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INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI  

 

E.1 Instalatii electrice interioare – Plan Demisol 

E.2 Instalatii electrice interioare – Plan Parter 

E.3 Instalatii electrice interioare – Plan Etaj 

E.4 Instalatii electrice – Plan paratrasnet 

E.5 Instalatii electrice interioare – Tablou electric general - TEG 

E.6 Instalatii electrice interioare – Tablou electric Demisol - TED 

E.7 Instalatii electrice interioare – Tablou electric Etaj - TEE 

E.8 Instalatii electrice interioare – Tablou electric CT - TCT 

E.9 Instalatii electrice interioare – Tablou electric adapost Civil – 
TE_ALA 

 

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI 

 

ICS.1 Instalatii electrice.Curenti slabi – Plan Demisol 

ICS.2 Instalatii electrice.Curenti slabi – Plan Parter 

ICS.3 Instalatii electrice.Curenti slabi – Plan Etaj 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
  
 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,  
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com   RO 18156097    J22/2875/2005 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

2.2.3.1. MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE  
 

A.INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE 
DATE GENERALE 
Prezenta documentaţie are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi a condițiilor de 

realizare a instalaţiilor electrice interioare pentru “CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE, 
COMUNA VALEA LUPULUI, JUDEȚUL IAȘI” şi stabileşte soluţii tehnice pentru 
executarea acestora. 

La baza întocmirii prezentei lucrări au stat:  
- Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice 

aferente clădirilor - indicativ I.7/2011 
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri 

electrice; 
- H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; 
- legislaţia tehnică în vigoare (normative, prescripţii tehnice, standarde). 
La alegerea soluţiilor tehnice s-a ţinut cont de caracteristicile construcţiei, de 

destinaţia construcţiei şi a încăperilor şi de condiţiile de mediu. 
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 actualizată, modificată prin Legea 

nr. 123/2007, privind calitatea în construcţii, proiectarea şi executarea lucrărilor de 
realizare a instalaţiilor electrice se va face cu respectarea cerințelor esențiale: 

a) rezistență mecanică și stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igienă, sănătate și mediu; 
d) siguranța în exploatare; 
e) protecție împotriva zgomotului; 
f) economie de energie și izolare termică. 
Executantul, de comun acord cu beneficiarul, va monta numai echipamente care 

îndeplinesc aceleaşi funcţiuni şi au aceleaşi caracteristici tehnice cu cele indicate în 
proiect, sunt omologate şi agrementate tehnic conform Legii 10/1995 actualizate, 
modificată prin Legea nr.123/2007, privind calitatea în construcţii şi care au marcajul 
C.E. 

SOLUŢII PROPUSE 
 

In cadrul proiectului sunt cuprinse solutiile tehnice pentru realizarea instalatiilor 
electrice de curenti tari dupa cum urmeaza: 

- instalatii de alimentarea cu energie electrica; 
- instalatii de distributie a energiei electrice; 
- instalatii electrice interioare de iluminat normal; 
- instalatii electrice pentru iluminat de siguranta; 
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- instalatii electrice de prize 230/400V; 
- instalatii electrice de forta aferente utilajelor si echipamentelor; 
- instalaţii de protecţie împotriva electrocutării în cazul apariţiei unor tensiuni 

accidentale în situaţia unor defecte în instalaţie; 
- instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet) sau din 

retea; 
- instalatie electrică de legare la priza de pământ; 
- instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor electrice cu rol de securitate 

la incendiu. 
 
CURENȚI TARI 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Alimentarea cu energie electrică a imobilului se va realiza printr-un branşament 

trifazat (3N~;50Hz; 400/230V) din reţeaua de distribuţie existentă în zonă (LEA 0,4kV), 
soluţia de alimentare fiind stabilită de către S.C. E-ON  prin avizul de racordare. 

 
Datele electroenergetice de consum pentru spațiul propus sunt următoarele: 
- putere electrică instalată Pi: 62.83 kW; 
- putere electrică absorbită Pa: 56.54 kW; 
- coeficient de utilizare ku: 0,9; 
- se propune bransament realizat prin intermediul unui cablu din cupru tip 

CYABY-F 3x95 mmp+ CYABY-F 2x50 mmp. 
Pozarea cablurilor electrice se va face cu respectarea prevederilor Normativului 

PE 107. 
DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE ȘI DESCRIEREA INSTALAȚIILOR 
Schema instalaţiei electrice interioare este de tip TN – S și este prezentată în 

planșa E5. 
Din blocul de masura si protectie (B.M.P.T) se va alimenta tabloul electric 

general (T.E.G) amplasat la parterul clădirii. Din T.E.G. se vor alimenta:  
- Tabloul electric montat la etaj (TEE); 
- Tabloul electric montat la demisol (TED); 
- Tabloul electric montat in centrala termică (TCT); 

Dinaintea întrerupatorului general al tabloului general se vor alimenta: 
- Tabloul electric adăpost civil (TE_ALA), prevăzut în incinta adăpostului civil;  
- Tabloul electric pentru curenti slabi (TECS), prevazut la parterul imobilului in 

incinta cu denumirea de ”BIROU REGISTRATURA”. 

 

 



 
 
 

 
  
 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,  
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com   RO 18156097    J22/2875/2005 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

Din tabloul electric-TECS, aferent circuitelor electrice pentru curenţi slabi, se vor 
alimenta: 

- receptoarele electrice ce deservesc instalaţia date-voce (rack-ul); 
- receptoarele electrice ce deservesc instalaţia de supraveghere video; 
- receptoarele electrice cu rol de securitate la incendiu (centralele pentru 

desfumare CDF1, respectiv CDF2). 

Coloanele electrice de alimentare a tablourilor electrice de distribuție se 
realizează cu cabluri de energie electrică rezistente la foc, CYY-F, montate îngropat în 
tub de protecție, în tencuială. 

Pozarea cablurilor electrice se va face cu respectarea prevederilor Normativului 
PE107. 

 
CIRCUITE DE ILUMINAT ȘI PRIZE 
Circuitele de iluminat interior se realizează cu conductoare Fy 1,5mmp, pozate 

îngropat în tencuiala pereților.  
Circuitele de prize se realizează cu conductoare tip Fy 2,5 mmp, pozate în tuburi 

de protecţie, montate îngropat în pardoseală / pereți (în tencuială). 
Circuitele electrice aferente centralei termice se vor realiza cu cabluri armate cu 

rezistenţă mărită la foc de tip CYY-F. 
În grupurile sanitare și la exterior se vor monta corpuri de iluminat și prize cu 

grad minim de protecţie IP65.  
Corpurile de iluminat sunt prezentate în proiect cu caracter de recomandare.  
De comun acord cu beneficiarul se pot monta corpuri de iluminat de orice tip, cu 

condiţia încadrării în limitele de încărcare a circuitelor prevăzute în proiect şi asigurării 
gradului de protecţie necesar.  

Comanda iluminatului se va realiza cu întrerupătoare montate numai pe 
conductoarele de fază, care vor avea un curent nominal In=10A.  

Întrerupătoarele în construcție normală sunt cu montaj ST. 
Circuitele de prize și iluminat se vor echipa cu întrerupătoare automate cuplate 

cu dispozitive de protecţie diferenţială de mare sensibilitate, I = 30 mA, care realizează 
protecţia la scurtcircuit şi protecţia împotriva curenţilor reziduali de defect (DDR). Se vor 
monta prize cu contact de protecţie. 

Înălţimea de montare a întrerupătoarelor şi a prizelor se va stabili de comun 
acord cu beneficiarul în limitele prevăzute în Normativul I7-2011. 

Protecţia la scurtcircuit a circuitelor și protecția împotriva curenților reziduali de 
defect se va realiza cu întrerupătoare automate cuplate cu dispozitive de protecţie 
diferenţială de mare sensibilitate, I = 30mA. 
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ILUMINATUL DE SIGURANȚĂ 
Obiectivul va fi prevăzut cu: 
- iluminat pentru continuarea lucrului – prevazut la parterul imobilului conform art. 

5.1.1., lit. h, normativ I18-1/2001, in incinta cu denumirea de ”Birou registratura”. În 
această încăpere vor fi prevăzute echipamentele de curenţi slabi. Conform normativ 
I7/2011 art. 7.23, timpul de funcţionare este până la terminarea activităţii cu risc. 

- iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire - prevăzut pe căile de 
evacuare; autonomia de functionare a corpurilor de iluminat va fi de minim 1h; 

Este realizat prin intermediul corpurilor de iluminat de evacuare, tip autonom, 
1x8W, montate deasupra ușilor și pe căile de evacuare la o distanță de maxim 15 m și 
la fiecare schimbare de direcție. Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranță pentru 
evacuare se va face de pe circuitele comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul 
normal (conform NP I7/2011 – art. 7.23.12.1). 

Conform art. 7.23.7.3. prevazut in normativul I7/2011, iluminatul de securitate 
pentru evacuare va functiona permanent cat timp va exista personal in cladire. 

- iluminat de securitate pentru interventii in zonele de risc – in centrala termica;  
autonomia de functionare a corpului de iluminat va fi de minim 1h;  

- iluminat de securitate împotriva panicii – incinta garaj (plan demisol - E1), hol 
acces (plan parter – E2), hol/zona de asteptare (plan etaj – E3); autonomia de 
functionare a corpului de iluminat va fi de minim 1h. 

Iluminatul de securitate impotriva panicii va fi prevazut cu comanda manuala 
pentru punerea in functiune, de catre personal instruit in acest scop, prin intermediul 
aparatelor de comanda prevazute in incaperea cu denumirea de ‘Birou Registratura’ de 
la parterul cladirii. 

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranță trebuie să fie realizate din 
materiale clasa B de reacție la foc. 

 
PROTECŢII PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII 
Se va realiza o instalaţie de protecţie la trăsnet cu dispozitiv de amorsare cu 

lungimea catargului de 3 m, înălţimea de montaj a catargului de 11.20 m. 
În faza de execuţie se va realiza priza de fundaţie conform prevederilor NP 

I7/2011. 
Această priză va fi folosită ca priză unică şi, ca urmare, la verificare, la faza 

determinată prevăzută în Programul de control a calităţii lucrărilor executate pe şantier, 
va trebui să aibă rezistenţa de max. 1 Ohm, în caz contrar se va dimensiona şi o priză 
suplimentară. Aceasta se va amplasa la minim 1 m de fundaţia clădirii. Conductorul 
prizei de pământ va fi din OL Zn 40x4 mm iar electrozii vor fi din OL Zn cu diametrul 2 
½” cu o lungime de 3 m. 

La această priză se vor lega prin piese de separaţie conductoarele de legătură a 
IPTI și IPTE: 
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- bara principală de echipotențializare; 
- coborârile instalaţiei de paratrăsnet. 
Instalația de protecție împotriva trăsnetului interioară (IPTI) se compune din: 
- borna principală de legare la pământ, prevăzută la nivelul tabloului general, la 

care se vor lega toate părțile conductoare accesibile ale instalațiilor și a conductorului 
de protecție (PE); 

- conductoare de protecție (PE); 
- conductoare pentru legătura de echipotențializare; 
- conductoare de ramificații; 
Instalația de protecție împotriva trăsnetului exterioară  (IPTE) se compune din: 
- PDA corespunzător nivelului de protecţie III (normal); 
- coborârile instalaţiei de paratrăsnet, din cupru stanat 30x2 mm; 
- piese de separație. 
Vor fi prevăzute patru conductoare de coborâre conform prevederilor I7/2011. 

Conductoarele de coborâre ale instalaţiei de protecţie la trăsnet vor fi pozate la cel puţin 
70 cm de geamuri. 

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ŞOCURILOR ELECTRICE 
Regula fundamentală a protecţiei  împotriva şocurilor electrice constă în: 
- părţile active periculoase nu trebuie să fie accesibile în condiţii normale de 

funcţionare. Aceasta se realizează prin protecţia de bază. 
- părţile conductoare accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune să nu 

devină părţi active periculoase în caz de simplu defect. Aceasta se realizează prin 
“protecţia la defect“. 

 
MĂSURI TEHNICE ŞI ORGANIZATORICE PENTRU PROTECŢIA DE BAZĂ 

(PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ATINGERILOR DIRECTE) ADOPTATE: 
A. Măsurile tehnice de protecţie sunt: 
- izolaţia de bază a părţilor active; 
- bariere sau carcase; 
- obstacole (destinate protejării persoanelor calificate sau instruite – nu  sunt 

destinate persoanelor obişnuite); 
- amplasarea în afara zonei de accesibilitate la atingere; 
- protecţia cu dispozitive de curent diferenţial rezidual (DDR) de 30mA. 
B. Măsurile organizatorice sunt: 
- scoaterea de sub tensiune a instalaţiei la care se lucrează; 
- executarea intervenţiilor la instalaţiile electrice numai de către persoane 

calificate; 
- executarea intervenţiilor în baza uneia dintre formele de lucru, conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1146/2006 ; 
- alte măsuri organizatorice care sunt prevăzute în cap. 9 din normativul I7-2011. 
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MĂSURI TEHNICE PENTRU PROTECŢIA LA DEFECT (PROTECŢIA 
ÎMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE) 

Protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă) se realizează numai 
prin măsuri tehnice. Acestea sunt : 

Măsuri tehnice principale : 
- legarea la pământ a părţilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi 

puse sub tensiune); 
Măsuri tehnice suplimentare : 
- deconectarea automată la apariţia  unui curent electric de defect periculos, prin 

utilizarea dispozitivelor diferenţiale DDR de 30mA ; 
- legătura de echipotenţializare de protecţie suplimentară; 
- izolarea zonei de manipulare a omului (izolarea amplasamentului); 
- deconectarea automată la apariţia tensiunii de atingere ; 
- prevederea unui descărcător în tabloul electric general; 
- folosirea mijloacelor individuale de protecţie electroizolante certificate. 

 
MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI APĂRARE 

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
În vederea evitării producerii accidentelor de muncă şi eliminării pericolelor de 

electrocutare a personalului în timpul execuţiei şi exploatării instalaţiilor electrice, prin 
prezentul proiect se prevăd măsuri de securitate şi sănătate în muncă, dintre care cele 
mai importante ar fi: 

• alegerea corespunzătoare a aparatajului în funcţie de mediu şi de categoria 
de pericol de incendiu în care acesta funcţionează; 

• amplasarea accesibilă a echipamentelor în vederea unei întreţineri uşoare; 
• prevederea prin proiect a instalaţiei de legare la pământ; 
• pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri directe, toate 

elementele conducătoare de curent ale instalaţiilor electrice, aflate în mod normal sub 
tensiune, vor fi inaccesibile unei atingeri întâmplătoare datorită măsurilor luate prin 
construcţie, amplasări sau amenajări speciale. 

Aplicarea măsurilor de securitate a muncii în perioada de execuţie constituie 
obligaţia şi răspunderea executantului. Toate lucrările de montaj ale instalaţiilor electrice 
se vor executa numai de muncitori care au calificarea tehnică corespunzătoare şi 
instructajul de protecţie a muncii pentru locul de muncă respectiv.  

Prin proiect s-au prevăzut soluţiile tehnice care să nu favorizeze iniţierea şi 
propagarea incendiilor. În acest scop s-au respectat prescripţiile normativelor I7/2011, 
P118, prevederile din legislaţia specifică apărării împotriva incendiilor, normele şi 
normativele, standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare, menite să asigure o bună 
securitate la incendiu a instalaţiilor, dintre acestea menţionând: 
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• utilizarea materialelor corespunzătoare mediului, a aparatajelor cu tipurile şi 
gradele de protecţie conform categoriei mediului; 

• alegerea soluţiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare şi 
respectarea distanțelor minime de amplasare; 

• după punerea în funcţiune beneficiarul va lua toate măsurile pentru prevenirea 
incendiilor şi acţionarea în cazul producerii lor.  

Pe toată durata exploatării instalaţiei electrice, beneficiarul va respecta măsurile 
de apărare împotriva incendiilor specificate în: 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 
ulterioare; 

- O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor; 

- O.M.A.I. 118/1709/2010 Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la 
structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement. 

 
PREVEDERI FINALE 
Beneficiarul va lua toate măsurile necesare respectării prevederilor legii 10/1995, 

modificată prin Legea nr.123/2007 şi ale H.G. 273/1994 privind calitatea lucrărilor de 
construcţii-montaj şi recepţia lucrării. 

Lucrările vor fi încredinţate spre executare unor firme specializate şi 
atestate pentru categoriile respective de lucrări şi vor fi supravegheate de un inspector 
de şantier atestat. Eventualele modificări necesare a se aduce proiectului pe parcursul 
execuţiei lucrărilor datorită unor situaţii neprevăzute, vor fi aduse la cunoştinţa 
proiectantului din timp, pentru stabilirea soluţiilor în conformitate cu normativele în 
vigoare. Efectuarea unor modificări fără avizul proiectantului, poate absolvi pe acesta 
de răspundere faţă de eventualele consecinţe. Beneficiarul şi constructorul au obligaţia 
ca la prezentarea proiectantului pe şantier să prezinte pentru stadiul fizic respectiv 
următoarele: 

- procese-verbale de lucrări ascunse; 
- buletinele măsurătorilor şi verificărilor care să confirme caracteristicile 

echipamentelor şi instalaţiilor prevăzute în proiect; 
- certificatele de garanţie şi declaraţiile de conformitate ale furnizorilor  

echipamentelor şi materialelor utilizate. 
 

VERIFICAREA INSTALAŢIEI ELECTRICE 
Instalaţiile electrice şi de paratrăsnet trebuie să fie supuse în timpul execuţiei şi 

înainte de punerea în funcţiune verificărilor iniţiale şi apoi verificărilor periodice, conform 
capitolului 8 din Normativul I7-2011.  

La verificări se va ţine seama de prevederile din SR HD 60364-6 şi a 
reglementărilor specifice referitoare la încercări, măsurători, verificarea calităţii lucrărilor 
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de instalaţii electrice pentru a se stabili dacă componentele instalaţiilor sunt în stare de 
utilizare. 

Verificarea instalaţiilor electrice este prevăzută în conformitate cu recomandările 
din standardul SR HD 60364-6. 

Verificarea sistemului de protecţie împotriva trăsnetului se va face conform 
articolului 8.5 din I7-2011. 

Verificarea iniţială a instalaţiilor electrice se face în timpul montării şi la 
finalizarea construcţiei unei instalaţii noi sau finalizarea unei extinderi sau a unei 
modificări a unei instalaţii existente înainte de a fi puse în funcţiune de către utilizator. 

Verificarea iniţială a instalaţiilor electrice trebuie efectuată de o persoană 
calificată, competentă în verificări. 

Verificarea iniţială se face prin inspecţie şi încercare, conform art. 8.1.1.2, 
respectiv 8.1.1.3 din I7-2011. 

Verificarea periodică are rolul de a determina dacă tot echipamentul din 
componenţa instalaţiei electrice este în stare de utilizare. 

Verificările periodice, care includ o examinare detaliată a instalaţiei, trebuie 
efectuate fără demontare sau cu demontare parţială, pentru a arăta că timpii de 
deconectare a echipamentelor de protecţie sunt respectaţi şi confirmaţi prin măsurări şi 
asigură cumulativ: 

- securitatea persoanelor şi animalelor împotriva efectelor şocurilor electrice şi a 
arsurilor; 

- protecţia împotriva deteriorării bunurilor prin focul şi căldura dezvoltată de un 
defect al instalaţiei; 

- confirmarea că această instalaţie nu este avariată sau deteriorată aşa încât să 
afecteze siguranţa în funcţionare; 

- identificarea defectelor instalaţiei şi abaterea de la prescripţii care pot conduce 
la un pericol. 

În condiţii normale de funcţionare verificările pentru securitatea şi sănătatea în 
muncă sunt indicate  în tabelele  8.3 şi 8.4 din I7-2011. 

Frecvenţa verificărilor funcţionale pentru echipamentele electrice se face conform 
instrucţiunilor furnizorilor. În lipsa acestora se pot utiliza recomandările din PE 116. 

Verificarea trebuie efectuată de o persoană calificată competentă în verificări. 
Punerea sub tensiune a instalaţiei electrice se va face numai după verificarea ei 

de către furnizorul de energie electrică, conform prevederilor din regulamentul PE 932.   
 

Întocmit, 
ing. Ștefănescu Ionuț  
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B.INSTALAȚII ELECTRICE PENTRU CURENȚI SLABI 
DATE GENERALE 

 Necesitatea şi oportunitatea temei: Proiectul a fost întocmit la cererea 
beneficiarului.  
 

I. BAZA DE PROIECTARE: 
        Obiectul proiectului:  
           -Infrastructura date-voce 

-Instalație de televiziune cu circuit inchis 
-circuite curenti slabi pentru comanda centrale desfumare case de scari 
-Instalatie de alarmare la efractie 

 
         La baza prezentului proiect au stat: 
           - planşele de amplasament (pe nivele) ale obiectivului; 
           - tema beneficiarului și normativele în vigoare; 
             - I18/1 – 01 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de 
curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie, aprobat prin Ordinul nr. 1617 din 
02.11.2001; 
         -   Legea 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor; 
         -  Hotărâre nr. 1010 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a 
documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333 / 2003; 
         -    PE 107 / 1995 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri 
electrice; 
        -      Legea 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
        -       Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
 
        -       Ord. MAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare 
impotriva incendiilor; 
        -       NP I7 – 2011 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice 
pana la 1000Vca si 1500Vcc; 
        -       PE 118/99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 
 

II.CONŢINUTUL PROIECTULUI 
         Prezenta documentaţie cuprinde detaliile de execuţie ale instalatiei de date-voce, 
a instalaţiei de televiziune cu circuit inchis, respectiv CATV. 
 

II.1. INFRASTRUCTURĂ DATE-VOCE 
Prezentare generala 
Soluţia propusa ţine cont de standardele de calitate din domeniu şi de 



 
 
 

 
  
 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,  
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com   RO 18156097    J22/2875/2005 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

cerinţele necesare pentru dezvoltarea pe viitor a reţelei prin adăugarea de noi 
posturi de lucru sau echipamente de reţea. Prin proiect se stabilesc condiţiile tehnice 
de execuţie, montaj şi recepţie pentru realizarea instalaţiilor de transmisie date, voce, 
internet și telefonie. 

Se va dota fiecare incapere prevazuta in proiect, conform plansei ECS1,  ECS 2 
cu o priza dubla date-voce, iar in zonele de interes se vor prevedea prize suplimentare.  

Reţeaua telefonica va avea la bază un patch-panel. 
Soluţia va fi realizata pe cablu si echipamente pasive minim compatibile UTP 

Cat 7E. Acest lucru va  asigura o infrastructura capabila sa susţină transmisiuni 
digitale de peste 100 Mbps la distante de 90 m  (asigura posibilitatea utilizării 
acestei resurse si in viitor, in cazul migrării la o tehnologie mai performanta) pentru 
maximizarea gradului de protecţie a investiției. 

Toate elementele de conectica si cablurile sunt de categoria minima 
Cat.7E UTP, in conformitate  cu cerinţele standardelor actuale de cablare structurata 
date EIA/TIA-568-B, ISO-11801 si EN 50173. 

Delimitarea functionalitatii prizei se face la nivel local, in dulapurile de distributie 
orizontala de unde se poate atribui rolul de "port telefonic" sau de "port de date" prizei 
respective. Se prefera acest tip de cablare (structurata) datorita flexibilităţii evidente si 
posibilităţii alegerii destinaţiei unei prize in funcţie de necesitati. 

Arhitectura arborescenta a reţelei de date-voce va cuprinde, dulap  de distributie 
principal (rack), amplasat in cancelarie, din care se va realiza distributia pe orizontala 
pentru instalatia de date-voce. In rack-ul propus se vor monta echipamentele active de 
distributie generala (switch Layer 3, router, servere etc.). Tot aici se vor face conectările 
cu echipamentele asigurate de furnizorii de servicii de internet, telefonie si cablu TV. 

Furnizorii de servicii Internet, telefonie vor realiza conectarea amplificatoarelor 
de linie la echipamentele proprii de distributie.   

Funcţiile sistemului de date-voce 
 - Asigura suportul pentru transmisiile de date-voce; 
 - Asigura conectarea utilizatorilor la reţelele de telefonie si date externe; 
 - Asigura posibilitatea conectării oricărui tip de echipament la reţea 
(calculator, telefon, fax, imprimantă cu port de LAN, etc.); 
 - Permite introducerea unor noi aplicaţii care necesită lărgime de bandă mare; 
 - Conferă o flexibilitate deosebită, orice post putând fi mutat rapid oriunde şi 
oricând. 

Descrierea soluţiei tehnice 
   Dotarea încăperilor cu puncte de acces telefonie si internet se face prin 

intermediul prizelor duble date-voce, montate îngropat. Circuitele sistemului de 
cablare structurata vor fi pozate pe jgheaburi de sarma deasupra tavanului fals sau 
in tuburi de proiecţie PVC pentru traseele de coborâre la prize. 

 Trecerea de la traseul orizontal la cel vertical de coborâre se va face prin 
doze de tragere montate îngropat. Prizele se monteaza îngropat, in doze de protecţie. 
Sistemul de transmisii date-voce va fi un sistem unitar, furnizat, garantat si 
certificat in totalitate de un singur producător, suportul transmisiei se face pe cablu din 
cupru 4 perechi. Sistemul va asigura legaturi de date si/sau VoIP.  

 Rack-ul va  fi  echipat  cu  elementele  pasive  (patch-paneluri, organizatoare, 
patch-corduri etc.) necesare distribuţiei pe orizontala. 
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 Inaltimea de montaj a prizelor de date-voce se va alege in intervalul 20-40 cm de 
la pardoseala finita, in concordanta cu prizele electrice care vor dota încăperile. 

 La instalarea echipamentelor pasive şi active se recomandă următoarele: 
 - Nu se vor instala dulapurile cu echipamentele active în acelaşi spaţiu unde 
se află tablouri electrice sau echipamente de înaltă tensiune; 
 - Rack-urile se pot instala in aceeaşi încăpere cu orice alte echipamente de 
curenţi slabi; 
 - Se verifică în prealabil condiţiile electrice din clădire şi din încăpere: 
existenţa centurii de împământare, a centurii de nul pentru dulapuri, existenţa a 
minimum două prize de 220V/16A pentru fiecare dulap. Înainte de instalare se va 
verifica dacă toate echipamentele active au posibilitatea de alimentare cu tensiune de 
220V. 
 - Se fixează dulapurile, păstrând faţă de pereţi distanţa specificată de 
standarde sau de fabricant  (90cm  conform  standardului) şi se fac  legăturile  la  
pământ  (nul).  în cazul dulapurilor care  se  fixează pe perete, se va păstra distanţa 
specificată, doar pe părţile laterale ale dulapului (90 cm, minimum pe o latură). 
Ordinea operaţiilor de instalare a echipamentelor în rack este următoarea: 
           - Instalare echipamente pasive; 
 - Instalare echipamente active; 
 - Realizare conexiuni între panourile de conexiuni; 
 - Realizarea legăturilor între panourile de conexiune şi echipamentele active; 
 - Punerea   în   funcţiune   a   echipamentelor   active   se   va   face   conform   
specificaţiilor producătorului echipamentelor respective; 
 

PERFORMANTE TEHNICE RECOMANDATE 
Caracteristici recomandate pentru sistemul de telefonie in ansamblu constituind 

o parte importanta a proiectului de dotare a obiectivului cu instalatii de curenţi slabi, 
sistemul telefonic va trebuie sa respecte urmatoarele: 

Va fi un sistem de comunicaţii voce modern care sa poata realiza convergenta 
intre mediul clasic TDM (comutarea de circuite) si mediul IP (comutarea de pachete). 
Soluţia propusa permite conectarea extensiilor de tip analogic, digital, IP. Astfel: 
 - arhitectura se va compune dintr-un server telefonic amplasat in cancelarie 
si echipamentele de distributie active din rack-urile de date-voce; 
 - sistemul va trebui sa suporte integrarea sistemului wireless pe care sa fie 
furnizate servicii atit de voce VoWLAN cit si de date. 
 - capacitatea de a suporta comunicaţii bazate pe standarde deschise 
precum SIP este deasemenea o cerinţa obligatorie. 
 - din considerente de securitate, sistemul trebuie sa fie capabil sa cripteze atit 
convorbirile cit si semnalizările aferente acestora. 
 - din motive de flexibilitate arhitectura de voce trebuie sa asigure un plan de 
numerotatie care sa permită asignarea aceleaşi transe de numerotatie pentru unitati 
distante diferite. 
 - sistemul va trebui sa fie prevăzut cu o aplicaţie centralizata de gestiune si 
programare a terminalelor IP; 
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 Alimentarea cu energie electrica 
 La rack-ul de echipamente  se va asigura un circuit de alimentare din tabloul 

electric general. Alimentarea  echipamentelor   active  de  reţea  se  va  face  prin  
intermediul unei surse neintreruptibile UPS instalata in rack.  
  

II.2. INSTALAȚIE DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS 
 
Pentru creșterea nivelului de protecție al clădirii s-a implementat un sistem de 

televiziune cu circuit închis care sa asigure supravegherea timp de 24h pe zi a 
punctelor de interes si sa stocheze informațiile pentru o vizualizare ulterioara. 

În incinta ”Birou registratura”, de la parterul imobilului, va fi montat un calculator 
cu un soft corespunzator care va permite accesarea DVR-ului, deci vizualizarea 
tuturor camerelor montate conform planurilor. 

 
Sistemul de supraveghere video are următoarele funcțiuni: 
 preluare de imagini 24/24 h din zonele importante ale clădirii si anume: 

perimetrul clădirii, zone de acces in clădire, zone de tranzit (holuri de acces). 
 comprimarea informațiilor si stocarea acestora pentru o perioada de cel puțin 

20 de zile. 
Sistemul este format din trei parti:  
1. echipamente care preiau imagini – camerele video de interior si exterior; 
2. echipamente care redau înregistrează si arhivează imaginile preluate – 

înregistratoarele video si monitorul; 
3. surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor menționate mai sus  
Componenta Sistemul de supraveghere este : 

 camere fixe de exterior color cu IR (6 buc) amplasate pe întreg perimetrul clădirii 
cu caracteristicile : rezolutie 700 TLV, IR Optimizer, Day/Night cu filtru IR 
autoretractabil, remote OSD, 2D noise reduction, AES, BLC, AGC, motion 
detection, lentila autoiris varifocal 2,7-12 mm. C, infraroșu la 30m, reglaj zoom si 
focus.    

 camera de tip dome color de interior (4 buc), rezolutie 700 TLV, High color 
reproduction, Slow shutter, IR Optimizer, lentila varifocala 3,6mm, remote OSD, 
Day/Night cu filtru IR autoretractabil, digital image stabilizer, HLC, AES, AGC, 
iluminator infraroșu max 20 m, motion detection. 
 unitatea centrala (DVR) care asigura multiplexarea imaginilor provenite de la 
camerele video precum si înregistrarea si stocarea imaginilor; 16 intrări video, 
400fps/D1(704x576) la înregistrare, înregistrare la detecție mișcare, 5 ieșiri alarma 
(releu), suporta 1 hard disk SATA, II si III, USB, RS485  comanda speed domuri, 1 
ieșire VGA, 1 ieșire HDMI, 2 ieșiri videocomplex, operare pentaplex ; 



 
 
 

 
  
 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,  
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com   RO 18156097    J22/2875/2005 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

 sursa de tensiune neîntreruptibila ce asigura alimentarea de rezerva cu energie 
electrica a sistemului ; 
 sursa de tensiune pentru alimentarea camerelor video;  
       Camerele cu posibilitate de vizionare in IR, pot prelua imagini si pe timp de 
noapte. Pentru economisirea spațiului de stocare, pe  timp de noapte camerele vor fi 
setate sa înregistreze doar in momentul in care detectează mișcarea.  

Obiectivele camerelor  au fost alese in concordanta cu imaginile care se doresc a 
fi preluate (de perspectiva sau de detaliu).  

De asemenea s-au prevazut doua prize TV ce vor fi montate la parterul cladirii (in 
sala de consiliu), respectiv la etajul cladirii (in incinta denumita ”BIROU PRIMAR”). 
Cele doua prize vor fi cablate la amplificatorul propus prin intermediul unui splitter. 

 
II.3. CIRCUITE CURENTI SLABI PENTRU COMANDA CENTRALE     
       DESFUMARE CASE DE SCARI 
 

I. DEMISOL  
Introducerea naturală organizată a aerului se va realiza prin intermediul 

ochiului de geam prevăzut cu dispozitiv automat de deschidere, în exterior, în caz de 
incendiu. Ochiul mobil va avea suprafaţa minimă de 1 mp şi va fi executat în peretele 
exterior din axul D. 

Desfumarea se va realiza prin deschiderea automată și manuală a 
dispozitivului de evacuare a fumului amplasat în treimea superioară de la parterul 
imobilului, în peretele exterior din axul D (ochi mobil pentru desfumare casa scării – 
Smin=1.00 mp). 

Comanda manuală pentru deschiderea ochiului mobil, în cazul unui eventual 
incendiu, se va realiza prin intermediul butonului de acționare amplasat la parter, 
conform planurilor ECS.1÷ECS.2. S-a propus și buton pentru deschiderea ochiului 
mobil în scopul asigurării ventilației zilnice, amplasat tot la parter. 

Comanda automată pentru deschiderea ochiului mobil, în cazul unui 
incendiu, se va realiza prin intermediul celor două detectoare de fum (două la număr) - 
centrala desfumare (CDF 1). 

Circuitele pentru comanda receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se 
vor realiza din cabluri JEH(St)H 2x2x0.8 E30, conform art. 5.3.5, alin. (1) şi (2) prevăzut 
în normativ P 118-3/2015. 

 
II. PARTER, ETAJ  

Introducerea naturală organizată a aerului se va realiza prin intermediul 
ochiului de geam prevăzut cu dispozitiv automat de deschidere, în exterior, în caz de 
incendiu. Ochiul mobil va avea suprafaţa minimă de 1 mp şi va fi executat în peretele 
exterior din axul D, nivel parter. 

Desfumarea se va realiza prin deschiderea automată și manuală a 
dispozitivului de evacuare a fumului amplasat în treimea superioară de la etajul 
imobilului, în peretele exterior din axul D (ochi mobil pentru desfumare casa scării – 
Smin=1.00 mp). 
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Comanda manuală pentru deschiderea ochiului mobil, în cazul unui eventual 
incendiu, se va realiza prin intermediul butonului de acționare amplasat la parter, 
conform planurilor ECS.2÷ECS.3. S-a propus și buton pentru deschiderea ochiului 
mobil în scopul asigurării ventilației zilnice, amplasat tot la parter. 

Comanda automată pentru deschiderea ochiului mobil, în cazul unui 
incendiu, se va realiza prin intermediul detectorului de fum - centrala desfumare (CDF 
2). 

Circuitele pentru comanda receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se 
vor realiza din cabluri JEH(St)H 2x2x0.8 E30, conform art. 5.3.5, alin. (1) şi (2) prevăzut 
în normativ P 118-3/2015. 
 

II.4. INSTALAȚIE DE ALARMARE LA EFRACTIE 
      Nu face studiul prezentei documentatii tehnice. 
 

 III. DISPOZIŢII FINALE 
 Montarea aparaturii se va face spre sfirşitul montajului, pentru a se evita 
deteriorarea ei. Utilizarea instalaţiei necesită o pregătire corespunzătoare. 
 Pentru a nu pierde garanţia aparaturii şi instalației, cât şi pentru a-i asigura o 
utilizare sigura şi îndelungată se recomandă a se evita intervenţiile necalificate sau 
improvizațiile de orice fel. 
 IV.NORME ŞI REGLEMENTARI SPECIFICE 

 
Următoarele norme şi standarde au fost consultate la întocmirea planurilor şi vor 

fi avute în vedere  la execuţie: 
 IV.1.1. Norme 

-I18/82 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de 
telecomunicaţii din clădiri civile şi industriale; 
-PE 119/82 Norme de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice; 
-PE 127/78 Instrucţiuni pentru coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu 
liniile de comunicaţie; 
-Norme de realizare a instalaţiilor pentru transmisii de date - CCE 1989. 
 
IV.1.2. Standarde  
STAS 1590-71...79 Electrotehnica şi Electroenergetica. Semne convenţionale. 
STAS 1842-73 Instalaţii electrice interioare în construcţii. Semne  
                                 convenţionale. 
STAS 6755-81 Automatică. Semne convenţionale şi simboluri literale. 
STAS  9638-74 Marcarea conductoarelor izolate pentru identificarea  
                                circuitelor instalaţiei electrice. 
STAS 8275-78        Protecţia împotriva electrocutărilor. Terminologie. 
STAS 6119-78     Instalaţii electrice de joasă tensiune. Instalaţii de legare la 

pământ de protecţie. 
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STAS 6616-83 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Instalaţii de legare la  
                                nul de  protecţie. Prescripţii. 
STAS 9637-74   Instalaţii electrice ale clădirilor.Terminologie. 
STAS 7070-74         Instalaţii de automatizare. Reguli pentru întocmirea  
                                documentaţiei tehnice desenate. 
STAS 5325-79        Grade normale de protecţie asigurate prin carcasare. 
                                Clasificare şi metode de verificare.                                 
STAS 1237-86 Cabluri şi conductoare electrice. 
STAS 6006-86 Cabluri şi conductoare electrice.  
  
IV.1.3. Constatari: 
- Norme şi reglementări  emise  de  către  Comunitatea  Europeană  (EURO     
  NORM - EN 5x); 
- Normele şi standarde BS 5839 Part1, 4/1988 , BS 5445); 

   - Manualele de instalare ale echipamentului editate de producător.          
Intocmit 

    ing. Ionut Stefanescu  



 

 

 

 
  
 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779,  
office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com   RO 18156097    J22/2875/2005 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

BREVIAR DE CALCUL INSTALAȚII ELECTRICE 

 

1. INSTALAȚIA ELECTRICĂ INTERIOARĂ PENTRU ILUMINAT ȘI PRIZE 

Pentru dimensionarea instalaţiilor electrice de iluminat și priză s-au folosit 

formule de calcul pentru determinarea secţiunii conductoarelor pe baza încălzirii 

maxime admise în regim permanent: 

• pentru circuite monofazate: 

 

 

 

unde cos φ= 0,95 pt. surse fluorescente şi 1 pentru surse incandescente 

• pentru coloane de alimentare trifazate:  

  

unde s-au făcut următoarele notaţii: 

 - nP  reprezintă puterea nominală a circuitului [W]; 

- 
fU reprezintă tensiunea de fază =230 [V]; 

- lU  reprezintă tensiunea de linie =400 [V]; 

- φcos reprezintă factorul de putere; 

- η reprezintă randamentul. 

Condiţia de verificare a secţiunii la condiţia de stabilitate termică la încălzire în 

regim permanent este: 

admc II <  

unde: 

- cI  reprezintă curentul de calcul [A]; 

- admI  reprezintă curentul maxim admisibil pentru care temperatura materialului 

conductor nu depăşeşte valorile admise ale izolaţiei [A]. 

Verificarea căderii de tensiune pe circuit se fac pentru cel mai îndepărtat  loc de 

lampă şi separat pentru cel mai îndepărtat loc de priză prin însumarea căderilor de 
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tensiune aferente coloanelor şi circuitelor care alimentează aparatul respectiv. 

Pe tronsonul pe care nu este îndeplinită condiţia privind căderea de tensiune 

admisă, secţiunile trebuie mărite până când se obţine respectarea condiției, conform 

tabelului. 

Pierderile de tensiune pe circuite şi coloane de iluminat și de prize se pot calcula 

cu următoarele relaţii: 

- circuite monofazate: 

 

 

- coloane trifazate în regim normal de funcţionare: 

 

 

unde: 

- ikP  reprezintă puterea instalată pentru un tronson oarecare k [W]; 

- kl  reprezintă lungimea unui tronson oarecare k [m]; 

- FkS  reprezintă secţiunea conductorului de fază pentru tronsonul k [mm2]; 

- 
fU  reprezintă tensiunea de fază [V]; 

- lU  reprezintă tensiunea de linie [V]; 

- γ  reprezintă conductivitatea materialului conductorului, 57 [m/Wmm2] pentru Cu 

şi 34 [m/Wmm2] pentru Al; 

- 
CC  reprezintă coeficientul de cerere. 

Alegerea întrerupătorului automat diferenţial pentru protecţie la suprasarcină şi 

scurtcircuit a circuitului se face: 

 a) verificând secţiunea circuitului la condiţia de protecţie la suprasarcină: 

admNC III <<  

unde: 

- CI  reprezintă curentul de calcul [A]; 

- NI  reprezintă curentul nominal al aparatului [A]; 

- admI  reprezintă curentul maxim admisibil pentru care temperatura materialului 
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conductor nu depăşeşte valorile admise ale izolaţiei [A]. 

 b) verificând secţiunea circuitului la condiţia de stabilitate termică în regim de 

scurtcircuit: 

NrREM II ×= 5 ; 
5,4

rREM

adm

I
I ≥  

2. STABILIREA NECESITĂȚII PREVEDERII INSTALAȚEI DE PROTECȚIE  

    ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI (s-a efectuat pe baza metodologiei din NP I7/2011) 

Date caracteristice imobil: 

L =24.8 m; l = 18.9 m; H = 8.2 m; Nk = 37,8 

În urma evaluării necesității protecției împotriva trăsnetului (conform anexa 6.9 

din I7/2011) a rezultat nivelul de protecție III (normal). 

Distanța de amorsare (raza sferei fictive conform NFC17-102-2009) R=45 m. 

Înălțimea minimă de montare a PDA-ului este h=3 m. Raza de protecție Rp se 

calculează cu relația de la paragraful 6.3.2.4. din I7/2011: 

( ) ( )LRLhRhRp ∆+∆+−= 22  

Se va alege un dispozitiv cu ∆T = 30 ms.  

Avansul de amorsare ∆T caracteristic fiecarui tip de paratrasnet va permite 

determinarea valorii ∆L: 

∆L = v x ∆T = 30 m  

v = 1m/s - este viteza de propagare a liderului ascendent si descendent 

Pentru acest dispozitiv se va calcula raza de protecţie pentru nivelul şarpantei şi 

la nivelul solului. 

Pentru acoperişul tip şarpantă având înălţimea faţă de sol H1 = 8,20 m şi  

h1 = 3 m fiind înălţimea reală a PDA faţă de suprafaţa şarpantei, raza de protecţie va fi: 

( ) ( ) =∆+∆+−= LRLhRhRp 22 111 62.13 m 

Distanţa maximă a unui colţ al șarpantei faţă de locul de montare al dispozitivului 

de captare va fi 22,16 m. 

Cum 22.16 < Rp rezultă că toate elementele vor fi în raza de protecţie a 

dispozitivului de captare. 
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La nivelul solului, înălţimea reală a PDA fiind h2 = H1 + h1 =11,20 m rezultă raza 

de protecţie a IPT la nivelul solului: 

( ) ( )=∆+∆+−= LRLhRhRp 22 222 66,95 m  

Laturile clădirii la sol, aflate în raza dispozitivului fiind L = 24,8 m şi l = 18.9 m 

mai mici decât Rp2, rezultă că şi la acest nivel este asigurată protecţia normala (de nivel 

III). 

Concluzie: Pentru protejarea clădirii împotriva descărcărilor electrice din 

atmosfera se va monta pe şarpanta acesteia un Prevectron nivel III, protecţie normală, 

cu h = 3 m şi raza de protecţie de 45 m. Dispozitivul de captare va fi montat pe un 

catarg amplasat pe clădire având două coborâri de cupru stanat 30 x 2 mm racordate la 

două prize de pământ tip triunghi. Aceste prize vor fi formate din bare îngropate la 80 

cm de la nivelul solului. La capete aceste bare vor avea electrozi verticali OL Zn Φ21/2”, 

l = 2,5 m. 

Prizele de pământ pentru paratrăsnet vor fi racordate la sistemul general de 

împământare în vederea realizării unui sistem echipotenţial. 

Întocmit, 

ing. Ștefănescu Ionuț  
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3.3 CAIET DE SARCINI INSTALAȚII  

3.3.1 CAIET DE SARCINI – INSTALAȚII ELECTRICE 

 

1. Obiectul lucrării, baza de proiectare 

Prezentul caiet de sarcini tratează lucrările de realizare a instalaţiei electrice 
interioare  aferente lucrării “CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE, COMUNA VALEA 

LUPULUI, JUDEȚUL IAȘI”.  
 

2. Baza de proiectare pentru soluțiile de dimensionare a instalațiilor electrice 

interioare 

Elaborarea documentaţiei s-a realizat pe baza temei de proiectare și a planurilor 
de arhitectură cu respectarea normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în 
vigoare şi care reglementează  proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice în 
construcţii.  

SR HD 21 

(standard pe 

părţi) 

Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune 
nominală până la 450/750 V, inclusiv 

SR HD 22 

(standard pe 

părţi) 

Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune 
nominală până la 450/750 V, inclusiv 

SR HD 193 

S2:2002 

Domenii de tensiuni pentru instalaţiile electrice în construcţii 

SR HD 516 

S2:2002 

+A1:2004+A2:20

09 

Ghid de utilizare a cablurilor de joasă tensiune armonizate 

SR EN 

1838:2003 

Aplicaţii ale iluminatului. Iluminatul de siguranţă 

STAS 2612-87 Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise 
SR ISO 3864-

1:2009 

Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 1: Principii de 
proiectare pentru semne de securitate în locurile de muncă și în 
zonele publice  

STAS 6865-89 Conductoare cu izolaţie de PVC pentru instalaţii electrice fixe 
STAS 7944-79 Bare conductoare de curent. Curenţi maximi admisibili de durată. 

Prescripţii 
STAS 9436 

(standard pe 

părţi) 

Cabluri şi conducte electrice. Clasificarea şi simbolizarea. 

SR EN 50107 Instalaţii de reclame și tuburi luminoase cu descărcare, funcţionând la 
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(standard pe 

părți) 
o tensiune nominală de ieşire , în gol, fără sarcină, cuprinsă între1kV 
şi 10 kV. 

SR EN 50110-

1:2005 

Exploatarea instalaţiilor electrice 

SR EN 

50160:2007 

Caracteristici ale tensiunii în reţele electrice 

SR EN 50164 

(standard pe 

părţi) 

Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). 

SR HD 472 

S1:2002 + 

A1:2002 

Tensiuni nominale ale reţelelor electrice de distribuţie publică de joasă 
tensiune 

SR CEI 60050-

195:2006 + 

A1:2006 

 

Vocabular Electrotehnic Internaţional. Partea 195: Legare la pământ şi 
protecţie împotriva şocurilor electrice 

SR CEI 60050-

826:2006 

Vocabular Electrotehnic Internaţional. Partea 826: Instalaţii electrice 

SR EN 

60065:2003 

+ A1:2006+ 

A11:2009 

Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate 

SR EN 60079 

(standard pe 

părţi) 

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase 
 

SR HD 60364 Instalaţii electrice în construcţii 
SR EN 

60529:1995 + 

A1:2003 

Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 

SR EN 60598 

(standard pe 

părţi) 

Corpuri de iluminat 

SR EN 60898-

1:2004 

+A1:2004+ 

A11:2006 

+A12:2009 

Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la 
supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1: 
Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ 

SR EN 60898-

2:2007 

Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la 
supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 2: 
Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ şi în 
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curent continuu 
SR EN 60904-

3:2008 

Dispozitive fotovoltaice. Partea 3: Principii de măsurare pentru 
dispozitivele fotovoltaice (PV) pentru aplicaţii terestre incluzând 
distribuţia radiaţiei solare standard 

SR EN 60947 

(standard pe 

părţi) 

Aparataj de joasă tensiune 

SR EN 60950 

(standard pe 

părţi) 

Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate 

SR EN 61000 

(standard pe 

părţi) 

Compatibilitate electromagnetică (CEM) 

SR EN 61008-

1:2004+ 

A11:2008 

+A12:2009 

Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie 
încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1:Reguli 
generale . 

SR EN 61009-

1:2004 

+A12:2009+A13:

2009 

Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie 
incorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar.  Partea 
1:Reguli generale 

SR EN 61029 

(standard pe 

părţi) 

 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile 

SR EN 

61140:2002 

+A1:2007 

Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi 
echipamente electrice 

SR CEI 61200-

53:2005 

Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 53: Alegerea şi instalarea 
echipamentelor electrice. Aparataj 

SR CEI 61200-

704:2005 

Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 704: Instalaţii pentru şantier 

 
NORMATIVE, INSTRUCŢIUNI, PRESCRIPŢII TEHNICE 

I.7. - 2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor 
electrice aferente clădirilor 

Legea 

nr.10/1995 

Legea privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 12 din 24 ianuarie 1995. 

Legea 

nr.50/1991 

Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu completările şi modificările ulterioare, publicată în 
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Monitorul Oficial al României, nr.163 din 07 august  1991. 
P118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 

PE107 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice 
PE116 Normativ de încercări şi măsurători la echipamentele şi instalaţiile 

electrice 
C56 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi 

instalaţiilor aferente 
 

3. Soluțiile de asigurare a cerințelor de calitate justificate în memoriu pentru: 

A. Sisteme de iluminat normal / securitate, prize, etc.; 
B. Schema electrică de distribuție; 
C. Sisteme de protecție: 

- la șoc electric; 
- la supratensiuni atmosferice directe sau transmise prin rețea și de 
comutație. 
 

A. Sisteme de iluminat: iluminat normal / securitate 

 Sistemul de iluminat normal interior se realizează folosind corpuri de iluminat cu 
lămpi fluorescente tubulare şi aplice pentru iluminatul exterior. 
 Amplasarea, tipul de montaj (aparent / încastrat) și gradul de protecție a 
corpurilor de iluminat se realizează în funcție de caracteristicile încăperilor în care sunt 
instalate, de exemplu: 

-  grad minim de protecție IP65: în băi, exterior, centrala termica, etc.; 
-  grad minim de protecție IP20: in restul incaperilor. 

 Alimentarea corpurilor de iluminat se realizează din tablourile electrice de 
distribuție, cu conductor electric FY 1,5 mmp pozat în tub de protecție, montat îngropat. 
Conductorii vor fi traşi prin tuburi ignifuge de protecţie tip PVC. 
 Comanda iluminatului se va realiza cu întrerupătoare montate numai pe 
conductoarele de fază şi care vor avea un curent nominal In=10A. 

Înălţimea de montaj a întrerupătoarelor va fi stabilită de comun acord cu 
beneficiarul în limitele 0,6 m şi 1,5 m de la pardoseală conform Normativului I7/2011. 

Corpurile de iluminat sunt prezentate în proiect cu caracter de recomandare.  
De comun acord cu beneficiarul se pot monta corpuri de iluminat de orice tip, cu 

condiţia încadrării în limitele de încărcare a circuitelor prevăzute în proiect și 
respectarea gradului de protecție specificat.  

În conformitate cu reglementările specifice referitoare la proiectarea și 
executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, precum și NP I7/2011 – art. 7.23, 
SR EN 1838 și SR 12294,  iluminatul de siguranță este prevăzut astfel: 

- iluminat pentru continuarea lucrului; 
 - iluminat de securitate pentru evacuarea din clădire; 
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- iluminat de securitate pentru interventie in zonele de risc - centrala termica; 
- iluminat de securitate impotriva panicii. 
Corpurile de iluminat   pentru evacuare sunt amplasate astfel încât să se asigure 

un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la 
proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) pe traseul de urmat 
în caz de pericol, lângă fiecare uşă de ieşire şi în locurile unde este necesar să fie 
semnalizat un pericol potenţial sau amplasamentul unui echipament de siguranţă. 

De-a lungul căilor de evacuare, distanţa dintre corpurile de iluminat pentru 
evacuare este de maxim 15 metri. 

S-au folosit corpuri de iluminat cu baterie acumulatoare locală (blocuri 
autonome), care asigura o funcționare de minim 1h după căderea sursei de baza. 
Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate pentru evacuare se va face de pe 
circuitele comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal (conform NP I7/2011 
– art. 7.23.12.1). 

În funcție de destinația fiecărui spațiu s-a prevăzut un număr adecvat de prize, 
alimentate din tablourile electrice de distribuție pe circuite diferite, în limitele de 
încărcare a acestora. 

Circuitele de prize se vor realiza cu conductoare izolate tip FY 2,5mmp, în tuburi 
de protecție, montate îngropat. 

 
B. Schema electrica de distribuție 

Schema instalaţiei electrice interioare este de tip TN – S . 

Distribuţia interioară se va realiza din TEG - ul (tabloul electric general), amplasat 
la parterul imobilului, care va alimenta tablourile electrice secundare (de nivel), tabloul  
electric aferent adăpostului civil și tabloul electric din centrala termica.  

Coloanele electrice de alimentare a tablourilor se realizează cu cabluri de  
energie electrica Cyy-F, montate îngropat in tencuială. 
 

C. Sisteme de protecție 

 Protecția la soc electric a circuitelor electrice este realizată cu întrerupătoare 
automate. 
 Pe circuitele de priză și iluminat s-au prevăzut întrerupătoare automate cu 
dispozitiv de protecție la curent diferențială de mare sensibilitate, I∆ = 30mA. 
 Conform Normativului I7-2011, este necesară protecția la supratensiuni 
atmosferice directe. 
 Pe baza metodologiei de stabilire a necesității prevederii unei IPT și alegerea 
nivelului de protecție, se va realiza o instalație de protecție împotriva trăsnetului de nivel 
III (normal). 

În faza de execuţie se va realiza priza de fundaţie conform prevederilor NP 
I7/2011. 
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Această priză va fi folosită ca priză unică şi ca urmare, la verificare, la faza 
determinată prevăzută  în Programul de control a calităţii lucrărilor executate pe şantier, 
va trebui să aibă rezistenţa de max. 1 Ohm,  în caz contrar se va dimensiona şi o priză 
suplimentară. Aceasta se va amplasa la minim 1 m de fundaţia clădirii. 

La această priză se va lega prin piese de separaţie conductoarele de legătura a 
IPTI si IPTE: 

- bara principală de echipotentializare; 
- coborârile instalaţiei de paratrăsnet. 
Instalația de protecției împotriva trăsnetului interioară (IPTI) se compune din: 
- borna principală de legare la pământ, prevăzută la nivelul tabloului general, la 

care se vor lega toate părțile conductoare accesibile ale instalațiilor și a conductorului 
de protecție (PE); 

- conductoare de protecție (PE); 
- conductoare pentru legătura de echipotențializare; 
- conductoare de ramificații; 
Instalația de protecție împotriva trăsnetului exterioară  (IPTE) se compune din: 
- PDA corespunzător nivelului de protecţie III; 
- coborârile instalaţiei de paratrăsnet, din cupru stanat 30x2 mm; 
- piese de separație. 

 
4. Cerințele esențiale de calitate ale instalației electrice, în conformitate cu 

Legea 10/1995: 

Lucrările prevăzute a fi executate precum si materialele utilizate la realizarea 
instalațiilor din prezentul proiect vor fi de cea mai buna calitate, astfel încât in final 
acestea sa asigure performantele din proiect, necesare bunei funcționări a instalațiilor 
electrice. 

In scopul realizării integrale a instalațiilor electrice și a obținerii funcționalității 
maxime în condiții de siguranță a acestora se vor utiliza toate materialele și manopera 
necesară, fie că sunt sau nu indicate explicit în prezentul caiet de sarcini. 

Inginerul supraveghetor al instalațiilor electrice va putea refuza lucrări și 
materiale care, după opinia sa nu satisfac cerințele proiectului. 

Se vor verifica spațiile necesare instalațiilor electrice, astfel încât sa se asigure 
posibilitatea montării materialelor și echipamentelor prevăzute pentru a fi montate în 
spațiile respective. Pentru orice nepotrivire se va apela la proiectantul de specialitate 
pentru a da soluțiile de modificare cele mai bune. 

Toate materialele utilizate la execuția instalațiilor electrice vor fi supuse aprobării 
inginerului supraveghetor și proiectantului, împreună cu toate informațiile tehnico - 
economice privitoare la acestea. 
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Materialele sau echipamentele propuse, altele decât cele prevăzute expres în 
proiect, vor trebui sa se încadreze în spațiile disponibile și să realizeze aceleași 
performanțe cu cele stabilite de proiectant. 

Aprobările pentru înlocuirea unor materiale sau echipamente se vor da de către 
proiectant numai după primirea tuturor datelor tehnico – economice solicitate de 
inginerul supraveghetor. 

Prin proiectare au fost respectate şi realizate cerinţele esențiale de calitate 
conform Legii 10/95 actualizata la data de 12/05/2007 şi Normativului C56-2002 pentru 
verificarea calităţii lucrărilor şi instalaţiilor aferente, astfel încât instalaţiile electrice 
proiectate să realizeze şi să menţină pe toată durata de utilizare următoarele cerinţe: 

a) rezistenta mecanica și stabilitate; 
Circuitele electrice se realizează cu cabluri cu conductoare de cupru pozate în 

tuburi de protecţie ignifuge tip COPEX metalic, precum şi pe confecţii metalice zincate 
fixate de console. 

Aparatele electrice şi corpurile de iluminat sunt de tip omologat. 
Distanţele de prindere ale podurilor de cabluri vor respecta prevederile 

normativelor astfel încât să fie eliminate deformările de orice natură. 
Punctele de fixare vor fi astfel alese încât podurile de cabluri să nu sufere 

modificări de poziţie. 
Se va verifica lipsa deteriorărilor materialelor şi aparatelor de orice fel. 
Se vor respecta prevederile Normativului I7-11. 
 
b) securitate la incendiu; 
Instalaţia electrică se va adapta la gradul de rezistenţă la foc a elementelor de 

construcţie, astfel ca să fie eliminat riscul de producere a unui incendiu din cauza 
instalaţiilor electrice. 

Circuitele sunt prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină şi vor fi trase 
prin tuburi de protecţie ignifuge tip PVC, montate îngropat în perete. Circuitele de prize 
și iluminat se vor echipa cu întrerupătoare automate cuplate cu dispozitive de protecţie 
diferenţială de mare sensibilitate, I∆ = 30 mA, care realizează protecţia la scurtcircuit şi 
protecţia împotriva curenţilor reziduali de defect (DDR). 

Se respectă prevederile Normativului P 118/1999 – Normativ de siguranţă la foc 
a construcţiilor şi ale art. 4.2.2 din normativului NP- I7/2011. 

 
c) igiena, sănătate si mediu; 
Instalaţiile au fost proiectate în aşa fel încât să permită o curăţire şi întreţinere 

uşoară a acestora. De asemenea au fost prevăzute la intrarea în tablouri descărcătoare 
pentru protecția contra supratensiunilor atmosferice şi de comutaţie care pot dăuna 
sănătăţii oamenilor. 
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Nivelele de iluminare au fost alese conform normelor în vigoare astfel încât să nu 
producă oboseală vizuală, să producă efect de orbire sau să apară diferenţe mari în 
gradul de uniformitate a iluminării în încăperi şi la pe planul util. 

Pentru evitarea perturbaţiilor electromagnetice în zonele cu trasee comune s-au 
luat măsuri de separare a circuitelor de curenţi slabi de circuitele de curenţi tari. 

d) siguranța în exploatare; 
Instalaţia electrică este astfel proiectată şi se va realiza astfel încât să asigure 

protecţia 
utilizatorului împotriva şocurilor electrice prin contact direct sau indirect. 

Se vor alege gradele de protecţie pentru aparate şi corpuri de iluminat în 
conformitate cu prevederile Normativului I7-11. 

Elementele instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune dar care 
pot intra sub tensiune în mod accidental sunt legate la instalaţia de legare la pământ. 

Instalaţiile electrice sunt prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi protecţie la 
suprasarcină, prin întreruptoare automate şi relee termice. 

e) protecție împotriva zgomotului; 
Această cerinţă se realizează prin alegerea unor aparate cu nivel de zgomot 

redus şi care să respecte parametrii nominali prevăzuţi în normele interne de fabricaţie. 
f) economie de energie și izolare termică. 
Asigurarea unor consumuri minime de energie a fost realizată prin stabilirea unor 

căderi minime de tensiune în instalaţiile de forţă şi lumină conf. Normativ I7-11 prin 
stabilirea secţiunilor necesare ale cablurilor electrice. 

Materialele electrice (conductoare, cabluri, aparate, echipamente, receptoare) 
trebuie sa aibă caracteristici tehnice ale căror performanțe să conducă la îndeplinirea 
cerinţelor esenţiale de calitate, conform Legii 10/95 a calităţii în construcţii și certificarea 
de conformitate a calităţii potrivit prevederilor regulamentului privind certificarea de 
conformitate a calităţii produselor în construcţii aprobat cu HG nr.766/97 şi să  aibă 
marcajul CE sau să fie agrementate tehnic. 

 
5. Documente ce se cer executantului 

La începerea şi pe timpul execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice interioare și 
exterioare, executantul va pune la dispoziţia organelor de control şi/sau beneficiarului 
următoarele documente: 

- capacitatea și atestatele personalului calificat pentru execuţia, testarea 
lucrărilor de instalaţii electrice; 

- lista cu dotările tehnice pentru executarea lucrărilor, testarea lucrărilor 
executate şi echipamentele necesare pentru protecţia muncii, necesare pe timpul 
execuţiei; 

- certificate de calitate pentru materiale și buletine de încercări şi analize, daca 
este cazul; 
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- specificaţiile tehnice ale aparatelor şi echipamentelor electrice utilizate; 
- procese verbale pentru lucrări ascunse (coloane și racorduri exterioare, prize 

de protecţie împotriva electrocutărilor şi trăsnetului, etc). 
- procesele verbale și instructajele pe care executantul le-a întocmit, pentru 

respectarea măsurilor de protecţia muncii și apărării împotriva incendiilor, în special 
cele aferente instalaţiilor electrice. 

La terminarea lucrărilor executantul va preda beneficiarului: 
- proiectul de execuţie, cu modificările intervenite în cursul execuţiei, necesar 

pentru întocmirea de către acesta a cărţii tehnice a construcţiei; 
- buletinele de încercare şi verificare a instalaţiilor şi în special a celor de 

protecţie împotriva electrocutărilor şi trăsnetului, inclusiv a circuitelor; 
- rezultatul probei de 72 ore, pentru ansamblul instalaţiei; 
- observaţii şi constatări pe parcursul lucrărilor de execuţie, care pot constitui 

repere în activitatea de exploatare a beneficiarului; 
- documentaţiile tehnice (planuri, scheme, specificaţii, etc. ale aparatelor, 

echipamentelor, tablourilor electrice, etc.), care au fost montate, inclusiv instrucţiunile 
de montaj și utilizare, care au fost primite de furnizorii acestora; 

- certificate de garanţie ale materialelor şi echipamentelor introduse în instalaţiile 
executate. 

 
6. Materiale și echipamente 

6.1. Tablouri electrice 
Ansamblurile tablourilor electrice vor îndeplini condiţiile tehnice din norma 

IEC/EN 60439-1. 
Tablourile electrice prevăzute în cadrul documentaţiei vor îndeplini condiţiile 

minimale generale de exigenţă: 
- tensiunea nominală -1 kV 
- protecţie climatică - N 
- protecţie mecanică IP 40, IP 54 (funcție de locul de amplasare – IP 40 pe hol 

parter şi etaj şi IP 54 tabloul din spatiul tehnic) 
- ambient local (-15°C...+40°C) 
- montaj aparent, conform specificaţiei din proiect 
- acces frontal 
Carcasa tablourilor trebuie să fie executată din materiale incombustibile C0 sau 

greu combustibile C1 şi C2. 
Construcţia tablourilor va permite racordarea cablurilor şi tuburilor de protecţie în 

zonele de acces (panoul), prin asigurarea de presetupe corespunzătoare și spaţiu 
suficient în interior pentru desfăşurarea conductoarelor. 

Conductoarele interioare nu trebuie sa fie supuse la solicitări în exploatare 
(deschidere uşi acces, desfacere panouri protecţie). 
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Tablourile electrice trebuie să fie astfel construite încât sa respecte schema 
electrică şi gradul de protecţie al instalaţiei. 

Tablourile vor fi prevăzute cu uşă frontală, asigurată cu sistem special de 
încuiere, care să permită numai accesul personalului specializat. 

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru. 
Borna de racordare a conductorului NEUTRU trebuie sa fie montată lângă 

bornele fazelor asociate ale circuitului respectiv, şi marcată prin semnul de protecţie. 
Tablourile electrice vor fi prevăzute cu întrerupătoare generale a căror poziţie de 

conectare - deconectare va fi vizibilă. 
În interiorul tabloului, aparatele cu funcţiuni sau tensiuni diferite, se vor grupa 

vizibil și marca în consecinţă. 
Aparatele, conectorii și conductoarele din interiorul tablourilor vor fi astfel 

instalate şi 
etichetate încât sa fie uşor accesibile și de identificat, pentru manevre, verificări și 
intervenţii. 

Componente auxiliare 

Tablourile electrice vor fi însoţite în mod obligatoriu de: 
- dispozitive auxiliare de manevră; 
- elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transportă separat, 

pentru a fi montate la faţa locului; 
- piese de rezerva a căror frecvenţă de înlocuire reclamă acest lucru; 
- date tehnice despre aparatajul de măsura, comanda și automatizare din 

componenta tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizori acestora; 
- cartea tehnică a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare și 

desfăşurate, buletinele de încercare, certificatele de calitate, şi elementele de 
identificare a tabloului (denumire, furnizor, data fabricaţiei, etc.). 

 
6.2. Cabluri electrice 
Alegerea materialelor se va face în funcţie de prevederile proiectului și vor 

corespunde secţiunilor din schemele electrice. 
Cablurile și conductoarele electrice vor corespunde condiţiilor de încărcare 

termică a circuitelor în care sunt instalate și de scurtcircuit al reţelei. 
Conductoarele de legătura se vor alege astfel încât sa aibă tensiunea de izolaţie 

corespunzătoare, sa fie rezistente la solicitările datorita efectului termic și 
electrodinamic al curentului de scurtcircuit la locul de montare. 

Secţiunea conductorului de nul de lucru, în cazul circuitelor monofazate de 
iluminat introduse în tuburi de protecţie va fi egală cu aceea a conductorului de fază. 

Conductoarele electrice se vor monta cu respectarea strictă a codului culorilor și 
anume: 

- verde - galben pentru conductor de protecţie (PE și PEN) 
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- albastru, pentru conductorul NEUTRU 
- roşu, negru, maro, pentru conductele de faza (L1,L2, L3) 
Conductorul NEUTRU, va avea aceiaşi secţiune cu cel de faza în circuitele 

monofazate. Pentru instalaţia de iluminat, forţă şi comandă, se utilizează cabluri de 
cupru, rezistente la propagarea flăcării. 

Rigiditatea dielectrică a cablurilor caracterizează nivelul de izolaţie la 
supratensiuni şi are valorile indicate în standardele şi normele interne de produs, funcţie 
de tensiunea cea mai ridicată a reţelei. În cazul de faţă această tensiune se consideră 
de maxim 1 kV. 

Secţiunea cablurilor va fi în conformitate cu prevederile proiectului, cu 
respectarea condiţiilor de verificare la căderea de tensiune şi încărcarea termică. 

 
6.3. Aparate locale 
Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza numai aparate şi materiale 

omologate. Fiecare aparat trebuie sa fie prevăzut cu o plăcuță indicatoare care sa 
cuprindă datele sale tehnice. 

Aparatele electrice individuale care se instalează în teren, conform proiectului 
(întrerupătoare, butoane de comandî, prize, corpuri de iluminat, etc.) vor fi însoţite în 
cazul celor de faţă, de certificat de calitate și după caz de garanţie. 

Se vor verifica la fiecare aparat tensiunea nominală și ceilalţi parametri prevăzuţi 
în mod expres în proiect şi în mod special gradul de protecţie. 

Se vor utiliza ca material de protecţie, de izolare sau pentru suporturi, materiale 
necombustibile sau greu combustibile, încadrarea acestora în aceste categorii 
stabilindu-se pe baza prescripţiilor specifice în vigoare. 

Aparatele vor corespunde condiţiilor de încercare termică a circuitelor în care 
sunt instalate şi de scurtcircuit al reţelei interioare. 

 
6.4. Lămpi şi corpuri de iluminat 
Lămpile utilizate sunt preponderent de tip fluorescent (FIPAD / FIRI funcţie de 

destinaţia încăperii). 
Lămpile fluorescente trebuie sa asigure următoarele condiţii minimale: 
- tensiunea de alimentare 230V 
- frecvența 50 Hz 
Corpuri cu lămpi fluorescente, fără/cu dispersor din policarbonat sau grătar 

lamelar: 
- carcasa corpului de iluminat – tablă subţire din oţel, emailată la cald; 
- izolaţie şi protecţie mecanică corespunzătoare locului de montaj (interior sau 

exterior, 
prezenţă umiditate, etc. ) 
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- legături electrice cu conectori ( patru conectori pentru fază şi neutru ) şi borna 
PE  

- sa permită racordarea conductoarelor cu secţiunea de maxim 2,5 mmp 
- dispersor conform prevederilor proiectului. 
  
6.5. Întrerupătoare și comutatoare 
Întrerupătoarele şi comutatoarele vor avea următoarele caracteristici minimale: 
- curent și tensiune - conform prevederi proiect, dar nu sub 10A, 250V. 
- protecţie mecanică - IP31 la interior 
- dispozitiv cu arc atenuator pe fiecare pol. 
- capacitate de rupere corespunzătoare curentului de circuit din reţea 
- etanşe, cu capac de protecţie în cazul celor montate în zone cu risc de stropire 
 

6.6. Prize de energie 
Prizele vor fi simple şi duble, monofazate în construcţie normală şi etanşă, In = 

16A, Un = 250V, montaj ST şi vor fi prevăzute cu contact de protecţie. 
 
6.7. Țevi de protecţie 
Se vor utiliza tuburi de protecţie ignifuge tip COPEX metalic conform proiectului. 
Acestea vor fi păstrate uscate și vor fi asigurate împotriva pătrunderii corpurilor 

străine în interiorul lor. 
 

7. Condiţii de livrare, transport, manipulare, depozitare 
Transportul şi depozitarea materialelor se va efectua în condiţii care sa asigure 

integritatea și funcţionalitatea lor, luându-se măsuri pentru a nu se deteriora şi a 
pătrunde apa în ambalaje. 

Echipamentele și tablourile electrice trebuie sa fie prevăzute cu o plăcuță 
indicatoare pe care se marchează vizibil cel puţin următoarele date: 

- marca de fabrica a întreprinderii producătoare; 
- modul de identificare al tabloului (tip, denumire); 
- seria și data fabricaţiei; 
- tensiunea, frecventa, curentul nominal; 
Ambalarea se face individual în folie de polietilenă. 
Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu etichete care să conţină următoarele date: 
- marca de fabrica a întreprinderii furnizoare, 
- date de identificare (tip, denumire). 
- semnul avertizor pentru produse fragile. 
Manipularea se face cu grijă, evitându-se loviturile şi zdruncinăturile. 
Depozitarea echipamentelor, aparatelor și tablourilor electrice se va face în locuri 

lipsite de agenţi corozivi, respectând instrucţiunile de utilizare. Astfel depozitarea se va 
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face în încăperi cu atmosferă neutră, la o temperatură cuprinsă între 0 şi +40oC şi 
umiditate relativă a aerului de max. 80% la +20°C. 

Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, închişi la exterior, cu lungimea pe cât 
posibil apropiate celor necesare la instalare. La transport şi manipulare se va evita 
deteriorarea cablurilor pe tamburi. 

8. Condiţii de execuţie 
Tehnologie de realizare 

La amplasarea instalaţiilor electrice se va urmări: 
- evitarea amplasării în zone în care integritatea lor ar putea fi periclitată sau 

acestea să pericliteze existenta altor instalaţii sau procese; 
- sa se asigure acces facil în exploatare, pentru verificări reparaţii, intervenţii. 
 
Instalaţii electrice aferente construcţiilor 
Distanțele minime de apropiere și traversare între elementele de instalaţii 

electrice și alte instalaţii și construcţii sunt cele reglementate de Normativele NTE 
007/08/00 şi I7/2011. În cazul nerespectării acestor distanțe, din motive obiective, se 
vor lua măsuri suplimentare de protecţie. 

Se va evita amplasarea instalaţiilor electrice pe acelaşi traseu cu alte instalaţii 
care ar  pune în pericol coexistența, conducând la daune materiale sau consecinţe mai 
grave. 

Legăturile electrice ale conductoarelor, între ele sau la aparate, se executa prin 
metode și mijloace care sa asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistența de 
trecere minimă, sigure în timp și uşor de verificat. 

Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductoarele de cupru se face prin 
răsucire și matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule speciale și accesorii 
corespunzătoare. 

Legăturile conductoarelor de protecţie se execută de preferinţă prin sudare sau 
lipire, şi în mod izolat prin contacte prin şuruburi și şaibe stelate alămite și bine curăţate. 

Conexiunile între conductoarele din platbandă, în cazul legăturilor la pământ, se 
execută cu minim doua şuruburi M8 sau M10, iar suprafaţa de contact va fi de cel puţin 
10 cmp. În cazul sudurilor, se va realiza un cordon de sudura de minimum 10cm, 
realizat pe 3 laturi. 

Se va evita amplasarea elementelor instalaţiilor electrice (tuburi, conductoare, 
etc.) în structura de rezistenţă a construcţiilor, excepție făcând  situaţiile prevăzute în 
proiect, unde s-au luat măsurile corespunzătoare de înglobare a instalaţiilor electrice. 

Se interzice spargerea de şanţuri, goluri, etc., în elementele de beton, daca nu 
este prevăzut în proiect în vederea amplasării instalaţiei electrice, afectând structura de 
rezistență a construcţiei. 
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Aparatele și echipamentele electrice care degaja căldura în serviciu normal de 
funcţionare se amplasează la o distanţă de cel puţin 150 mm pe orizontală şi 300 mm 
pe verticală, faţă de elemente combustibile (cuptor electric, plită electrică, etc). 

Aparatele și echipamentele locale, se vor amplasa în locuri vizibile şi ferite de 
posibilitatea loviturilor mecanice şi acţiunii agenţilor corozivi. 

 
9. Toleranțe, limite admisibile, condiţii de calitate 

La alegerea materialelor și aparatelor aferente instalaţiilor electrice se vor avea 
in vedere: 

- cerinţele de calitate 
- posibilităţile de aprovizionare cu materiale de cea mai buna calitate, cu 

performanţe optime şi fiabilitate ridicată. 
Toate materialele, aparatele şi echipamentele electrice utilizate vor fi omologate, 

vor prezenta agrement tehnic, conform prevederilor legii 10/1995, privind calitatea în 
construcţii. 

La alegerea materialelor și aparatelor electrice se va avea în vedere încadrarea 
acestora în limitele admisibile ale parametrilor electrotehnici, de mediu și protecţie. 

Parametrii de funcţionare: 

- tensiunea nominală și nivelul de izolaţie corespunzătoare cerinţelor din 
specificaţia proiectului; 

- curentul nominal sau de calcul sa fie încadrat în limita maximă de 0,8 din 
curentul maxim admisibil al aparatelor și materialelor din circuitele electrice. 

- puterea nominală sa fie în concordanță cu receptoarele din circuitele prevăzute 
în proiect; 

- factorul de putere al receptoarelor electrice, şi în special corpuri de iluminat, să 
se situeze pe cât posibil spre valoarea de 0,92. 

Se vor respecta condiţiile de calitate şi toleranţă stabilite de normativele: 
- I7/2011, pentru ansamblul instalaţiilor electrice interioare; 
- NTE 007/08/00, pentru cablurile electrice; 
De asemenea materialele și aparatele electrice trebuie sa corespundă din punct 

de vedere calitativ, standardelor de produs, care stau la baza execuţiei acestora de 
către furnizori. 

 
    10. Verificarea şi recepţia lucrărilor 
10.1 Domeniul de aplicare 

Instalaţiile electrice se dau în exploatare numai după ce s-au executat lucrările 
principale de organizare şi exploatare şi anume: 

- încadrarea cu personal tehnic corespunzător, instruit asupra atribuţiilor ce-i 
revin şi dotat cu echipamentul şi aparatura necesară exploatării; 
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- întocmirea şi distribuirea sau afişarea instrucţiunilor de exploatare la locurile de 
muncă în care complexitatea operaţiilor de executat le pretind; 

- asigurarea documentaţiei tehnice a instalaţiilor (schemele electrice de principiu 
şi de montaj , jurnalele de cabluri ) care să conţină realitatea execuţiei; 

- asigurarea unui stoc de rezervă minimal de aparataj corespunzător specificului 
şi importanţei instalaţiilor respective. Punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 
instalaţiilor se face în conformitate cu precizările din regulamentul de exploatare tehnică 
a instalaţiilor electrice din întreprinderi industriale și similare. 

Verificările, încercările şi probele premergătoare dării în funcţiune se face după 
cum urmează: 

- în timpul şi la terminarea montajului se fac probe mecanice şi electrice, aceste 
probe intră în volumul lucrărilor de construcţii –montaj; 

- în timpul perioadelor de punere în funcţiune şi de exploatare de probă se face 
rodajul în ansamblu şi probe tehnologice; 

- la începutul perioadei de exploatare continuă se verifică principalii indicatori 
tehnico-economici la nivelul proiectului prin probe de garanţie. 

Înainte de începerea fiecărei probe se vor verifica condiţiile tehnice şi 
organizatorice, astfel încât să fie exclusă posibilitatea defectării instalaţiilor sau 
accidentării personalului de deservire. 
10.2. Verificări, încercări şi probe în timpul şi după terminarea montajului 

Scopul acestor operaţii este de a se constata calitatea montajului şi de a se lua 
măsurile necesare înlăturării eventualelor diferenţe, precum şi de a se stabili, în 
conformitate cu nomenclatorul de probe, că lucrările de montaj sunt terminate şi corect 
executate, putându-se trece la recepţia provizorie a instalaţiilor. 

Probele se fac de către societatea de construcţii - montaj, se verifică materialele 
şi echipamentele care vor fi folosite la executarea instalaţiei şi anume: 

- pe baza certificatelor de calitate emisă de furnizor sau prin verificări şi probe în 
laboratoarele de specialitate; 

- conform prevederilor contactelor de livrare, pe baza certificatelor de garanţie 
emise de furnizor. 

Materialele şi echipamentele care nu corespund calitativ prevederilor contractelor 
sau normelor legale vor fi respinse şi nu se vor introduce în lucrările respective. 

În timpul şi la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj se vor face verificările, 
încercările şi probele corectitudinii şi calităţii execuţiei în conformitate cu normele 
tehnice în vigoare pentru categoria de instalaţie respectivă. 

Beneficiarul va asigura, dacă este necesar, personal calificat propriu pentru 
efectuarea probelor, coordonarea şi răspunderea executării acestor probe revin integral, 
după caz, executantului sau furnizorului. 

După terminarea de către executant a lucrărilor de construcţii-montaj, inclusiv a 
încercărilor, verificărilor şi probelor menţionate mai sus, se face recepţia provizorie a 
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lucrărilor cu condiţia asigurării utilităţii necesare perioadei următoare de rodaj în 
ansamblu şi de probe tehnologice. În acest scop beneficiarul va urmări şi convoca din 
timp comisia de recepţie şi punere în funcţiune. În ordinul de numire a acestei comisii se 
vor preciza sarcinile pe care le are în legătură cu punerea în funcţiune. Sarcina tehnică 
de bază a acestei comisii este de a stabili dacă instalaţia poate trece la perioada 
următoare de punere în funcţiune şi exploatare de probă în condiţii de securitate 
deplină, atât pentru instalaţia respectivă cât şi pentru cele la care se racordează. 

La recepţia provizorie executanţii şi furnizorii vor trebui să probeze prin 
documente tehnice legale calitatea corespunzătoare a bazei materiale introduse în 
lucrări şi execuţia tuturor lucrărilor ascunse precum şi rezultatele probelor prevăzute a 
se executa înainte, în timpul şi la terminarea lucrărilor. 

Dacă instalaţiile au fost admise la recepţie şi lucrările de construcţii montaj sunt 
terminate se va încheia un act unic de recepţie cu constructorul şi cu montorul, 
precizându-se obligaţiile şi răspunderile fiecăruia. 

Prin recepţionarea provizorie a lucrărilor de construcţii-montaj executanţii rămân 
numai cu obligaţiile eventualelor completări şi remedieri stabilite prin procesul verbal de 
recepţie provizorie sau ivite ulterior ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu 
răspunderea realizării probelor de garanţie. 
10.3 Verificări, încercări şi probe în perioada de punere în funcţiune şi exploatare 
de  probă 

Scopul acestor operaţii este de a verifica şi regla funcţionarea în ansamblu a 
instalaţiei în vederea atingerii regimului normal de lucru proiectat pentru a se trece la 
proba tehnologică complexă de 72 ore, precum şi pentru a se executa completările care 
reclamau ca instalaţia să fie în funcţiune. 

Trecerea la perioada de punere în funcţiune şi exploatare de probă a întregii 
instalaţii se face pe baza concluziilor comisiei de recepţie şi de punere în funcţiune şi 
împreună cu executantul furnizorul şi beneficiarul stabilesc schema şi nominalizarea 
exactă a probelor şi întocmeşte programul desfăşurării lor. Executarea probelor se face 
de către beneficiar cu asistenţa tehnică a proiectantului , executantului şi furnizorului în 
conformitate cu prevederile din proiecte, contracte sau acte normative. 

Responsabilitatea manevrelor şi respectării NPM revine personalului de 
exploatare care va lua măsurile necesare (delimitarea şi îngrădirea spaţiilor periculoase, 
interzicerea personalului neautorizat în aceste spaţii, afişarea plăcilor avertizoare, 
asigurarea respectării NPM specifice locului de muncă , etc.) 

În urma efectuării probei finale se încheie procesul verbal de punere în funcţiune 
semnat de membrii comisiei. Cu punerea în funcţiune poate începe activitatea de 
exploatare. 
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10.4. Verificări, încercări şi probe în perioada de garanţie 
Probele de garanţie constau din buna funcţionare a instalaţiei pe toată perioada 

de garanţie. 
Dacă apar defecţiuni şi neîncadrări în parametrii în perioada de garanţie 

beneficiarul are dreptul să ceară remedierea defecţiunilor, daune de la furnizor sau 
respingerea furniturii. 

Dacă perioada de garanţie se termină fără probleme, se efectuează recepţia 
contractuală a instalaţiei , încheindu-se un proces verbal prin care se confirmă că 
furnizorii şi executanţii şi-au îndeplinit cantitativ şi calitativ obligaţiile contractuale. 

 
        Întocmit, 

ing. Ștefănescu Ionuț  
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6.3.1 PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ŞANTIER 
INSTALAŢII ELECTRICE 

 
Denumirea obiectivului de investitii:  CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE  

Amplasamentul: SAT VALEA LUPULUI, COM. VALEA LUPULUI, JUD. IAȘI, 
Beneficiarul investitiei:  COMUNA VALEA LUPULUI 

Elaboratorul proiectului:  S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L.   

Proiect nr.: 767/2014 

 

Conform legii nr.10 din 1995 fazele de executie determinante stabilite de proiectant pentru 
executia lucrarilor sunt urmatoarele: 

Nr. 

Crt. 

Denumirea lucrării care se verifică, 

recepţionează sau controlează şi pentru care 

se întocmesc documente 

Document 

Cod formular 

Respons

a-bilitate 

Ritmi- 

citate 

1 Predarea/primirea frontului de lucru    

2 Trasarea lucrărilor   x 

3 Verificarea calităţii materialelor puse în operă 

La verificare se vor prezenta:  

- Certificate de calitate pt. prefabricate, materiale şi 

alte elemente aduse la obiect; 

P.V.R. B+E 

 

E 

x 

4 Verificarea calităţii tuturor operaţiilor ce devin  

ascunse (tuburi, cable) 

P.V.L.A 

 

B+E+P x 

5 Verificare echipamentelor electrice P.V.R. B+E  

6 Verificarea funcţionării instalaţiei P.V.R. B+E 0 

7 FAZA DETERMINANTĂ - Verificarea instalaţiei  

de legare la pământ (valoarea rezistenţei de 

dispersie)  

P.V.R B+E+P+I 0 

 

8 Recepţia finală P.V.R B+E+P+I 0 

x    -   ori de câte ori este cazul 
o    -    o singură dată la finele lucrării 
Beneficiar: Constructor: Proiectant: ISC 

………………….. …………………. S.C.TOPOGEOTEHNICS S.R.L. …………………. 
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INSTALATII SANITARE 
 

H0 Plan coordonator retele exterioare 
S01 Instalatii sanitare interioare – Apa rece/apa calda. Plan Demisol 
S02 Instalatii sanitare interioare – Apa rece/apa calda. Plan Parter 
S03 Instalatii sanitare interioare – Apa rece/apa calda. Plan Etaj 
S04 Instalatii sanitare interioare – Apa rece/apa calda. Schema 

coloanelor 
S05 Instalatii sanitare interioare – Canalizare menajera. Plan Demisol 
S06 Instalatii sanitare interioare – Canalizare menajera. Plan Parter 
S07 Instalatii sanitare interioare – Canalizare menajera. Plan Etaj 
S08 Instalatii sanitare interioare – Canalizare menajera. Schema 

coloanelor 
S09 Detaliu separator de hidrocarburi 8 l/s 
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2.2.3.2 MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII SANITARE 
 

DATE GENERALE 
Prezenta documentaţie are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi a condițiilor de 

realizare a instalaţiei sanitare pentru „CONSTRUIRE SEDIU PRIMǍRIE”, Comuna 
VALEA LUPULUI Judeţul IAŞI şi stabileşte soluţii tehnice pentru executarea acestora. 

Dotarea cu armături şi obiecte sanitare s-a realizat în conformitate cu prevederile 
temei de proiectare şi a Normativul I9. 

Pentru preluarea apelor de pe pardoseală în zonele unde există riscul unor 
scăpări de apă s-au prevăzut sifoane de pardoseală (încăperile grupurilor sanitare, 
centrala termică). 

La alegerea soluţiilor tehnice s-a ţinut cont de caracteristicile construcţiei, de 
destinaţia construcţiei şi a încăperilor şi de condiţiile de mediu. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.10 / 1995, modificată prin Legea nr. 
177/2015, privind calitatea în construcţii  proiectarea şi executarea lucrărilor de realizare 
a instalaţiilor electrice se va face cu respectarea cerințelor esențiale: 

a) rezistență mecanică și stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igienă, sănătate și mediu; 
d) siguranța în exploatare; 
e) protecție împotriva zgomotului; 
f) economie de energie și izolare termică. 
Executantul, de comun acord cu beneficiarul, va monta numai echipamente care 

îndeplinesc aceleaşi funcţiuni şi au aceleaşi caracteristici tehnice cu cele indicate în 
proiect, sunt omologate şi agrementate tehnic conform Legii 10/1995, modificată prin 
Legea nr.177/2015, privind calitatea în construcţii şi care au marcajul C.E. 

 

SOLUŢII PROPUSE 
 1.Branșament apa potabilă. 

Debitul de calcul pentru verificarea dimensiunii conductei de branşament s-a 
determinat conform STAS 1478, funcţie de suma echivalenţilor de calcul. La 
determinarea acestuia s-a ţinut cont de faptul că apa caldă de consum va fi preparată 
local.  A rezultat un debit de calcul q=1,35 l/s, în ipoteza distribuţiei continue a apei.  
  Pentru contorizarea debitelor consumate, pe branşament s-a prevăzut un cămin 
apometru echipat cu apometru, doi robineţi de închidere şi by-pass Dn40. Pe by-pass s-
a prevăzut un robinet de închidere Dn40, sigilat în poziţia închis. Acest robinet va fi 
deschis în cazuri excepţionale. 
  Săpătura pentru branşament se va realiza în şanţ cu pereţi verticali sprijiniţi cu 
dulapi metalici de inventar aşezaţi orizontal. 
  Alimentarea cu apă potabilă se va realiza printr-un branşament din polietilenă de 
înalta densitate De 40mm cu o lungime de 3.5 m. 

mailto:office@bodoinvest.com
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     Conducta de polietilena se va aşeza pe un  strat de nisip de 10 cm, iar imprejur 
si deasupra încă 5cm de nisip. Adancimea de pozare va fi sub adancimea de îngheţ, iar 
lăţimea săpăturii va fi de 0.70m. Banda avertizoare se va monta la 0,50 m deasupra 
generatoarei superioare a tuburilor.  

Instalaţia de alimentare cu apă rece şi caldă a punctelor de consum va fi 
realizată din conducte de polietilenă, cu diametre cuprinse între 20-40 mm. 

La execuţie se vor respecta prevederile din caietul de sarcini referitoare la 
distanţele necesare pentru montajul contorului. 

La trecerea conductelor prin elementele de construcţie se vor lua măsuri de 
protejare împotriva pierderilor de apă (datorită naturii terenului) şi de preluare elastică a 
eventualelor tasări inegale pentru a nu forfeca conductele. 
 
            2. Alimentarea cu apă caldă 
    Necesarul de apa caldă menajeră va fi asigurat de un boiler termoelectric, cu o 
serpentină, racordat la circuitul de agent termic aferent centralelor propuse, cu o 
capacitate de 100l. Boilerul va fi amplasat în incinta centralei termice. Debitul de calcul 
pentru apa caldă menajeră este:  qc=0.81 l/s. 
   
 3. Instalaţii sanitare interioare 
     Documentaţia cuprinde următoarele categorii de instalaţii: 
-Instalaţia interioară de apă rece; 
-Instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum; 
-Instalaţia interioară de canalizare menajeră. 

  
S-au prevăzut următoarele obiecte şi armături sanitare: 
 DEMISOL 
 Grup sanitar:  
  - 1 Lavoar din porţelan sanitar, calitatea I, echipat cu: 

 baterie amestecătoare stativă cu monocomandă, cu cartuş 
ceramic, cromat, calitatea I; 

 sifon din polipropilenă alb, cu scurgere verticală. 
  - 1 sifon pardoseală cu clapetă antiretur, calitatea I; 
   - 1 Vas closet din porţelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterală, calitatea 
I, echipat cu: 

  rezervor de spălare din PVC, izolat, montat la semiînălţime, 
echipat cu instalaţie de spălare cu dublă tragere.; 

- 1 Cadă duş din porţelan sanitar, calitatea I, echipat cu: 
 baterie amestecătoare de perete cu monocomandă, cu cartuş 

ceramic, cromat, calitatea I; 
 sifon din polipropilenă alb, cu scurgere verticală. 
 

   - accesorii: etajeră, oglindă, savonieră, portprosop, dozator săpun, uscător 
maini, dispenser hartie.  
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 Centrala termică: 
   - 1 Lavoar din porţelan sanitar, calitatea I, echipat cu: 

 baterie amestecătoare stativă cu monocomandă, cu cartuş 
ceramic, cromat, calitatea I; 

 sifon din polipropilenă alb, cu scurgere verticală. 
 
 Grup sanitar adăpost apărare civilă: 
   -   1 Lavoar din porţelan sanitar, calitatea I, echipat cu: 

 baterie amestecătoare stativă cu monocomandă, cu cartuş 
ceramic, cromat, calitatea I; 

 sifon din polipropilenă alb, cu scurgere verticală. 
   - 1 Vas closet uscat cu tălpi din porţelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare 
verticală, calitatea I; 
   - accesorii: etajeră, oglindă, savonieră, portprosop, dozator săpun, uscător 
maini, dispenser hartie. 
   - robinet dublu serviciu; 
 
 

 PARTER 
 Grup sanitar bărbaţi/femei:  
  - 2 Lavoare din porţelan sanitar, calitatea I, echipate cu: 

 baterie amestecătoare stativă cu monocomandă, cu cartuş 
ceramic, cromat, calitatea I; 

 sifon din polipropilenă alb, cu scurgere verticală. 
       - 3 Vas closet din porţelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterală, 
calitatea I, echipate cu:  

 rezervor de spălare din PVC, izolat, montat la semiînălţime, 
echipat cu instalaţie de spălare cu dublă tragere.; 
   - 1 pisoar din porţelan sanitar, calitatea I, 
   -  doua sifone pardoseală cu clapetă antiretur, calitatea I; 
   - accesorii: 2 etajere, 2 oglinzi, 2 savoniere, 2 portprosop, 2 dozatoare săpun, 2 
uscătoare maini, 2 dispenser hartie. 
 

 Grup sanitar persoane cu dizabilităţi:  
   - 1 Lavoar din porţelan sanitar pentru persoane cu dizabilităţi fizice, 
calitatea I, echipat cu: 

 baterie amestecătoare stativă cu monocomandă, cu maner de 
acţionare tip parghie, cu termostat,  cu cartuş ceramic, cromat, calitatea I; 

 sifon din polipropilenă alb, cu scurgere verticală. 
  - 1 Vas closet suspendat pentru persoanele cu dizabilităţi, din porţelan 
sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterală, calitatea I, echipate cu: 

  rezervor de spălare din PVC, izolat, montat la semiînălţime, 
echipat cu instalaţie de spălare cu dublă tragere.; 

   -  1 sifon pardoseală cu clapetă antiretur, calitatea I; 
   - accesorii: cadru tip U, din oţel protejat, fixare de uşă; cadru tip U din oţel 
protejat, fixare pe perete, deasupra lavoarului; cadru tip U din oţel protejat fixare pe 
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perete stanga-dreapta vas closet – conform poziţie; cadru tip consolă, fixare pe perete 
stanga-dreapta vas closet – conform poziţie; cadru tip U din oţel protejat, fixare pe 
perete stanga/dreapta intrare grup sanitar – conform poziţie; etajeră de dimensiuni 
minime de 20x40cm, conformată astfel încat sa facă parte integrantă din lavoar; oglindă 
care să permită înclinarea acesteia după montare; savonieră; portprosop; dozator 
săpun; uscător maini; dispenser hartie. 
 
 

 ETAJ 
 Grup sanitar bărbaţi/femei:  
   - 2 Lavoare din porţelan sanitar, calitatea I, echipate cu: 

 baterie amestecătoare stativă cu monocomandă, cu cartuş 
ceramic, cromat, calitatea I; 

 sifon din polipropilenă alb, cu scurgere verticală. 
   - 3 Vas closet din porţelan sanitar cu plan înclinat şi evacuare laterală, calitatea 
I, echipate cu: 

  rezervor de spălare din PVC, izolat, montat la semiînălţime, 
echipat cu instalaţie de spălare cu dublă tragere.; 
   -  1 pisoar din porţelan sanitar, calitatea I, 
   -  2 sifoane pardoseală cu clapetă antiretur, calitatea I; 
   - accesorii: 2 etajere, 2 oglinzi, 2 savoniere, 2 portprosop, 2 dozatoare săpun, 2 
uscătoare maini, 2 dispenser hartie. 
 

 Oficiu:  
  - 1 spălator simplu cu platformă din fontă emailată, calitatea I, echipat cu: 

 baterie amestecătoare stativă cu monocomandă, cu cartuş 
ceramic, cromat, calitatea I; 

 sifon din polipropilenă alb, cu scurgere verticală. 
   
 
 Instalaţia interioară de apă rece 
     Conducta de alimentare a instalaţiei interioare de apă rece, va intra în clădire, în 
incinta centralei termice, intre axele D-3 si D-4. Pe conducta de distribuţie apă rece, ce 
alimentează obiectele sanitare (lavoarele, căzile de duş şi vasele closet) va fi prevăzut 
filtru de impurităţi, respectiv filtru anticalcar. Distribuţia interioară de apă rece la 
punctele de consum (obiectele sanitare) se va face prin conducte de polietilenă Dn 20-
40 mm montate aparent la nivelul pardoselii, respectiv la nivelul tavanului. La trecerea 
prin spaţii neîncălzite, conductele se vor izola cu manşoane termoizolante elastomerice. 
Pe racordurile de apă rece s-au prevăzut robineţi de inchidere. Pe legăturile la obiectele 
sanitare s-au prevazut robineţi de închidere Ø ½ ‘’ cu rol de separare în caz de 
defectare a acestora. 
    Obiectele sanitare şi aparatele de utilizare se vor monta pe suporţii fixati în 
elementele construcţiei. Armăturile de serviciu care echipează obiectele sanitare vor fi 
montate corect, estetic şi etanş. 
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    Coloanele şi conductele orizontale vor fi susţinute cu brăţări şi cleme fixate în 
elementele de rezistenţă la distanţa de 2m (pentru conductele pana la 1¼”) si respectiv 
3m (pentru conductele peste 1¼”). 

 
 
 

     Instalaţia interioară de apă caldă 
     Instalaţia pentru apă caldă menajeră se va realiza din conducte de polietilena 
PP 20-32mm. Distribuţia inferioară se va monta aparent la nivelul pardoselii, iar cea 
superioară va fi prevăzută în tavanul fals. 
     Alimentarea instalaţiei cu apă caldă se va face de la centrala termică în 
condensaţie, montată în camera centralei.  

 
 Instalaţia interioară de canalizare menajeră 

 Canalizarea debitelor de scurgere de la punctele de consum se face prin 
coloane de scurgere menajere, din polipropilenă (PP) Dn=32-110 amplasate în 
grupurile sanitare, în oficiu şi în adăpostul apărare civilă. 

 Sifoanele de pardoseală se vor racorda la coloanele de scurgere prin conducte 
PP Ø50. Racordurile de la lavoare la sifoanele de pardoseală se realizează cu conducte 
din PP Ø32. 

 Pentru intervenţii în caz de înfundare a conductelor la baza coloanelor de 
scurgere s-au prevăzut piese de curăţire. Apele uzate provenite de la grupurile sanitare 
(vase closet, căzi de duş, lavoare, spălător, sifoane de pardoseală) au fost preluate prin 
intermediul colectoarelor (conducte din polipropilena) Dn=110 mm. 

 
Ventilarea grupurilor sanitare 
Prin proiect s-au prevăzut conducte de ventilare în încăperile în care nu se poate 

realiza aerisirea acestora în mod natural (în general, încăperi în care s-au prevazut 
vase closet şi cabina de duş). Conductele de ventilare sunt din polipropilena Dn=110 
mm. Pe conducte s-au prevăzut ventilatoare cu clapetă anti-retur pentru evacuarea 
aerului viciat. Ventilatoarele, clapetele si grilele de absorbtie a aerului (S=10x10 cm) se 
vor monta la nivelul tavanului (hmin=2.70 cm de la cota pardoselii). Evacuarea 
mecanică a aerului viciat se va realiza în podul ventilat (conductele de ventilare vor 
depăşi planşeul cu h=50 cm).  

 
  Instalaţia sanitară a adăpostului de apărare civilă 
 
  Adapostul este prevazut cu un grup sanitar echipat cu un vas closet uscat, 
cu talpi si un lavoar. 
 Alimentarea cu apa rece se va realiza prin racordarea la distributia din subsolul 
cladirii. Conducta de alimentare cu apa rece se va prevedea cu un robinet de inchidere, 
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imediat dupa intrarea acesteia in interiorul adapostului. In tamponul grupului sanitar se 
va prevedea un robinet dublu serviciu de Ø ½’’. 
 Toaleta uscată este formată din trei părţi principale: camera toaletei, camera în 
care sunt colectate masele fecale şi rezervorul pentru urină. Camera toaletei uscate are 
vas de toaletă special pentru colectarea separată a excreţiilor, o găleata cu material 
acoperitor şi un căuş de dimensiuni potrivite ca să încapă în ea. Pentru a păstra uscat 
materialul acoperitor, găleata este acoperită cu un capac. In calitate de material 
acoperitor se va folosi un amestec de rumeguş de lemn cu cenuşă în proporţie de 3:1. 
Camera pentru colectarea şi păstrarea maselor fecale este amplasata în 
compartimentul de la nivelul de jos, sub camera toaletei. In ea se adună excrementele 
solide, într-o ladă specială. Rezervorul pentru colectarea şi păstrarea urinei este situat 
chiar în interiorul postamentului.    
 Inaltimea minima admisa pentru conductele ce trec prin adapost este de 1,90 m 
de la pardoseala pana la izolatie. 
 
 
      4.Canalizare menajeră 
     Apele uzate menajere sunt preluate de reţeaua exterioară de canalizare şi 
transportate la reţeaua exterioară de canalizare existentă. Reţeaua de canalizare se va 
realiza din tuburi de PVC-KG Dn 110-160mm, echipată cu cămine de vizitare conform 
plan coordonator reţele H0. 
 Datorita diferentei de nivel dintre cota radierului caminului propus pe amplasament 
si cota radierului conductei publice de canalizare menajera, in caminul de racord s-a 
prevazut o statie de pompare 1A+1R cu caracteristicile tehnice Q=18 mc/h si inaltimea 
de pompare Hmin=6 mCA, necesar pentru evacuarea apelor uzate menajere in reteaua 
publica de canalizare printro conducta PEHD PN10 De75.   
    Tuburile de PVC se vor monta pe un pat de nisip de 10cm bine compactat. In 
jurul tuburilor şi deasupra lor pe o înălţime de 10 cm se vor realiza umpluturi de nisip, 
apoi umpluturi de pămant sortat. Compactarea se va realiza manual pana la 0.50 m 
deasupra generatoarei superioare, apoi se va face cu maiul broasca. 

Săpătura se va realiza în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi 100% manual, avand 
o lăţime de 0.80m şi o adancime medie de 1.50 m. Banda avertizoare se va monta la 
0,50 m deasupra generatoarei superioare a tuburilor. 

Pe conductele de colectare orizontală, după fiecare ramificaţie sau cot s-au 
prevăzut piese de curăţire. 

Pe orizontală, trecerile de la un diametru mai mare la un diametru mai mic, se 
realizează cu piese de reducţie asimetrice, păstrându-se generatoarea superioară în 
aliniament, pentru a nu favoriza întoarcerea curentului de fluid în direcţia opusă 
scurgerii. 
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    5.Canalizarea pluvială 
    Apele pluviale de pe învelitoarea construcţiei care sunt considerate convenţional 
curate, sunt colectate prin intermediul burlanelor şi deversate în rigola drumului. 
  Apele pluviale de pe suprafata parcarii var fi colectate intr-un separator de 
hidrocarburi cu debitul de Q= 8 l/s. 

 
    6.Instalaţii de stingere a incendiilor 

 Conform P118-2/2013 clădirea în cauză nu necesită echiparea cu hidranţi 
interiori, respectiv exteriori.  
 

MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI APĂRAREA 
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR. 

Soluţiile tehnice din prezenta documentaţie s-au stabilit având în vedere 
prevederile normativelor şi prescripţiilor tehnice  în vigoare pentru evitarea accidentelor 
în exploatare şi în execuţie. 

Pe durata executării lucrărilor, executantul va respecta prevederile Legii 
319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi prevederile Legii 307 privind 
apărarea împotriva incendiilor. 

 
Întocmit 

ing. Dutuc Stefan 
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3.3.2.CAIET DE SARCINI – INSTALAȚII SANITARE 

 

1. Obiectul lucrării, baza de proiectare 

Prezentul caiet de sarcini tratează lucrările de realizare a instalaţiei sanitare 
aferente lucrării „CONSTRUIRE SEDIU PRIMǍRIE”, Comuna VALEA LUPULUI Judeţul 
IAŞI. 

Materialele şi aparatura necesară pentru punerea în operă a instalaţiei interioare 
 si exterioare sunt: 

- Conducte din polietilenă Φ50 montate îngropat, în exteriorul clădirii; 
- Conducte din polietilenă Φ16- Φ50 montate în interiorul clădirii; 
- Tuburi din PP Dn 32 ÷ Dn 110 mm etanşate cu garnituri de cauciuc, pentru 

canalizare interioară; 
- Tuburi din PVC  Dn 110 ÷ Dn 160mm etanşate cu garnituri de cauciuc, pentru 

canalizare exterioară; 
- Obiecte sanitare din porţelan sanitar. 
 
MONTAREA CONDUCTELOR PENTRU APĂ RECE ŞI CALDĂ ŞI 

CANALIZARE LA INTERIOR   
Realizarea lucrărilor de instalaţii sanitare se face din conducte din 

polietilenă/polipropilenă pentru apă rece, apă caldă şi din material plastic PP pentru 
instalaţia de canalizare. 

Înainte de a începe lucrările executantul va analiza locul de montaj al conductelor 
celorlalte instalaţii sau cele existente ce urmează a fi înlocuite. Este necesar să se 
fixeze prin trasare, în clădire (grup sanitar) poziţia elementelor principale ale instalaţiei 
de apă canal: obiecte sanitare, conducte de apă rece şi caldă, tuburi de canalizare. 
Iniţial se realizează trasarea instalaţiilor, transmiţându-se în fiecare încăpere linia de 
“vagris” cu  ajutorul furtunului de nivel, apoi se fixează cotele de montare ale punctelor 
consumatoare de apa si ale golurilor în pereţi. 

Conductele se vor monta după ce în prealabil s-a făcut pe ziduri trasarea lor, 
indicându-se locurile unde se vor monta coloanele, ramificările, armăturile, punctele de 
susţinere. 

Îmbinarea ţevilor din polietilenă se va face prin mufe. Sudurile fitingurilor vor fi 
fixe (cu mufă, nipluri sau alte fitinguri) sau demontabile (racord olandez). 

Montarea, prelucrarea ţevilor din PP pentru canalizare se va face conform 
tehnologiei de lucru indicate în Normativul I1 - 78. Sunt specifice următoarele prelucrări: 

- tăierea ţevilor din PP cu fierăstrăul manual; 
- prelucrarea locală prin încălzire ce permite deformarea ţevilor pentru diverse 

devieri sau legături la obiecte sanitare; 
- îmbinarea cu mufe, sau etanşarea prin lipire cu dicloretan; 
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Fixarea conductelor, susţinerea de pereţi, tavane se face cu brăţări, dispozitive 
de prindere. 

 
Panta conductei de apă va fi de 2‰, în sens contrar celui de curgere, iar a 

conductelor de canalizare de 2% în sensul curgerii. 
Trecerile prin pereţi sau planşee vor fi protejate cu un tub de protecţie din PVC 

sau metal, cu 10-20 mm mai mare ca diametrul exterior al tubului protejat, spaţiul rămas 
liber umplându-se cu pâslă minerală. 

Tubul de protecţie va depăşi peretele cu 10mm. 
După executarea încercării de etanşeitate a coloanelor de canalizare, se 

continuă punerea la poziţie si îmbinarea tuburilor și pieselor din polietilenă. 
Se vor prevedea: 
- piese de curăţire la baza coloanelor, conform planşei S08. 
- piesă de curăţire înaintea intersecţiei cu conductă colectoare de canalizare. 
Prinderea și susţinerea coloanelor de scurgere se face cu brăţări la cca. 3-4 cm 

sub mufa cea mai apropiată de punctul de susţinere. 
Coloanele de scurgere vor fi prelungite pana la 0,5m deasupra ultimului planşeu, 

pentru realizarea ventilării primare a canalizării și vor fi prevăzute cu căciuli de ventilare 
(sau se vor prevedea aeratoare automate cu membrana, având dimensiunile conductei 
respective). 

În cazul când coloanele se execută concomitent cu conducta colectoare, 
montarea fiecărei coloane se începe de la ultima ramificaţie, amplasată sub planşeul 
parterului. La baza coloanelor terminale, în locul unui cot de 90°, se vor monta două 
coturi la 45°, pentru ca schimbarea direcţiei apei ce se evacuează sa nu aibă loc brusc, 
ci treptat. 

Coloanele intermediare se racordează la conducta colectoare prin ramificaţii  la 
45°, montate pe conducta colectoare și cot la 45°. 

Piesele de curăţire montate pe coloane se amplasează la 80cm deasupra 
pardoselii finite, sau la cel puţin 15cm deasupra nivelului la care se află marginea 
superioară a obiectului sanitar cel mai apropiat de la nivelul respectiv: astfel în cazul 
desfundării coloanei, apa uzată nu inundă parterul prin tubul de curăţire și se poate 
dirija în obiectul sanitar sau ramificaţia la coloană. 

La montarea coloanelor se va ţine seama de respectarea pantei de montaj și de 
verificarea corespondenţei dintre cota de ieşire a tubului de canalizare din clădire și cea 
a canalizării exterioare la care se racordează. 

Această verificare se va face cu ajutorul unui tub din cauciuc prevăzut la capete 
cu tuburi din sticlă gradate și umplute cu apă. 

Coloanele vor fi montate perfect verticale, iniţial fiind poziţionate cu sarmă de oţel 
legată de spiţuri bătute în zid, apoi, după proba de etanşare se trece la fixarea definitivă 
a coloanei, cu brăţări speciale din otel. 
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OBIECTE SANITARE DIN PORŢELAN  
Dimensiunile, masa şi abaterile limită admisibile ale obiectelor sanitare din 

porţelan sanitar trebuie să corespundă standardelor dimensionale respective, iar în 
lipsa acestora, normelor interne.  

Obiectele sanitare trebuie să nu prezinte defecte funcţionale. 
Suprafaţa obiectelor sanitare din porţelan sanitar trebuie să fie netedă, asigurând 

posibilitatea de spălare completă a suprafeţei utile. 
Obiectele sanitare din porţelan sanitar se sortează în funcţie de defectele 

exterioare, în 4 calităţi. 
Numărul total de defecte admise nu trebuie să depăşească: 
- 2 pentru calitatea S 
- 3 pentru calitatea I 
- 5 pentru calitatea II 
-10 pentru calitatea III 
Fiecare lot va fi însoţit de un certificat de calitate ce va cuprinde marca de 

fabrică, numărul şi data eliberării, denumirea, forma, calitatea, mărimea şi numărul de 
obiecte. 

Obiectele sanitare se vor monta după ce s-au făcut probele de etanşeitate şi de 
presiune a instalaţiei interioare de apă. 

 
MONTAREA OBIECTELOR SANITARE 
Obiectele sanitare se montează după ce au fost terminate zugrăvelile, s-a fixat 

faianţa şi s-au finisat zugrăvelile. Prima operaţie înainte de montare este verificarea 
acestora: vizuală - dacă prezintă fisuri, defecte. 

Pentru fiecare obiect sanitar (lavoar, closet, spălător) sunt lucrări specifice, dar şi 
lucrări absolut necesare şi obligatorii pentru funcţionalitatea instalaţiei, precum: 

- echiparea (montarea) propriu zisă cu baterii, robinete, ventil scurgere console, 
legături flexibile, ţevi spălare; 

- fixarea obiectelor sanitare cu ajutorul şuruburilor, a diblurilor, a consolelor de 
susţinere, mortar de ciment; 

- legarea obiectelor sanitare la reţeaua de apă prin conducte, racordarea 
acestora prin armături, baterii; 

- racordarea obiectelor sanitare la reţeaua de canalizare prin sifoane de 
scurgere, legături din ţeavă de PP 32 – 50. 

O atenţie deosebită trebuie acordată montării sifoanelor de pardoseală; sifoanele 
de pardoseală se vor monta odată cu tuburile de scurgere la care se racordează. 
Izolaţia hidrofugă în jurul sifoanelor trebuie făcută astfel pentru a nu permite infiltrarea 
apei pe lângă sifon; pardoseala va trebui să aibă pantă continuă spre sifon. 
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TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITAREA MATERIALELOR 
Depozitarea materialelor se face în magazii sau spaţii de depozitare amenajate 

în acest scop, în condiții care să asigure buna lor conservare şi securitate deplină. 
Materialele fine (armături, obiecte sanitare) se depozitează în magazii închise. 

Conductele din PP se pot depozita în aer liber sub şoproane. 
Oricare ar fi mediul de depozitare, materialele trebuie păstrate în ordine, pe 

sortimente şi dimensiuni astfel încât să permită un control uşor al cantității şi calităţii lor. 
Manipularea se va face cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii 

astfel încât să se evite deteriorarea acestora. 
 
INSPECŢII, TESTE, VERIFICĂRI 
Probele la care vor fi supuse instalaţiile sanitare vor fi următoarele: 
Pentru instalaţia de apă rece: 
- proba de etanşeitate la presiune; 
- proba de funcţionare. 
Pentru instalaţia de apă caldă: 
- proba de etanşeitate la presiune la rece; 
- proba de etanşeitate la presiune după dilatare; 
- proba de funcţionare. 
Pentru instalaţia de canalizare: 
- proba de etanşeitate; 
- proba de funcţionare. 
Instalaţiile executate vor fi corespunzătoare dacă sunt îndeplinite prevederile 

tehnice din Normativul I9-2009, capitolul “Probe”. 
Succesiunea etapelor pentru  probarea calităţii execuţiei  instalaţiilor sanitare 

sunt: 
- probarea conductei pe tronsoane 
- înlăturarea defecţiunilor şi verificarea îmbinărilor 
- proba generală a conductei  
- spălarea generală a conductei 
- dezinfectarea instalaţiilor, pentru apa  potabilă 
- punerea în funcţiune la presiune de regim şi verificarea capacităţii de transport 
- recepţia finală a conductei 
 
La recepţia lucrărilor de instalaţii sanitare se vor verifica următoarele: 
- dacă s-au respectat prescripţiile din proiect privind traseul, dimensiunile, 

amplasamentul conductelor, obiectelor sanitare; 
- rigiditatea fixării conductelor, obiectelor sanitare; 
- aşezarea corectă a robineţilor, bateriilor, a sifoanelor de pardoseală; 
- posibilitatea de golire a instalaţiei; 
- panta de scurgere a conductelor de canalizare (pardoseală). 
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Referitor la proba de etanşeitate la presiune după dilatare pentru instalaţia de 
apă caldă menajeră - instalaţia completă va fi ţinută timp de minimum 6 ore în 
funcţionare, apa având temperatura de regim (cca 40oC), după răcire se va proceda 
apoi la repetarea probei de etanşare la presiune pentru întreaga instalaţie de apă - 
canal (apă rece, apă caldă, canalizare). 
 

PROBA DE PRESIUNE LA APĂ 
Încercarea hidraulică se va face după ce sunt montate toate armăturile. 
Presiunea de încercare va fi de 2 x P regim. 
Succesiunea operaţiilor de încercare este: 
- se instalează agregatele de pompare a apei în conducte, alegându-se în acest 

scop capătul situat mai jos al tronsonului; 
- la instalarea agregatelor de pompare se va avea în vedere ca el să poată fi 

folosit şi la tronsonul următor de probe, folosind apa din tronsonul probat de cel ce 
urmează a fi probat; 

- se instalează şi se montează agregatul de presiune cu armăturile şi conductele 
necesare; 

- se montează vanele de golire şi robinetele de aerisire pe capătul de jos, 
respectiv pe capătul de sus al tronsonului; 

- se deschid ventilele de aerisire; 
- toate îmbinările conductei se curăţă. 
- la fiecare manometru va sta un observator având un ceas acordat de cel al 

celorlalţi observatori; 
- se umple conducta cu apă şi apoi se închid vanele de aerisire şi se continuă 

pomparea până la realizarea presiunii pompei; 
- observatorii, începând din momentul umplerii conductei cu apă, notează 

presiunile din 10 în 10 minute şi la toate schimbările bruşte de presiune. 
Încercarea se consideră reuşită, dacă după trecerea intervalului de 1 oră de la 

realizarea presiunii de încercare, scăderea presiunii în tronsonul încercat nu depăşeşte 
10% din presiunea de încercare şi nu apar scurgeri vizibile de apă. 

Rezultatele la proba de presiune se consemnează într-un proces verbal, ce va 
face parte din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi finală a conductei. 

Proba generală, spălarea şi dezinfectarea conductei. 
După efectuarea probelor pe tronsoane, înlăturarea defecţiunilor şi legarea 

tronsoanelor, se trece la proba generală. 
Se vor deschide robinetele de dezaerisire şi se va începe umplerea conductei, 

asigurându-se evacuarea completă a aerului din conductă. 
Spălarea conductei se va face pe tronsoane cu un debit care să asigure o viteză 

de min. 1,5m/s şi nu mai mică de viteza de scurgere în regim permanent. 
Evacuarea apei de spălare se va face prin conductele de golire. 
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Recepţia conductelor este precedată de controlul riguros al acestora, care 
cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: 

- respectarea dimensiunilor şi a cotelor din proiect 
- asigurarea etanşeităţii conductei 
- asigurarea capacităţii de transport 
- respectarea măsurilor de protecţie şi securitate a muncii. 
Controlul în execuţie va avea în vedere verificarea calităţii materialelor, execuţia 

prefabricatelor şi realizarea instalaţiilor în conformitate cu standardele şi normele 
tehnice în vigoare. 

Înaintea punerii în operă, toate materialele şi aparatele se supun controlului 
vizual pentru a constata dacă nu au suferit degradări în timpul transportului. 

După executarea instalaţiilor, se vor verifica condiţiile estetice şi de 
funcţionalitate, urmarindnd în special următoarele aspecte: 

- obiectele sanitare să fie întregi, necrăpate, fără fisuri, 
- poziţia de montaj a obiectelor sanitare să permită utilizarea lor în bune condiţii, 

respectându-se cotele din standardele şi normele de montaj, iar distanţele de montare 
să fie cele indicate în STAS 1504 – 85, 

- Armăturile să se închidă perfect, să fie etanşe, uşor accesibile, uşor de 
demontat în caz de reparaţie, fără a fi nevoie de spargerea zidurilor, 

- La traversarea conductelor de apă prin planşee şi ziduri, să fie prevăzute tuburi 
de protecţie din metal, spaţiul liber fiind umplut cu material izolant, care să permită 
dilatarea conductelor. 

 
NORME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI APĂRARE 

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR. 
Măsuri securitate şi sănătate în muncă 

-Se vor instrui lucrătorii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul 
situaţiilor de urgenţă. 

-Locul de muncă va fi curat de materiale nefolositoare, iluminat şi bine ventilat. 
-Uneltele folositoare vor fi în perfectă stare. 
-Aparatele electrice vor fi legate la instalaţia  de legare la pământ. 
-Lucrările de sudură se vor executa de către muncitori specializaţi care vor folosi 

echipamente de protecţie. 
-Spargerea găurilor în planşee, pereţi, precum şi realizarea de sanţuri în pereţi se 

vor executa cu echipamente adecvate şi măsuri de protecţie corespunzătoare (ochelari 
de protectie, etc.). 

-Uneltele pneumatice folosite la înălţime mai mare de 1.5m vor fi folosite numai 
pe schele construite în conformitate cu normele in vigoare. 

-Rezemarea materialelor lungi (ţevi, profile, etc.) de pereţi este interzisă. 
-Se vor respecta şi alte norme în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 
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Măsuri de apărare împotriva incendiilor 
-Se vor instrui lucrătorii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
-Se vor nominaliza echipele de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de 

urgenţă. Echiparea şantierului cu mijloace de stingere a incendiilor. 
-Se vor respecta prevederile C300-Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor 

pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.  
 
Întocmit 

ing. Dutuc Stefan 



20

8
7
1
1

- pisoar 2

400
1000

N(i) = 20
qS(i) = 20

Kzi(i) = 1.4

1400 = 0.140
10000

Kor(i) = 2.5

3. Debite evacuate

0.40 mc/zi

0.56 mc/zi

0.140 mc/h

1.     Date generale

Nr. persoane:      
Dotare tehnico-sanitară:

- lavoar

BREVIAR DE CALCUL AFERENT 
SPECIALITĂŢII DE INSTALAŢII SANITARE

- vas closet
- cada de dus

2.     Necesar apă rece 

- spalator simplu

= 0.40 mc/zi

560 = 0.56 mc/zi1000

conform tabel 1 SR 1343/1-2006 

mc/h

conform tabel 3 SR 1343/1-2006

Qu zi med=Qzi med=

Qu zi max=Qzi max=

Qu orar max=Qorar max=

Conform SR 1343-1-2006:



Conform tabel 6 din STAS 1478/90, debitul de calcul se determină cu relaţia:

l/s

a = 0.23
b = 1
c = 1.6

13.44

Cantitate E1 E2

a.c.c. a.r.
- lavoar 0.35 8 2.8 2.8
- vas closet 0.5 7 0 3.5
- cada de dus 1 1 1 1
- spalator simplu 1 1 1 1
- pisoar 0.17 2 0 0.34

4.8 8.64

qC = 1.35 l/s

Conform STAS 1478-90, debitul de calcul se determină cu relaţia:
l/s

a = 0.23
b = 1
c = 1.6

4.8

Cantitate E1

a.c.c.
- lavoar 0.35 8 2.8
- cada de dus 1 1 1
- spalator simplu 1 1 1

4.8

qC = 0.81 l/s

4. Determinare debite de calcul apa rece

conform tabel 7 STAS 1478-90
conform tabel 8 STAS 1478-90
conform tabel 6 STAS 1478-90

Echiva-     
lent de 
debit

E= E1 + E2 = conform tabel 8 STAS 1478-90

5. Determinare debite de calcul apa calda

conform tabel 7 STAS 1478-90
conform tabel 8 STAS 1478-90
conform tabel 6 STAS 1478-90

E= E1= conform tabel 3 STAS 1478-90

Echiva-      
lent de 
debit



(l/s)

Cantitate Es

- lavoar 0.5 8 4
- vas closet 6 7 42
- cada de dus 2 1 2
- spalator simplu 1 1 1
- pisoar 0.17 2 0.34
- sifon pardoseala 1 6 6

55.34

= 2.29 (l/s)

a = 0.44

qS max = 2 (l/s) conform tabel 1 STAS 1795-87

QC = 4.29 (l/s)

Întocmit,

ing. Dutuc Stefan

Echiva-     
lent de 
debit

conform tabel 3 STAS 1795-87

6. Debite de calcul ape uzate

Conform STAS 1795/87



De d

— — — — — (m) —

1.1 1WC 0.00 0.00 1.00 1.00 0.23 1.00 0.020 PP20 0.73 0.30 3 3.1 3.1 4.0 109.4 109 112 7800 10912

1.2 2WC 0.00 0.00 1.00 1.00 0.23 0.90 0.020 PP20 0.73 2.20 22 20.2 23.3 2.5 68.4 178 201 7800 11001

1.3 3WC 0.00 0.00 1.50 1.50 0.35 1.20 0.025 PP25 0.70 1.00 10 12.2 35.5 2.5 63.0 241 276 7800 11076

1.4 6WC+2L+2Pi 0.70 0.49 3.34 3.83 0.72 7.60 0.032 PP32 0.90 3.00 31 232.6 268.1 4.5 184.1 425 693 7800 11493

1.5 6WC+3L+1Sps+2Pi 2.05 1.44 3.34 4.78 0.80 3.00 0.032 PP32 1.00 2.90 30 88.7 124.2 2.5 127.5 368 493 7800 11293

1.6 7WC+1R+5L+1Sps+2Pi 2.75 1.93 4.84 6.77 0.96 0.80 0.040 PP40 0.76 3.00 31 24.5 292.5 2.5 74.0 499 791 7800 11591

1.7 8WC +1R+7L+ 1Sps+2Pi+1CD+1BO 3.95 2.77 9.29 12.06 1.28 4.50 0.040 PEHD 40 1.02 3.00 31 137.7 261.9 4.0 211.0 579 841 7800 11641

De d

— — — — — (m) —

2.1 1L 0.35 0.25 0.00 0.25 0.06 2.20 0.020 PP 20 0.18 2.00 20 44.9 44.9 2.0 3.3 3 48 6800 9848

2.2 2L 0.70 0.49 0.00 0.49 0.11 3.30 0.020 PP 20 0.36 2.50 26 84.2 129.0 2.5 16.4 20 149 6800 9949

2.3 3L+1Sps 2.05 1.44 0.00 1.44 0.33 2.70 0.025 PP 25 0.67 3.00 31 82.6 211.7 2.0 46.1 66 277 6800 10077

2.4 5L+1Sps 2.75 1.93 0.00 1.93 0.44 2.50 0.025 PP 25 0.90 2.30 23 58.7 270.3 0.5 20.8 87 357 6800 10157

2.6 7L+1Sps+1CD 3.95 2.77 0.00 2.77 0.61 5.00 0.032 PP 32 0.76 1.70 17 86.7 357.0 4.0 118.1 205 562 6800 10362

3000
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Intocmit

ing. Dutuc Stefan

Calcul dimensionare conducte apa rece 

Calcul dimensionare conducte apa calda 
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Breviar de calcul debite pluviale  
 

      

Calculul debitelor de ape pluviale aferent parcarii – conform STAS 1846/2/2007 
 

Qpl.= m x S x Ǿ x I 
unde 
m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul 
S = suprafața de pe care se colectează debitele meteorice  
Ø = coeficient de scurgere 
I = intensitatea ploii de calcul     

 Durata ploii de calcul  
t = tcs + l/va = 5+18.6/60=5,31 min 

unde  
 tcs  = timpul de concentrare superficială 
 l = lungimea tronsonului  
 Va = viteza apreciată de curgere a apei în canalul incipient 
 tcs = 5 min.pentru panta medie a terenului cuprinsã între 0,2% şi 0,5% 
l = 10 m 
Va = 60 m/min 

Se adoptă m = 0,8 (pentru o durată a ploii de calcul t<40 min) 
S = 190 mp = 0,019 ha 
Ø = 0,9 (conform STAS 1846/2/2007 pentru suprafețe beton și asfalt) 
I = 320 l/s.ha  – conf.STAS 9470/73, pentu f=1/2şi t = 5.16min. 

Clasa de importanţă IV – conf.STAS 4273/83, tab.1 
f =1/2– frecvenţa ploii de calcul - conf.STAS 1846, tab.2 
Rezultă :  

QpI = 0,8 x 0,019 x 0,9 x 320= 4.379l/s 
 

                                                                                                      Întocmit 
                                                                                                        ing  Dutuc Stefan 
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6.3.2.PROGRAM DE VERIFICARE SI CONTROL A CALITĂŢII  LUCRĂRILOR 
PE ŞANTIER - INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE 

 
Denumirea obiectivului de investitii:  CONSTRUIRE SEDIU PRIMǍRIE,  
                                                               COMUNA VALEA LUPULUI,   JUDETUL IAŞI  
Amplasamentul: comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi 
Beneficiarul investitiei:  Comuna Valea Lupului 
Proiectant general:  S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L. VASLUI 
Proiectant specialitate:  S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI 
Proiect nr.: 767/2014 
Conform legii nr.10 din 1995 fazele de executie determinante stabilite de proiectant pentru 

executia lucrarilor sunt urmatoarele: 

 

Nr. 
Crt 

Denumirea lucrării care se verifică, 
recepţionează sau controlează şi pentru care se 
întocmesc documente 

Document 
Cod 
formular 

Responsa- 
bilitate 

Ritmi- 
citate 

1 
Trasarea lucrarii(stabilire amplasare obiecte 
sanitare,cote si dimensiuni conducte de distributie si 
coloane) 

P.V. B+E x 

2 Amplasare si pozare conducte de distributie, cote si 
dimensiuni P.V.L.A B+E x 

3 Montare obiecte sanitare pe pozitie P.V.F.D B+E x 
4 Probe hidraulice (la rece) P.V. B+E x 

5 FAZA DETERMINANTA  - Probarea instalaţiilor 
sanitare, probe de etanșeitate 

P.V. 
 B+E+P+I 0 

6 Recepţia lucrarilor de instalatii sanitare interioare P.V.R.C B+E+P+I 0 
 
x    -   ori de câte ori este cazul 
o    -    o singură dată la finele lucrării 
 
Beneficiar: Constructor: Proiectant: ISC 
………………….. …………………. S.C. BODO INVEST S.R.L. …………………. 
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6.3.3.PROGRAM DE VERIFICARE SI CONTROL A CALITĂŢII  LUCRĂRILOR 
PE ŞANTIER  - RETEA EXTERIOARA ALIMENTARE APA RECE 

Denumirea obiectivului de investitii:  CONSTRUIRE SEDIU PRIMǍRIE,  
                                                               COMUNA VALEA LUPULUI,   JUDETUL IAŞI  
Amplasamentul: comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi 
Beneficiarul investitiei:  Comuna Valea Lupului 
Proiectant general:  S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L. VASLUI 
Proiectant specialitate:  S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI 
Proiect nr.: 767/2014 
Conform legii nr.10 din 1995 fazele de executie determinante stabilite de proiectant pentru 

executia lucrarilor sunt urmatoarele: 

 

x    -   ori de câte ori este cazul 
o    -    o singură dată la finele lucrării 
 
Beneficiar: Constructor: Proiectant: ISC 
………………….. …………………. S.C. BODO INVEST S.R.L. …………………. 

 
 
 
 

Nr. 
Crt 

Denumirea lucrării care se verifică, 
recepţionează sau controlează şi pentru care 
se întocmesc documente 

Document Cod 
formular 

Respon-
sabilitate 

Ritmi- 
citate 

1 Predare-primire front de lucru P.V. B+E x 

2 Trasarea lucrărilor P.V B+E x 
    

3 Controlul calității materialelor, puse în 
operă 

Certificate de 
calitate, 

declarații de 
conformitate 

B+E x 

  

4 
Proba de etanşeitate şi rezistenţă la presiune 
la rece pentru conductele de apă 
Verificare montaj conducte 

P.V B+E x 

5 Verificarea la etanșeitate a instalațiilor. 
Faza determinanta P.V.F.D. 

B+E+P+ 
ISC x 

6 Funcționarea instalației P.V B+E+P 0 
7 Recepția la terminarea lucrării P.V.R. B+E+P 0 
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6.3.4.PROGRAM DE VERIFICARE SI CONTROL A CALITĂŢII  LUCRĂRILOR 
PE ŞANTIER -  RETEA CANALIZARE MENAJERA 

 
Denumirea obiectivului de investitii:  CONSTRUIRE SEDIU PRIMǍRIE,  
                                                               COMUNA VALEA LUPULUI,   JUDETUL IAŞI  
Amplasamentul: comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi 
Beneficiarul investitiei:  Comuna Valea Lupului 
Proiectant general:  S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L. VASLUI 
Proiectant specialitate:  S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI 
Proiect nr.: 767/2014 
Conform legii nr.10 din 1995 fazele de executie determinante stabilite de proiectant pentru 

executia lucrarilor sunt urmatoarele: 

 
x    -   ori de câte ori este cazul 
o    -    o singură dată la finele lucrării 
 
Beneficiar: Constructor: Proiectant: ISC 
………………….. …………………. S.C. BODO INVEST S.R.L. …………………. 

 

Nr. 
Crt 

Denumirea lucrării care se verifică, 
recepţionează sau controlează şi pentru care 
se întocmesc documente 

Document Cod 
formular 

Respon-
sabilitate 

Ritmi- 
citate 

1 Trasarea lucrarii(stabilire traseu si 
identificare utilitati) P.V B+E x 

2 Identificare intersectii cu alte ultilitati (retele 
electrice;apa si retele de gaze) P.V. B+E x 

3 Executia sapaturilor, cote si dimensiuni P.V.L.A B+E x 

4 Protejarea instalatiilor subterane existente 
Certificate de 

calitate, 
declarații de 
conformitate 

B+E x 

5 Pregatirea patului de pozare P.V.L.A B+E x 
6 Montarea tuburilor si caminelor de vizitare P.V.L.A B+E x 

7 Probarea instalatiilor de canalizare la 
etanseitate. Faza determinanta P.V.F.D. 

B+E+P+ 
ISC x 

8 Executia umpluturilor si compactare P.V.L.A B+E+P 0 
9 Receptia lucrarilor de canalizare exterioara P.V.R.C B+E+P 0 
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INSTALATII TERMICE 
 

IT.01 Instalatii interioare de incalzire – Plan Demisol 
IT.02 Instalatii interioare de incalzire – Plan Parter 
IT.03 Instalatii interioare de incalzire – Plan Etaj 
IT.04 Instalatii interioare de incalzire – Schema coloanelor 
IT.05 Instalatii interioare de incalzire – Schema functionare centrala 

termica 
 
 
 
INSTALATII DE VENTILARE 
 

ALA.1 Instalatii de ventilare – Adapost de protectie civila – Plan Subsol 
partial 

ALA.2 Schema instalatiei de ventilare – Adapost de protectie civila  
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2.2.3.4. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE 
-  ADĂPOST DE PROTECŢIE CIVILĂ - 

 

Memoriu tehnic intocmit conform “Normelor tehnice privind proiectarea si executarea 
adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi”. 

 
  1. Instalaţii de ventilare 

  Instalatia de ventilare propusa are ca scop asigurarea conditiilor de microclimat si va 
functiona in doua regimuri: 

- regim de ventilare mecanica normala in care aerul introdus in adapost este curatat 
de praf si impuritati; 

- regim de filtro-ventilatie in care aerul introdus in adapost este curatat de praf, 
impuritati, substante toxice, radioactive de lupta si de agenti patogeni. 
In adapost, in timpul functionarii instalatiei de ventilare, se va mentine o suprapresiu- 

ne interioara de 10-15 mm coloana H2O. 
 Instalatia de ventilare s-a dimensionat pentru a asigura debitul de aer necesar pentru 
o persoana adapostita de 2 mc/h. 
 Conducta ce leaga priza de aer cu filtrul retinator de praf se va executa din teava de 
Ø 150. 
 Aspiratia aerului din exterior se va realiza printr-o priza ce va fi prevazuta in tunelul 
iesirii de salvare, iar portiunea de planseu din zona prizei de aer va trebui sa reziste la 
sarcina de calcul a planseului adapostului. Viteza de trecere a aerului prin conducta de 
aspiratie, pana la ventilator, s-a considerat de maximum 12 m/sec.  
 Priza de aer va fi prevazuta cu maxim 2 coturi, iar pentru protectia impotriva 
patrunderii corpurilor straine la capatul exterior va fi prevazuta o plasa de sarma. Pe traseul 
prizei de aer, in interiorul adapostului, se va monta in pozitie orizontala o vana antisuflu. 
 Purificarea de praf sau alte impuritati ale aerului aspirat din exterior se va face printr-
un filtru retinator de praf in carcasa cu clapeta. Debitul de aer filtrat prin filtrul retinator de 
praf va fi de aproximativ 100 mc/h, iar pierderea de sarcina de circa 10 mm coloana H2O. 
 Retinerea substantelor toxice, radioactive de lupta si agentilor patogeni existente in 
componenta aerului aspirat din exterior, pe perioada functionarii instalatiei in regim de filtro-
ventilare, se va face cu ajutorul unor celule filtrante. 
 Aerul infestat va intra in celula filtranta printr-un orificiu cu Ø 100 mm dispus la partea 
superioara si va rezulta purificat prin orificiul cu Ø 100 mm dispus la partea laterala a 
acesteia. 
 Debitul de aer al unei celule filtrante va fi de 75 mc/h si va avea o pierdere de sarcina 
cuprinsa intre 50-70 mm coloana H2O. Pentru asigurarea purificarii intregului volum de aer 
necesar ventilarii adapostului, s-au prevazut celule cuplate intre ele, dar nu mai mult de 
patru pentru un ventilator. 
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 Aerul necesar persoanelor adapostite se va asigura prin intermediul unui ventilator 
centrifugal, prevazut a fi actionat electric si manual. Ventilatorul  se va monta langa iesirea 
de salvare, pe console metalice sau pe postamente cu amortizori cu tampon din cauciuc. La 
amplasarea ventilatorului se va avea in vedere ca actionarea manuala va fi posibila numai 
pentru o singura pozitie de montare a manivelei. 
 Axul manivelei pentru actionarea manuala a ventilatorului se va gasi la o distanta de 
1,00-1,05 m fata de pardoseala si la minim 0,9 m fata de peretele cel mai apropiat al 
incaperii. 
 Masurarea debitului de aer introdus in adapost se va realiza cu debitmetre montate 
la gura de refulare a ventilatorului. 
 Distributia aerului in incaperile de adapostit se va realiza prin canale de sectiune 
constanta executate din tabla galvanizata, pozata pe pereti si prevazute cu guri de refulare 
orizontale si organe de reglare a debitului de aer. 
 Viteza de trecere a aerului prin canalele de distributie s-a considerat de 10 m/s, iar la 
gurile de refulare, de 1,5 m/s.  
 In grupurile sanitare nu s-au prevazut guri de refulare. Acestea se vor ventila prin 
evacuarea aerului viciat din interior cu ajutorul supapelor de suprapresiune. 
 Suprapresiunea ce se va crea in interiorul adapostului pe perioada functionarii 
instalatiei de ventilare se va masura cu un micromanometru diferential. Acesta se va 
amplasa langa ventilator, la 1,70 m de la pardoseala. 
 Evacuarea aerului viciat din interiorul adapostului se va realiza in subsolul, respectiv 
exteriorul cladirii cu supape de suprapresiune. 
 Supapele de suprapresiune se vor monta la o inaltime de 1,80 m din ax la 
pardoseala si vor avea diametrul de 100 mm. Acestea au fost dispuse astfel incat sa se 
asigure o ventilare cat mai uniforma a tuturor spatiilor de adapostire. Pentru reglarea 
modului de lucru a supapelor de suprapresiune se va aseza in pozitia dorita 
contragreutatea acesteia. 
 Grupul sanitar si SAS-ul vor fi prevazute obligatoriu cu supape de suprapresiune. 
 Supapele de suprapresiune amplasate in peretele exterior suprateran al adapostului 
vor fi prevazute cu stuturi cu pipa intoarsa, scoase la exterior la inaltimea de 1 m langa 
pereti. Supapele de suprapresiune vor avea diametrul de 100 mm si vor evacua aproximativ 
300 mc/h aer viciat, cu o pierdere de sarcina de 10-15 mm col. H2O. 
 Numarul supapelor de suprapresiune s-a determinat in functie de presiunea realizata 
de instalatia de filtro-ventilatie si de debitul de aer care trebuie evacuat. 
 In cazul dotarii adapostului de protectie civila cu alte tipuri de utilaje decat cele 
mentionate, acestea vor corespunde cerintelor prezentelor norme, solicitandu-se si avizul 
organului de protectie civila teritorial. 
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  2. Instalaţii electrice 
 Alimentarea cu energie electrica se va realiza dinaintea intrerupatorului tabloului 
general (TEG). 
 Tabloul electric se va amplasa langa ventilatoare si va alimenta numai circuitele de 
iluminat si de forta destinate spatiului protejat, conform planşei E1. Alimentarea 
receptoarelor electrice aferente adăpostului se vor realiza conform planşei E1. Pentru a 
evita circulaţia aerului prin tuburile electrice, capetele acestora din doze se vor etanşa cu 
bitum la trecerea prin pereţii exteriori. 
 Instalaţia electrică din interiorul încăperilor de adăpostit se va proteja împotriva 
tensiunilor de atingere, conform normativ I7/2011. Electromotoarele ventilatoarelor se vor 
prevedea cu întrerupătoare trifazice automate corespunzătoare puterii motoarelor. 
 Nivelul de iluminare la nivelul pardoselii incaperilor adapostului de protectie civila va 
respecta urmatoarele valori: 

- adapost aparare civila  - 30 lx; 
- grup sanitar – 30 lx; 
- sas – 15 lx. 

 
  3. Instalaţii sanitare 

 Adapostul este prevazut cu un grup sanitar echipat cu un vas closet uscat, cu talpi si 
un lavoar. 
 Alimentarea cu apa rece se va realiza prin racordarea la distributia din subsolul 
cladirii. Conducta de alimentare cu apa rece se va prevedea cu un robinet de inchidere, 
imediat dupa intrarea acesteia in interiorul adapostului. In tamponul grupului sanitar se va 
prevedea un robinet dublu serviciu de Ø ½’’. 
 Toaleta uscată este formată din trei părţi principale: camera toaletei, camera în care 
sunt colectate masele fecale şi rezervorul pentru urină. Camera toaletei uscate are vas de 
toaletă special pentru colectarea separată a excreţiilor, o găleata cu material acoperitor şi 
un căuş de dimensiuni potrivite ca să încapă în ea. Pentru a păstra uscat materialul 
acoperitor, găleata este acoperită cu un capac. In calitate de material acoperitor se va folosi 
un amestec de rumeguş de lemn cu cenuşă în proporţie de 3:1. Camera pentru colectarea 
şi păstrarea maselor fecale este amplasata în compartimentul de la nivelul de jos, sub 
camera toaletei. In ea se adună excrementele solide, într-o ladă specială. Rezervorul pentru 
colectarea şi păstrarea urinei este situat chiar în interiorul postamentului.    
 Inaltimea minima admisa pentru conductele ce trec prin adapost este de 1,90 m de la 
pardoseala pana la izolatie. 

 
4. Măsuri pentru asigurarea cerinţei specifice din punct de vedere al securităţii 

la incendiu 
    S-au asigurat: 

- Reducerea riscului de izbucnire a incendiului prin modul de realizare şi amplasare a 
funcţiunilor şi elementelor componente ale instalaţiei de climatizare: 
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-  Pentru perioada de execuţie a lucrărilor, masurile PSI vor fi stabilite de către executantul 
lucrărilor,  conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de 
construcţie si instalaţii aferente acesteia C 300/93. 
 

5. Masuri de protectia muncii  
Este obligatorie legarea la pământ a aparatelor şi utilajelor ce se pot afla în mod 

accidental sub tensiune. 
La montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea instalaţiei care face 

obiectul prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii specifice 
lucrărilor ce se execută. 

Toate lucrările se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru 
aceste tipuri de operaţii. Se verifica efectuarea, însuşirea şi perioada de validitate a 
instructajului general. 

Alimentarea cu energie electrică a sculelor şi utilajelor se va face numai de la prize 
cu contact de protecţie sau tablouri electrice legate la instalatia de împământare.  

Pentru lucrul la înălţimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme montate rigid, 
schelete metalice şi centuri de siguranţă.   

La fiecare loc de munca vor fi afişate mijloace de avertizare vizuală. 
Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor aplica prevederile următoarelor normative: 
- STAS 6616 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Instalaţii de legare la nul de 

protecţie. Prescripţii. 
- STAS 73348 Instalaţii electrice de 1KV şi peste 1KV. Instalaţii de legare la pământ  

de protecţie. Prescripţii. 
STAS 2612 Protecţia de separaţie împotriva electrocutării. Limite admisibile. 
Obiectivele proiectate nu se vor pune în funcţiune, parţial sau total, nici măcar pe 

timp limitat, înainte de asigurarea tuturor măsurilor de tehnica securităţii şi igienei muncii. 
Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele şi mijloacele 

de protecţia muncii prevăzute în normativele în vigoare. 
Se vor monta dispozitive de protecţie cu chei speciale la uşile tablourilor electrice şi 

se prevăd plăcuţe avertizoare şi alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la 
circuitele electrice. 

Beneficiarul şi constructorul vor întocmi instrucţiuni proprii, speciale şi specifice 
tuturor locurilor de muncă ce consideră că au un caracter deosebit, sau pentru care 
normele existente nu dau prescripţii suficiente, care să conducă la securitatea investiţiei şi a 
personalului (NRPM art.6). 
 

6. Masuri de prevenirea si stingerea incendiilor 
 Pentru prevenirea izbucnirii şi dezvoltării incendiilor în timpul executării şi exploatării 

echipamentelor şi instalaţiilor se vor respecta prevederile din normativele republicane şi 
departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 Beneficiarul va lua măsuri ca dotarile cu mijloace PSI şi instalaţiile de prevenire şi 
stingere a incendiilor să fie în perfectă stare de funcţionare. 

 În cazul în care beneficiarul sau constructorul consideră că măsurile luate prin 
proiect nu sunt suficiente, vor cere odată cu observaţiile ce trebuiesc făcute la proiect să se 
introducă în proiect măsurile suplimentare de prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le 
consideră necesare. 
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 Obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de prevenire şi 
stingere a incendiilor, a instructajului şi pregătirii personalului, potrivit atribuţiilor ce le revin, 
o au cei ce conduc, organizează şi controlează execuţia. 
 

7. Receptia si acceptarea lucrarilor 
 In conformitate cu standardele în vigoare în România la punerea în funcţiune a 

instalaţiilor se va aplica urmatoarea procedura : 
- se va verifica continuitatea tubulaturilor şi conectarea corectă la echipamente; 
- echipamentele vor fi testate aeraulic conform procedurilor din caietul de sarcini; 
- se va verifica legarea la priza de pământ (unde este cazul) a echipamentelor; 
- se va efectua proba de etanseitate a conductelor si a echipamentelor; 
- se va verifica tensiunea de alimentare a echipamentelor să fie corespunzătoare cu  

cea înscrisă pe eticheta aparatajului sau a echipamentului electric; 
- se va verifica funcţionarea corectă a tuturor instalaţiilor şi echipamentelor. 
 LEGISLATIA DE REFERINTA   
 Proiectul s-a intocmit in conformitate cu legislatia romana privind continutul 

proiectului, normativele si standarele de referinta, prescriptiile tehnice privind calitatea 
lucrarilor, dupa cum urmeaza: 

- Normativ I 5/2010 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si 
climatizare, inclusiv prescriptiile tehnice si standardele de proiectare din anexa “1” a 
acestuia, si normativ SC-004-2000; 

- Normativ priviind proiectarea antiseismica a constructiilor P100 ; 
- Normativ P 118/99 de siguranta la foc a constructiilor; 
- Normativ NP 015 –normativ priviind proiectarea si verificarea constructiilor  

spitalicesti si a instalatiilor; 
-Normativ Np 008 –normativ privind igiena compozitiei aerului pentru spatii cu  

diverse destinatii; 
-Normativ C 253/0 -instructiuni tehnice de proiectarea si executare si 

executare privind organizarea camerelor curate din domeniul sanatatii; 
-Ordin 914 -2008 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital  

in vederea autorizarii; 
-HG 273 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii; 
-GP 063 -01 Ghid de proiectare, executare si exploatare a gazelor fierbinti in 

constructii; 
-C 56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si  

instalatii aferente; 
-P 130 Normativ priviind comportarea in timp a constructiilor; 
-GT 021 Ghid privind metode si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratiilor  

in echipamentele de ventilare; 
- Legea 10/2015 Privind calitatea in constructii. 

 
 

Întocmit 
Ing. Ștefănescu Ionuț 
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     2.2.3.3. MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE  

 
- INSTALAȚII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE- 

Întocmit în urma studierii cerinţelor din tema de proiectare înaintată de către 
beneficiar proiectul de instalaţii interioare de încălzire respectă normele şi standardele în 
vigoare, astfel încât să fie asigurate condiţiile de igienă şi confort. 

 
Soluţia proiectată 
Proiectarea instalaţiilor interioare de încălzire s-a făcut având ca baza de proiectare 

planşele de arhitectură care au constituit tema de proiectare acceptată de către beneficiar. 
Criteriul de alegere al sistemului de încălzire centrală a clădirii proiectate s-a stabilit 

în funcţie de tema de proiectare, destinaţia obiectivului, sursa de agent termic de încălzire 
şi cerinţele estetice care trebuiesc îndeplinite. 

Având în vedere destinaţia obiectivului, instalaţia de încălzire s-a proiectat astfel 
încât necesarul de încălzire pentru pierderile prin elemente de construcţie să fie acoperit 
de o instalaţie de încălzire cu corpuri statice. 

Proiectarea instalaţiilor interioare de încălzire cuprinde dotarea încăperilor cu corpuri 
de încălzire, armături şi accesorii şi dimensionarea reţelei de distribuţie a agentului termic 
apă caldă cu temperatura 80/60°C, furnizată de la centrala termică proprie prevăzută a se 
realiza într-o construcție special amenajată în interiorul clădirii.  

Incăperea va fi echipată cu o microcentrala în condesaţie pe combustibil gazos, 
având o putere termică de 90 kW. 

Alegerea distribuţiei s-a făcut astfel încât să se asigure următoarele condiţii : 
- alimentarea corpurilor de încălzire cu cantitatea de căldură determinată; 
- stabilitatea hidraulică a instalaţiei la variaţia de debit; 
- posibilitatea reglării instalaţiei la schimbarea condiţiilor normale de funcţionare; 
- confort sporit; 
- condiţii optime de execuţie cu cât mai puţine intervenţii la elementele de construcţie.  
 
Criteriile care au stat la baza alegerii acestor tipuri de echipamente şi materiale, 

precum și a soluţiilor adoptate, în principal, sunt:  
- destinaţia obiectivului;    
- execuţie rapidă şi simplă; 
- exploatare uşoară şi sigură; 
-  fiabilitate;  
- confort sporit; 
- economicitate în investiţie şi în exploatare.  
 Agentul termic de încălzire apă caldă, cu parametrii de temperatură 80/60°C va fi 

furnizat de centrala termica proprie.  
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 Alimentarea cu agent termic a instalației interioare de încălzire se va realiza prin 
intermediul a trei circuite tur/retur din OL astfel: 

- un circuit de incalzire tur/retur OL 3/4’’ ce alimenteaza corpurile de incalzire 
aferente nivelului de la Demisol; 

- doua circuite de incalzire tur/retur OL 1 1/4’’ ce alimenteaza corpurile de 
incalzire aferente nivelului de la Parter respectiv Etaj; 

  Distributia va fi de tip superioara montata in tavanul fals aferent fiecarui nivel pe 
care il deserveste. 

  Conductele se vor monta aparent la nivelul pardoselii, respectiv in tavanul fals şi vor 
fi prevăzute cu manşoane termoizolante elastomerice.  

 Echilibrarea hidraulică a fiecărei ramuri este asigurată prin dimensiunile 
conductelor și montarea armăturilor de reglare. 

  Corpurile de încălzire vor fi radiatoare tip panou din oțel racordate la instalaţie prin 
conducte din oţel, cu fitinguri specifice și vor fi echipate cu următoarele armături: 

- robinet colţar pentru reglaj tur; 
- robinet colţar pentru reglaj retur; 
- ventil automat de aerisire. 
- cap termostatic de reglaj ambient pentru robinet tur. 
 Corpurile de încălzire s-au dimensionat pe baza necesarului de căldură determinat 

pentru fiecare încăpere în parte, conform SR 1907-1, în funcţie de temperatura interioară 
convenţionala de calcul (SR 1907-2), materialele de construcţie utilizate la structura 
clădirii şi dimensiunile spațiilor deservite. 

Dimensionarea corpurilor de încălzire s-a făcut în funcţie de temperatura medie şi 
temperatura interioară, utilizând tabele de calcul pentru radiatoare tip panou din oțel, cu 
temperatura agentului termic 75/55°C. 

Corpurile de încălzire se vor amplasa, pe cât posibil, în dreptul parapetului ferestrelor 
sau în imediata vecinătate a acestora, astfel încât să se asigure funcţionarea lor cu 
eficienţă termică maximă şi să coreleze cu elementele de construcţie, cu mobilierul şi cu 
celelalte instalaţii şi dotări din încăperi. Corpurile de încălzire se vor monta aparent, pe 
console metalice fixate în pereţi. 

Distanța minimă între conductele neizolate termic sau între conducte şi suprafeţele 
izolate va fi de minim 3 cm. Distanţele minime între conducte şi suporţi vor respecta 
prevederile Normativului I13/2015 cap. 16 - Condiţii de montare, normativ ce se va 
consulta odată cu proiectul de execuţie. 

Dilatările conductelor de alimentare cu agent termic a corpurilor de încălzire în cazul 
traseelor mai lungi vor fi preluate natural datorită modificărilor de direcţie ale traseelor. 

După execuţia lucrărilor de instalaţii se vor efectua probele de funcţionare, în 
conformitate cu prevederile normativului I13/2015 cap.22 . 

Dezaerisirea instalaţiilor de încălzire se va asigura prin ventilele de aerisire montate 
pe corpurile de încălzire. 

mailto:office@bodoinvest.com


 
 

 
 
      

 
 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com,www.bodoinvest.com 
RO 18156097    J22/2875/2005  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Golirea instalaţiilor de încălzire se va face centralizat în spaţiul în care se va amenaja 
centrala termică sau local la corpurile de încălzire în caz de avarie. 

Umplerea şi completarea apei în instalatia de incalzire se va face în centrala termică, 
doar cu apă dedurizată, iar completările ulterioare vor fi asigurate de staţia de dedurizare 
propusă în centrala termică. Expansiunea apei din instalaţii va fi preluată de vasul de 
expansiune, cu care este echipat cazanul, care va asigura preluarea volumului de apă 
rezultat din dilatare. 

La execuţia lucrărilor se vor asigura toate măsurile necesare pentru evitarea 
producerii de incendii sau accidente în conformitate cu prevederile specifice organizărilor 
de şantier . 

Execuţia lucrărilor de instalaţii interioare de încălzire se va realiza de către personal 
autorizat calificat, cu respectarea tehnologiilor de execuţie în conformitate cu prevederile 
normativului I13/2015 şi a normelor de tehnica securităţii si protecţie a muncii cuprinse în 
actele normative în vigoare, specifice fiecărei categorii de lucrări în parte. De asemeni, la 
punerea în funcţiune a instalaţiei interioare de încălzire se vor respecta tehnologiile 
referitoare la operaţiile de punere în funcţiune. 

În funcţie de tehnologia aleasă şi echipamentele procurate, executantul are 
obligativitatea de a întocmi proiectul de montaj care să cuprindă toate elementele, tipuri de 
conducte, fitinguri de îmbinare, cote de montaj. 

Pentru alte materiale sau tehnologii alese de executant, ori în situaţia în care apare o 
neconcordanţă între situaţia pe teren şi cea prevăzută în proiect, se va solicita acordul 
proiectantului şi al beneficiarului. La procurarea echipamentelor se va solicita de la 
furnizor şi tehnologiile de montaj ce vor fi respectate la execuţie. 

Pe faze de lucrări, executantul şi beneficiarul vor întocmi fişe-program de urmărire a 
lucrărilor care trebuie să cuprindă lucrările executate, precum si materialele puse în operă  

Prezentul memoriu se va consulta împreună cu planşele de execuţie, urmând ca 
executantul să-şi prezinte obiecţiunile. 

Antreprenorul prezentei investiţii va trebui să cunoască caietele de sarcini (cu 
clauzele tehnice specifice) ale celorlalte specialităţi. Astfel, nu va putea ignora prestaţiile şi 
obligaţiile atunci când alte categorii de lucrări sunt în legătură directă cu prezentele 
categorii de lucrări. 

 Antreprenorul are obligaţia de a vizita amplasamentul înainte de a depune oferte şi 
de a evalua pe propria răspundere natura şi importanţa lucrărilor de executat. El va trebui 
să realizeze toate releveele care consideră că i-ar putea fi necesare şi nu se va preleva de 
faptul că ar fi putut avea informaţii insuficiente, imprecise sau eventuale erori, care ar 
putea afecta documentele contractuale. Antreprenorul va identifica, deasemenea, 
posibilităţile de execuţie ale amplasamentului, indiferent de natura lor şi va ţine seama de 
ele. 

Proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii interioare de încălzire asigură 
criteriile de performanţă prevăzute în Legea 10/1995 modificată prin Legea 177/2015 
pentru principalele cerinţe de calitate obligatorii: 
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 rezistență mecanică și stabilitate;  
 securitate la incendiu;  
 igiena, sanatate si mediu;  
 siguranță în exploatare;  
 protecție împotriva zgomotului;  
 economie de energie și izolare termică. 

 La execuţia lucrărilor se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă 
cuprinse în actele normative în vigoare specifice pentru fiecare categorie de lucrări în 
parte. Proiectul pentru instalaţii interioare de încălzire va fi verificat de verificator atestat, la 
cerinţa It. 
 

-INSTALAȚII TERMOENERGETICE ÎN CENTRALA TERMICĂ-.  
 
Soluţia proiectată. 
Microcentrala în condensaţie ce utilizează combustibil gazos, va fi prevăzuta a se 

realiza într-o construcție special amenajată în interiorul clădirii, la demisolul imobilului. 
Instalaţia de încălzire a corpurilor de clădire este realizată pe sistem clasic cu corpuri de 
încălzire statice, toate alimentate în sistem bitubular. 

Centrala termică aferentă obiectivului este propusă a se realiza in spaţiu special 
amenajat, care corespunde destinaţiei. Astfel spaţiul propus este dotat cu suprafaţă 
vitrată, priză de aer, gol de ventilare, iar ca dimensiuni permite amplasarea 
echipamentelor aferente centralei termice. 

Centrala termica se va dota  cu un stingător cu pulbere si CO2 tip P6. 
Având la bază necesarul de căldură și sarcina termică necesară instalaţiilor de 

încălzire, centrala termică se va echipa cu o microcentrala în condesaţie, având puterea 
termică P=90 KW.  

Pentru a prelua expansiunea apei din instalaţie, aceasta va fi prevăzuta cu un vas de 
expansiune inchis cu volum V=80 l, cu o supapă de siguranţă 3/4" ce va funcționa la 
presiunea maximă în instalaţie, montată pe circuitul de retur.  

Umplerea şi completarea apei în instalaţii se va face în centrala termică, doar cu apă 
dedurizată, care va fi asigurată printr-o stație de dedurizare. 

Pentru alimentarea celor trei circuite de incalzire se va prevede cate o pompa de 
circulatie pe fiecare circuit ce pleaca dintr-un distribuitor din OL2’’, astfel: 

-pompa de circulatie cu debitul Q= 1 mc/h si inaltimea de pompare H= 1.5 mCA, 
aferent circuitului 1 (Demisol); 
-pompa de circulatie cu debitul Q= 1.5 mc/h si inaltimea de pompare H= 2 mCA, 
aferent circuitului 2 (Parter); 
-pompa de circulatie cu debitul Q= 2 mc/h si inaltimea de pompare H= 2 mCA, 
aferent circuitului 3 (Etaj); 
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 Colectarea condensului de pe canalul de fum si de la microcentrala se va realiza prin 
intermediul unui furtun, transportat intr-un neutralizator de condens urmand ca acesta 
(condensul) sa fie evacuat la canalizare. 

Centrala termică va avea în componență microcentrala  în condensaţie pe 
combustibil gazos, pompe de circulaţie pentru agent termic, armături și accesorii aferente 
acestora, tablou electric de alimentare, filtru, dedurizator și canal de fum, neutralizator 
condens. 

Prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul unui boiler 
termoenergetic cu un volum V= 100 litri. Pentru preluarea dilatarii apei din instalatia pentru 
prepararea apei calde menajere sa prevazut un vas de expansiune cu capacitatea de 12 
litri. 

Execuţia lucrărilor se va face cu respectarea tehnologiei de execuţie in conformitate 
cu prevederile din Normativul I13/2015, de către personalul calificat - autorizat pentru 
execuţia acestor genuri de lucrări. 

Orice schimbare de soluţie, materiale, utilaje sau armături se va solicita acordul 
proiectantului de specialitate și a beneficiarului.  

Conductele instalaţiilor termotehnice interioare din centrala termică se vor monta cu 
pante, asigurându-se dezaerisirea și golirea instalaţiei. 

Vopsirea conductelor grunduite și a aparatelor se va face în culori distincte, conform 
STAS 185. Conductele se vor poza paralel cu elementele structurii de rezistenta pereţi 
sau stâlpi astfel încât să se asigure funcţionalitatea instalaţiei și un aspect estetic al 
lucrărilor executate. 

Distanța minimă între conductele paralele neizolate sau între acestea și fețele finite 
sau între acestea și suprafaţa finită a elementelor de construcţie este de 4 cm. Distanțele 
între suporturile conductelor in funcţie de diametru vor respecta prevederile Normativului 
I13/2015 tab 16.2. 

Dupa execuţia lucrărilor, se vor efectua probele de verificare conform prevederilor 
Normativului I13/2015 cap 23. Rezultatele proceselor se vor înscrie într-un proces verbal 
care va cuprinde și etapele de realizare pe faze ale lucrărilor și care vor atesta calitatea 
lucrărilor executate și materialele puse în operă. 

Execuţia lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor din normele securitate și 
sănătate în muncă, cuprinse în actele normative in vigoare ce se refera la fiecare 
categorie de lucrări în parte specifice pentru astfel de lucrări. 

În centrala termică va fi afişată schema de funcţionare și intervenţiile în caz de 
incendiu sau de avarie. Personalul de întretinere și exploatare va fi instruit privind modul 
de întreținere, exploatare și intervenţie în caz de avarie a instalaţiei din cadrul centralei 
termice proiectate. Antreprenorul prezentei investiţii va trebui să cunoască caietele de 
sarcini (cu clauzele tehnice specifice) ale celorlalte specialităţi. Astfel, nu va putea ignora 
prestaţiile şi obligaţiile atunci când alte categorii de lucrări sunt în legătură directă cu 
prezentele categorii de lucrări. Antreprenorul are obligaţia de a vizita amplasamentul 
înainte de a depune oferte şi de a evalua pe propria răspundere natura şi importanţa 
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lucrărilor de executat. El va trebui să realizeze toate releveele care consideră că i-ar putea 
fi necesare şi nu se va preleva de faptul că ar fi putut avea informaţii insuficiente, 
imprecise sau eventuale erori, care ar putea afecta documentele contractuale. 
Antreprenorul va identifica, deasemenea, posibilităţile de execuţie ale amplasamentului, 
indiferent de natura lor şi va ţine seama de ele. 

Proiectarea şi executarea lucrărilor din centrala termica asigură criteriile de 
performanţă prevăzute în Legea 10/1995 modificată prin Legea 177/2015 pentru 
principalele cerinţe de calitate obligatorii:  

 rezistență mecanică și stabilitate;  
 securitate la incendiu;  
 igiena, sanatate si mediu;  
 siguranță în exploatare;  
 protecție împotriva zgomotului;  
 economie de energie și izolare termică; 

 La execuţia lucrărilor se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă și 
apărare împotriva incendiilor cuprinse în actele normative în vigoare specifice pentru 
fiecare categorie de lucrări în parte. Proiectul pentru instalaţii din centrala termică va fi 
verificat de verificator atestat, la cerinţa It. 
   

                  Întocmit, 
                      Ing.  Dutuc Stefan 
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3.3.3.CAIET DE SARCINI – INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE ŞI 
VENTILARE 

 
A.INSTALAȚII INTERIOARE DE INCĂLZIRE 
1. Lucrări pregătitoare începerii execuţiei. 
Prima operaţie in vederea inceperii lucrărilor de instalaţii termice este analizarea 

pieselor scrise si desenate din proiect. Se va face confruntarea planşelor de instalaţii 
termice cu planurile celorlalte tipuri de instalaţii în vederea coordonării traseelor comune și 
a rezolvării cât mai raţionale a intersecţiilor. Deasemenea se va face confruntarea cu 
planurile de structură și cu planşele de arhitectură pentru a verifica poziţiile și dimensiunile 
golurilor pentru trecerea conductelor. 

Se va verifica situaţia existentă și se va compara cu lucrările proiectate. 
Dupa analizarea și insusirea proiectului se poate trece la intocmirea graficului de 

execuţie a lucrărilor in conformitate cu lucrările de construcţie. Acest grafic trebuie să țină 
seama de etapele în care se executa lucrările de structură, finisaje, astfel ca să permită 
executarea instalaţiilor fara să stânjenească lucrările de construcţie și totodată să asigure 
continuitatea lucrărilor de instalaţii termice cu front de lucru continuu pentru instalaţii. 

În conformitate cu graficul de eşalonare a lucrărilor trebuie trecut la pregătirea locului 
de muncă, respectiv amenajarea spațiilor pentru depozitarea materialelor a sculelor și 
chiar a unui atelier care sa asigure exacuția elementelor prefabricate. 

 
2. Pregătirea locului de munca . 
Având in vedere specificul lucrărilor proiectate ce se va elabora un plan privind 

amenajarea și pregătirea locului de muncă în conformitate cu prevederile normativului 
I13/2015 și a tehnologiilor de execuţie. 

 
3. Începerea lucrărilor. 
Dupa operaţiile de la pct. 1 si 2 se va trece la începerea efectiva a lucrărilor care se 

vor executa în următoarea ordine: 
- trasare trasee conducte distribuţie și coloane și verificarea existenței golurilor; 
- trasare poziţie a corpurilor de incalzire, distribuitoarelor, colectoarelor de nivel etc. 
- pregătirea materialelor și verificarea lor vizuală. 
Odată cu execuţia lucrărilor de structură se va verifica daca s-au prevăzut in 

elementele de structura golurile pentru trecerea conductelor. Dupa execuţia lucrărilor de 
construcţie se va trece la montarea conductelor ce compun instalaţiile, coloane și 
racorduri iar montarea corpurilor de încălzire se vor monta dupa execuţia finisajelor. 

Graficul de eşalonare privind realizarea lucrărilor trebuie coordonat cu eşalonarea 
lucrărilor de structura și finisare și se va asigura o succesiune cronologica a operaţiilor de 
montaj și de efectuare a probelor. 
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4.Trasarea lucrărilor de instalaţii. 
Operaţiile de trasare și măsurare a lucrărilor se efectuează urmărind succesiunea 

logică a execuţiei ulterioare. 
Pentru conductele de distribuţie se măsoară și se trasează pe elementele de 

structură înalțimea maximă și minimă a axei conductelor de distribuţie, sub placa 
parterului şi a etajului și în raport cu dimensiunile și cota golurilor destinate și rezervate 
tranzitului conductelor prin demisol și prin canale termice. 

Se marchează pe pereţi punctele de schimbare ale direcţiei și punctele de ramificaţie 
a coloanelor verticale de alimentare a altor nivele. 

Distanțele orizontale între punctele de ramificaţie a coloanelor și distribuţiei se 
măsoară și se notează pe schitele distribuţiei. 

Racordarea coloanelor verticale se face printr-un tronson de ţeava (tur - retur ) de 
lungime determinată de cote de montaj și de diametrul conductelor de racordare.  

Pentru coloanele verticale, trasarea axului se face prin coborirea firului de plumb în 
golul din planșeul parterului și apoi, succesiv, la demisol însemnând axele celor două 
coloane ( tur - retur ) la o distanță de 80 mm una de alta. 

Pentru tragerea legăturii la radiator este necesară în prealabil trasarea poziţiei 
radiatorului. Aceasta se face tinând seama de indicaţia din proiect cu privire la poziţia 
corpului de încălzire și peretele din spatele corpului ce a fost finisat și cota pardoseli finite 
și tipul de racord aparent sau marcat. 

Fixarea poziţiei corpului de încălzire va ține seama de normele și standardele în 
vigoare cu privire la distanțele normate fașă de elementele de construcţie și modul de 
fixare în raport cu sistemul constructiv al clădirii. 

Dupa trasarea poziţiei radiatorului, se notează caracteristicile tehnice ale corpului de 
încălzire (tipul, numărul de elemenți, diametrul de racord ) ce urmează a se monta, direct 
pe elementul de construcţie. 

Se măsoară apoi distanța între corpurile de încălzire și coloane astfel: se asează 
rigla de lemn în dreptul reducţiei radiatorului marcandu-se punctul de intersecţie în axul 
coloanei ținând seama de pantele necesare golirii și aerisirii instalaţiei. 

 
5. Verificarea materialelor. 
Înainte de punerea în operă a materialelor se va efectua verificarea lor conform 

cerinţelor fișelor tehnologice pentru fiecare categorie de operaţii tehnologice expuse în 
capitolele următoare. Referitor la corpurile de încălzire, conducte, armaturi, se vor verifica 
diametre, mărimi, tipuri dacă corespund cu cele din proiect sau sunt echivalente. 

 
6. Îmbinarea conductelor 
Îmbinarea conductelor se va realiza în totalitate la poziţie având in vedere specificul 

lucrării care nu permită execuţia prefabricata pe elemente. Îmbinarea conductelor se va 
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realiza prin fitinguri demontabile metalice, din cupru, iar corpurile de încălzire se vor 
imbina cu fitinguri demontabile. 

După execuţia îmbinărilor se va efectua operaţiile de control prin următoarele 
operaţiuni: 

 examinarea aspectului exterior; 
 verificarea coaxialității conductelor; 
 încercarea de presiune. 

Poziţionarea armăturilor se va face astfel ca sa permită manevrarea, deplasarea 
părților mobile și demontarea parţială sau totală în vederea întreținerii și reparaţiilor. 

Toate armăturile se vor monta în poziţia "inchis". La montarea armăturilor cu flanșe 
se va asigura paralelismul între flanșele conductelor și cele ale armăturilor. În cazul 
folosirii altor tipuri de conducte (multistrat) se vor respecta tehnologia de îmbinare dată de 
furnizor. 

 
7.Efectuarea probelor la instalaţiile de încălzire centrală 
Scopul probării constă în verificarea dacă lucrările de execuţie sunt de bună calitate 

și dacă instalaţiile funcţionează normal. 
Prin denumirea generică de probe trebuie întelese toate operaţiunile de control și 

verificare care se execută individual asupra elementelor componente cât și asupra 
instalaţiei în totalitatea ei în scopul de a se asigura și de se stabili că execuţia lucrărilor 
este bună, că instalaţiile realizează perfomanțele termotehnice proiectate și funcţionează 
normal. 

Aceste operațiuni se efectuează nu numai la sfârșitul montajului ci și în timpul 
montajului și chiar înainte de începerea lui. Probele înstalațiilor de încălzire includ și 
efectuarea unor operații de intervenție asupra lucrărilor realizare în scopul echilibrării 
circuitelor hidrodinamice - operaţiile de reglaj. 

Executantul lucrărilor de instalaţii este obligat să efectueze o probă "de casă " înainte 
de a solicita beneficiarului de investiţie convocarea pentru probe hidraulice. Înainte de 
efectuarea probelor hidraulice se efectuează verificarea după proiect care cuprinde: 

- verificarea amplasamentului corpurilor de încălzire- tipul; 
- traseul conductelor-diametru; 
- poziţia dispozitivelor de aerisire și de golire a apei; 
- daca s-a asigurat accesul liber la toate punctele de verificare a siguranţei inchiderii 

și reglajului instalaţiei. 
Proba hidraulică se realizează numai dacă temperatura este mai mare de +5 C. 

Înainte de efectuarea probei la cald se realizează operaţia de spălare a instalaţiei. Proba 
de dilatare constă în aducerea instalaţiei la funcţionare cu temperatura cea mai înaltă care 
poate să apară în timpul exploatării urmată de răcire dupa care se controlează 
etanşeitatea îmbinărilor. Se repeta încălzirea și răcirea și daca instalaţia nu prezintă 
neetanșeități, proba respectivă se consideră corespunzătoare. Proba de circulaţie 
cuprinde operaţiunile de umplere a instalaţiei și concomitent, evacuarea aerului din 
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instalaţie, stabilirea circulaţiei și verificarea funcţionării tuturor armăturilor, reglajul 
instalaţiei. 

Aceasta probă constă în aducerea instalaţiei la regim de funcţionare cu temperatura 
maximă a agentului termic. 

Proba de eficacitate se efectuează prin măsurători în încăperile indicate de 
beneficiarul de investiţie (cel puţin 5% din total). Se efectuează cu întreaga instalaţie în 
funcţionare în condiţii normale de exploatare la temperaturi scăzute ale aerului exterior, 
cât mai aproape de situaţia normală, astfel aceasta proba se realizează în plină iarna. 

Durata probei de eficacitate este de 24 ore iar măsurătorile se vor face la intervale de 
cel mult o oră. 

Dupa efectuarea probelor se vor întocmi procese- verbale de către executant si 
beneficiar. 

 
 8. Urmărirea lucrărilor pe timpul execuţiei 
Delegatul beneficiarului va verifica :  
- dacă executantul este în posesia documentaţiei corecte şi complete; 
- dacă executantul cunoaşte proiectul în ansamblu; 
- daca executantul a făcut coordonarea și împărțirea spaţiului de montaj între 

diversele specialităţi; 
- dacă s-au executat trasarea instalaţiei conform tehnologiei și s-a respectat 

montarea corectă conform proiectului a elementelor componente ale instalaţiei. 
În cazul în care pe şantier se constată diferențe de execuţie, atât prin abateri de 

execuţie, atât prin abateri de la proiect cât și la calitatea execuţiei, beneficiarul va sesiza 
în scris pe şeful de şantier prin caietul de dispoziţii de şantier și pe proiectantul de 
specialitate.  

 
9. Recepţia lucrărilor de încălzire centrală. 
Comisia de recepţie desemnată de beneficiarul de investiţie va face verificarea 

scriptică pe baza: 
- proiectului definitiv al execuţiei, adnotat daca este cazul cu dispoziţiile și 

modificările efectuate in timpul execuţiei; 
- certificatele de calitate eliberate de întreprinderile furnizoare de aparataj; 
- procese - verbale pentru lucrări ascunse și procese verbale de probe funcţionale; 
Dupa verificarea scriptică se va face recepţia fizică prin inspectarea întregii lucrări, în 

special se vor verifica: 
- montarea corectă a corpurilor de încălzire inclusiv armături și legături;  
- etanşeitatea îmbinărilor de orice fel, nu se admite nici un fel de picătură; 
- solicitarea fixării elementelor componente de elementele de construcţii;  
- funcţionarea armăturilor, se vor manevra prin închidere și deschidere;   
- corectitudinea pantelor de montaj; 
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- asigurarea dezaerisirii, a golurilor și dilatării conductelor; 
- calitatea termoizolației; 
- aspectul estetic general al instalaţiei; 
- verificarea echipării complete a instalaţiei cu aparatele de măsură și control și 

siguranţă prevăzute în proiect. 
Dupa terminarea recepţiei se încheie procesul verbal de recepţie, în mod obligatoriu 

cartea construcţiei pentru instalaţia de încălzire. Aceasta va fi formată dintr-un dosar care 
va conţine: 

- un set de planuri curate ale instalaţiei cu toate completările; 
- o copie dupa devizul lucrării; 
- procesele verbale pentru lucrări ascunse; 
- memoriu explicativ al proiectului. 
 

10. Dispoziţii finale 
Având în vedere complexitatea lucrărilor proiectate, lucrările de instalaţie se vor 

executa eşalonat, pe cât posibil cu respectarea graficului, și se vor urmări pe faze de 
execuţie. 

Prin grija beneficiarului se va asigura asistența tehnică pe şantier a proiectantului. În 
situaţii în care la execuţie vor apărea diferențe între situaţia existentă și cea proiectată, 
prin dispoziţii de şantier, în cadrul asistenței tehnice, se vor elabora detaliile de execuţie 
exacte, în concordanță cu situaţia existentă. 

La urmărirea lucrărilor pe şantier și la asistența tehnică se vor întocmi procese 
verbale în care se vor consemna lucrările efectuate, materialele puse în opera și calitatea 
lor. 

Urmărirea efectivă a lucrărilor executate se va face de către beneficiar prin dirigintele 
deşantier. 

Executarea lucrărilor se va face cu respectarea detaliilor din proiect și a prevederilor 
din Normativul I13/2015 și cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 
cuprinse în actele normative în vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucrări în 
parte și a prevederilor din tehnologiile de execuţie pentru lucrări de instalaţii interioare de 
încălzire. 

 
B.INSTALAȚII TERMOENERGETICE IN CENTRALA TERMICĂ 
1. GENERALITĂŢI: 
Prezenta documentaţie conţine principalele sarcini ce revin executantului lucrărilor de 

instalaţii din centrala termică aferentă obiectivului de investiţie, 
La baza proiectării au stat datele din comanda beneficiarului, planurile de arhitectură 

ale construcţiei şi prevederile standardelor şi normativelor în vigoare. 
Executantul lucrărilor are obligaţia de a respecta prevederile proiectului de execuţie, 

ale Normativului pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire centrală indicativ 
I13/2015, prevederile prescripţiilor tehnice PTA1, a normativelor, reglementărilor şi 
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standardelor conexe, a cărţilor tehnice ale echipamentelor, ca o garanţie a realizării 
criteriilor de performanţă necesare prevăzute de lege şi de proiectul tehnic. 

 
2. ÎNCĂPEREA CENTRALEI TERMICE : 
Încăperea destinată centralei termice trebuie să corespundă prevederilor 

normativelor I13/2015 și GP 051-2000. În situaţia în care suprafeţele vitrate nu sunt 
corespunzătoare, nu există prize de aer proaspăt pentru aerul de ardere, sau centrala 
termică nu este prevăzută cu sifoane de scurgere a apelor de pe pardoseală, se vor 
executa lucrări suplimentare de remediere a respectivelor neajunsuri. 

3. MONTAJUL CENTRALEI : 
Centrala va fi instalată în sistemul de încălzire, aşa cum se arată în planşe, unde 

este prezentat modul de legare a centralei cu instalaţia de încălzire şi evacuarea gazelor 
de ardere. 

Instalarea centralei va fi executată după următoarele cerinţe : 

 centrala termică în condensatie va fi instalată într-un sistem de încălzire închis, 
cu vas de expansiune închis (cu membrană), al cărui volum util nu trebuie să depăşească 
10% din volumul total al sistemului de încălzire (incluzând şi cazanul). Sistemul închis de 
încălzire reprezintă sistemul fără acces la aerul din atmosfera care stimulează coroziunea. 
Datorită acestui fapt, este contraindicată evacuarea apei din sistem fară un motiv anume; 
de exemplu, în perioada de vară. Este, de asemenea, necesar să asigurăm etanşarea 
sistemului şi posibilitatea completării cu apă proaspătă. Cantitatea suplimentară a apei nu 
trebuie să depăşească 5% din volumul apei din sistem pe an ; 
 Atenţie! Funcţionarea supapei de siguranţă trebuie verificată cel puţin o dată pe 
lună. 

Notă: Montarea echipamentelor se va face cu respectarea prevederilor din planşele 
de execuţie corelate cu datele tehnice ale furnizorului şi cu prevederile din  
Normativul I I3/2015-şi prescripţiilor tehnice ISCIR PTA1/2010. 

  

4. MONTAJ ELECTROPOMPĂ : 
Electropompele se montează pe ţeavă, fiind îmbinate de acesta cu racorduri 

olandeze, sau flanşe. Montarea pompelor în instalaţie se va face numai în poziţiile 
prevăzute în documentaţia lor tehnică. Montarea pompelor în poziţii interzise, nu numai că 
determină reducerea performanţelor de funcţionare, dar va conduce în foarte scurt timp la 
deteriorarea lor. 

Pentru protejarea pompelor, acestea se vor monta obligatoriu între robineţi cu 
obturator sferic, aspiraţia făcandu-se prin filtru de impurităţi, iar refularea prin clapetă de 
sens. 

5. MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE : 
Vasul de expansiune închis, cu membrană, se montează fără nici un fel de armături 

intercalate. 
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Perna de aer a vasului de expansiune va fi precomprimată la punerea în funcţiune, 
folosind o pompă de aer. Presiunea de precomprimare trebuie să corespundă prevederilor 
notiţei tehnice a vaselor de expansiune, pusă la dispoziţie de furnizor. 

 
6. MONTAJ APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL: 
În conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea 

instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I.13/2002, instalaţia va fi prevăzută cu 
următoarele aparate de măsură şi control: 

-Termometre, manometre:   
 -pe racordurile de intrare, ieşire agent termic din cazane; 
 -pe conductele de tur şi retur agent termic de încălzire; 

-Presostat diferenţial cu senzor de contact pe conducta de racord a vasului de 
expansiune; 
-Instalaţie de semnalizare acustică; 
-Ventile automat de aerisire: 

 -în toate punctele cele mai înalte ale instalaţiei, pe tur și radiatoare; 
-Robinet de golire:   

 pe cazane; 
 în punctele cele mai joase ale instalaţiei;  

-Clapetă de sens:     
 pe conducta de alimentare cu apă rece a centralei termice; 
 pe racordurile de refulare ale pompelor;  
 pe conducta de retur la cazane; 

-Supape de siguranţă: 
 - pe cazane. 

 
7. MONTAJ ARMĂTURI: 
Armăturile ce se montează în instalaţie vor fi numai cu obturator sferic, pentru 

siguranţă în exploatare şi fiabilitate mărită. Se recomandă montarea armăturilor, pe cît 
este posibil, numai în poziţie verticală. Înainte de montaj se verifică funcţionalitatea şi 
manevrabilitatea robinetului 

Toate armăturile vor fi montate în poziţia închis, după ce s-a efectuat scoaterea 
dopurilor, sau capacelor de protecţie. 

Îmbinările cu conductele şi echipamentele vor fi obligatoriu demontabile, în acest 
scop trebuind folosite flanşe, sau racorduri olandeze. 

Armăturile vor fi montate astfel încât să fie uşor accesibile pentru manevrare, revizii 
şi control. 

8. IZOLAŢII TERMICE : 
La execuţia lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din "Instrucţiunile tehnice 

pentru executarea termoizolatiilor la elementele de construcţii" C 142. 
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Lucrările de izolare vor fi începute numai după ce în prealabil s-au efectuat probele 
de presiune şi a fost executată curăţarea şi protejarea conductelor cu straturi anticorozive. 

Izolaţiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de 
închidere şi de manevră, precum şi în dreptul manşoanelor de trecere prin elementele de 
construcţie. 

Nu este necesară realizarea unei protecţii suplimentare a termoizolaţiei. 

9. PROBE DE PRESIUNE ŞI DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE : 
Verificarea instalaţiei termice se face supunând-o la următoarele probe : 

- proba la rece; 
- proba la cald; 
- proba de eficacitate. 

 
10.PROBA LA RECE : 
Proba la rece se efctuează în scopul verificării rezistenţei mecanice şi etanşeităţii 

elementelor instalaţiei. 
Pentru efectuarea probei trebuie ca toate echipamentele din centrala termică, 

reţelele de conducte şi corpurile de încălzire să fie racordate. Se asigură deschiderea 
completă a tuturor armăturilor de închidere şi reglaj, reglarea armăturilor de siguranţă de 
la cazane şi de la vasul de expansiune în concordanţă cu presiunea de probă, după care 
se trece la verificarea punctelor de racordare ale instalaţiei la conducta de alimentare cu 
apă şi la pompa de presiune. 

Proba se efectuează la presiune de 5 bari, conform prevederilor Normativului pentru 
proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13 /2015 .  

Măsurarea presiunii de probă se face timp de 3 ore cu manometru indicator cu clasa 
de precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore. 

Proba la rece este considerată corespunzătoare, dacă pe toată durata probei 
manometrul nu a indicat variaţii de presiune, iar la instalaţie nu se constată fisuri, scurgeri 
la îmbinări şi garnituri. Înainte de proba de presiune la rece instalaţia se spală cu apă 
potabilă. 

Proba de presiune la rece va fi execută înainte de finisarea elementelor instalaţiei, în 
perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C. 

 
11. PROBA LA CALD: 
Proba la cald se efectuază în scopul verificării etanşeităţii, a modului de comportare a 

elementelor instalţiei la dilatare şi contractare, a circulaţiei agentului termic. 
Pentru efectuarea probei se face verificarea randamentului de funcţionare a 

cazanelor, care trebuie să corespundă datelor indicate în cartea tehnica a cazanului. 
După efectuarea probelor instalaţia se goleşte dacă până la punerea ei în funcţiune 

există pericolul de îngheţ. 
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Proba la cald se efectuează înainte de vopsitorii şi izolaţii termice, ocazie cu care se 
efectuează şi reglarea hidraulică a circuitelor şi numai după proba la rece 
corespunzătoare. 

 
12. PROBA DE EFICACITATE : 
Proba de eficacitate se efectuează în sarcină, pe întrega instalaţie în funcţiune după 

ce toată clădirea a fost terminată şi are ca scop determinarea nivelului în care instalaţia 
răspunde necesităţilor efective, conform temei de proiectare. 

Pentru o verificare cât mai concludentă se va alege pe cât posibil o perioadă rece 
(temp.exterioară să fie sub 0°C), astfel încât temperaturile exterioare să aibă valori medii 
pe timpul probei care să nu varieze mai mult de 3°C faţă de temperatura exterioară medie 
a zilelor precedente. 

Pe perioada probei instalaţia trebuie să funcţioneze continuu şi toate uşile şi 
ferestrele să fie închise. 

Rezultatul probei de eficacitate se consideră satisfăcător, dacă temperaturile aerului 
interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la -0,5 °C până la +1 °C. 

 
13. SPĂLAREA INSTALAŢIEI : 

          După efectuarea probelor menţionate cu rezultat corespunzătoare, instalaţia se va 
spăla la interior cu jet de apă sub presiune, pentru evacuarea eventualelor impurităţişi 
corpuri solide provenite din fabricaţie, sau de la montaj (zgură de sudură, capete de 
electrozi, pămînt, etc). 

Dacă după spălare instalaţia nu poate fi lăsată în funcţiune, în perioada rece a anului 
se va evacua cu grijă şi în totalitate apa conţinută, pentru a evita orice posibilitate de 
îngheţ. 

 
14. CALITATEA APEI: 
Umplerea instalaţiei se face în centrala termică, prin intermediul unui ventil automat 

de umplere, care trebuie să aibă o clapetă de sens încorporată şi un manometru pentru 
facilitarea  reglajului presiunii hidrostatice din instalaţia de încălzire. Apa de adaos va fi 
obligatoriu tratată prin dedurizare cu ajutorul unui dedurizator. 

Filtrarea generală a agentului termic, realizată prin filtru Y prevăzut pe conducta de 
retur, sau la intrarea în cazan este obligatorie. Filtrul va fi curăţat în primele zile de 
funcţionare cel puţin o dată pe zi, urmînd ca ulterior să se facă o verificare periodică, cel 
puţin lunară. 

Subliniem importanţa calităţii apei din instalaţie asupra performanţelor acesteia. Prin 
urmare se recomandă reducerea la maxim a pierderilor de apă şi în consecinţă a 
adaosului de apă netratată. 
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15. EXPLOATAREA INSTALAŢIEI : 
Exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală se va realiza în conformitate cu 

prevederile normativului I13/2015. 
Organizarea exploatării instalaţiilor interioare se face coordonat cu exploatarea sursei 

de alimentare cu căldură. 
În cazul alimentării locale cu căldură de la o centrală termică aflată în clădire se 

prevede o exploatare comună pentru centrala termică şi pentru instalaţiei, precum şi 
controlul calităţii apei din instalaţie. Perioadele de control şi verificare au o durată de 1-2 
săptămâni în cursul sezonului de încălzire. 

Revizia instalaţiei interioare de încălzire se face anual, în perioada de nefuncţionare 
a instalaţiei - vara. Se ţine seama de rezultatele controalelor şi verificărilor periodice făcute 
instalaţiei şi se execută acele operaţiuni care nu au putut fi realizate în timpul funcţionării 
instalaţiei. 

Se au în vedere, în special operaţiunile de: 
-etanşare a elementelor instalaţiei şi a întregului ansamblu de funcţionare a robinetelor 

de reglare ale aparatelor de încălzire; 
-funcţionare a instalaţiei; 
-funcţionare silenţioasă a agregatelor cu piese în mişcare funcţionare a aparatelor de 

măsură; 
-umplere şi asigurare a presiunilor instalaţiilor; dezaerisire;  
-manevrarea uşoară a armăturilor; 
-completare a izolaţiei termice şi a protecţiei acesteia. 

Acţiunea de revizuire a instalaţiei se încheie cu probele de la punctul 9 şi punere în 
funcţiune a instalaţiei. 

Responsabilitatea exploatării revine proprietarului sau administratorului clădirii, care 
asigură exploatarea întregii instalaţii. 

Controalele şi verificările instalaţiei interioare de încălzire se asigură periodic, pe 
baza unui program cu personalul de exploatare. 

 
16. MASURI SPECIFICE : 
Exploatarea instalaţiilor se va realiza de către personal autorizat ISCIR (fochisti) 

conform categoriei de încadrare, conform PT A1,A2,A3, după caz. 
Beneficiarul (proprietarul centralei termice) este obligat să numească personal 

propriu sau prin contract (inginer, subinginer, tehnician de specialitate) în raport cu 
numărul şi complexitatea instalaţiilor de cazane, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT 
IT, denumit RSVTI (responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor) şi 
care răspunde împreună cu beneficiarul deinterioare luarea măsurilor pentru aplicarea 
prevederilor PT A l  - colecţia ISCIR, cu modificările si completările ulterioare. 

Lucrările executate în cadrul PIF, reparaţiilor planificate sau neplanificate se verifică 
de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECTIT sau de către responsabilul cu 
verificarea lucrărilor (RSL) al reparatorului şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea 
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tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT şi 
împuterniciţi în acest scop. 

Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, proprietarul/utilizatorul cazanului trebuie 
să  îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să deţină proiectul de instalare verificat/avizat, conform; 
b) să organizeze activitatea în centrala termică conform nivelului de supraveghere al 

cazanelor menţionat în proiectul de instalare şi să prezinte autorizaţiile personalului de 
exploatare (fochişti), dacă este cazul; 

c) să supună instalaţia verificărilor tehnice (revizia interioară, după caz, încercarea 
hidraulică la rece, încercarea la cald etc); 

d) cazanul să fie însoţit de documentaţia tehnică prevăzută de prescripţia tehnică A l ,  
A2, A 3 (dupa caz); 

e) să deţină documentul/dovada de luare în evidenţă a importului de către ISCIR-
INSPECT. In vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a cazanului, se vor efectua 
următoarele verificări; 

f) verificarea existenţei şi conţinutului documentaţiei de însoţire a cazanului; 
g) examinarea condiţiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveşte respectarea 

proiectului, precum şi verificarea echipării cazanului cu aparatura de măsurare, de control 
şi de automatizare şi cu dispozitivele de securitate; 

h) revizia interioară (după caz); 
i) încercarea hidraulică de presiune la rece; 
e) încercarea la cald. 
 
17.MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI DE APĂRARE 

ÎMPOTRIVA INCEDIILOR 
 
La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi 

prescripţii privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor : 
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
• Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; 
• Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 din 2006; 
• C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
• P 118/99-Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; 
• NP 068-02 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al 

cerinţei de siguranţă în exploatare; 
• Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – MLPAT 1993; 
• GP 051/2000; 
• Norme de protecţia muncii prevăzute de furnizorul de echipamente, materiale; 
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• Ordinul 9/N/15 – 03 – 93 şi Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrările 
de instalaţii tehnico – sanitare şi de încălzire; 

• I 13/2015-Normativ pentru proiectare și execuție a instalațiilor de încălzire; 
• O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor; 
• O.M.A.I. 118/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de 
agrement. 

 
Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi 

întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmării respectarea cu stricteţe a prevederilor 
actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este limitativă şi va fi completată cu 
restul prevederilor legale în domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv. 

Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei în vigoare revine în întregime 
executantului lucrării în perioada de realizare a investiţiei şi beneficiarului pe perioada de 
exploatare normală, întreţinere curentă şi reparaţii (după recepţionarea lucrărilor şi a 
punerii în funcţiune). 

 
C.INSTALAȚII DE VENTILARE 

 1.Marcaje, ambalare şi depozitare 
Ventilatorul centrifugal va fi prevăzut cu o placă de marcă, care va cuprinde 

următoarele elemente:  
- denumirea şi reperul produsului; 
- denumirea şi adresa fabricantului; 
- seria şi anul de fabricaţie. 
Ventilul antisuflu se marchează prin poansonare pe flanşă, cu datele: 
- denumirea producătorului; 
- presiunea nominală; 
- diametrul nominal; 
- poansonul CTC; 
- materialul corpului; 
- seria şi anul de fabricaţie. 
Instalaţia de filtroventilaţie nu se va ambala, fiind livrată pe subansamble şi repere. 
Pe timpul transportului nu trebuie luate măsuri speciale de protecţie., singurele 

elemente fragile fiind debitmetrul şi micromanometrul. 
Instalaţia de filtroventilaţie va fi depozitată fie în lăzi de lemn, fie în starea în care a 

fost livrată. Depozitarea se realizează în încăperi uscate, cu ventilaţie naturală, protejate 
împotriva umidităţii şi intemperiilor. Depozitarea realizată în lăzi de lemn, se pot suprapune 
maxim două lăzi. 

Pe perioada depozitării, instalaţia se va verifica periodic, prin examinare vizuală, 
urmărindu-se: 
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- starea lăzilor; 
- existenţa şi calitatea marcajelor; 
 - să nu existe urme de coroziune, deformări, străpungeri sau fisuri; 
- existenţa capacelor oarbe la filtrele chimice – unde este cazul; 
- să nu existe defecte privind vopseaua.  
Defectele apărute în timpul controlului vizual se vor remedia de urgenţă.  
 

  
2.Reguli de protecţia muncii 
La montarea instalaţiei se va folosi numai personal calificat pentru tipurile respective 

de lucrări.  
Se interzice persoanelor adăpostite să manevreze instalaţia. 
Pentru evitarea contaminării cu substanţe toxice, înlocuirea filtrelor chimice va fi 

efectuată numai de personal special instruit şi care va utiliza obligatoriu echipament 
individual de protecţie (mască, mănuşi, costum, cizme etc.). 

Schimbarea filtrelor se va realiza numai cu instalaţia oprită, iar depozitarea filtrelor 
chimice colmatate se va face într-un loc special amenajat conform  normelor în vigoare, în 
afara adăpostului.  

Pentru evitarea accidentelor grave, tot personalul care manipulează filtrele chimice 
va fi instruit în mod special şi va fi dotat cu echipament individual de protecţie. 

 
 3.Intreţinere 
Instalaţia de filtro-ventilaţie se va porni în mod obligatoriu de minim 3 ori pe an. Se va 

urmări cu această ocazie starea manşoanelor de cauciuc ce asigură etanşarea instalaţiei: 
dacă se observă rupturi sau fisuri, manşoanele de cauciuc se vor înlocui. De asemenea 
se vor urmări eventuale zgomote sau vibraţii anormale ale instalaţiei, iar dacă acestea 
apar, trebuie luată legătura cu fabricantul (atat în perioada de garanţie cat şi postgaranţie). 

Vana antisuflu se va demonta cel puţin o dată la 3 ani, se va curăţa şi se va unge 
lagărul supapei din interior. 

Filtrul reţinător de praf în carcasă se va demonta cel puţin o dată la 3 ani, urmărindu-
se demontarea şi curăţarea celulei filtrante -  ce se va efectua cu produse ce conţin sodă 
caustică, apoi se va spăla cu apă caldă şi se va imersa într-o baie de ulei mineral, se 
scurge şi se va monta la loc; şi starea clapetelor de cauciuc, care în caz de deteriorare se 
vor înlocui.  

Filtrele chimice se vor înlocui după o perioadă de 5 ani sau 1000 de ore de 
funcţionare, numai de către personal specializat şi instruit în acest scop.  

 
Întocmit, 

Ing. Dutuc Stefan 
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BREVIAR DE CALCUL 

INSTALAŢII TERMOENERGETICE ÎN CENTRALA TERMICĂ

A.     Ipoteze de calcul

Calculul pierderilor de caldura s-a efectuat conform SR 1907/1 – 97 si SR 1907/2 – 97.

               Bilant termic

a) Incalzire: Q inc. = 62.8 53997.68

b) Preparare a.c.c.

     

Calculul necesarului de caldura pentru prepararea apei calde de consum se va face in baza STAS 1478/90.

Debitul de apa calda se calculeaza cu relatia :

Qc = qmz + y

in care: qmz- debit mediu zilnic de apa l/s

y – cuantila distributiei de repartitie normala, y = 2.054

qmz = 

 

in care: N- numar de persoane

qsz – necesarul specific de apa pe zi l/zi x pers.

noz – numar mediu de ore pe zi de utilizare a apei= 10

 -  Persoane  = 20  - 5 [l/zi*pers]

qmz = 0.0028

Qc = 0.1110331 399.72

Pentru prepararea apei calde de consum se adopta un boiler cu preparare indirecta avand un debit orar de

510 si puterea absorbita P=16 [kW] cu un volum de 100 [l].

78.79

B. Dimensionarea echipamentelor din centrala termica:

      B.1. Cazane:

Se propune echiparea centralei cu o centrala termica in condensatie  , cu un randament    

η= 97.5%, asigurand astfel necesarul pentru producerea apei calde  75°/55° C,  pmax = 4.4 bar având 

capacitatea de:

Qcazan = 90 [kW]

    B2. Pompe de circulatie incalzire:

[mc/h]

  in care:

 -  Q = debit de agent termic in W ;

 - c = caldura specifica a apei calde in Wh/kgK – c = 1,163 Wh/kgK ;

 - ρ = densitatea apei calde la temperatura medie a apei calde in kg/m
3
 - ρ = 972 kg/m

3 
;

 - Δt = diferenta dintre temperatura de ducere td si temperatura de intoarcere tr a agentului termic, in K - Δt = 20

Qinc 1= 9.60 [kW] Q1= 0.42

Qinc 2= 25.30 [kW] Q2= 1.12

Qinc 3= 28.00 [kW] Q3= 1.24

QCT = Qinc+Qacc  =



Se propun trei pompe cu montare pe conductele de tur ale distribuitor-colectorului, pentru cele trei circuite de incalzire:   

  Q1 = 1 mc/h, H1 = 1.5mCA.  aferent circuitului 1 de incalzire (Demisol);

  Q2 = 1.5 mc/h, H2 = 2 mCA.  aferent circuitului 2 de incalzire (Parter);

  Q3 = 2 mc/h, H3 = 2 mCA.  aferent circuitului 1 de incalzire (Etaj);

    B3. Pompa circulatie apa calda menajera:

Qnec acm= 16.00 [kW]

[mc/h]

Q4= 0.71

Se propune o pompă simplă cu montare pe conducta de racord la circuit boiler, avand Q4 = 1 mc/h;  H4 = 1.5 mCA.

    B4. Incarcare instalatie:

Alimentarea cu apă rece a instalației interioare de încălzire se va realiza de la instalatia interioara de alimentare cu apa rece

prin intermediul unui racord demontabil.

    B5. Dimensionarea elementelor sistemului de asigurare cu supape de siguranta si vas de expansiune inchis:

1. Supapele de siguranta au rolul de a proteja instalatia impotriva cresterii presiunii peste valorile maxime admise.

 - Debitul de abur produs:

 - r - caldura latenta de vaporizare [J/kg]= 2121

Gap= 153

 - Capacitatea de evacuare a supapei pentru abur:

  in care:

 - α - coeficient de curgere a supapei = 0.4

 - Ψ - coeficient de dilatare a fluidului = 0.45

 - A - aria sectiunii de curgere a supapei minimum de 400[mm²]

 - pr - presiunea de reglare = 1,1p1 = 6

 - v1 - volumul specific al aburului la presiunea 1,1pr +1 = 0.38

Gae= 1.30

 - Aria sectiunii de trecere  a supapei:

A= 117.8666561



 - Diametrul supapei:

D= 12.25

Conform normativ GP 051-2000, art. 3.4.36., cazanul va fi prevazut cu doua supape de siguranta cu diametrul de 1 ''.

Supapele de siguranta se vor monta pe cazan inaintea oricaror elemente de inchidere.

2. Vase de expansiune:

Calculul presiunii minime:

           Hcladire= 7.05 [m]

           pmin= 0.86 1 [bar]

 
Calculul volumului instalaţiei:

Volumul apei din instalatie reprezinta insumarea volumelor de apa din interior al echipamentelor si conductelor:

  
           Vinst=Vcazan+Vconducte+Vcorpuri= 1150

Volumul vasului de expansiune inchis  V se calculeaza in functie de excesul de apa rezultat din dilatare astfel:

1.029

1.0004

ΔV= 0.0329

V= 0.0723

Se propune un vas de expansiune inchis de 80 [l].

  Întocmit

   ing. Dutuc Stefan
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L i v4/3 E V nao Qi1 Qi2 Qi Q
- - m m m2 - m2 m2 m2K/W - K - W - - - W m - (m/s)4/3 - m3 m3/sm3 W W W W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PE N 5.85 3.20 18.72 1 3.24 15.48 3.91 1 38 1 512
FE N 0.90 1.80 1.62 2 0.00 3.24 1.58 1.2 38 1 182
PE E 5.55 3.20 17.76 1 3.24 14.52 3.91 1 38 1 480
Fe E 0.90 1.80 1.62 2 0.00 3.24 1.58 1.2 38 1 182
PI S 5.85 3.20 18.72 1 1.89 16.83 1.11 1 0 1 0
Ui S 0.90 2.10 1.89 1 0.0 1.89 0.80 1.2 0 1 0 2.4215
PI V 5.55 3.20 17.76 1 1.9 15.87 1.11 1 0 1 0
UI V 0.90 2.10 1.89 1 0.0 1.89 0.80 1.2 0 1 0
PD - 5.85 4.60 26.91 1 0.0 26.91 0.95 1 0 1 0
PL - 5.85 4.60 26.91 1 0.0 26.91 5.05 1 10 1 184

126.8 1989.50 6.75 5 1.12 2223.27 21.6 0.0680 8.55 1 86.1 0.00163 6.76 509 509 2733
qs = 1446 W/mp
qv = 32 W/mc

 Întocmit,
 ing. Dutuc Stefan

                                               NECESARUL DE CALDURA PENTRU PERIOADA DE IARNA - BIROU PRIMAR (ETAJ - E04, ti=20ºC)
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1.Tencuiala 0.87 0.025

2.Polistiren expandat 0.04 0.1

3.Zidarie din caramida 0.25 0.3

4.Tencuiala 0.87 0.01

1.Tencuiala 0.87 0.025

2.Zidarie din caramida 0.25 0.2

3.Tencuiala 0.87 0.025

1.Parchet 0.23 0.15

2.Sapa mortar ciment 0.93 0.03

3.Placa B.A. 1.74 0.15

4.Tencuiala 0.87 0.01

1.Placa B.A. 1.74 0.15

2.Polistiren expandat 0.04 0.2

fereastra 0.71  1/8  1/24 1.58

usa ext 0.80  1/8  1/24 1.42

usa int 0.71  1/8  1/24 1.58 Intocmit,
Dutuc Stefan

STRUCTURI 

Perete interior

3.74  1/8  1/24 3.91

Perete exterior

Material

Planseu intre nivele

Material

0.86  1/8  1/8 1.11

0.78  1/6 - 0.95

Material

Planseu sub sarpanta 
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Necesar de caldura incinte - asigurat prin intermediul corpurilor statice din otel

Nr. Tip Denumire incapere S h V q TEMP Qnec Tip Nr. Qinst

crt. incap. (mp) (m) (mc) (W/mc) INCAP. (W) radiator radiator (W)

1 D-01 SAS 5.95 2.52 14.99 30 15 449.82 22X(500X400) R1 578
2 D-04 VESTIAR 13.40 2.52 33.77 34 22 1148.11 22x(600x800) R2 1341

3 D-05 G.S. 4.50 2.52 11.34 34 22 385.56 22X(500X400) R3 578

4 D-06 ARHIVA 31.55 2.52 79.51 30 18 2385.18 22X(900X1100) R4 2531
5 D-07 CENTRALA TERMICA 12.10 2.52 30.49 28 12 853.78 22x(600x700) R5 1173

6 D-08 CASA SCARII (SCARA DE 
SERVICI) 13.60 2.52 34.27 30 15 1028.16 22x(600x700) R6 1173

7 D-09 SPATIU DEPOZITARE 11.20 2.52 28.22 28 10 790.27 22x(600x500) R7 838
8 D-10 ATELIER 16.95 2.52 42.71 30 18 1281.42 22x(600x800) R8 1341

9 P-01 SALA CONSILIU/FESTIVITATI 50.00 2.8 140.00 30 18 4200.00 2x22x(600x1400)  R9, R10 4692
10 P-02 BIBLIOTECA 32.40 2.8 90.72 32 20 2903.04 2x22(600x900) R11, R12 3016
11 P-03 HOL ACCES 82.50 2.8 231.00 30 18 6930.00 3x22(600x1400) R13, R14, R15 7038
12 P-04 G.S. 11.05 2.8 30.94 30 15 928.20 2x22X(500X400) R16, R17 1156
13 P-05 SCARA SECUNDARA 11.60 2.8 32.48 30 15 974.40 22x(600x600) R18 1006
14 P-06 BIROU AGENT AGRICOL 22.00 2.8 61.60 32 20 1971.20 2x22x(500x800) R19, R20 2310
15 P-07 CASIERIE 14.00 2.8 39.20 32 20 1254.40 22x(600x800) R21 1341
16 P-08 BIROU URBANISM 22.00 2.8 61.60 32 20 1971.20 22x(600x1400) R22 2346
17 P-09 BIROU REGISTRATURA 22.00 2.8 61.60 32 20 1971.20 22x(600x1400) R23 2346

18 E-01 BIROU UNIC 26.70 2.8 74.76 32 20 2392.32 2x22x(600x900)  R24, R25 3016
19 E-02 BIROU SECRETAR 15.20 2.8 42.56 32 20 1361.92 22x(600x900) R26 1508

20 E-03 HOL/ZONA DE ASTEPTARE 68.65 2.8 192.22 30 18 5766.60 4x22x(600x900) R27, R28, R29, R30 6032

21 E-04 BIROU PRIMAR 32.40 2.8 90.72 32 20 2903.04 2x22x(600x1000) R31, R32 3200
22 E-05 BIROU SECRETAR 25.70 2.8 71.96 32 20 2302.72 2x22x(600x800) R33, R34 2682

23 E-06 G.S. 11.05 2.8 30.94 28 15 866.32 2X22x(500x400) R35, R36 1156

24 E-07 SCARA SECUNDARA 11.60 2.8 32.48 28 15 909.44 22x(600x600) R37 1006

25 E-08 BIROU CONSILIER JURIDIC 22.00 2.8 61.60 32 20 1971.20 22x(600x1400)  R38 2346

26 E-09 BIROU ASISTENT SOCIAL 14.00 2.8 39.20 32 20 1254.40 22x(600x900) R39 1508

27 E-10 BIROU CONTABILITATE 22.00 2.8 61.60 32 20 1971.20 22x(600x1400) R40 2346

28 E-11 OFICIU 12.25 2.8 34.30 32 20 1097.60 22x(600x700) R41 1173
29 E-12 BIROU VICEPRIMAR 19.00 2.8 53.20 32 20 1702.40 22x(600x1200) R42 2011

TOTAL INCALZIRE SEDIU PRIMARIE 55925.10 62788

1809.99 Întocmit
ing. Dutuc Stefan
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

6.3.5 PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE SANTIER 
INSTALATII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE  

 
Denumirea obiectivului de investitii:  CONSTRUIRE SEDIU PRIMǍRIE,  
                                                               COMUNA VALEA LUPULUI,   JUDETUL IAŞI  
Amplasamentul: comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi 
Beneficiarul investitiei:  Comuna Valea Lupului 
Proiectant general:  S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L. VASLUI 
Proiectant specialitate:  S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI 
Proiect nr.: 767/2014 
Conform legii nr.10 din 1995 fazele de executie determinante stabilite de proiectant pentru executia 
lucrarilor sunt urmatoarele: 

Nr. 
Crt 

Denumirea lucrării care se verifică,recepţionează sau 
controlează şi pentru care se întocmesc documente 

Document 
Cod 
formular 

Responsa- 
bilitate 

Ritmi- 
citate 

1 Trasarea lucrărilor P.V.R B+E x 
2 Predare primire front  de lucru  P.V.R B+E x 

3 
Verificarea calităţii materialelor puse în operă - pe 
măsura montării (ţevi, robineti) 
La verificare se vor prezenta certificate de calitate 

P.V.R B+E x 

4 Verificarea execuţiei tuturor operaţiilor ce devin 
ascunse 

P.V.L.A 
 B+E x 

5 Controlul vizual al sudurilor (se întocmeşte jurnalul 
sudurilor realizate) 

P.V.R 
 E x 

6 Evidenţierea sudorilor autorizaţi  (intern) cu indicarea 
poansonului acestora 

P.V.R 
 B+E x 

7 Efectuarea spălării, curăţirii interioare a conductelor 
 

P.V.R 
 

 
B+E 

 
x 

8 FAZA DETERMINANTA  - Probarea instalaţiei la 
presiune și etanșeitate  

P.V.R 
 B+E+P+I 0 

9 Proba de eficacitate a instalaţiei corpurilor de 
încălzire – reglajul instalaţiei 

P.V.R 
 B+E+P 0 

10 Recepţia instalației P.V.R 
 B+E+P+I 0 

x    -   ori de câte ori este cazul 
o    -    o singură dată la finele lucrării 
 
Beneficiar: Constructor: Proiectant: ISC 
………………….. …………………. S.C. BODO INVEST S.R.L. …………………. 
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PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

6.3.6. PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE SANTIER 
INSTALATII TERMOENERGETICE IN CENTRALA TERMICA 

 
Denumirea obiectivului de investitii:  CONSTRUIRE SEDIU PRIMǍRIE,  
                                                               COMUNA VALEA LUPULUI,   JUDETUL IAŞI  
Amplasamentul: comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi 
Beneficiarul investitiei:  Comuna Valea Lupului 
Proiectant general:  S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L. VASLUI 
Proiectant specialitate:  S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI 
Proiect nr.: 767/2014 
Conform legii nr.10 din 1995 fazele de executie determinante stabilite de proiectant pentru executia 
lucrarilor sunt urmatoarele: 
 
 

x    -   ori de câte ori este cazul 
o    -    o singură dată la finele lucrării 
 

 
Beneficiar: Constructor: Proiectant: ISC 
………………….. …………………. S.C. BODO INVEST S.R.L. …………………. 

 

Nr. 
Crt 

Denumirea lucrării care se verifică, 
recepţionează sau controlează şi pentru care se 
întocmesc documente 

Document 
Cod formular 

Respon-
sabilitate 

Ritmi- 
citate 

1 Predare primire front  de lucru P.V.R 
B+E x 

  

2 Trasarea lucrărilor P.V.R B+E x 

3 Verificarea caracteristicilor şi calităţii materialelor 
puse în operă - pe masura montarii P.V.R B+E x 

4 Verificarea execuţiei tuturor operaţiilor ce devin 
ascunse P.V.L.A B+E x 

5 Controlul vizual al sudurilor (se întocmeşte 
jurnalul sudurilor realizate) P.V.R. B+E+P+ 

ISC x 

6 Evidenţierea sudorilor autorizaţi  (intern) cu 
indicarea poansonului acestora P.V.R B+E+P x 

7 Efectuarea spălării, curăţirii interioare a 
conductelor P.V.R. B+E+P x 

8 
FAZA DETERMINANTA  - Probarea instalaţiei la 
presiune si etanseitate   
Verificare centrala termica 

B+E+P+I  
B+E+P+I 0 

9 Proba de eficacitate a instalaţiei corpurilor de 
încălzire – reglajul instalaţiei P.V.R. B+E+P 0 

10 Recepţia instalatiei P.V.R. B+E+P+I 0 
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