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PR O IEC T

H O TĂRÂRE
privind îm p uternicirea preşedintelui C onsiliului de A dm inistraţie al societăţii A dm inistrare
A ctive Sector 3 SRL de a încheia patru operaţiuni ju rid ice
cu valoare m ai m are de 100.000 euro iară TVA
C onsiliu l L ocal al Sectorului 3 al M unicip iulu i B ucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 p en tru alegerea autorităţilor
adm inistraţiei pu b lice locale, pentru m odificarea L eg ii adm inistraţiei p u b lice locale
nr. 215/2001, precum ş i p en tru m odificarea ş i com pletarea
L eg ii nr. 393/2004p riv in d S ta tu tu l a leşilor locali,
A vând în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 326042/CP/08.04.2020 al Prim arului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 325608/07.04.2020 al Serviciului Control Intern - C om partim ent
G uvem anţă Corporativă;
- A dresa nr. 325625/07.04.2020 a Serviciului Control Intern - Com partim ent G uvem anţă
Corporativă
In conform itate cu prevederile:
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu m odificările şi
com pletările ulterioare;
- Art. 12.1 lit. m ) din A ctul Constitutiv al societăţii A dm inistrare A ctive Sector 3 SRL aprobat
prin H CLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu m odificările şi com pletările ulterioare;
Luând în considerare:
- Avizul Com isiei de studii, prognoze econom ico-sociale, buget, finanţe;
- A vizul C om isiei de adm inistraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi
respectarea drepturilor cetăţenilor;
în tem eiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OU G nr. 57/2019 privind Codul
A dm inistrativ, cu m odificările ulterioare,
H O TĂ R Ă ŞTE :
A rt.1. Se îm puterniceşte preşedintele C onsiliului de A dm inistraţie al societăţii A dm inistrare
A ctive Sector 3 SRL de a încheia patru operaţiuni juridice cu valoare de peste 100/000 euro fără TVA,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale
incidente aflate în vigoare.
A rt.2. Societatea A dm inistrare A ctive Sector 3 SRL v a duce la /îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti
SECTOR 3
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL de a încheia patru operaţiuni juridice
cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul
Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de
activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton
pentru construcţii - cod CAEN 2361.
în vederea respectării prevederilor actului constitutiv, potrivit cărora orice operaţiune
juridică care depăşeşte valoarea de 100.000 euro fără TVA este supusă aprobării Adunării
Generale a Asociaţilor, prin adresa nr. 4853/06.04.2020, înregistrată cu nr.
325292/CP/07.04.2020, societatea Administrare Active Sector 3 SRL solicită aprobarea încheierii
a patru operaţiuni juridice care depăşesc valoarea menţionată, după cum urmează:
1. Contract-cadru pe bază de comandă - achiziţie bitum - furnizor societatea BITHOLDER
2. Contract cadru pe baza de comandă - achiziţie oţel beton fasonat şi cuple macanice furnizor societatea PROCEMA RWP
3. Contract cadru pe bază de comandă - achiziţie scule şi unelte - furnizor societatea TRITON
4. Contract cadru pe bază de comandă - toron - furnizor societatea CB TRAFILATIACCIAI
Operaţiunile juridice propuse spre derulare reprezintă contracte cu diverşi
furnizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime şi materiale
pentru producţia de asfalt, beton şi elemente prefabricate din beton precum dotări/servicii
necesare derulării activităţilor societăţii, operaţiuni juridice care au fost prevăzute în bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul financiar 2020.
Pentru aceste considerente şi având în vedere raportul de specialitate nr.
325608/07.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am
iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,
printr-o cerere scrisă semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

Nr. 325608/07.04.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării de noi operaţiuni juridice cu
valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA de citre societatea Administrare Active
Sector 3 SRL

Având în vedere:
adresa societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.4853/06.04.2020 înregistrată la
Cabinet Primar cu nr.325292/07.04.2020
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr.80
din 17.03.2020 prin care se solicită aprobarea încheierii de noi contracte cu valoare mai mare
de 100.000 euro fără TVA conform anexei ataşate de societate
- Anexa 1 - Centralizator cu noile operaţiuni juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai mare
de 100.000 euro fără TVA propuse spre derulare la data de 03.04.2020
- Oferta de la SC BITHOLDER SRL nr. 706 din 17.01.2020
- Oferta de la BMT 1 —EOOD (Bulgaria) nr. 707 din 17.01.2020
- Oferta de la MCG OIL DISTRIBUTION nr. 708 din 17.01.2020
- Oferta de ia PROCEMA nr. 4844 din 06.04.2020
■Oferta de la TRITON nr 4843 din 06.04.2020
- Oferta de la OLITMAX nr. 4846 din 06.04.2020
■ Oferta de la TECHNO PRO nr. 4845 din 06.04.2020
- Oferta de la CB TRAFILATIACCIAI nr. 1375 din 29.01.2020
Conform prevederilor art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv ai societăţii Administrare Active
Sector 3 S.R.L.: „Sunt de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice
ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta m ii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă
fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile
asociaţilor se iau în adunarea generală”
Operaţiunile juridice noi propuse spre aprobare reprezintă contracte cu diverşi
fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime şi materiale pentru
producţia de asfalt, beton şi elemente prefabricate din beton precum dotări/servicii necesare
derulării activităţilor societăţii şi aceste operaţiuni juridice propuse spre aprobare au fost
prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul financiar 2020.
Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării
contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societăţii Administrare Active
Sector 3 SRL conform anexelor A şi B ataşate de societate, cu respectarea prevederilor legale
incidente aflate în vigoare.
Compartiment
Guvemanţă Corporativă,
_________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primflria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot Ti dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteti exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata ţi datata transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.
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ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucureşti
Telefon: +40 374 4 7 1 1B9
E-mail: office@ activesector3.ro
M w w .actives3.ro

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Către

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti
Şi
dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

Sediul

Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect
aprobarea realizării de noi operaţiuni juridice, conform Anexei 1, apartinand
societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000
Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare sau
operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în
Mim. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl.
Corbuleanu Florentin, in calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti,
înaintăm prezenta,
Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de
noi operaţiuni juridice, conform Anexei 1, apartinand societăţii Administrare Active Sector 3
S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei
operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înfiinţarea societăţii comerciale
Locuinţe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active
Sector 3 SRL. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile
sub forma unei societăţi cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform
prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcţii, cod
CAEN2361.
In vederea atingerii scopului comercial al societăţii, respectiv realizarea activităţii
economice în condiţii de rentabilitate, societatea derulează si va derula operaţiuni juridice cu
partenerii sai.
Pana la momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv al societarii
Administrare Active Sector 3 S.R.L., erau de competenta Adunării Generale a Asociaţilor
aprobarea in vestiţiilor Societarii care devăsesc 100.000 (una sută m ii) EURO exclusiv TVA pentru
fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile in cursul unui an. dacă astfel de investiţii nu au fost
prevăzute în prealabil în bueet.

C.U.I.31012790, R.C. J40/147S2/2O12
[BAN R035UGBI0000022022893RON GARANŢI BANK

SR EN 9001:2015

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera fi, sector 3, Bucureşti

SR EN 14001:2015

Sediul secundar şi de coreponden;ă: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucureşti
Capital social subscris: 100.020.000 lei
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Dupa data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al socieatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.,
a fot modificat conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, prevede la art. 12.1, litera m): ",Sunt de
competenta Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice ale societăţii care
depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare sau
operaţiuni a cărei executare se desfasoara in mod succesiv. ''
Menţionam faptul ca noile operaţiunile juridice propuse spre derulare reprezintă contracte cu
diverşi fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime si materiale
pentru producţia de asfalt, beton si elemente prefabricate din beton precum dotari/servicii necesare
funcţionarii societăţii.
Subliniem totodată ca noile operaţiuni juridice propuse spre derulare reprezentând investiţii,
au fost prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli si avem avizul Consiliului de Administraţie
necesar conform actului constitutiv in vigoare la acest moment.
Raportat la solicitarea noastra de aprobare de realizare a noi operaţiuni juridice prezentam
succint in Anexa 1, parte integranta din prezenta, elementele esenţiale aferente
contractelor/operatiunilor juridice precum si documentele esenţiale ce au stat la baza propunerilor
noastre, respectiv oferte comparabile.

Astfel, in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, cu modificările si
completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere
prevederile art. 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societăţii, asa cum a fost acesta modificat de
HCLS3 nr. 48/26.02.2020, supunem analizei şi dezbaterii, în vederea aprobării unei hotarari de
consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi operaţiuni juridice, conform Anexei 1,
apartinand societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro
exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se
desfasoara in mod succesiv.

La prezenta adresă anexăm:
-

Hotararea C.A. nr. 80/17.03.2020;

-

Anexa 1 - Centralizator privind noile operaţiunile juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai
mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, propuse spre derulare la data de 03.04.2020.

Oferte comparabile.
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Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului
Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi
operaţiuni juridice, conform Anexei 1 apartinand societăţii Administrare Active Sector 3
S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei
operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Cu consideraţie,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chiciurei 39-45, et, 1, se c to r 3,
Bucureşti
Telefon: +40 374 4 7 1 1 8 9
E-mail: office@ activesector3.ro

ADMINISTRASE ACTIVE SECTOR 3

ANEXAI
CENTRALIZATOR PRIVIND NOILE OPERAŢIUNI JURIDICE (CONTRACTE/COMENZI) CU VALOARE MAI MARE DE 100.000 EURO,
EXCLUSIV TVA, PROPUSE SPRE DERULARE LA DATA DE 03.04.2020
Nr.
crt.
1.

Op. jur.
(contract/
comanda)
propusa
. Contract
cumpărare bitum

Denumire
partener

CUI

Obiect operaţiune juridica
(contract sau comanda)

Valoare
estimata

BITHOLDER

10661646

Contract cadru pe baza de
comanda - achiziţie bitum

> 100.000 euro
+TVA

Valoare ofertată
partener
1 700 lei/tona + TVA

Calitate
(furnizor/
client)
F

Otel beton fasonat
2600 lei/tona + TVA;

2.

Contract cadru
cumpărare otel
beton fasonat si
cuple macanice

PROCEMA RWP

39442253

Contract cadru pe baza de
comanda - otel beton fasonat si
cuple macanice

> 100.000 euro
+TVA

3.

Contract cadru
cumpărare scule
si unelte

TRITON

31239483

Contract cadru pe baza de
comanda, scule si unelte

> 100.000 euro
+TVA

Cuple mecanice Dextra
preţ * euro/bueata + TVA:
012 mm- 3.22
0 14 mm- 3.27
0 1 6 mm-3.36
0 18 mm- 4.20
0 20 mm- 4.91
0 22 mm- 5.18
0 25 mm- 5.80
0 28 mm- 7.41
0 32 nun- 8.21
16.79 lei/rola sarma +
TVA

F

F

C.LU. 31012790, ft.C. J40/M752/2012
10A N R035UGBI0000022022893RON GARANŢI BANK
Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, Bucureşti
Sediul secundar $i de corepondenţj: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucureşti
Capital social subscris: 100.020.000 lei
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Contract cadru
cumpărare toron

CB TRAFILATI
ACCIAI

IT05822680
92962

Contract cadru pe baza de
comanda toron

> 100.000 euro
+TVA

TORON 09.3 - 760
euro/tona

p
r

TORON 012.9 - 725
euro/tona

N o ta i Pentru operaţiunile juridice propuse spre aprobare ia punctele 1 ,4 preturile ofertate suporta periodic flu ctu aţii majore, in corelaţie cu variaţia
costurilor m ateriilor prime necesare si a ltor coeficienţi de calcul (ex: preţul petrolului, cursul euro); astfel avem in vedere posibilitatea m odificării valorilor
unitare ofertate, respectiv valorilor totale preconizate ale operaţiunilor juridice propuse spre aprobare, m odificări im posibil de evaluat, la acest m oment
Nota2: Operaţiunea juridica propusa spre aprobare la punctul 2 este menita sa asigure necesarul de m ateriale pentru comenzi in curs de realizare de
societatea noastra in beneficiul unor clienţi, conform proiectelor tehnice obligatorii; furnizorul propus este singurul autorizat pentru m ateriale necesare a f i
puse in opera. Din aceste motive avem in vedere posibilitatea m odificării valorilor unitare ofertate, respectiv valorilor totale preconizate ale operaţiunilor
juridice propuse spre aprobare, m odificări im posibil de evaluat, la acest moment.

Administrare Active Sector 3 S.R.L.
Preşedinte CA.
Corbuleanu Florenti

JiBMSWIStRARE ACT)V i SECTOK 3 S.R.L
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CoEsOiid de Admimsirafie ai societarii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., irtrunit
îrt cvorum, m şedinţa din dam de 17.03.2020, în conformitate ctt prevederile HCLS3 nr. 42/26.02.2020
si prevederile Art. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societarii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR. 3
S.R.L:

Hotărăşte:
Articol unic, Solicitarea aprobării Consiliului Loca! Sector 3. rsspecîiv AGA, & derulării si sau
continuării derulării tuturor operarinrilor juridic?, c a » cenasesc valoarea de 100.000 Euro exduriv
T.V.A

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa din 17,03.2020.
/?
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Recoseanu Ile a n a - Mematora C A .
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r,

&1&-Q U *& \l

C U .1.31032793, S .C « 0 /1 4 7 3 2 /2 0 1 2

1BAN RO3SU6£îiC000ai."022C9îftON SARAfffl 3 « K
5adKi)so63fe Cate* Vitan 242, parter, camera £, seetot-3, Bucarafif
Sediul secundar $î de c o re p a n d e n t& str. Chidur-sî 39-45, e t 1, sector 3, Bucureşti
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S.C. BITHOLDER S.R.L.
BUCUREŞTI, Calea P levnei 141, bloc 2, scara B, ap. 30, sector 6
CUI: RO 10661646, J40/10617/2008,
IBANR081 RZBR0000 0600 1480 9283 - RAIFFEISEN BANK
is.c. im *
Data: 17.01.2020

IV of-

Către: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL cu sediul social in Bucureşti, sectorul 3, Calea
Vitan nr.242, parter, camera 6, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. 340/14752/2012, avand
Nr. TVA R031012790
E-mail: office@activesecţpr3,£Q; Daula.enache@activesector3.ro
In aten tia: Departamentului Achiziţii
Ref. oferta preţ bitum rutier pen 50/70 - SR EN 12591/2010
Stim ati Colaboratori,
Va înaintam oferta pentru bitum rutier pen 50/70 astfel:
- preţ: 1700,00 rona/tona + TVA,
- loc de incarcare: Terminalul Mangalia;
■ origine produs; Grecia;
- condiţie de livrare: CPT Popeşti - Leordeni;
- termen de livrare: maxim 12 ore de la data confirmării comenzii de livrare;
- modalitate si termen de plata; plata se va efectua cu ordin de plata in o zi de la data descărcării
produsului.
Cu stima,
Oprea Dorin
Director Operaţii Tranzacţii
SC BITHOLDER SRL - Terminalul de bitum Mangalia
Calea Plevnei, nr. 141, bl.2, sc.B, ap.3Q, Sect. 6, 060011 Bucureşti
Tel: 021/310.60.34
0744/68.68.45
Fax:021/316.39.96
E-mail: ope ratio nai @bith older, net

TO: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
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OFFER

Price bitume week 4

Bitumen Type
50-70
70-100
25-55/65
45-80/65

place . ,Price-eurp Validity dfthpiwice
Bucharest Country
375
Week 4 to 24.01.2020
Bucharest Country
Bucharest Country

395
515

Week 4 to 24.01.2020
Week 4 to 24.01.2020

Bucharest Country

545

Week 4 to 24.01.2020

BMT -1" EOOD, entered in the Trade register of Entry agency w ith UIC 200176616, with
main office and address of managing: Sofia, r.d. Druzhba, bl.278, entr. A, fL8, app.37.
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S.C. PROCEMA RWP S.A.
CI.F. - RO 39442253 > Nr. ord. Reg. Com. - J40/7865/201B
Calea Grfviţei, nr. 136, Corp A, parter, camera 7
Sector 1, Bucureşti, 010737
Tel. - 021222 9352 • Fax - 021206 6848

secretarlat@procema.ro • www.orocema.ro

CĂTRE: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3
IN ATENTIA: Paula Enache
REFERITOR: Cerere de oferta
SUBIECT: Oferta comerciala
NR. 12/CI/06.04.2020

0& -

Buna ziua,
In urma solicitării dvs. va transmtiem mai jos oferta noastra comerciala:
PRODUS: Otel beton fasonat, B500C;
PREŢ: 2600 lei/tona + tva;
PRODUS: Cuple mecanice Bartec/Fortec - Dextra;
PREŢ:
Diametru bara
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm

PREŢ - EURO/bucata + TVA
3.22
3.27
3.36
4.20
4.91
5.18
5.80
7.41
8.21

MODALITATE DE PLATA: integral in avans;
TERMEN DE LIVRARE: conform unui grafic de livrări stabilit de comun acord. Prima livrare se
poate efectua in aproximativ 7 zile lucratoare de la data confirmării plaţii:
TRANSPORT: ExWorks PROCEMA RWP SA, Jilava, Sos. Giurgiului, nr. 3-5, Ilfov;
VALABILITATE OFERTA: 15.04.2020.
Pentru orice alte detalii va rugam sa ne contactaţi.
Cu stima
COSTIN ISPAS
DIRECTOR VANZARI
MOBIL +40 730 090 489
COSTIN. ISPAS@PRQCFMA.RO

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Ş I ADM INISTRAŢIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PE N TR U CONSTRUCŢII

A grem ent Tehnic
003-01/132-2018
Extinde Agrem entul Tehnic 003-01/101-2017
PROCEDEU D E ÎM BINARE M ECANICĂ A BARELOR D E OŢEL BETON
C U PROFIL PERIODIC, CU CUPLE UNITEC
PROCâDE D ‘ASSEMBLAGE MECANIQUE DES BARRES D 'ACIER-BETON
A PROFIL P&RIODIQUE, AVEC DES LIAISONS UNITEC
MECHANICAL JOINTING PROCESS OF PERIODIC PROFILE REINFORCING
STEEL BARS WITH UNITEC COUPLERS
MECANISCHE VERBINDUNG PROZESS DER BETONSTAHLSTĂBE M IT PERIODISCHEN
PROFILE M IT UNITEC KOPLUNGEN
Cod: 16

PRODUCĂTOR:

DEXTRA MANUFACTURING Co. Ltd„ THAILANDA
Lumpini II Building, 247 Sarasin Road
Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok
T el: +66 (0)-2328-021!-7, ext. 771; Fax: +66 (0)-2726-2980

TITULARUL:

DEXTRA MANUFACTURING Co. Ltd., THAILANDA
Lumpini I I Building, 247 Sarasin Road
Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok
T el: +66 (0)-2328-021I-7, ext. 771; Fax: +66 (0J-2726T980

ELABORA TOR AGREMENT
TEHNIC:

Grupa specializată nr. /

-

S.C. PROCEMA CERCETARES.R.L
Sir. Preciziei nr. 6R
Bucureşti - România
Tel: 021.318.08.51
Fax. 021.318.08.50

Elemente structurale fi fundaşi

C O N SIL IU L TE H N IC P E R M A N E N T P E N T R U C O N ST R U C Ţ II
G rupa sp ecia liza tă n r, 1 “E lem ente stru ctu rale ş i fu n d a ţiiw d in ca d ru l S.C . PR O C EM A
C E R C E TA R E S .R .L ., an a lizâ n d docum entaţia d e so lic ita re de agrem en t teh n ic p rezen ta tă
de so cietatea D E X T R A M A N U F A C T U R IN G C o. Ltd. din T hailanda ş i în reg istra tă cu nr.
1933 din d a ta de 07.11.2018, referitoare la ^PR O C E D E U D E ÎM B IN A R E M E C A N IC Ă A
B AR E LO R D E O ŢE L B E T O N C U PR O F IL P E R IO D IC , C U C U P L E U N 1 T E C \ fa b ric a t
de societatea D E X T R A M A N U F A C TU R IN G Co. L td. d in Thailanda, elaborează p reze n tu l
A grem en t T eh n ic nr. 003-01/132-2018, în con form itate cu a ctele n orm ative aferen te
dom en iu lu i d e referin ţă , valabile la această dată. M o tivu l ex tin d erii îl co n stitu ie încadrarea
cu plelor în ca teg o ria S 2 în urm a testelo r ciclice la tra cţiu n e s i com presiu n e altern an tă.
1. D efin irea su ccin tă
1.1 Descrierea succintă
PROCEDEUL D E ÎMBINARE MECANICĂ
A BARELOR D E OŢEL BETON CU PROFIL
PERIODIC, CU CUPLE UNITEC a fo st conceput
pentru a înlocui sistemele tradiţionale de îmbinare
a armăturilor p rin suprapunere şi sudare, utilizate
în mod curent. Procedeul prezintă avantaj
semnificativ p rin excluderea prelucrării mecanice
suplimentare, reducerea consumului de oţel beton,
precum şi mărirea productivităţii muncii pe
şantiere.
Efortul de întindere şi de compresiune ca
urmare a acţiunilor exterioare localizate pe
armături, se transmite integral între cele două
armături prin intermediul cuplei (SR EN 1992-1l;2004/AC:2012. Eurocod 2, cap. 8.7.1).
Armăturile îmbinate cu cuplele Unitec prezintă
caracteristici mecanice la tracţiune asemănătoare
cu barele de armare continue.
întrucât procedeul de îmbinare mecanică a
armăturilor cu cuplele Unitec nu necesită
prelucrarea capetelor barelor de oţel beton, se
aplică uşor pe şantier pentru:
-cuplarea armăturilor de legătură a două
elemente prefabricate de beton sau elemente de
construcţii executate în etape diferite:
-repararea şi reabilitarea elementelor
prefabricate armate, puse în operă;
-continuizarea armăturilor înglobate în
elemente structurale din beton (stâlpi, coloane,
piloni, grinzi, pereţi, planşee, fundaţii):
-asamblarea perechilor de bare profilate de
diferite diametre, cu form e îndoite ş i a carcaselor
de bare sudate cu distanţe între ele.
PROCEDEUL D E ÎMBINARE MECANIC\
A BARELOR D E OŢEL BETON C U PRO,
PERIODIC, C U CUPLE UNITEC constă
AT 003-01/132-2018

centrarea, poziţionarea şi fixarea cap fa cap a
armăturilor, prin înşurubarea bolţurilor (6-18
buc.) de pe corpul cuplei, cu o cheie pneumatică
de impact. Numărul bolţurilor variază funcţie de
dimensiunea cuplei (fig. l,fig . 2, anexa I).
Cuplele Unitec se fabrică prin prelucrarea
mecanică a oţelului marca 45 conform GB-T
8162:2008 (echivalent cu marca C45E; SR EN
10083-2), p e baza normelor tehnice a h
producătorului. Bolţurile se fabrică din oţel
marca SCM435, conform JIS G 4053 (echivalent
cu 34CrMo4; SR EN 10083-3), pe baza normelor
tehnice ale producătorului. Pentru prevenirea
coroziunii, cuplele confecţionate din oţel se
galvanizează sau se acoperă cu un strat subţire de
răşină epoxidică în exterior.
Cuplele Unitec se utilizează la îmbinarea
mecanică a barelor de oţel beton cu profil
periodic, cu diametrele cuprinse între 12-40 mm
şi categoria de rezistenţă max. 5 (limita de
curgere Re=min 500 N/mm2, în conformitate cu
prevederile normativului ST 009-2011). Oţelurile
beton utilizate in procedeul de îmbinare mecanică
au agrement tehnic în construcţii sau certificat de
conformitate valabile şi sunt comercializate în
România
cu
respectarea
prevederilor
regulamentului UE 305/2011 şi HG 668/2017.
Cuplele Unitec Standard se fabrică în gamă
dimensională
corespunzătoare
diametrelor
barelor de oţel beton (tabelul 7 anexa l).
Cu cuplele Unitec Standard se realizează şi
îmbinarea mecanică de tranziţie a perechilor de
bare profilate de diferite diametre (tabelul 8,
•nexa I).
Identificarea produselor
lele Unitec sunt marcate în exterior,
ui cuprinde următoarele informaţii:
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- sim bolul cuplei (US);
- diam etrul barei de otel beton (în mm);
- numele sau sigla producătorului (D);
- data fabricaţiei (an, lună, zi);
- nr. şarjă ş i lot.
Cuplele se ambalează în lăzi din lemn
etichetate, care cuprind următoarele informaţii:
- diam etrul barei de oţel-betm (Tn mm);
- codul/marcajul cuplei;

- numărul de cuple;
- masa netă;
- masa brută.
La livrare, produsele sunt însoţite de
declaraţia de conformitate a producătorului cu
referire la prezentul agrement tehnic nr.
00301/132-2018. La livrare, fiecare lot de produs vaf i
insolit de "Instrucţiuni de punere în operă" în
limba română.

2. A g rem en tu l Tehnic
2.1.
Domenii acceptate de utilizare în condiţiilor impuse în normativele ş i standardele
construcţii
europene aferente domeniului de utilizare
Procedeul se utilizează în vederea îmbinării
preconizat, în reglementările tehnice româneşti,
cap la cap a barelor profilate de oţel beton cu
precum şi în cerinţele stabilite în Legea nr.
diametrele cuprinse între 12-40 mm şi categoria
10/1995 „Lege privind calitatea în construcţii",
de rezistenţă max. 5, prin intermediul cuplelor
republicată.
Unitec. Arm ăturile îmbinate cu cuple se utilizează
în construcţii civile, industriale, de infrastructură,
Rezistenţa şi stabilitatea generală a
căi de comunicaţii, etc.
construcţiei realizată cu elemente structurale din
Procedeul de îmbinare mecanică cu cuplele
beton armate cu bare de oţel îmbinate/
Unitec se aplică la continuizarea armăturilor
continuizate cu cuple Unitec, se asigură prin
înglobate în elemente structurale din beton (stâlpi,
proiectarea, punerea în operă şi utilizarea
coloane, piloni, grinzi, pereţi, planşee,fundaţii), la
procedeului de îmbinare conform instrucţiunilor
cuplarea armăturilor de legătură a două elemente
producătorului şi cu respectarea reglementărilor
prefabricate de beton sau elemente de construcţii
tehnice specifice în vigoare, privind proiectarea şi
executate în etape diferite, la asamblarea
realizarea armării elementelor de beton.
perechilor de bare profilate de diferite diametre,
Securitate la incendiu:
cu form e îndoite, a carcaselor de bare sudate cu
Barele oţel beton şi cuplele Unitec realizate din
distanţe între ele şi la repararea şi reabilitarea
oţel se încadrează în clasa de perform anţă de
elementelor prefabricate armate puse în operă.
reacţie la fo c A l, conform Regulamentului privind
Procedeul de îmbinare mecanică a
clasificarea ş i încadrararea produselor pentru
armăturilor cu cuple Unitec, poate f i aplicat şi în
construcţii p e baza performanţelor de comportare
cazul supunerii elementelor structurale la
la fo c -anexa l, aprobat în Ordinul comun a l MTCT
solicitări dinamice, la încărcări alternante
şi M AI nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004, cu
accentuate sau de tip seismic, dar numai p e baza
completările ulterioare.
unuiproiect de execuţie întocmit, verificat şi avizat
Pentru produsele pentru construcţii care fa c
în corţformitate cu reglementările tehnice specifice
obiectul agrementului tehnic nu au fo st efectuate
în vigoare. Cuplele Unitec satisfac cerinţele
încercări pentru determinarea performanţelor
stanadrdului ISO 15832-1 pentru categoria S2
de comportare la foc.
doar în gama diam erala 12mm + 32mm.
Igienă, sănătate şi mediul înconjurător:
în zonele critice se vor evita îmbinările
Produsele nu conţin elem ente radioactive,
mecanice.
substanţe p o ten ţia l cancerigene, deşeuri toxice
Acestea se p o t fo lo si în condiţiile
sau alte substanţe dăunătoare sănătăţii
prevederilor codului de proiectare PI00-1:20I3,
oam enilor
sau
in teg rită ţii
m ediului
2.2. Aprecieri asupra produsului
înconjurător. Produsele nu sunt clasificaet ca
2.2.1.
Aptitudinea de exploatare Ui produse periculoase tn conform itate cu Ord.
construcfii
'fiftJO /3 68/J 1/2010,
p u b lica t
in
MO
PROCEDEUL D E ÎMBINARE MECANICĂ A
n /.f9 6 /2 9 .03.2010
în
conform itate
cu
BARELOR D E OŢEL BETON CU P R O ţF l£ ™ f P i g m e n t u l
CE
1272/2008
p rivin d
PERIODIC. C U CUPLE UNITEC c o r e s p u n d e a u cfâsfflcarea,
etichetarea
şi
am balarea
A T 003-01/132-2018
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substanţelor şi a am estecurilor. în condiţii
norm ale de utilizare aceste produse nu
p rezin tă riscu ri sem nificative p en tru sănătatea
p o p u la ţiei, în conform itate cu legislaţia în
vigoare . P entru p ro tecţia persoanelor şi a
lucrătorilor trebuie respectate cerinţele
expunerii ocupaţionale în conform itate cu HG
1425/2006 p en tru aprobarea Norm elor
M etodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 319/2006 - Legea secu rită ţii ş i sănătăţii în
m uncă cu com pletările ş i m odificările conform
H G 955/2010 .
E lem entele com ponente ale oţelului beton
şi a le cuplelor nu su n t cuprinse în lista noxelor
cancerigene
sau
substanţelor po ten ţia l
cancerigene p en tru om, Sn conform itate cu
R egulam entul „REACH (CE) MNr. 1907/2006
al
P arlam entului
European
p rivin d
înregistrarea , evaluarea , autorizarea şi
restricţionarea
substanţelor
chim ice,
com pletat cu R(CE) 1272/2008
Produsele sunt reciclabile.
Siguranţă ş i accesibilitate în exploatare:
Armăturile îmbinate p rin acest procedeu sunt
înglobate în elementele din beton armat, astfel
încât nu creează riscuri de accidentare prin
agăţare, rănire sau lovire a utilizatorilor,
Protecfia împotriva zgomotului:
Produsele nu influenţează această cerinţă.
Econom ia de energie ş i izolarea termică:
Produsele nu influenţează această cerinţă.
UtlHzarea sustenabilă a resurselor naturale
Se va aplica conform Legii Nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii, republicată.
2.2.2.
D urabilitatea
(fiabilitatea)
şi

449/2003 privind vânzarea produselor şi
garanţiile asociate acestora, cu modificările şi
completările ulterioare.
2.2.3,
Fabricaţia ş i controlul
Cuplete Unitec se fabrică de către DEXTRA
MANUFATURING Co. Ltd, în Bangkok,
Thailanda, în secţiile de producţie proprii, dotate
cu utilaje specifice şi cu personal calificat pentru
deservire. Produsele se fabrică pe baza normelor
tehnice ale producătorului, în condiţii care
asigură
reproductibilitatea
performanţelor
corespunzătoare
domeniilor
de
utilizare
preconizate.
Performanţele mecanice ale produselor
corespund cerinţelor normativelor A C I 318, NFÂ-35-020-1 şi ISO 15835-1.
Controlul calităţii se efectuează de către
producător, conform specificaţiei tehnice de
produs.
în vederea asigurării constanţei calităţii,
producătorul va urmări:
Intern unităţii - realizarea produselor în
conformitate cu prevederile ISO 9001:2015.
Producătorul
are
implementat
sistemul
managerial a l calităţii, doveditprin certificatul cu
Nr. TH 010882, emis de către organismul de
certificare
Bureau
Veritas
Certification,
Thailanda şi certificatul Nr. 1086 emis de către
CARES UKAS Marea Britanie.
Extern unităţii - obţinerea unei form e de
certificare pentru sistem şl/sau pentru produse de
la un organism de specialitate acreditat.
Armăturile se îmbină cu cuplele Unitec pe
şantier, cu personal instruit de către personalul
tehnic de la Dextra M anufacturing Co. L td
2.2.4.
Punerea în operă
Punerea în operă a procedeului de îmbinare
Durabilitatea armăturilor realizate cu bare
mecanică constă în centrarea ; poziţionarea şi
profilate de oţel beton îmbinate cu cuple Unitec
fixarea
cap la cap a barelor profilate de oţel beton
este egală cu durata de viaţă a elementelor din
cu cuplele Unitec. Procedeul de îmbinare
beton în care acestea sunt înglobate.
mecanică constă din următoarele etape:
Durabilitatea armăturilor este asigurată prin:
-armăturile se curăţă de deşeurile aderente
• respectarea grosimii de acoperire cu beton,
de
beton,
murdărie ş i de rugină;
corespunzătoare mediului în care este amplasat
-se verifică dacă diametrul capătului
elementul de beton armat;
secţionat al armăturii se încadrează în valorile
• respectarea măsurilor de protecţie
limită stabilite de producător (tabelul 8, anexa
anticorozivă a elementelor din beton armat, în
concordanţă cu clasa de agresivitate a mediului.
1)1
-se selectează cuplele Unitec potrivite cu
Garanţia acordată de producător pentru
ămetrele armăturilor;
produsele livrate se va stabili prin contract, de la
înserează cupla Unitec peste capătul
caz la caz. dar nu va f i mai mică de 2 ani de la d a t n ^ ^
..... are de oţel beton, până la realizarea
livrăriiproduselor, respectând condiţiile de livrafc. fjpn
ş i depozitare, în conformitate cu Legea jfe'ctwc ^ ^ q c m lu i cu şurubul central din cuplă;
A T 003-01/132-2019
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-se strâng bolţurile de p e corpul cuplei cu o
cheie standard, de la centru spre exterior, având
grijă ca armătura să rămână centrată şi aliniată
in cuplă;
-se fixează armătura in cuplă prin
înşurubarea bolţurilor cu o cheie pneumatică de
impact;
-se introduce armătura 2 in celălalt capăt ai
cuplei şt se repetă procedeul;
-se verifică îmbinarea realizată şi dacă este
cazul se remediază m conform itatea apărută, în
concordanţă cu instrucţiunile producătorului.
Reprezentările schematice ale procedeului de
îmbinare mecanică a armăturilor cu cuplele
Unitec sunt prezentate în fig . 3, anexa 1.
Barele de oţel beton îmbinate cu cuplele
Unitec se pun în operă îh conformitate cu
planurile de armare aferente proiectului de
execuţie, elaborate pentru fiecare element de
beton armat, cu respectarea reglementărilor
tehnice în vigoare specifice lucrării, fă ră
dificultăţi particulare într-o lucrare de precizie
normală.
Sistemul
Unitec
perm ite
îmbinarea
perechilor de bare profilate de diferite diametre,
cu form e îndoite, cuplarea armăturilor de
legătură a două elemente prefabricate de beton
sau elemente de construcţii executate în etape
diferite, inlcusiv repararea şi reabilitarea
elementelor prefabricate armate, puse în operă.
Procedeul de îmbinare mecanică se
realizează numai de către personal instruit şi
calificat.
2.3. Caietul de prescripţii tehnice
2.3.1. Condiţii de concepţie
Produsele sunt astfel concepute încât să
răspundă reglementărilor tehnice româneşti în
domeniu.
Cuplele Unitec se realizează prin
prelucrarea mecanică a oţelului marca 45,
conform GB-T 8162:2008 (echivalent cu marca
C45E; SR EN 10083-2), iar bolţurile se fabrică
din oţel marca SCM435, conform JIS G 4053
(echivalent cu 34CrMo4; SR EN 10083-3).
Produsele se fabrică p e baza normelor tehnice
ale producătorului,
pe
maşini
unelte
automatizate de debitare, strunjire, găurire şi
filetare în interior, cu grad ridicat de precizie
Caracteristicile
fizico-m ecanice
ale
armăturilor care se îmbină cu cuplele Unitec,
corespund prevederilor standardelor de referinţ*
pentru oţel beton cu categoria de rezistenţă mi
A T 003-01/132-20/8

5 şi criteriilor de perform anţă din reglementarea
tehnică ST 009-2011.
Produsele utilizate îndeplinesc condiţiile
specifice.
Armarea elementelor şi structurilor din
beton cu armături îmbinate cu cuple Unitec se
realizează
cu
respectarea
prevederilor
următoarelor reglementări tehnice româneşti:
- SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 „Eurocod
2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale ş i reguli pentru clădiri. "
- CR 0-2005 „Cod de proiectare. Bazele
proiectării structurilor în construcţii. ”
- P 83-81 „Instrucţiuni tehnice pentru
calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor
compuse b eto n -o ţel”
- P 103-82 „Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea elementelor din beton precomprimat
parţial, folosind armături pretensionate şi
nepretensionate com plem entare."
- P 100-1/2013 „Cod de proiectare
seism ică Partea 1. Prevederi de proiectare
pentru clădiri. "
* ST 009-2011 „Specificaţie tehnică privind
produsele din oţel utilizate ca armături: cerinţe
şi criterii de performanţă t "
- NE 012-1/2007 „Normativ pentru
executarea lucrărilor din beton, beton armat şi
beton precomprimat. Partea 1 Producerea
betonului."
- NE 012-2-2010 „Normativ pentru
producerea betonului şi executarea lucrărilor din
beton, beton arm at şi beton precomprimat. Partea
2 Executarea lucrărilor din beton. "
- NE 013-2002- "Cod de practică pentru
execuţia elementelor prefabricate din beton, beton
armat ş i beton precomprimat. "
- P 118-1999 „Normativ de siguranţă la fo c
a construcţiilor. "
- SR ISO 15835-1:2016: Oţeluri pentru
armarea betonului. Cuple de îmbinare mecanică
a barelor de armare. Partea 1: Cerinţe. "
2,3.2. Condiţii de fabricare
Cuplele Unitec utilizate th procedeul de
îmbinare mecanică a barelor profilate de oţel
beton, se fabrică în conformitate cu normativele şi
instrucţiunile
producătorului
DEXTRA
MANUFACTURING Co. L td din Bangkok
Thailanda, astfel încât să fie asigurată calitatea
]corespunzătoare a produselor finite şi o
comportare bună a produselor în timp.
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Controlul calităţii se efectuează de către
producător, conform specificaţiei tehnice de
produs,
Armăturile se îmbină cu cuplele Unitec pe
şantier, cu personal instruit şi calificat.
2.3.3.Condiţii de livrare
Cuplele marcate în exterior se livrează
ambalate în lăzi din lemn cu masa max. de 1000
kg, etichetate. M arcajul cuplelor şi eticheta
ambalajului cuprind informaţiile specificate în
punctul 1.2 a l agrementului tehnic.
Produsele livrate se depozitează în încăperi
acoperite ş t uscate. Pentru depozitare de lungă
sau scurtă durată, producătorul va furniza date
privind condiţiile de depozitare (temperatură,
intemperii).
La livrare, produsele sunt însoţite de
declaraţia de conformitate a producătorului,
potrivit prevederilor standardelor SR E N ISO CEI
17050-1:2010
"Evaluarea
conformităţii.
Declaraţia de conformitate dată de furnizor.
Partea I: Cerinţe generale ", şi SR EN IS0/CE1
17050-2:2005
"Evaluarea
conformităţii,
Declaraţia de conformitate dată de furnizor.
Partea 2: Documentaţie suport3', care să ateste
conformitatea produselor cu prezentul Agrement
Tehnic, conform legislaţiei româneşti în vigoare.
Tot la livrare, produsele sunt însoţite de
instrucţiuni de punere în operă în limba română.
2.3.4.Condifii de punere în operă
Procedeul va f i pus în operă numai de către
personal
calificat
şi
instruit,
conform
instrucţiunilor tehnice elaborate de producător,
respectându-se şi prevederile din prezentul
agrement tehnic, aliniatele 2,2.4 si 2,3.1.
Se recomandă a se fixa armătura în cuplă
prin înşurubarea bolţurilor cu o cheie pneumatică
de impact.
De asemenea, la punerea în operă se mai
respectă:
• Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă, publicată în MO a l României
nr. 646/26.06.2006;
• HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii muncii Nr. 319/2006;
• HG nr. 955/2010 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 319/2006 şi HG nr.
985/2012 „Norme metodologice de aplicare a
legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă
• P100-1/2013 - C od de proiectare seismică;
A T 003-01/132-2018

• C 300/94 - „Normativ de prevenire şi
stingere a incendiilor pe durata executării
lucrărilor de construcţie şi instalaţiilor aferente
acestora";
• Legea nr. 211/2011 - Legea privind
regimul deşeurilor, cu completările şi modificările
ulterioare;
• HG
621/2005 privind
gestionarea
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,
completată şi modificată cu HG 247/2011,

Concluzii
A precierea g lo b a lă
U tilizarea pro d u selo r în dom eniile de
u tilizare
acceptate
e ste
apreciată
fa vo ra b il în con diţiile sp ecifice din
Rom ânia, dacă se resp ectă p reved erile
prezen tu lu i agrem ent tehnic.
Condiţii
Calitatea produselor şi metoda de fabricare,
au fo s t examinate şi găsite satisfăcătoare de
către PROCEMA CERCETARE S.R.L. şi vorf i
menţinute la acest standard pe toată durata de
valabilitate a acestui agrement.
Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Construcţii, nu se implică în
prezenţa şi/sau absenţa drepturilor legale ale
firm ei de a monta, comercializa, sau întreţine
produsele.
Orice recomandare relativ la folosirea în
condiţii de siguranţă a acestor produse, care
este conţinută sau se referă la acest agrement
tehnic, reprezintă cerinţe minime necesare la
punerea lor în operă
PROCEMA CERCETARE S.R.L BUCUREŞTI
răspunde de exactitatea datelor înscrise în
agrementul tehnic şi de încercările sau testele
care au stat la baza acestor date. Agrementele
tehnice nu îi absolvă p e jurnizori şi/sau
utilizatori de responsabilităţile ce le revin
conform reglementărilor tehnice în vigoare.
Verificarea menţinerii aptitudinii de utilizare a
produselor
va f i
realizată
conform
program ului stabilit de organismul elaborator
al agrementului tehnic. Se vor verifica prin
sondaj
caracteristicile
mecanice
ale
armăturilor îmbinate cu cuplele Unitec, o dată
fă Ş Q lu n i.
i't'ocr-.i/: VA
JfcETARer
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Agremente tehnice elaborate anterior:
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Acţiunile cuprinse în program şi modul lor de
realizare vor respecta actele normative şi
reglementârile tehnice în vigoare.
O rice m odificare a tehnologiei de
fabricare şi/sau introducere de noi m aterii
prim e şi m ateriale se va aduce la
cunoştinţă elaboratorului de agrement tehnic
pentru a f i luată în considerare şi a se proceda
la extinderea / modificarea agrementului
tehnic.
PROCEMA
CERCETARE
S.R.L.
BUCUREŞTI va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru
Construcţii despre
rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu
dovedesc menţinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita CTPC declanşarea acţiunii de
suspendare a agrementului tehnic.
Suspendarea se declanşează şi în cazul
constatării prin controale, de către organisme
abilitate, a nerespectării menţinerii constante
a condiţiilor de fabricaţie şi utilizare ale
produselor.
în cazul în care titularul de agrement tehnic nu
se conformează acestor prevederi, se va
declanşa procedura de retragere
a
agrementului tehnic.

V alabilitate
06.04,2020
P relungirea va la b ilită ţii sau revizu irea
prezen tu lu i agrem en t tehnic trebu ie
so licita tă cu c e l pu ţin tre i luni înainte
d e d a ta expirării. în cazu l nepreltm girii
valabilităţii, agrem entul tehnic se
anulează d e la sine.
P en tru g ru p a sp ecia liza tă nr. 1
P reşed in te
CS2 ing. C laudiu CfukfCu

D IR E C T O R G E N E R A L
ing. M ţiiăiiaŢ ppologean u

3. R em a rci com plem en tare a le g ru p e i sp ecia liza te nr. 1

Barele profilate de oţel beton îmbinate cu cuple Unitec îndeplinesc caracteristicile tehnice prevăzute
în normativele şi în standardele de referinţă.
Pentru cuplele Unitec şi procedeul de îmbinare mecanică a barelor profilate de oţel beton cu cuple
Unitec, titularul de agrement tehnic Dextra Manufacturing Co. L td din Bangkok, Thailanda, prezintă
următoarele certificate ş i rapoarte de evaluare:
-certificat AFCAB nr. M l0/013 rev. 5, emis de către AFCAB (Association Francaise de Certification
des Armatures), Franţa, cu termen de valabilitate 30.06.2017;
-certificat CARES nr. 5046, emis de către „ UK Certification Authority fo r Reinforcing Steel", Marea
Britanie, în baza raportului tehnic de evaluare nr, TA I-B 5046, cu termen de valabilitate 31.12.2017;
-certificat de Agrement Tehnic nr. TAC 130-2013, emis de către Departamentul de Laborator Central
Dubai, Emiratele Arabe Unite.
Certificatele şi raportul tehnic de evaluare sunt ataşate în dosarul tehnic.
a). In laboratoarele de încercări R-Tech Services Ltd. din Marea Britante (nr. certificat de acreditare
-2594, emis de UKAS în 09.12.2016), p e barele de referinţă de oţel beton tip B500C cu diametrele de [12,
16, 20, 25, 32, 40] mm ş i p e armăturile îmbinate cu cuple Unitec, au fo st determinate caracteristicile
mecanice la tracţiune sub acţiunea forţelor statice. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în rapoartele de
încercare cu numerele 11349/2011,160231/2016, L4QQQ[/2014,140401/2014,150698/2015,11354/2011 şi
11361-11366/2011.

TARE jî)
, . . ş
A T 003-01/132-2618
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b)
. în laboratoarele de încercări Costco Testing Centre Lim ited din Hong Kong (nr. certificat de
acreditare -032, emis de Hong Kong Accreditation Service, în 29.12.2016), p e barele de oţel beton cu clasa
de rezistenţă 4 (tip 460B) şi diametrele de [25, 32, 40] mm, îmbinate cu cuple Unitec, au fo st determinate
caracteristicile mecanice sub acţiunea forţelor statice şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi
compresiune alternantă cu deformări mari în îmbinările mecanice (îmbinări mecanice tip 1). Rezultatele
încercărilor sunt prezentate în rapoartele de încercare cu numerele STO120816-042, 043, 044, 045, 046,
047, 048, 049 şi 050, emise în data de 03,09.2012.
c)
. în laboratorul de încercare PROCEMA CERCETARE SRL (nr. certificat de acreditare Renar -L I
676), p e eşantioane puse la dispoziţie de către solicitant -bare de oţel beton tip B500C cu diametrele de [12,
16, 25] mm îmbinate cu cuple Unitec,- au fo st determinate caracteristicile mecanice la tracţiune în
conformitate cu cerinţele normativului ST 009-2011. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în raportul de
încercare cu numărul 14 din 16.01.2017, ataşat la dosarul tehnic şi arată încadrarea parametrilor tehnici
ai produselor în prevederile documentaţiet de origine şi ale documentelor de referinţă româneşti.
d) în laboratoarele de încercări BAS din Olanda (nr. certificat de acreditare - L I 216), barele de oţel
beton B500C cu diametrele de [12, 20, 32] mm, îmbinate cu cuple Unitec, au fo s t supuse la încercări ciclice
la tracţiune şi compresiune alternantă care simulează un cutremur violent (îmbinări mecanice de categoria
S2). Rezultatele încercărilor sunt prezentate în rapoartele de încercare cu numerele 2018-0583-04, 20180583-05, 2018-0583-38. Rezultatele testelor prezentate în rapoartele de încercare demonstrează că cuplele
din îmbinarea mecanică sunt de categoria S2.
Punerea în operă se va face în conformitate cu recomandările date de producător şi numai în domeniile
acceptate.
în zonele critice se vor evita îmbinările mecanice.
Acestea se p o t fo lo si în condiţiile prevederilor codului de proiectare P î00-1:2013.
Sinteza rapoartelor de încercare este prezentată în tabelele 1-6.
Tabelul 1 Caracteristicile mecanice ale barelor de referinţă de oţel beton tip B500C şi ale barelor îmbinate
cu cuple Unitec Standard, sub acţiunea forţelor statice

Determinarea

UM

Nn
epr

Diam etre bare oţel (nun)/
Valori obţinute
012

016

| 020

025 | 0 4 0

Valoare M etoda de
determinar Laboratorul
de
e
referinţă

Bare de referinţă
Rezistenţa la
rupere la
MPa 1
tracţiune, Rm
Limita de
MPa 1
curgere, Rog.2
Raport Rm/
1
RfiO.2
Alungirea
totală
%
l
procentuală la
forţa max., A*/

632

637

669

687

> 575

553

537

528

552

576

> 500

BS4449

1,23

1,18

1,21

121

U9

min. 1,15
max. 1,35

BS4449

12,4

11,8

10,1

15,0

9,9

> 7,5

BS4449

Bare i e oţel beton îm binate cu cuple Unitec
674
638
660
1
681
640
> 575
MPa 2
682
659
643
686
644
3
682
642
645
673
682
0,082 0,021 < 0,100
1 <0,100 0,03
Alunecarea 1 ® mm
2 <0,100 0,04
0,040 0,035 < 0.iM
Rezistenţa la
rupere
tracţiune, Rm

A T 003-01/101-2017

BS4449

680

R-Tech
R-Tech
R-Tech

R-Tech

BS8110

R-Tech

\B S 8 1 1 0

R-Tech
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Alunecarea 2

Locul ruperii

-

3
1
2
3
l
2
3

<0,100 0.04
0,071
0,024
<0,100 <0,100 <0,100 <0,100
<0,100 <0,100 <0,100 <0,100
<0,100 <0,100 <0,100 <0,100
bară
bară
bară
bară
bară
bară
bară
bară
bară
bară
bară
bară

<0.100
<0,100
<0,100
<0,100
în bară
în bară

< 0,10

-

BS8110

R-Tech

BS8110

R-Tech

-

Notă:0>alunecarea 1 s-a determinat după încărcarea epruvetelor la sarcina 0,65fy (325 MPa) şi menţinerea încărcării
timp de 10-12 sec.;
f y -limita de curgere caracteristică a armăturii (500 MPa);
f2J alunecarea 2 s-a determinat după descărcarea epruvetelor de la sarcina 0,65fy (325 MPa);
Metoda de încercare îndeplineşte condiţiile de încercare prevăzute de ISO 15835-2:2016.

Tabelul 2 Caracteristicile mecanice ale barelor de oţel beton clasa de rezistenţă 4 (fy-4 6 0 MPa), îmbinate
cu cuple Unitec Standard, sub acţiunea forţelor statice

U .M Nr.
Determinarea
*
epr

Diametre bare oţel (m m )/
Valori obţinute
025

032

1
679
654
2
674
686
MPa
3
655
683
4
654
653
1
0,04
0,02
2
0,05
0,04
Alunecarea
mm
3
0,03
0,05
4
0,03
0,06
1
în bară
2
în bară
în bară
Locul ruperii
3
în bară
în bară
4
în bară
în bară
1
282
462
2
282
462
Forţa de
kN
compresiune w
3
282
462
282
4
462
Aspectul
epruvetelor
4 fă ră rupere fă ră rupere
după iestul de
compresiune

040
673
702
702
678
0,04
0,04
0,02
0.04
ut bară
în bară
în bară
în bară
723
723
723
723

Rezistenţa la
rupere
tracţiune, Rm

Notă:

M etoda de
Valoare de
determ iner Laboratorul
referinţă
e
s . jn z o (3)

> 4y0,a' /

BS 8110

CASTCO

< 0,10

B S8110

CASTCO

-

B S 8 I1 0

CASTCO

-

A C I 133

CASTCO

A C U 33

CASTCO

fă ră rupere fă ră rupere

,J>rezistenţa min. la tracţiune a oţelului beton din clasa de rezistenţă 4 îmbinată cu cupla Unitec este >
fyx-1,08, conform cerinţelor normativului BS 8110, unde fy este limita de curgere caracteristică a
armăturii (460 MPa);
w -armăturile îmbinate cu cuple trebuie să reziste la un efort de compresiune Fmtn=Rc<mp.mtr, *A„. unde
Rco»p.nm este rezistenţa la compresiune minimă 125% * fy şi A„ aria nominală

Tabelul 3 Etapele testelor alternante la tra cţim ^fid b n ^p siu n e efectuate p e armături cu diametrele
de [25, 32, 40] mm îmbinate cu cuple U nited''

J *ţj
A T 003-01/132-2018

v

t r- 1 .T?

Pagina 9 din 18

Etape
1
2
3
4

Tracţiune

Compresiune Nr, cicluri

Aspect

0.95 fi.
fă ră rupere
20
0,5fy
2£y™
0 ,5 fy
4
fă ră rupere
fă ră rupere
5 € v <6>
0 ,5 f ,
4
încărcare la forţa max. de tracţiune până la rupere

M etoda de
Laboratorul
determinare
A C I 133

CASTCO

Notă: fSi- etape: încărcarea epruvetelor1 -de la tensiune Ola O,95f y în tracţiune şi înjos până la 0,5f y în compresiune, alternativ
de 20 ori;
2 -încărcare la tracţiune de la deformaţia Opână la de două ori deformaţia la limita de
curgere caracteristică la tracţiune 2£r, urmat de detensionarepână la o de/ormafie care
corespunde tensiunii 0,5f y în compresiune, alternând de patru ori;
3 -încărcare la tracţiune de la deformaţia Opână la de cinci ori deformaţia la limita de
curgere caracteristică la tracţiune 56^ urmat de detensionarepână la o deformafie care
corespunde tensiunii 0,5f y în compresiune, alternând de patru ori;
4 - solicitarea la tracţiune a epruveteipână la rupere (tabelul 4);
<6>£y- deformaţia la limita de curgere caracteristică a armăturii (£r = 0,43%)

Tabelul 4 -Solicitarea la tracţiune până la rupere a armăturilor îmbinate cu cuple Unitec Standard
(etapa 4)

Determinarea

U .M

Rezistenţa la
mpere la tracţiune
MPa
Rm
•bara de referinţă
Forţa maximă
la tracţiune,
Fm
■bara de referinţă
Locul ruperii

UN

Nr.
epr.

Diametre bare oţel (m m )/
Valori obţinute
025

0 32

040

1

677

666

691

2

672
653
653
655

699
696
666
659

721
721
696
661

3
4
R
1
2
3
4
R
1
2
3
4

333,2
331,0
321,5
321,2
322,24

525,8
845,4
551,7
882,2
882,2
549,5
851,7
525,5
519,97 809,17
*
în bară în bară
în bară în bară în bară
în bară în bară în bară
în bară în bară în bară

Valoare
M etoda de
de
determinare
referinţă

Laboratorul

> 575 Fi

A C I 133

CASTCO

-

A C I 133

CASTCO

A C I 133

CASTCO

Notă;f7>armăturile îmbinate cu cuple trebuie să prezinte oreshtgnţă min. Ia tracţiune 125% xfy, undefy este limita
de curgere caracteristică a armăturii (460

A T 003-01/132-2018
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Tabelul 5 - Caracteristicile mecanice la tracţiune ale barelor de oţel beton tip B500C îmbinate cu
Unitec

D eterm inarea
1

Nr•
U.M.
epi
r
2

3

Diametre bare oţel (m m )/ Valoare
M etoda de
Valori obţinute
de
determinare
012
referinfi
016
025
4

5
6
Bare de referinţă
640
648

Rezistenţa la
1
rupere la tracţiune, N/mm2
2
Rm

680

639

649

1

593

540

532

2

590

539

533

1

1,15

U9

1,22

2
3

1,15
4

1,19
5

1,22
6

1

11,0

IU

11,2

IU

IU

Limita de curgere,
Rfl0.2

2
%

2

10,9

Laboratorul

7

8

9

> 550

SR E N 1S0
15630-1:2011

PROCEMA
CERCETARE

SREN 1SO
15630-1:2011

PROCEMA
CERCETARE

min. 1,15 SR E N JSO
max. 1,35 15630-1:2011

PROCEMA
CERCETARE

ly/truH

Raport Rm /Rpoj
1
4lungirea totală
procentuală la
forţa max., Ag,

681

cuple

7

8

9

Z.7,5

SR E N ISO
15630-1:2011

PROCEMA
CERCETARE

Bare de oţel beton im binate ca cuple Unitec
1

682

641

646

2

681

639

589

Rezistenţa la
mpere la tracţiune,
mmm
Rm

3

669

642

646

■valoarea medie

M

677

641

627

1

593

542

529

Limita de curgere,
2
N/mm2
RpQ*2
3

591

528

533

581
588
1,15
1,15
1,15
1,15
10.7
10,8
11.0
IA8
40
115
38

539
536
U8
1,21
U9
U9
11,3
iu
IU
11,3
190
65
40

530
531
1,22

•valoarea medie
Raport Rm/ Rp0.2

■valoarea medie
Alungirea totală
procentuală la
forţa max., Agi
■valoarea medie
Distanţa ruperii
faţă de cuplă

A T 003-01/132-2018

OA
V
o

mm

M
1
2
3
M
1
2
3
M
1
2
3

-

1.21

>550

>500

IU
60
-

40

SR E N ISO
15630-1:2011

SR E N ISO
min. 1,15
15630-1:2011
nax. 1,35

IU
-

SR EN ISO
15630-1:2011

> 7,5

SR EN ISO
15630-1:2011
SR E N ISO
15630-1:2011

PROCEMA
CERCETARE

PROCEMA
CERCETARE

PROCEMA
CERCETARE

PROCEMA
CERCETARE
PROCEMA
CERCETARE
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Tabelul 6 Rezultatele testelor ciclice la tracţiune şi compresiune alternanta, care simulează un cutremur
violent (îmbinări mecanice categoria S2), efectuate pe bare de oţel beton B500C îmbinate cu cuple Unitec

Determinarea

Nr •
U.M
ep
T

Diametru bară oţel (m m )/
Valori obţinute
012

020

040

Valoare de M etoda de
Laboratorul
referinţă determ inare

Bara de referinţă
Rezistenţa la
rupere la tracţiune, MPa
Rn,
Limita de curgere,
MPa
Ro0.2

680

653

692

>575

586

541

587

>500

Raport Rm/ Rp0.2

-

1.15

1.21

1.18

min. 1,15
max. 1,35

Alungirea totală
procentuală la
forţa max., Aa

%

10

10

7,6

>7

ISO 15835-2

BAS

ISO 15835-2

BAS

ISO 15835-2

BAS

ISO 15835-2

BAS

Bare îm binate cu cuple Unitec
I
Rezistenţa la
2
*upere la tracţiune
MPa
Hm
3
Alungirea totală
procentuală la
h r ţa max., A#
U4

%

mm

U8
mm

Locul ruperii

Distanţa ruperii
faţă de cuplă

-

mm

660

641

654

649

644

664

653

647

661

6,8
6,7
7.7

6,9
5,8
8.5
0,3
0,3

1
2
3
1

0.0

9,5
8,7
6.5
0,2

2

0,1

0,2

3

0,1

0,2

l
2
3

0.1
0,1
0,1

0.3
0,3
0,2

I

în bară

2

în bară

3

în bară

1
2
3

53
56
50

-

88

> 4,9

<0,3

ISO 15835-2

BAS

ISO 15835-2

BAS

ISO 15835-2

BAS

ISO 15835-2

BAS

ISO 15835-2

BAS

ISO 15835-2

BAS

0,3
0.4
0,4
0,4

alunecare în bară
din cuplă
ilunecare în bară
din cuplă
în bară
în bară
-

min. 575

0
0
0

< 0,6

-

-

Grupa specializată nr, 1 din cadrul PROCEMA CERCETARE SRL îşi însuşeşte rezultatele rapoartelor
de încercare, emise de către laboratoarele R-Tech Services Limited din M area Britanie (nr. certificat de
acreditare -2594), Costco Testing Centre Lim ited d in jfifififj& $ g (nr. certificat de acreditare -032) şi BAS
din Olanda (nr. certificat de acreditare L I 216)
_• ' v \
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Extinderea agrementului se referă la încadrarea cuplelor în categoria S2 în urma testelor ciclice la
tracţiune si compresiune alternantă. Rezultatele încercărilor de laborator prezentate în tabelul 6, efectuate
de către Lboratorul BAS Olanda, arată încadrarea în parametrii prevăzuţi în ISO 15835-1 pentru cuplele
cu diameter cuprinse între 12mm+32mm.

4. A n exe
• Extrase din Procesul Verbal Nr. 1007a l şedinţei de deliberare a Grupei Specializate nr. 1 din data
de 21.11.2017.
* Anexa 1 - Caracteristicile dimensionale şi reprezentările schematice ale cuplelor Unitec
Reprezentările schematice al procedeului de îmbinare mecanică

A T 063-01/132-20!8
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Extrase din Procesul Verbal Nr. 1007al şedinţei de deliberare a Grupei Specializate nr. 1
din data de 21.11.2018
Grupa specializată nr. 1 “Elemente structurale şifundaţii ", din S.C PROCEMA CERCETARE S.R.L
întrunită în următoarea componenţă:
ing. Claudiu Ciulacu
dr.Jtz. Aniko Tâth
ing. Mihaela Bălan
ing. Ldszlo Szell
a analizat cererea de elaborare a Agrementului Tehnic 003-01/132-2018, înaintată de DEXTRA
MANUFACTURING Co. Ltd. din Bangkok, Thailanda şi documentaţia tehnică prezentată de raportorul
desemnat, referitoare la "PROCEDEU DE ÎMBINARE MECANICĂ A BARELOR DE OŢEL BETON
CU PROFIL PERIODIC, CU CUPLE UNITEC" şi a emis următoarele observaţii:
> documentaţia tehnică susţine cererea de elaborare a agrementului tehnic;
> procedeul corespunde cerinţelor de performanţă pentru lucrări curente, cu condiţia ca Ia punerea
în operă să se respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;
> producătorul trebuie să aibă asigurat controlul calităţii produselor de către un laborator autorizat,
care să efectueze determinările conform normelor, ţinând evidenţa acestora lă zi pentru verificare;
> testele de rezistenţe mecanice sub acţiunea forţelor statice şi dinamice, efectuate pe eşantioane de
armături îmbinate cu cuple Unitec, de către laboratoroarele de încercări R-Tech Services Ltd. din
Marea Britanie, Costco Testing Center L td din Hong Kong, BAS Olanda şi Laboratorul de încercări
Procema Cercetare SRL din Bucureşti, atestă calităţile produselor în conformitate cu cerinţele
normelor europene şi ale normelor tehnice româneşti;
> grupa specializată nr. 1, propune aprobarea Agrementului Tehnic 003-01/132-2018 cu termen de
valabilitate 06.04.2020.
S-a încheiatprocesul verbal cunr. 1007 din 21.11.2018
•

Dosarul tehnic ai agrementului tehnic nr. 003-01/132-2018, conţinând 127 pagini face parte
integrantă din prezentul agrement tehnic.

• TITULARI DE AGREMENT TEHNIC:
DEXTRA MANUFACTURING Co. Ltd, THAILANDA
S.C. PROCEMA RW PS.A., BUCUREŞTI

Raportorul grupei specializate nr. 1

Membrii grupei specializate
CS 2 ing. Claudiu Ciulacu
CS 2 dr. Aniko Tâth
CS 3 ing. M ihaela Bălan

A T 003-01/132-2018
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ANEXAI
Caracteristicile dimensionale şi reprezentările schematice ale cuplelor UNITEC

Fig, 1 Armături îmbinate cu cuplă Unitec

t

Tabelul 7 Caracteristicile dimensionale ale cupielorior
Unitec Standard
Diametre
bară
(mm)
12
14,16
20.22
25
28
32
40

Cod cuplă
FPUS040Q002
FPUS05000Q2
FPUS0700002
FPUS0800002
FPUS0900002
FPUS1000002
FPUS120M02

Dimensiuni cuplă
Mărime
(mm)
bolf
0 ext.
L
48
140
M12
48
140
M l2
180
58
M16
62
240
M Î6
76
220
M20
82
280
M20
95
425
M20

D
J r

Număr
bolfuri
6
6
6
8
6
8
12

Fig. 2 Reprezentarea schematică a
îmbinării
mecanice
a
armăturilor cu cupla Unitec
Standard

A T003-0I/Î32-291H
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Tabelul 8 Caracteristicile dimensionale ale cuplelor Unitec pentru îmbinări de tranziţie
Diametrele
barelor mari
(mm)

Diametrele
barelor mari
(mm)

Codprodus

25
32

20,22
25,28

FPUS0800002
FPUS1000002

Tabelul 9 Diametrele maxime admise ale capetelor tăiate ale barelor de oţel beton
Diametru bară (mm)

12

16

20

25

32

40

Diametru maxim admis a
capătului de bară tăiat
________ ____________

14

18

24

27

37

46

Reprezentările schematice ale procedeului de îmbinare mecanica a armăturilor cu cupla Unitec

a). Verificarea diametrelor capetelor tăiate

A T €03-01/132-2018
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16 mm rebar

022m m
/

20m m
b). Selectarea cuplei Unitecjuncţie de diametrele armăturilor

c). Inserarea cuplei peste prim a armătură, până la realizarea contactului cu şurubul central din cuplă

d). Centrarea şi alinierea arm ăturii în cţiplă-prin strângerea bolţurilor cu o cheie standard, de la centru
spre exterior

A T 003-01/ t 32-20tS
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e). Fixarea armăturii în cuplă prin înşurubarea bolfuritor cu o cheie pneumatică de impact

j). Introducerea armăturii 2 în celălalt capăt a l cuplei şi repetarea procedeului
Fig. 3 Reprezentările schematice ale procedeului de îmbinare mecanică a armăturilor cu cupla Unitec

A T 003-01/132-2018
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SC TR ITO N SRL

Miowyoofii I Office

TRITON’

Constanţa,
6-<M Aurei Vtetcu, t*. 217
313/1363/1995
R0 7424K4
COfJt RO 36 BACK 0000 0045 2376 5001
D tscfeta;
IW IGRmrr TIRIAC &M*
Tfefc « 4 1 - 693.110 fax- 0241- 615-725
6- m ail nM ooOtrtdn.ooin.ro

‘M c c w ’ !

www.trfton.oom.ra

OFERTA - ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Nr. 239200

(Bucureşti - Sector 31

Data: 06/04/2020

in atentia
N rC rt
1

Cod
TW 90530

D e sc rie re

UM

S A R M A 1.0 MM P E N T R U M A ŞIN A L E G A T R B441T TW 1 06 1J M A X

Cantitate! P reţ U nitar

RO LE

1 .0 0 0

f

*
(: t r it o n *

Persoana de Contact: BOGDAN GEORGE (BU)
Tel:
Preturtle sunt calculate in RON la cursul BNR valabil la data ofertei.
Oferta este valabila 7 zile de la data emiterii acesteia.
Buaineyn

«un

c o h sta h t *
EWgl O aro ttrft o r 147
12:0241.627234
to q 0341.463.266
E-maih offlo e9 tritaaaim .ro

B-&£ M M n 3, s e c t 6
I d : 02L444.06.13
ftOd 021,444.06.14
E-m ei: buairestf9W on.com ra

Ş qs. Orumtl de C enturi ik 69
TM: 0236.475,607
to c 0236.470043
E-mail: gat3ti9W on43oro.ro

Str. Anghd S a ty r nc 18
TSfc 0241.235.1 M
to c 0341.463.277

tlK U -n u

t Ar c u -h u

HOŢftU

Str. N nitfedar nr. 55
T d: 0253.237.755
to c: 02S3J37.75S

Str. Gomdfci Ooposu nr. 2
IM: 0253.224.695
to c 0253.224.6%
E-malt: w oari.tglium igetrtton.oom .ro

fM
ffttft
PteţaG M , n r4 6

E-nvafl: w n z a ri.tg fcie t7 tQ n .a x n .ro

Aleea Teilor n r 1, Complex Mijloc
TM; 0253 .3 6 l-« a
to r. 0253261666
E-nwB: w roaarl.m otniO W tonxDm .in

c o w a v o pA

E-mail: cemawdaetrtdaconv.no

Tfcl: 0728262.748
t o r 0249.411.694
E*roaJt: vunari.riH t9w 9tritoftcom .ro

V aloare

16.79

16.70

TVA
3.19

Valoare Neta
TVA

16.79
3.19

TOTAL

1 9 .9 8

(R O N )

UMKgfC

Str. Cotea Bucureşti n t 77
Td: 0243^54.336
to c 0243 254336
orricero9trtton.coro.nj

SUm M u-iO Tte
Str. Cfmuov K 31
1W: 0728.153-441
E-tnaH: service Jto tă laf t t iR o n .c c n u a

CUI: RO 30941519 ;Nr.ORC/an: ,116/1905/2012
IBAN: ROI 2 UGBi 0000 7520 0209 9RON
Banca : GARANT! BANK AG. CRAIOVA
OFERTA PREŢ
| UJW. i Cantitate
1
1

Nr.
Denumirea produselor
crt. !
1 MAX RB 218
■

TVA

1

1500,00

19,00
%

j BUC

Preţ euro

j

___

1 2 ;MAX RB 398
i

i1 BUC

1

1500,00

19,00
%

MAX RB 518

I BUC
1
f BUC

1

1500,00

19,00
%

1500,00

19,00
%

[ 3
L

..

i 4 '
j
I 5
i
!«

MAX RB 655

i
MAXRB441T

; BUC
i

1

1650,00

19,00
%

ROLA SARMA TW898

j BUC

1

2,10

19,00
%

ROLA SARMA TWI525

f BUC

1

2,35

19,00
%

1

3,80

19,00
%

•

7

i
ROLA SARMA TW1061T

8

i BUC
;
i
1

J

Pentru comenzi de minim un paiet, preturile sunt următoarele:
............
■ ■ ■
; U.M. Cantitate
; Nr. i
Denumirea produselor
| crt. I

| 1 j ROLA SARMA TW898
I
1 2 !ROLA SARMA TW1525
i
1
! 3 jROLA SARMA TW1061T
1
Preturile nu includ transport curier.

Preţ euro

TVA

! BUC
1

1

1,90

19,00
%

! BUC
:

1

2,15

19,00
%

] BUC |

1

3,50

19,00
%

BRAŞOV

J

str. D e Mijloc nr. 164
Tel: 0 26 tM 7.6 6.5 2, offic8@ scule.ro
S tr Fabricii nr. 56
le i. 0264-46.26.18, o fficexj@ scu le.ro
Str. G h e. D oja nr. 107
Tel. 0265-26.44.33, office.rns@ scule.ro
B-dul L. R ebreanu 14
Tel. 0256-47.60.64 . office.tm @ scute.ro

CLUJ NAPOCA

L

TECHNO PRO*
w w w .scule.ro

TÂRGU-MUREŞ
TIMIŞOARA

Pentru:

Departament achiziţii

De la: Foca Lucian

Firma:

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Data: 6-Apr-20

Fax/mail: paula.enache@activesector3.ro

Stimate doamne, stimati domni.

Pagini:

|

^

"

:E SlR £ „ . ,

In urma solicitării dumneavoastră, avem plăcerea sa va prezentam oferta tehnic»eOTnomica piritru proăusele
dorite:

Rola de sarma, tip TW1061, de 1mm pentru maşina de legat fier-beton MAX RB441T, RB611T
Cod: TW90630

Preţ de lista: 18.78 lei+TVA
Preţ oferta: 17.28 lef+TVA

Descriere

Rola de sarma de otel pentru maşina de legat fier-beton MAX RB441T si RB611T
Dintr-o rola se pot realiza proximativ 240 de legaturi.
Calitate deosebita a sârmei, foarte bine calibrata, nu se blochează in timpul lucrului.
Material: otel aliat
Ambatala in cutii a cate 30 de role
Specificaţii

Diametru sarma: 0 1 .0 mm
Lungime sarma/rola: 60 m
Utilizare: Pentru maşina MAX RB441T - RB611T
Autonomie: 240 legaturi/rola

S e d iu social; R O -500069 B R A Ş O V , str. D e M ijloc, nr. 164
Nr. Tnreg. J08/136/1999 , C I F : R 0 11430542, C a pita l so cia l 500.000 R O N , D un& Bradstreet: 56-560-5776
C o n t R O 0 8 B A C X 0000 0007 5205 0000 - U N IC R E D fT B A N K S A

BRAŞO V
CLU J N APO CA

TECHNO
w w w .scule.ro

T Ă R G U -M U R E Ş

*
TIM IŞ O A R A

str. D e M ijloc nr. 154
Tel: 0268-47.66.52, office@ scule.ro
Str. Fabricii nr. 56
Tel. 0264-46.26.18, office.cj@ scule.ro
S tr G he. Doja nr. 107
Tel. 0265-26.44.33, o ffice.m s@ scule.ro
B-dul L. R ebreanu 14

i^ ^ ^ _ _ ^ _ _ ii_i<JeJs>^ffiM 7JW !B41offireA T]^aijeiro

Termen/conditii de livrare: din stoc / sediul beneficiar (Bucureşti)
Termen valabilitate oferta: 30 zile, in limita stocului.
Modalitate de plata: integral in avans sau ramburs document de plata
Garanţie: -1 2 luni de la data facturării.
Service: - Techno Pro SRL asigura service in perioada de garanţie si post-garantie (minim 10 ani),
piese de schimb, precum si instruirea personalului de exploatare.
Imaginile si condiţiile prezentate sunt informative si devin obligatorii numai pe baza de contract.
Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactaţi.

Cu stima,
Foca Lucian

S e d iu social: R O -500069 B R A Ş O V , str. D e M ijloc, nr. 164
Nr. înreg. J08/136/1999, C I F : R 0 11430542, C apital so cia l 500.000 R O N , D un& Bradstreet: 56-560-5776
C ont R O 0 8 B A C X 0000 0007 5205 0000 - U N IC R E D IT B A N K S A

C B TR AFILATIACCIAI spa con So cio Unico
SwJe lega.» Viii» Sondrio n. 5 - 20124 Milano, P.JVA e CF 05822S. )62
Cap. Sociale € 1.700.000,00 i. v . , R eg. Im p. d i M ilano n. R E A 1851146

---

www.steelarouD.com

phone: +390424 560005
lax:

+39 0424 561007

{=jfc,‘.oTT&®)i
DATE

29/01/2020

OFFER No.

49

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Calea Vitan 242, Sector 3
BUCUREŞTI - ROMANIA
VAT No. RO 31012790

tr an spo r t!

DAP Popeşti
Leordeni, Romania
(incoterms 2010)

Q U A N t lT Y ^ j f
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P A C K IIW

V;

CARRIER

Week 07-2020

By truck

O E S C r a j^ ^

VT.v^-4/-;' A’ Zi':/-: *•

-A

OFFERVAUD FTVjI>;

05/02/2020

€760,00

0.5" S - Prestressing steel strand 7 wires diameter 12.9 mm - Tensile strenght
1860 MPa

€ 725,00

Coils placed on two Outer dia. 1400 mm - Inner dia. 900 mm wooden skids
Height 750 mm

Bank transfer at 30 days
from invoice date

8 PRICE « T O N ’

3/8" - Prestressing steel strand 7 wires diameter 9.3 mm - Tensile strenght 1860
MPa

A C O I L D IM EN SIO N S

Pa y m e n t ter m

TO TÂL AM OUNT

€4.560,00
*.*' V •'•

C O IL W E IQ H

€13.050,00

m

About 2950 kg.

TOTAL

'v ^ A ^ E F iN O R M

V;.

According to Romanian
Agreement Tehnic 001SC01/214-2013

'

•

€ 17.610,00

paula.cnache@activesector3.ro
paula.enache@activesector3.ro
29 January 2020 10:15
’cda.productie@gmail.com'
'Cda Steel'; Elena
cerere oferta

From:
Sent:
To:

Cc
Subject:

Buna ziua,
Avem rugămintea sa ne transmiteţi oferta de preţ pentru;
- TORON 09.3 SIGMA 1860 - 6 000 KG
- TORON 012.9 SIGMA 1860-18 000 KG
Va mulţumesc!
Cu stima,

Enache PAULA
S e f serviciu com ercial
juiuiM vim n Acnvr h & iu r

\

em ail: Daula.enache@ activesector3.ro
telefo n : 0374.471.186/0752.270.243
actives3.ro

1

jsaula^enacta
paula.enache@activesector3.ro
29 January 2020 10:16
'office@huga.ro'

From:
Sent:
To:
Subject:

cerere oferta

B u n a ziu a ,

Avem rugămintea sa ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru:
- TORON 09.3 SIGMA 1860-6 000 KG
- TORON 012.9 SIGMA 1860 -1 8 000 KG
Va mulţumesc!
Cu stima,

Enache PAULA
S e f serviciu com ercial
ArnYL«tCUMt *

em ail: oaula.enache@ activesector3.ro
telefo n : 0374.471.186/0752.270.243
actives3.ro

i

jjfi j j |

^ R F M A R ia

S E R V IC IU L C O N T R O L . INTERIM

SECTORULUI <

C O M P A R T IM E N T G U V E R N A N T Ă C O R P O R A T IV Ă

BUCUREŞTI

vvww.primarie3.r0

E-MAIL guvernantacorporaLiva^pnrr ar 1e3.ro
Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7. Sector 3. 032138, Bucureşti

Nr. 325625/07.04.2020

Către,
CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-

Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării de noi operaţiuni juridice cu valoare
mai mare de 100.000 euro fără TVA de către societatea Administrare Active Sector 3
SRL, conform anexei 1, pentru iniţierea proiectului menţionat.

Compartiment
Guvemanţa Corporativă,
Silviu Hondola

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă pute|i exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE2016'679. nrintr-o cerere scrisă, semnată si dalsiă transmisă ne adresa Primăriei Seeim-T

*

1

