidrantilor, golurilor, ventilelor de aerisire- dezaerisire, 
reductoarelor de presiune, clapetelor, altor armaturi, etc.                    
c) pozitia hidrantilor si a vanelor îngropate.                    
d) pozitiile si executia caminelor, echiparea acestora.                    
e) pozitiile si executia caminelor, echiparea acestora.                     
f) protectia anticorosiv  si termoizolatiile, unde este cazul                    
g) calitatea sudurilor si a îmbinarilor                     
h) executia masivelor de ancoraj          
Proba de presiune, spalarea si dezinfectarea cconductelor se executa conform SR 4163-3-
1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare, STAS 3051 
Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale 
de proiectare si caietelor de sarcini întocmite de proiectant în conformitate cu prevederile 
producatorului de materiale.   
 
Verificari si probe dupa efectuarea probei de presi une          
Dupa efectuarea probei de presiune se vor efectua urmatoarelor verificari si probe:      
a) întocmirea procesului-verbal a probei de presiune 
b) umplerea transeei în zona îmbinarilor 
c) umplerea transeei       
d) verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului      
e) refacerea partii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect      
f) refacerea trotuarelor      
g) refacerea spatiilor verzi      
h) executarea marcarii si repararii retelelor conform STAS 9570/1-89 Marcarea si reperarea 
retelelor de conducte si cabluri, în localitati.       
Înainte de executia umpluturilor la cota finala se executa ridicarea topografica detaliata a 
conductei  (plan si profil în lung) cu precizarea robinetelor îngropate, caminelor (echiparea 
acestora), hidrantilor, bransamentelor, etc.          
a) Releveele retelelor se anexeaza Cartii Conductei si se introduc în Sistemul Geografic 
Informational  detinut de unitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu apa al localitatii.    
Înainte de punerea în functiune, se face spalarea si dezinfectarea retelei, conform actelor 
normative specifice, aplicabile, în vigoare. Punerea în functiune a retelei se face de catre 
personalul unitatii de exploatare a retelelor asistat de constructor, conform STAS 4163- 3-
1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare  
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Receptia lucrarilor de alimentari cu apa  
Receptia reprezinta actiunea prin care beneficiarul accepta si preia lucrarea de la antreprenor 
în conformitate cu documentatia de executie, certificându-se ca executantul si-a îndeplinit 
obligatiile contractuale cu respectarea prevederilor proiectului. În urma receptiei lucrarii, 
aceasta trebuie sa poata fi data în exploatare.   
În vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, executantul va comunica  investitorului 
data terminarii lucrarilor prevazute în contract, printr-un document confirmat de dirigintele de  
santier. Comisiile de receptie vor fi numite de investitor si vor avea componen a prevazut  de 
legislatia specifica, în vigoare, privind regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora, precum si regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, 
echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune a capacitatilor de productie. 
Obligatoriu va fi prezent un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei 
publice locale.    
Începerea receptiei la terminarea lucrarilor  va fi organizata de investitor în maximum 15 zile 
de la comunicarea terminarii lucrarilor de catre executant.   
În vederea receptiei instalatiilor este obligatorie existenta urmatoarelor acte legale:   
a) procese verbale de lucrari ascunse;  
b) procese verbale de probe tehnologice;   
c) documente care atest  performantele produselor;   
d) dispozitii de santiere date de proiectant si verificate de verificatorul de proiect, pe parcursul 
executiei lucrarilor;   
e) procese verbale întocmite la fazele determinante ale executiei, preliminare receptiei.    
 
Comisia examineaza:   
a) executia lucrarilor conform documentatiilor tehnice si a reglementarilor tehnice specifice, 
aplicabile, în vigoare, cu respectarea cerintelor aplicabile constructiilor;   
b) respectarea prevederilor din autorizatia de constructie, din avize si a altor conditii de 
executie; 
c) terminarea tuturor lucrarilor de constructii autorizate conform contractului;   
d) functionarea sistemului realizat.    
 
Receptia finala se face la maxim 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie  si se 
organizeaza de beneficar.  
Comisia de receptie examineaza:   
a) procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor;  
b) finalizarea lucrarilor cerute la terminarea lucrarilor, acolo unde este cazul;   
c) referatul investitorului privind comportarea instalatiilor în exploatare pe perioada de 
garantie;   
d) analiza fiabilitatii statiei, rezultata dintr-un studiu de specialitate.   
La terminarea receptiei finale, comisia de receptie finala va consemna observatiile într-un 
proces verbal;.   
Functionarea în bune conditii a statiilor de pompare, cu toate elementele componente, 
necesita luarea urmatoarelor masuri obligatorii:   
a) existen a instructiunilor de exploatare si întretinere;  
b) verificarea gradului de instruire a personalului de exploatare si însusirea de catre acesta a 
prevederilor instructiunilor de exploatare si întretinere;   
c) asigurarea unui sistem corespunzator de informare si transmitere a datelor privind 
functionarea statiei de pompare. 

 
Exploatarea retelelor de distributie  
Reprezinta o operatiune complicata deoarece reteaua de distributie:   
a) Este obiectul de legatura furnizor-consumator, si sursa majoritatii conflictelor;   
b) Este obiectul cel mai extins si mai solicitat;   
c) Este obiectul cel mai mobil – practic, dezvoltarea lui este continua de unde apar noi relatii 

furnizor - consumator;   
d)  Este ultimul obiect al sistemului si problemele de calitate/cantitate din amonte se rasfrâng 

asupra retelei. În plus, apar probleme specifice retelei care si ele pot influenta negativ celelalte elemente; 
e) Este susceptibil  de cresterea pierderilor de apa în sistem si a risipei de apa;   
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f) Poate sa produca probleme de deteriorare a calitatii apei, ca urmare a unei retele incorect 
alcatuite sau a unei ape incomplet tratate ca urmare a modificarii calitatii apei la sursa sau stationarii 
îndelungate a apei în retea.   

Exploatarea retelei de distributie se realizeaza pe baza instructiunilor de exploatare si întretinere 
specifice. Masurile curente pentru urmarirea functionarii corecte a retelei sunt:   

a) Verificarea presiunii în retea - se poate face sistematic sau prin controlul sesizarilor unor 
consumatori asupra lipsei de presiune. Ca urmare a acestor modificari/masuratori, este rational sa se 
realizeze o harta cu linii de egala presiune la functionare cu debit maxim. În acest mod, la o reclamatie 
curenta este mai usor de confirmat daca ceva nu este în regula. Totodata se pot controla mai usor avizele 
date pentru racordarea la noi consumatori (debit, presiune la bransament).   

b) Verificarea periodica a calitatii apei în retea- numarul minim de probe este prevazut în 
reglementarile tehnice specifice, aplicabile, în vigoare. Operatorul sistemului are libertatea sa poata 
controla mai des. Se va verifica la capetele de retele clorul remanent - când doza este mai mic  de 0,2 
mg/l, vor fi verificate pe flux posibilele cauze si luate masuri (tratare incompleta, doza prea mica de clor, 
aparitia unor consumatori de clor - azotati, etc.).   

c) Verificarea functionarii corecte a cismelelor - modul de închidere, curatenia din jurul lor, 
evacuarea apei risipite, folosirea apei pentru alte scopuri decât pentru cele pentru care a fost destinat  
(cantitatea respectiv  va lipsi de la un alt consumator).   

d) Urmarirea functionarii corecte a hidrantilor, cu privire la: etanseitate, integritate, verificarea starii 
de functionare. Semestrial, fiecare hidrant va fi deschis 1-5 minute, pentru verificarea lui si pentru 
spalarea retelei. Se verifica vizibilitatea indicatorilor de pozitie.   

e) Citirea contoarelor din retea, verificarea integritatii echipamentului si efectuarea periodica a 
bilantului debitului de apa, realizat prin verificarea normei medii echivalente de consum de apa. Aceasta 
serveste la: compararea valorilor de calcul, compararea cu norma general acceptata, verificarea pierderii 
de apa, asigurarea unei baze statistice de calcul pentru o norma de consum departamental .   

f) Realizarea interventiilor în retea pentru realizarea de noi bransamente, remedierea unor avarii, 
realizarea de lucrari noi de extindere.   

g) Spalarea retelei, sistematic (de regula anual) sau dupa reparatii. În acest scop vor fi folosite 
cismelele sau hidrantii, pentru a produce, pe tronsoane controlate, viteze de curgere a apei de peste 1 
m/s. Daca acest lucru nu este posibil, se va proceda la spalare folosind si aer comprimat introdus printr-o 
cismea sau hidrant de capat de tronson.   

h) Se vor respecta reglementarile tehnice specifice, privind reabilitarea conductelor pentru 
transportul apei, aplicabile, în vigoare. 

 
Exploatarea statiilor de pompare  
Se realizeaz  pe baza instructiunilor de exploatare si întretinere specifice. Se vor aplica 

urmatoarele masuri:  
a) Înainte de punerea pompei în functiune se va verifica integritatea tuturor legaturilor (hidraulice, 

electrice, de punere la pamânt) precum si functionalitatea acestora (vane ce se rotesc, conducte libere de 
obturari, etc.).   

b) Statia de pompare poate functiona cu personal permanent sau în regim automat. Controlul 
functionarii pompelor se va referi la urmatoarele operatiuni:   

- Schimbarea pompei în functiune cu pompa de rezerva, la cca. 2 saptamâni.  
Pentru aceasta se va reduce progresiv debitul pompei care se schimba la 1/2, apoi la 2/3 din 
debitul nominal. Apoi se pune în functiune pompa noua (dupa ce se constata ca se roteste la 
actionare cu mâna pe cuplaj (dupa demontarea provizorie a aparatorii speciale). Pompa se 
porneste (de regula, acest lucru este stabilit în instructiuni) cu vana închisa pe refulare si 
deschisa pe aspiratie. Vana se deschide usor pâna la maximum, urmând indicatiile 
manometrului. Când pompa a intrat în regim, se închide complet vana pe refularea pompei 
oprite si apoi pe aspiratie (daca exista). Se urmareste debitul pompat în noua configuratie. Se 
noteaza în caietul statiei modificarea si eventualele constatari.   
- Controlul cantitatii de apa ce curge din pompa, la presetupa de la trecerea 2 axului prin 

carcasa - când aceasta este mare, se procedeaza la strângerea presetupei, simetric pâna 
curgerea înceteaza. Se verifica puterea consumata suplimentar pentru învingerea frecarii 
ax - garnitura (daca este oprita, pompa trebuie sa poata fi rotita manual). Când dupa 
strângerea garniturii curgerea nu înceteaza, pompa se opreste si se schimba garnitura (din 
azbest grafitat).   

- Temperatura uleiului în lagare (la pompele uscate) - când uleiul este prea 3 cald, acesta 
trebuie schimbat. Dac  axul (pompa) are si vibratii, înseamna ca sunt deficiente la lagar. 
Pompa se opreste si se verifica lagarul. Daca lagarul produce zgomot de bila rostogolita, 
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atunci sunt defectiuni la rulmenti - se impune oprirea de urgenta, iar piesa defecta trebuie 
înlocuita.  

- Controlul debitului pompat - când pompa nu asigura debitul normal, dar 4 presiunea de 
refulare este cam aceeasi, este posibil ca turatia pompei sa fie mai mica din cauza 
garniturii prea strânse. Se opreste pompa si se verifica. Se poate întâmpla ca pe aspiratie 
sa intre aer. Se ia proba de apa - în pahar apa apare "laptoasa" din cauza aerului. Se 
verific  functionarea ventilelor de aerisire care ejecteaza aer mai des, se verifica intrarea 
apei în bazinul de refulare, etc. Se remediaza prin strângerea garniturii sau se opreste 
statia si se reface îmbinarea, avaria, etc. Se mai poate întâmpla ca sorbul sa se obtureze, 
sau nivelul apei în bazin sa scada mult. La depasirea presiunii de aspiratie, se aude un 
zgomot ca de lovitura metalic  în pompa (datorita fenomenului de cavitatie).  

- Verificarea amorsarii pompei-se poate întâmpla ca pompa sa nu fie amorsata, deoarece 
sistemul de legaturi este defect (toate pompele se dezamorseaza) sau sistemul de 
amorsare nu functioneaz  corect. În acest caz, fie vana de pe refulare/aspiratie nu a fost 
deschisa (daca exista manometru pe refulare, presiunea este mare), fie sistemul de 
aspiratie este înfundat.  

- Verificarea sensului de rotatie al pompei - dupa o reparatie se poate întâmpla ca pompa sa 
se roteasca invers din cauza legaturilor gresite la reteaua electrica. Se verifica la rece prin 
pornire scurta si se marcheaza pe cuplaj elemente de reper (se deseneaza benzi albe).  

- Verificarea turatiei pompelor-la pompele cu turatie variabila, trebuie sa existe un mijloc de 
masurare a turatiei. Se poate masura raportul n-n  Q/Q . 

- Verificarea înaltimii de pompare - pompa nu realizeaza înaltimea de pompare (presiunea 
mica pe refulare).  Se verifica gradul de deschidere a vanei – daca debitul pompat este 
prea mare, se reverifica turatia motorului pompei, se verifica strângerea garniturii de 
etansare. Se poate întâmpla ca debitul aspirat sa fie insuficient – în acest caz se verifica 
aspiratia. Se poate întâmpla de asemenea ca si clapeta sa fie blocata -  pierderea 
suplimentara de sarcina face ca nici debitul sa nu fie suficient. Daca vana de pe refulare 
este închisa iar presiunea nu este cea normala, se poate ca rotorul sa fie deteriorat din 
cauza abraziunii (apa bruta) sau cavitatiei (vacuumul pe aspiratie mare).  

- Verificarea starii motorului electric - daca motorul se supraîncalzeste, pot fi doua grupe de 
cauze: (1) datorita pompei care este supraîncarcata sau (2) garniturile de etansare sunt 
prea strânse. De asemenea se mai poate întâmpla ca motorul sa aib  probleme tehnice. 
Specialistul în motoare electrice si fabricantul vor lua masurile de remediere si vor efectua 
procedurile de verificare.   

- Se verific  zilnic sau saptamânal consumul de energie si se compara cu valoarea de 
referinta (stabilita la receptie) a consumului specific, exprimat în kWh/mc .  

- Se verifica lunar starea legarii la pamânt a pompelor.  
- Daca pompa trepideaza, se verifica legatura cu postamentul (se strâng suruburile) si 

rezemarea conductelor. Daca aceasta este buna, înseamna ca rotorul s-a uzat neuniform 
si trebuie înlocuit. În acest scop va fi contactat furnizorul pompei – nu va fi pusa în 
exploatare o pompa neechilibrata, deoarece se pot produce accidente sau uzura este 
foarte rapida.   

- Anual se va face o revizie generala a statiei de pompare pentru constatarea starii 
echipamentelor, a parametrilor de functionare, a indicatorilor de performanta. Se va decide 
modul de lucru pentru etapa urmatoare si reparatiile ce vor fi facute.  

- În conformitate cu prescriptiile furnizorului, calendarul de întretinere a pompei  prevede urm 
toarele interventii:  i. lunar -verificarea temperaturii uleiului din lagare si a modului de 
ungere;  ii. lunar - verificarea modului de lucru a echipamentelor de masurare a 
parametrilor de functionare;  iii. semestrial - verificarea vibratiilor pompei si aliniamentului 
axului pompei cu al motorului;  iv. anual - desfacerea pompei si verificarea starii pieselor 
(rotor mai ales);  v. verificarea functionarii sistemului de încalzire;  vi. verificarea 
parametrilor de functionare ai pompei; comparare cu parametrii de catalog.   

- Toate interventiile la pompe se fac de catre personalul calificat pentru tipul de pompa 
verificat.  

- Întrucât pompele contin piese în miscare, în principiu, interventiile se fac cu pompa oprita. 
Masurile de protectia muncii vor prevedea protectia împotriva accidentelor din cauze 
electrice sau cauze mecanice.   
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Masuri de protectia muncii si a sanatatii populatie i  
Masuri de protectia si securitatea muncii la execut ia, exploatarea si întretinerea sistemului 

de alimentare cu apa   
Activitatile impuse de executia, exploatarea si întretinerea sistemului de alimentare cu apa 

prezinta pericole importante datorita multiplelor cauze care pot provoca îmbolnavirea sau accidentarea 
celor care lucreaza în acest mediu, de aceea este necesar a se lua masuri speciale de instruire si 
prevenire. 

Accidentele si îmbolnavirile pot fi cauzate în principal de:  
a) prabusirea peretilor transeelor sau excavatiilor realizate pentru montajul conductelor sau pentru 

fundatii;  
b) caderea tuburilor sau a altor echipamente în timpul manipularii acestora;   
c) intoxicatii sau asfixieri cu gazele toxice emanate (CO, CO , gaz metan, H S etc.);   
d) îmbolnaviri sau infectii la contactul cu mediul infectat (apa uzata);   
e) explozii datorate gazelor inflamabile;   
f) electrocutari datorita cablurilor electrice neizolate corespunzator din reteaua electrica a statiei;  
g) caderi în camine sau în bazinul de aspiratie al statiei de pompare a apelor uzate menajere, etc. 
Pentru a preveni evenimentele de genul celor enumerate mai sus, este necesar ca tot personalul 

care lucreaza în reteaua de canalizare sa fie instruit în prealabil prin tinerea unui curs special teoretic si 
practic. 

Toti lucratorii care lucreaza la exploatarea si întretinerea sistemului de alimentaree cu apa trebuie 
sa faca un examen medical riguros si sa fie vaccinati împotriva principalelor boli hidrice (febra tifoida, 
dizenterie, etc.). De asemenea, zilnic vor trebui controlati astfel încât celor care au rani sau zgârieturi 
oricât de mici sa li se interzica contactul cu sistemul de alimentare cu apa. Toti lucratorii sunt obligati sa 
poarte echipament de protectie corespunzator (cizme, salopete si manusi), iar la sediul sectorului sa aiba 
la dispozitie un vestiar cu doua compartimente, unul pentru hainele curate si unul pentru hainele de lucru, 
precum si dusuri, sapun, prosop, etc.  

Echipele de control si de lucru pentru sistemul de alimentare cu apa trebuie sa fie dotate în afara 
de echipamentul de protectie obisnuit si cu: lampi de miner tip Davis, masti de gaze si centuri de 
siguranta, detectoare de gaze toxice (oxid de carbon, amoniac, hidrogen sulfurat) sau inflamabile 
(metan).   

Când muncitorii se afla în camine sau parcurg trasee ale unor canale amplasate pe partea 
carosabila, trebuie luate masuri cu privire la circulatia din zona prin semnalizarea punctului de lucru cu 
marcaje rutiere corespunzatoare, atât pentru zi cât si pentru noapte.   

O atentie deosebita trebuie acordata pericolului de electrocutare prin prezenta cablurilor electrice 
îngropate în vecinatatea sistemului de alimentaree cu apa, precum si a instalatiilor de iluminat în zone cu 
umiditate mare care trebuie prevazute cu lampi electrice functionând la tensiuni nepericuloase de 12–24 
V.   

 
Masuri de protectia si securitatea muncii pentru st atiile de pompare  
Pentru exploatarea statiilor de pompare se vor respecta prevederile legislatiei în vigoare privind 

regulile igienico-sanitare si de protectie a muncii, (Legea securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si Normele specifice de securitatea muncii pentru 
evacuarea apelor uzate de la populatie si din procesele tehnologice):   

a) Se vor folosi salopete de protectie a personalului în timpul lucrului;   
b) Se va pastra curatenia în cladirea statiei de pompare;   
c) Se va asigura întretinerea si folosirea corespunzatoare a instalatiilor de ventilatie;   
d) Folosirea instalatiei de iluminat la tensiuni reduse (12 – 24 V), verificarea izolatiilor, a legaturilor 

la pamânt precum si a masurilor speciale de prevenire a accidentelor prin electrocutare la statiile de 
pompare subterane unde frecvent se poate produce inundarea camerei pompelor;   

e) Folosirea servomotoarelor sau a mecanismelor de multiplicare a fortei sau cuplului la 
actionarea vanelor în cazul automatizarii functionarii statiei de pompare;   

f) La statiile de pompare având piese în miscare (rotori, cuplaje etc.), trebuie prevazute cutii de 
protectie pentru a apara personalul de exploatare în cazul unui accident produs la aparitia unei defectiuni 
mecanice.   

g) Pentru prevenirea leziunilor fizice, este necesar ca la efectuarea reparatiilor, piesele grele care 
se manipuleaza manual sa fie ridicate cu ajutorul muschilor de la picioare, astfel încât sa se evite 
fracturile si leziunile coloanei vertebrale;   

h) Pentru evitarea eforturilor fizice este rational a se pastra în bune conditii de functionare 
instalatiile mecanice de ridicat. 
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Masuri de aparare impotriva incendiilor   
Pericolul de incendiu poate apare în locurile unde exista substante inflamabile (laboratoare de 

analiza a apei si namolului, magazii, depozit de carburanti, centrala termica, sobe care utilizeaza drept 
carburant, gazele naturale, etc.).   

În toate spatiile cu risc mare de incendiu se vor respecta prevederile Normelor generale de 
aparare împotriva incendiilor, precum si prevederile specifice fiecarui domeniu de activitate.   

Dintre masurile suplimentare care trebuie luate, se mentioneaz  mai jos câteva, specifice 
constructiilor si instalatiilor din sistemul de canalizare:   

a) Asigurarea ventilarii corespunzatoare a camerelor si a bazinelor înainte de accesul personalului 
de exploatare pentru prevenirea asfixierilor din lipsa de oxigen, inhalarii unor gaze letale sau aprinderii 
unor vapori inflamabili;  

b) Folosirea echipamentului electric antiexploziv;   
c) Controlul periodic al atmosferei din spatiile închise pentru a determina prezenta gazelor toxice 

si inflamabile;   
d) Interdictiile privind utilizarea surselor de aprindere în apropierea instalatiilor, rezervoarelor de 

fermentare a namolului, constructiilor, canalelor si caminelor de vizitare unde s-ar putea produce si 
acumula gaze inflamabile; 

e) Marcarea cu panouri si placute avertizoare a locurilor periculoase (înalt  tensiune, pericol de 
cadere, acumulari de gaze inflamabile, etc.);  

Echiparea si dotarea spatiilor cu instalatii de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a 
incendiilor se va face tinând cont de prevederile Normelor generale de aparare împotriva incendiilor, 
precum si cele ale reglementarilor tehnice specifice, aplicabile, în vigoare. 

 
Întocmit: 

                                              dipl. ing. Adrian Madar 
 
 
 

V. LISTE DE CANTITATI 
 
Conform anexa. 

 
 
 

VI. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 
 

nr.  
crt.  

Denumire  
activitate lu

na
 1

 

lu
na

 2
 

lu
na

 3
 

lu
na

 4
 

lu
na

 5
 

1 proiectare           

2 executie           

3 dirigentie           
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