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  MEMORIU DE ARHITECTURĂ 
 

I. DATE GENERALE 
 
1. Denumire obiect de investitii: LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE DESTINATIE LA  

           DEMISOL DIN SPALATORIE SI BUCATARIE IN SALA DE GRUPA  
          COPII LA CRESA ZIZIN 

2. Adresa:         JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SAT ZIZIN, STR. PADURII, F.N. 
3. Beneficiar:        COMUNA TARLUNGENI 
4. Numar proiect:                    71/2021 faza P.Th. 
5. Proiectant:        S.C. ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L. 

 

1.1. Tema studiului : 
 Beneficiarul acestui proiect are la dispozitie un teren in proprietate privata in jud. Brasov, com. Tarlungeni, 
sat Zizin, str. Padurii, F.N. Terenul are forma neregulata cu o suprafata totala din acte de 1.341,00 mp, pe care este 
amplasat un imobil cu suprafata construita la sol de 315 mp. Destinatia imobilului este de cresa cu regim de inaltime 
D+P, construita din caramida si centuri din beton armat, construita in anul 2013, cu suprafata desfasurata de 630 
mp. Imobilul a fost construit in baza autorizatiei de construire nr. 31 din 16.06.2011 emisa de Primaria comunei 
Tarlungeni. 
 Tema lucrarii este amenajarea de camere (sali de grupa) in locul bucatariei si spalatoriei/uscatoriei 
amplasate la demisol, amenajarea unei noi bucatarii in locul magaziei de alimente. 
Reparatiile curente vor consta in igienizare: zugraveli, vopsitorii. Parterul va ramane neschimbat. 
 

1.2.Date seismice si conditii de fundare 
Potrivit normativului P-100/2006, in calculul antiseismic se vor lua in consideratie coeficientii Tc=0,7 

secunde si ag=0.20g. 
In conformitate cu prevederile STAS-urilor 8316/82 si 605/77, conditiile de fundare se prezinta astfel: se 

poate funda incepand cu adancimea 1,10 raportate de la suprafata terenului actual, luandu-se in consideratie 
presiunea conventionala din studiul geotehnic, pentru sarcini de calcul din gruparea fundamentala. 

 
II. SITUAŢIA EXISTENTA SI PROPUSA 

   Conform temei de proiectare, beneficiarul solicita intocmirea proiectului pentru amenajarea de camere (sali 
de grupa) in locul bucatariei si spalatoriei/uscatoriei amplasate la demisol, amenajarea unei noi bucatarii in locul 
magaziei de alimente. Reparatiile curente vor consta in igienizare: zugraveli, vopsitorii. Parterul va ramane 
neschimbat. 

    Suprafata totala din acte a terenului este de 1.341,00 mp. 
    
 
 
 



atelier de proiectare GTT srl Covasna 
architecture - engineering – planning 

LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE 
DESTINATIE LA DEMISOL DIN SPALATORIE SI BUCATARIE 
IN SALA DE GRUPA COPII LA CRESA ZIZIN 

 

Contact: 
sc atelier de proiectare GTT srl 
judetul Covasna, comuna Valcele, str. Principala 224A  
E: atelierdeproiectaregtt@gmail.com 
M: +40 788 180 814, +40 742 429 453 
RO29768571, J14/35/2012 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE  
 

· Dimensiunile maxime în plan existente: 19,55 x 18,00 m; 
· Regimul de inaltime existent: D+P; 
· Suprata construita existenta: 315 mp; 
· Suprafata desfasurata existenta: 630 mp; 
· Destinatia existenta: cresa. 

 
 

Prin prezentul proiect se solicita lucrari de reparatii curente (zugraveli, vopsitorii), schimbare de destinatie la 
demisol din spalatorie si bucatarie in sala de grupa copii la cresa Zizin si din magazie de alimente in bucatarie. 

Spalarea/uscarea asternuturilor/vestimentatiei va fi un serviciu ce se va externaliza. 
Imobilul este functional si este racordat la toate utilitatile: apa, canal, electricitate, telefonie, agent termic propriu. 

 
 
RELEVEU PLAN DEMISOL 
 
Magazie alimente – 18,37 mp 
Magazie diverse – 14,48 mp 
Acces marfa alimente – 12,30 mp 
Bucatarie – 23,21 mp 
Spalator vase mari – 10,30 mp 
Spalator vesela – 7,25 mp 
Materiale curatenie – 1,98 mp 
Materiale curatenie – 1,66 mp 
Materiale curatenie – 1,98 mp 
Monsarj – 1,62 mp 
Hol – 29,31 mp 
Hol+scara – 13,95 mp 
Acces personal – 4,41 mp 
Uscatorie calcatorie – 21,00 mp 
Rufe curate – 9,09 mp 
Centrala termica – 16,85 mp 
Spalatorie – 20,13 mp 
Rufe murdare – 7,22 mp 
Vestiar personal – 13,29 mp 
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Grup sanitar personal – 7,92 mp 
Dusuri – 4,56 mp 
 
RELEVEU PLAN PARTER – NU SE INTERVINE 
 
Sala 17 copii (cu varsta 1-2 ani) – 42,00 mp 
Grup sanitar copii – 18,00 mp 
Sala 15 copii (sugari) – 42,00 mp 
Spatiu depozitare olite – 12,25 mp 
Hol – 32,73 mp 
Materiale curatenie – 2,03 mp 
Sala 17 copii (cu varsta 1-2 ani) – 42,00 mp  
Grup sanitar personal – 3,60 mp 
Cabinet medical – 16,85 mp 
Hol acces – 7,50 mp 
Vestiar filtru – 18,55 mp 
Izolator – 8,80 mp 
Acces scara – 24,89 mp 
Rampa – 13,78 mp 
 
PROPUNERE PLAN DEMISOL 
Zona 3 bucatarie – 13,87 mp 
Depozitare rufe – 14,48 mp 
Rufe murdare 
Rufe curate 
Acces marfa alimente – 12,30 mp 
Grup sanitar – 9,67 mp 
Materiale didactice 
Zona 2 sala copii – 51,57 mp 
Materiale curatenie – 1,98 mp 
Materiale curatenie – 1,66 mp 
Materiale curatenie – 1,98 mp 
Hol – 29,31 mp 
Hol+scara – 13,95 mp 
Acces personal – 4,41 mp 
Scari acces personal 
Zona 1 sala copii – 49,40 mp 
Materiale didactice 
Grup sanitar – 7,22 mp 
Centrala termica – 16,85 mp 
Vestiar personal – 13,29 mp 
Grup sanitar personal – 7,92 mp 
Dusuri – 4,56 mp 
 
Pardoseala in salile copiilor va fi acoperita cu covor izoterm, nontoxic, nonalergic, usor lavabil si 
dezinfectabil. 
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PARTERUL RAMANE NESCHIMBAT, NU SE INTERVINE. 
 
 

IV. SISTEM CONSTRUCTIV  
Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din: 
- fundaţii continue din beton armat sub ziduri; 
- structura este mixta  realizata din caramida portanta si cadre din b.a., stalpi, grinzi si centuri din beton armat ; 
- sarpanta este realizata din cherestea, iar invelitoarea din tigla metalica; 
- elementele din lemn sunt imbinate intre ele cu placute cu scoabe si cuie iar cosoroabele sunt legate de centura prin 
intermediul buloanelor din metru in metru; 
- perimetral este realizeat un trotuar de garda cu rolul de a proteja imobilul de precipitatii. 
 
Învelitoare 
Învelitoarea este executata din tigla metalica. 
 
 
 
 
Compartimentări 
Compartimentările interioare sunt realizate de zidurile interioare de 20 cm. Compartimentarile usoare sunt realizate 
din ziduri autoportante de caramida, ziduri din BCA sau  panouri gipscarton montate pe grilaj metalic din profile 
metalice uşoare, izolate fonic si termic cu vată minerală 10 cm. 
  
Tâmplăria 
Tamplaria exterioara este realizata din PVC cu geam termoizolant. 
 
Colectarea apelor pluviale 
Pentru colectarea apelor pluviale se monteaza un sistem de jgheaburi şi burlane din tablă galvanizată de 0,4 mm 
grosime: 
- jgheab cu diametrul de 125 mm 
- burlane cu diametrul de 100 mm 
 

V. FINISAJE 
Finisaje pereţi:  
 -tencuiala interioare driscuite  
 -zugraveli/vopsitorii la interior: lavabile-culoare alb 
 -faianţă pana la inaltimea de 2,50 m in grupul sanitar si bucatarie 
Finisaje pardoseli:  
 - la parter se va turna o sapa armata de 5 cm 
 - se va monta  gresie in grupurile sanitare, vestiare, cabinet medical, holuri, spatii de depozitare, bucatarie, 
etc. si parchet in salile pentru copii. 

 
VI. UTILITĂŢI 

Imobilul este functional si este racordat la toate utilitatile: apa, canal, electricitate, telefonie, agent termic propriu. 
 

 
 



atelier de proiectare GTT srl Covasna 
architecture - engineering – planning 

LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE 
DESTINATIE LA DEMISOL DIN SPALATORIE SI BUCATARIE 
IN SALA DE GRUPA COPII LA CRESA ZIZIN 

 

Contact: 
sc atelier de proiectare GTT srl 
judetul Covasna, comuna Valcele, str. Principala 224A  
E: atelierdeproiectaregtt@gmail.com 
M: +40 788 180 814, +40 742 429 453 
RO29768571, J14/35/2012 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIU DE PROTECTIA MUNCII 
 

Avand in vedere ca lucrarea va avea o perioada de executie scurta, se va asigura posibilitatea executarii 
lucrarilor si pe timp friguros, luandu-se masuri pentru executarea lucrarilor in acele conditii si de asemenea masuri 
de protectie a muncii.  

Se executa lucrari, care de asemenea impun realizarea anumitor conditii si echipamente de protectie a 
amuncii (centuri, casti de protectie,etc) si de asemenea scule sigure pentru executarea lucrarilor mai importante. 

Atata timp cat vor exista lucrari de sapatura, locurile unde se lucreaza se vor ingradi corespunzator, se vor 
afisa placute avertizoare cu natura lucrarilor si nu se va permite accesul in zona lucrarilor a personalului fara 
atributiuni de serviciu, dupa caz se vor lua masuri de sprijiniri ale peretilor sapaturii, in functie de natura terenului si 
adancimea sapaturii. Executantul este obligat sa ia toate masurile la locul de munca, astfel incat sa nu apara 
evenimente nedorite in ceea ce priveste protectia muncii. 

La lucrarile de constructii-montaj, pentru structura de rezistenta se vor respecta normele din “Regulamentul 
privind protectia muncii si igiena muncii in constructii” aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii 
Teritoriului, publicat in Buletinul Constructiilor nr.5, 6, 7 si 8 din 1993, in special cele indicate mai jos, fara a fi 
limitative. 

 
 

Cap                                             Denimirea capitolului Articolul 
0                                                        1 2 
1 Obligatiile si raspunderile administratiei 1-11 
2 Responsabilitatile maistrilor si a altor conducatori ai punctelor de lucru 12 
3 Responsabilitatile sefilor formatiunilor de lucru si ale personalului muncitor 13-15 
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4 Responsabilitatile investitorului 34-39 
5 Responsabilitatile producatorilor de masini, utilaje si instalatii pentru constructii 40-50 
6 Organizarea activitatii de protectie a muncii 51-81 
7 Controlul medical al personalului 82-88 
8 Instructajul de protectie si igiena a muncii 130-141 
9 Repartizarea personlului la locurile de munca 121-129 
10 Propaganda de protectie si igiena a muncii 130-141 
11 Reguli de igiena a muncii, acordarea primului ajutor 142-199 
12 Riscurile profesionale in constructii 200-228 
13 Mijloace individuale de protectie 229-275 
14 Dispozitive de securitate a muncii 276-278 
15 Lucrari executate pe timp friguros: 

    -generalitati 
    -sapaturi  
    -betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              
    -zidarii si tencuieli 
    -invelitori 
    -finisaje 
    -functionarea utilajelor de constructii 

 
279-286 
287 
288-290 
291-292 
293 
294-295 
296-306 

16 Incarcarea, descarcarea si depozitarea materialelor 
- generalitati 
- incarcarea si descarcarea materialelor de constructiiin depozite, vagoane CF, 

vagoane CFI si autovahicule 
- incarcarea si descarcarea materialelor speciale 

 
307-324 
325-336 
 
337-366 

17 Electrosecuritatea 387-566 
18 Terasamente 

- reguli generale 
- sapaturi in teren cu pereti in taluz 
- sapaturi in teren cu pereti sprijiniti 
- saparea mecanizata a terenului cu excavatorul 

 
537-566 
567-573 
574-590 
591-606 

19 Prepararea si transportul betoanelor si mortarelor 
- prepararea betoanelor si mortarelor 
- utilizarea aditivilor (adaosurilor) 
- transportul betonului si mortarului 

 
691-730 
731-734 
735-761 

20 Turnarea si compactarea betonului: 
- generalitati 
- turnarea si compactarea betonului 
- turnarea betonului in cofraje plane mari, modulate 

 
762-763 
764-770 
790-793 

21 Fasonarea si montarea armaturilor de otel beton 794-805 
22 Lucrari de zidarie si tencuieli 

- executarea fundatiilor 
- executarea zidariilor 
- executarea tencuielilor 

 
806-818 
819-842 
843-856 

23 Constructii inalte 
- generalitati 
- instalatii si utilaje specifice constructiilor inalte 

 
857-876 
921-953 

24 Constructii de lemn  
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- montarea constructiilor 
- tratarea materialului lemons antiseptic si ignifug 

964-971 
972-986 

25 Schele, esafodaje, scari: 
- generalitati 
- schele autoridicatoare 
- schele si esafodaje metalice de inventar 
- schele, esafodaje si podine auxiliare de lemn 
- schele mobile 
- schele in consola 
- schele interioare 
- rampe si scari de acces  

 
987-1005 

1006-1043 
1085-1093 
1094-1097 
1098-1104 
1105-1112 
1113-1115 
1116-1130 

26 Cofraje: 
- reguli generale 
- montarea, exploatarea si demontarea cofrajelor 
- cofraje unificate de inventar 
- cofraje metalice spatiale (tip tunnel) 

 
1131-1167 
1168-1191 
1232-1241 
1247-1261 

27 Finisaje: 
- zugraveli si vopsitorii 
- montarea geamurilor 
- lucrari in placare 
- invelitori 
- pardoseli 

1262-1278 
1279-1285 
1286-1297 
1298-1311 
1312-1317 
1318-1320 

28 Demolari, reparatii, consolidari: 
- generalitati 
- demolari 
- reparatii si consolidari 

1321-1329 
1330-1349 
1350-1363 

29 Montarea prefabricatelor si a utilajelor tehnologice: 
- generalitati 
- lucrari de incarcare, descarcare, transportsi depozitare a elementelor prefabricate 

din beton 
- montarea elementelor prefabricate din beton armat 
- montarea elementelor mari prefabricate din zidarie sau beton 
- montarea utilajelor tehnologice 
- montarea constructiilor metalice 

1364-1394 
1395-1401 
1402-1410 
1416-1434 
1435-1445 
1446-1455 

30 Sudura: 
- reguli generale 
- sudura electrica si autogena 

 
1456-1466 
1467-1582 

31 Izolatii si protectii anticorozive: 
- generalitati 
- topirea bitumului si prepararea materialelor cu bitum 
- prepararea amorsaj bitum-benzina 
- transport bitum topit pe orizontala si verticala 
- executarea izolatiilor la cuve 
- izolatii la acoperisuri 
- protectie anticoroziva prin lacuri si vopsele pe baza de rasini si solventi organici 
- protectie anticoroziva prin mase de spaclu bituminoase 

1978-1990 
1991-2006 
2007-2010 
2011-2016 
2017-2027 
2028-2036 
2072-2076 
2076-2079 

32 Instalatii si masini de ridicat 2230-2270 
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33 Utilaje si masini de ridicat 2271-2353 
34 Dispozitive, scule si unelte de mana 2354-2449 
35 Utilaje folosite in ateliere 2450-2492 

 
NOTA: In cazul in care pe parcursul executie sau inainte de atacarea obiectivului apare necesitatea luarii 

unor masuri necuprinse in norme, beneficiarul sau constructorul vor solicita din timp proiectantului masuri 
suplimentare de protectia si igiena muncii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECTIA MEDIULUI  
 
Resturile menajere se depoziteaza in Europubele standard  colectate conform planificarii stradale de firme 

desemnate in acest scop de catre Primaria comunei Tarlungeni. Beneficiarul va incheia contracte cu firmele 
respective. 

Apele pluviale vor fi colectate prin sistemul de jgheaburi si burlane si vor fi lasate liber la cota terenului 
natural. 

Pe timpul executarii lucrarilor de constructii-montaj, atat beneficiarul cat si constructorul au obligatia sa 
asigure toate conditiile necesare in scopul evitarii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale .  

Jardinierele şi florile vor agrementa întreaga construcţie. 
 

Amenajări exterioare 

Se va dota cu echipamente si utilaje educationale si recreative specifice destinatiei creselor/gradinitelor si 
avizate DSP. 
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Norme şi prevederi legale 

În timpul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia să respecte măsurile şi Normele de Tehnica Securităţii 
şi Protecţiei Muncii nr 90/96 şi să se asigure că toate lucrările de pe santier se vor executa în deplină siguranţă.  

Nu se va admite personal fără instructajul de protecţia muncii la zi şi fără echipamentul de lucru şi de 
protecţie necesar. 

Se vor respecta Normele de Protecţia şi Stingerea Incendilor C300-94,  prevederile Legii 10/95 precum şi 
Normele Specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime.   

   
 
 

Dispozitii finale 

Proiectul are valabilitate de 3 ani de la data predarii.  
Proiectul respecta fidel tema de proiectare a beneficiarului si avizele obtinute. 
Se va respecta legislatia in vigoare, inclusiv avizul DSP Brasov nr. 404A/08.03.2021. Mancarea va fi 

asigurata de la bucataria propusa la demisolul constructiei. In cazul in care fluxurile nu pot fi amenajate in bucataria 
propusa, atunci se va amenaja o bucatarie in exterior imobilului compusa din 3 containere modulare. Acestea se vor 
fi echipate cu sistem de sustinere si vor fi avizate DSP pentru bucatarie, prin grija furnizorului de containere. 

Prezentul proiect contine partea economica, aceasta poate suporta modificari in functie de cursul EURO, 
legislatia in vigoare, preturile oferite de furnizori, etc. 

Beneficiarul are obligatia de a actualiza devizul general ori de cate ori situatia o impune. 
 
 
 

 Intocmit,  
arh. Alfred Gheorghiu 

 
 

        sef proiect dpl. ing. Adrian Costea 
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MEMORIU TEHNIC

1. GENERALITATI
Denumire obiect de investitii:  LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE DESTINATIE LA 

DEMISOL DIN SPALATORIE SI BUCATARIE IN SALA DE GRUPA COPII LA CRESA SAT ZIZIN

Adresa:          JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SAT ZIZIN, STR. PADURII, F.N.

Beneficiar:         COMUNA TARLUNGENI

Numar proiect:        71/2021 faza P.A.C. + P.Th.

Proiectant:         S.C. ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L.

         Prezenta documentaţie întocmitã la nivel de P.Th. cuprinde lucrãrile de instalaţii electrice pentru  detectie,
avertizare si semnalizare incendiu aferente proiectului cu denumirea:  ,,Lucrari de reparații  curente, schimbare de
destinație la demisol din spalatorie și bucătărie în sala de gruoa copii la cresa sat Zizin’’, investitie situata  in jud.
Brașov, com. Tarlungeni, sat Zizin, str. Pădurii, F.N..

Prin prezenta lucrare se studiaza doar planul de demisol, parterul rămâne neschimbat.

Lucrarile ce au fost relevate sunt alcatuite din:
            -instalatii de detectie, avertizare si semnalizare incendiu 

BAZA DE PROIECTARE
La baza întocmirii proiectului au stat :

-    Tema si comanda beneficiarului
- Planuri de arhitecturã
- STAS-uri şi Normative în vigoare

Diverse

a) Proiectul a fost realizat astfel incat sa asigure un consum minim de materiale.

b) Executarea instalatiilor electrice din prezentul proiect s-a realizat dupa normele si prescriptiile de protectia muncii
si NPSI în vigoare, PE 119-02 P118/2-2013 si P118/03-2015.

c)  Instalatiile  electrice  s-au  realizat  urmarind  normativele  I7-2011; PE136-88;  NTE  007/08/00;  P118/02-2013;
P118/03-2015; PE119-90;

Categoria de importanţă C In conformitate cu H.G. nr.  766/1997
Clasa de importanţă III Conform P100-2013
Rezistenta la foc II In condiţiile precizate de art 2.1.9 al P 118-99.
Risc de incendiu mic conform art. 2.1.2 şi 2.1.3. din P 118 – 99
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2. SITUATIA EXISTENTA
Cresa de copii actuala nu dispunde de instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu.

3. SITUATIA PROIECTATA
3.1.  DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU

Instalatia  de detectare,  semnalizare  si  avertizare  incendiu   (IDSAI)  a fost  proiectata  in  conformitate  cu
normativul, P118/3-2015 si a reglementarilor tehnice specifice. 

Toate dispozitivele conectate la sistem au fost alese în conformitate cu prevederile SR EN54-13.
Sistemul este existent și se va completă cu spatiile nou reamenajate.

 Sistemul a fost conceput si realizat in acord cu specificul locatiei si doleantele beneficiarului, respectand
normele tehnice in vigoare referitoare la apararea impotriva incendiilor. Structura sistemului in caz de alarmare in
caz de incendiu este compus dintr-o centrala de alarmare incendiu, detectoare de fum, buton pentru actionarea
manuala  a alarmei de incendiu,  sirena de interior  si  de exterior.  Pentru supravegherea in vederea detectarii  si
semnalizarii inceputurilor de incendiu s-a tinut cont de caracteristicile constructive ale cladirii si de riscul de incendiu
corespunzator fiecarei incaperi.

3.1.1. Instlatia IDSAI
Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu este alcatuita din urmatoarele componente:

Echipamente de control şi semnalizare 
Echipament de alimentare cu energie electrica
Detectoare de fum
Sirena de alarmare pentru semnalizare incendii
Declanşatoare manuale de alarmare
Elemente anexe (izolatoare, module de intrare-ieşire etc.)

3.1.2 Indexul zonelor de detectare.
Conf. articol 3.7.1.3. din P118-3/2015 stabilirea zonelor de detectare s-a facut astfel incat locul alarmei sa fie

usor de depistat in cel mai scurt timp posibil din indicatiile oferite de echipamentul de control si semnalizare. Aria
unei zone de detectare nu depaseste 1600mp. 

3.1.3.Identificarea echipamentului
 Sistemul  de  detectie  si  avertizare  incendiu  asigura  monitorizarea  permanenta  a  datelor  primite  de  la
detectoarele de fum si  luarea deciziilor  in functie de semnalele receptionate.  Sistemul  de detectie si  avertizare
incendiu asigura alarmarea in cazul defectarii unui detector sau a unui alt element al sistemului. Sistemul de detectie
si avertizare incendiu asigura declansarea alarmei la inceputuri de incendiu si comanda inchiderea oblonului de la
casierie.

Echipamentul de control si semnalizare ECS
Echipamentul  de  control  si  semnalizare  raspunde  automat  la  semnalele  de  incendiu  provenit  de  la

detectoarele automate si declansatoarele manuale de semnalizare. ECS receptioneaza semnale de la detectoarele
conectate  ;  determina  daca semnalele  primite  corespund  unei  conditii  de  alarma;  indica  o  conditie  de  alarma
acustica si optica; indica locul izbucnirii incendiului; inregistreaza informatii.

ECS sau centrala de semnalizare trebuie sa semnalizeze clar urmatoarele stari de functionare ale instalatiei
de semnalizare incendiu:

-starea de veghe
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-starea de alarma la incendiu, atunci cand este semnalizata alarma de incendiu
-starea de defect, atunci cand este semnalizat un defect
-starea de dezactivare, atunci cand este semnalizata o dezactivare
-starea de testare, atunci cand este semnalizata o testare a functionarii

ECS dispune un afisaj alfanumeric cu afisarea mesajelor in limba romana a semnalelor de incendiu si a
semnalelor de defect. 

Semnalul de incendiu transmis la ECS simultan cu un semnal de defect conduce la declansarea alarmei de
incendiu.  Semnalul  de defect este inregistrat,  memorat si  pus in evidenta in mod optic  prin dispozitive speciale
aferente centralei. 

Centrala  de  incendiu  adresabila  asigura  monitorizarea  pana  la  128  de  dispozitive  si  poate  receptiona
simultan semnalele de incendiu furnizate de circuite de semnalizare distincta.
Numar de zone: 6
Evenimente memorate: pana la 4000 si poate fi citita sau descarcata pe afisajul local.
Port USB, RS232, RS485
Comunicator PSTN integrat
Display: LCD
Temperatura de functionare: de la -5 grade pana la +40 grade Celsius
Temperatura de stocare: de la -40 grade pana la +80 grade Celsius
Tensiune alimentare: 230VaC 50Hz -15/+10%
Curent maxim PSU: 2,5A
Capacitate maxima acumulator: 12Ah – (38Ah extern)

Declansatoare manuale
Declansatoarele manuale de alarma au fost amplasate conform P118/3/2015 pe caile de evacuare in caz de

incendiu, in vecinatate a fiecarei usi ce face legatura cu scara de evacuare in caz de incendiu si la fiecare iesire in
exterior. Distanta maxima de parcurs de catre o persoana pentru a ajunge la un declansator manual de alarma nu
depaseste 20m. Acestea au fost amplasate la vedere, usor de identificat si accesibile. Acestea au fost amplasate la
o inaltime de 1,2 – 1,5m fata de pardoseala si la fiecare nivel in apropierea scarilor de acces sau a altor cai de
acces.

Dispozitivele de alarmare manuală alese sunt:
-in interiorul cladirii cu izolator, IP 24D, temperatura de operare -10o pana la +50o 

Sirena de alarmare 
Impartirea cladirii  in  zone de alarma a fost realizata si  in functie de nevoile  de diferentiere a tipului  de

alarma. Asadar,  in spatiile care au conditii  normale de zgomot, sirena de alarmare produce semnale sonore cu
intensitatea de minim 65 DB. In spatiul  de la parter,  in salile  de curs si  in salon,  zgomotul produs nu o sa fie
niciodata mai mare de 65 DB iar sirena de alarmare produce semnale sonore cu cel putin 5DB peste nivelul de
zgomot produs.  In cazul in care zgomotul de fond depaseste 65DB, beneficiarul va lua toate masurile necesare sa
asigure semnalul  sonor cu cel putin 5DB peste zgomotul de fond conform P118/3/2015 alin.  3.8.2.5 dar sa nu
depaseasca 120DB la o distanta de 1m de receptorul de alarma conform P118/3/2015 alin. 3.8.2.6.

Temperatura de operare: -10o C to +55oC
Umiditatea relativa: pana la 96% RH (fara condensare)
Tensiune alimentare: 20V - 40V

Detectoare de fum 
Detectoarele  de  fum in  caz  de incendiu  transmit  un  semnal  ce este  dat  prin  intermediul  circuitelor  de

legatura la centrala de incendiu. Centrala de incendiu proceseaza valorile semnalului transmis de detectoarele de
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fum si evalueaza daca o alarma trebuie semnalizata.  La fiecare dispozitiv sunt conectate maximum  2 cabluri de
1,5mmp.

Temperatura de operare: -25o C to +70oC
Umiditatea relativa: pana la 96% RH (fara condensare)
Tensiune alimentare: 20V-40V

Echipament de alimentare cu energie electrica
Alimentarea ECS avand importanta deosebita s-a facut de la doua surse distincte. Lipsa tensiunii sursei de

baza trebuie sa conduca la cuplarea sursei de rezerva de energie electrica asigurandu-se o continuitate a alimentarii
instalatiei  cu  energie  electrica.  In  momentul  in  care  s-a  restabilit  sursa  de  baza,  centrala  comuta  automat  pe
aceasta, asigurand si reincarcarea la parametrii normali ai sursei de rezerva.
Alimentare sursa de baza: 230VaC 50Hz -15/+10%
Alimentare sursa de rezerva:

Acumulatori 12 Ah/12V

NOTA:  Sistemul  de  detectie,  semnalizare  si  avertizare  incendiu  alimentat  de  la  sursa  de  rezerva  asigură  o
continuitate în alimentarea cu energie electrică şi/sau transmisia de semnal pe durata incendiului, dar nu mai puţin
de 30 minute conform P118-3/2015;

3.1.4 Planul de verificare periodica
Conform articol 5.6.5 din P118/3/2015 trebuie adoptată o procedură de întreţinere care să cuprindă: periodicitatea
(zilnică, lunară, trimestrială, anuală) şi elementele care se urmăresc.

Prin „verificarea zilnică” se controlează dacă: 
a) fiecare echipament de control şi semnalizare indică condiţia de repaus, dacă există abateri de la

condiţia de repaus acestea sunt înregistrate şi comunicate furnizorului de servicii de întreţinere;
b) fiecare alarmă înregistrată din ziua precedentă a fost tratată în mod corespunzător;
c) IDSAI a fost restabilită corespunzător după deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore.

Prin „verificarea lunară” se controlează dacă:
a) grupul electrogen (sursa de rezervă) porneşte în timp;
b) nivelul combustibilului este corespunzător, completându-se dacă este necesar;
c) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;
d) indicatoarele optice şi sonore ale ECS  sunt funcţionale, iar în cazul apariţiei unui defect acesta este

înregistrat.
Prin „verificarea trimestrială” se controlează dacă:

a) sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal şi sunt luate măsurile corective necesare pentru
a aduce sistemul în stare corectă de funcţionare;

b) se acţionează cel puţin un detector sau declanşator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a tes-
ta dacă echipamentul de control şi semnalizare primeşte şi afişează semnalul corect, porneşte alar-
ma sonoră şi acţionează oricare altă indicaţie sau dispozitiv suplimentare;

c) sunt verificate funcţiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control şi semnali-
zare;

d) sunt verificate funcţiile de reţinere sau eliberare ale uşilor din cadrul sistemului;
e) acolo unde este permis, acţionarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul

de monitorizare;
f) sunt efectuate toate testele şi verificările specificate de producător, furnizor sau executant;
g) este  analizată orice modificare structurală sau de destinaţie care poate afecta cerinţele privind am-

plasarea detectoarelor, declanşatoarelor manuale de alarmare şi sirenelor de alarmare.
Prin „verificarea anuală” se controlează dacă:
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a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;
b) a fost verificat fiecare detector privind funcţionarea corectă în conformitate cu recomandările produ-

cătorului;
c) echipamentul de control şi semnalizare poate acţiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare;
d) sunt inspectate vizual toate echipamentele şi cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate şi

protejate corespunzător;
e) este  analizată orice modificare structurală sau de destinaţie care poate afecta cerinţele privind am-

plasarea detectoarelor, declanşatoarelor manuale de alarmare şi sirenelor de alarmare;
f) sunt examinate şi testate bateriile.

4.3 INSTALATII DE ILUMINAT DE SIGURANTA DE SECURITATE
Iluminat de evacuare realziat cu corpuri de iluminat speciale, de tip luminobloc cu acumulatori, cu autonomie

in  functionare  de  minim  2  h  (conform  Normativ  I7/2011,  tab.  7.23.1  –  cladire  de  sanatate),  inscriptionate
corespunzator, amplasate pe caile si la usile de evacuare din cladire. S-au prevazut inclusiv in grupurile sanitare si
la exteriorul usilor de evacuare, conform Normativ I7/2011, tab. 7.23.7

Iluminat  de  circulatie/antipanica  realizat  cu  corpuri  integrate  in  iluminatul  general  si  echipate  cu  kit  de
siguranta cu autonomie minim 1 h (Normativ I7/2011, art. 7.23.8.1, art. 7.23.9.1). Pentru corpurile de iluminat de
securitate impotriva panicii,  pe langa intrarea automata in functiune, se va prevedea si posibilitatea de comanda
manuala (Normativ I7/2011, art. 7.23.9.3).

Iluminat de siguranta de securitate de interventie in centrala termica realizat prin echiparea unui corp de
iluminat general cu kit de siguranta cu autonomie in functionare 1 h, conform Normativ I13/2015, art. 7.199.
-  iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului  in  camera centrala de incendiu  (C.I.),  realizat  prin echiparea
corpului  de  iluminat  general  cu  kit  de  siguranta  cu  autonomie  in  functionare  minim 1  h,  conform prevederilor
Normativ I7/2011, art. 7.23.5.1 si Normativ P 118/3/2015, art. 3.9.2.1 (f).

Circuitele electrice de iluminat de siguranta de securitate se realizeaza cu cabluri cu conductoare de cupru
si izolatie rezistenta la foc, cu emisii reduse de fum si halogen-free, tip N2XH, montate in tub de protectie etans
ignifug certificat de producator (cladire incadrata in categoria BD3 conform Normativ I7/2011, anexe, tab. 5.2).

Protectia circuitelor se realizeaza cu intrerupatoare automate cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit si
inclusiv protectie diferentiala la curenti de defect (Id=30mA).

Instalatiile de protectie include: protectia impotriva socurilor electrice: legare la nul de protectie (schema TN-
S), completa cu legare la pamant de protectie, ca masura suplimentara, protectie diferentiala la curentii de defect
(Id=300mA la nivelul intrerupatorului general si respectiv Id=30 mA la nivel de circuite electrice finale), descarcatoare
de supratensiuni  atmosferice montate in tablourile  electrice de distributie,  instalatie de egalizare a potentialelor,
instalatie de paratrasnet, priza de pamant.

4. MASURI P.S.I.
Alegerea si instalarea materialelor si echipamentelor electrice din punct de vedere al prevenirii incendiilor s-

a facut  tinand cont de categoriile  de pericol  de incendiu si  de mediu în conformitate cu I7-2011,  P118/2-2013,
P118/3-2015 .

Nivel 1 de protectie intarit. 
Atat la executia lucrarilor cat si in timpul exploatarii si intretinerii instatiilor s-au respectat prevederile din :
-Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.633
din 21 iulie 2006, cu modificarile ulterioare

-PE 009/93  -Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si
distributia energiei electrice si termice.

-Ordinului MAI nr.163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
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5. VERIFICAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURÃRII
ÎN EXPLOATARE SI CALITATEA CONSTRUCTIEI

Din  punct  de  vedere  al  sigurantei  în  exploatare  s-au  respectat  prevederile  normativului   I7-11;  NTE
007/08/00 privind:

- asigurarea materialelor circuitelor electrice functie de categoria de incendiu si de mediu,
- alegerea modului de pozare a circuitelor si respectarea distantelor de protectie,
- dimensionarea aparatajului de protectie.

Controlul  calitatii  lucrarilor  de instalatii  electrice s-a facut conform prevederilor  legii  nr.10 din 1995, si a
normativelor C56-2002,  I7-2011; PE 136-88; PE 119-90, NTE 007/08/00.

6. DISPOZITII FINALE
Prezentul proiect se completeaza cu proiectul existent, procesele verbale și agrementele tehnice. 
Aceasta documentatie se va aviza în conformitate cu legislatia în vigoare.

Intocmit,
       dpl.ing. Adrian Costea
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PROGRAM DE VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARII
CALITATII INSTALATIILOR ELECTRICE

Controlul calitatii lucrarilor de instalatii electrice conform prevederilor Legii 10/1995, normativelor C56/1985,
Caiet XXIII, I7/2011, PE 107/1995, PE136/88, P118/2-2013, P118/3-2015, I18/01.

La controlul calitatii pe santier se vor efectua  in mod special urmatoarele:
- verificarea pozarii circuitelor electrice conform proiectului,
- verificarea existentei instalatiei de protectie prin legare la pamant si a nulului de protectie,
- verificarea amplasarii echipamentelor si aparatelor electrice conform proiectului,
- efectuarea de probe functionale dupa punerea sub tensiune a instalatiei.

 NOTA:
BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL AU OBLIGATIA SA ANUNTE IN SCRIS CU O SAPTAMANA INAINTE DE
TERMINAREA  FIECARUI  STADIU  FIZIC,  DATA  CAND  SE  POATE  PREZENTA  PROIECTANTUL  PENTRU
INCHEIEREA PROCESULUI VERBAL DE VERIFICARE A INSTALATIILOR ELECTRICE.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru controlul pe santier, va
reprezenta preluarea de catre acestia a atributiilor si raspunderilor prevazute de legea 10/1995.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa prezinte pentru stadiu
fizic respectiv urmatoarele:                

- procesul verbal de lucrari ascunse
- buletinele  de  verificari  care  sa  confirme  caracteristicile  echipamentelor  si  instalatiilor  electrice

prevazute in proiect
- certificatele de calitate ale tuturor echipamentelor, materialelor si aparatelor utilizate. 

 Din punct de vedere al legii  10/1995, lucrarea va fi verificata prin grija beneficiarului  pentru exigenta Ie,
privind: 

- siguranta in exploatare
- siguranta la foc
- sanatatea oamenilor si protectia mediului
- protectia impotriva zgomotului
- economia de energie.
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NUMAR PROIECT:

INTOCMIT: S.C.  ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L.
CATEG. DE LUCRARI: INSTALATII ELECTRICE

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR-FAZE DE EXECUTIE DETERMINATE

Nr.crt.

Lucrari ce se controleaza,verifica sau se Documente scris Cine intocmeste
receptioneaza caliatativ si pentru care tre- care se incheie; B=beneficiar

buiesc intocmite documente scrise PV=proces verbal E=executant
P=proiectant
I=ISC

0 1 2 3
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

1
Verificarea buletine de calitate pentru

PV B+Emateriale

2
Verificarea montarii tubulaturii si a dozelor

PVLA B+E+Pinainte de introducerea conduct.

3
Verificarea montarii conductelor in

PV B+E
tuburi pt. circuite si coloane ;verificarea 
conexiunilor;verificarea sirde cleme

4
Receptia si montarea tablourilor electrice

PVR B+Ede distributie si comanda

5
Verificarea aparaturii si a corpurilor de

PVR B+Eiluminat

6
Verificarea coloana de bransament,firida

PV B+Ede bransament (FBE/BMPT)

7

Verificarea buletinelor de masurare a 

PVR B+E
rezistentei de izolatie si a instalatiei de
legare la pamant

8
Verificarea instalatiei de paratrasnet (sect.

PVR B+Econductori, mod realizare imbinari, etc.)
9 Receptia finlala a lucrarilor PVR B+E+P+I

Se vor respecta prevederile Legii nr. 10/24.01.95.
Operatiile de verificare si receptie calitativa se vor face efectiv pe teren si cu examinarea 

urmatoarelor documente:
a) registrul de procese verbale pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor ce devin 

ascunse,intocmite de beneficiar si constructor.
b) certificatele de calitate ale matrialelor utilizate. 
se vor respecta prevederile Legii nr. 10/24.01.95.

conditioneaza trecerea la fazele urmatoare de executie
Beneficiarul si constructorul vor anunta in scris cu 5 zile inainte data cind proiectantul se va 

prezenta pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezentul program
Beneficiarul si constructorul raman respunzatori de consecintele care decurg din neconvo-

care in timp util a proiectantului pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute 
in prezentul program

Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.

PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT,

S.C. ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L. COMUNA TARLUNGENI

dpl. ing. Adrian Costea

71/2021; FAZA  P.A.C+P.Th
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EXTRAS AL MASURILOR DE PROTECTIA MUNCII

Atat la executia lucrarilor cat si in timpul exploatarii si intretinerii instatiilor se vor respecta prevederile din :

- Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in  munca
-H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în

munca de către lucrători a echipamentelor de munca
- Hotarârea Guvernului nr. 300/2006 Hotarârea Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru santierele temporale sau mobile, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.252 din 21 martie2006, cu
completarile si modifi-carile ulterioare.

-  Hotarârea  Guvernulu  inr.  457/2003 Hotarârea  Guvernului  privind  asigurarea  securitatii  utilizatorilor  de
echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, în Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu
modificarile si comple-tarile ulterioare

- Hotarârea Guvernului nr. 971/2006 Hotarârea Guvernului privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.683 din 09 august
2006.

-  Hotararea  Guvernului  nr.1091/2006  Hotarârea  Guvernului  privind  cerintele  minime  de  securitate  si
sanatate pentru locul de munca, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.739 din 30 august 2006.

Intocmit,
      dpl. ing. Adrian Costea
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CAIET DE SARCINI PRIVIND LUCRARILE DE EXECUTIE A INSTALATIILOR
ELECTRICE SI DE ALEGERE A MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR

1.GENERALITATI
Caietul de sarcini se refera la:
 lucrarile de executie a instalatiilor electrice de joasa tensiune,
 materiale si echipamente,
 tablouri electrice,
 aparataj electric local,
 cabluri, conductoare, tuburi de protectie,
 montajul si executia instalatiilor electrice pe santier,
 probe si verificari pentru punerea in functiune.

2. STANDARDE, NORME SI NORMATIVE DE REFERINTA
2.1.STANDARDE:

- STAS 2612-1987. Protectia impotriva electrocutarii- limite admisibile
- STAS 8275-1987. Protectia impotriva electrocutarii- terminologie
- STAS 11054-1978. Aparate electrice. Clase de protectie contra electrocutariI
- STAS 6865-1989. Conducte din cupru cu izolatie din PVC
- STAS 6990- 1990. Tuburi izolante  IPEY din PVC
- CEI 598-2-5-91,92. Corpuri de iluminat pentru tensiuni nominale pana la 1000V. Conditii
- STAS-  8666-78.  Intrerupatoare  automate  mici  pentru  protectia  conductoarelor  din  instalatiile

electrice
-

2.2. NORME SI NORMATIVE:
- I7-2011. Normativ republican privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori

cu tensiuni pana la 1000V
- P107-1995. Normativ privind retelele cu tensiune pana la 1000V
- P118/2-2013,  P118/3-  2015.  Norme  tehnice  de  proiectare  si  realizare  a  constructiilor  privind

protectia la actiunea focului
- PE119- 2002. Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice
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3.EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE

3.1. DATE GENERALE:
- Se vor lua masuri pe timpul executiei si in exploatare pentru protectia impotriva electrocutarilor prin

atingere directa si atingere indirecta.
- Legarea la  nulul  de protectie  prin  care  se asigura si  legarea  la  pamant  este  folosita  ca mijloc

principal  de protectie.  Se realizeaza prin  al  treilea conductor  de cupru la  circuitele  monofazate
introdus in circuitul de alimentare al aparatului . Prin acest conductor se leaga masa la borna de
legare la pamant a tabloului  electric, care la randul ei se racordeaza la pamant prin circuitul de
bransament. 

- Se interzice spargerea de goluri in elementele de beton in vederea amplasarii instalatiilor electrice,
fara acordul proiectantului, daca acest lucru nu este prevazut in proiect.

- Se  va  evita  amplasarea  instalatiilor  electrice  (conducte,  cabluri)  pe  trasee  comune  cu  ale
conductelor altor instalatii. Se vor respecta distantele cerute de normele in vigoare.

- Se  interzice  montarea  directa  a  circuitelor  electrice  pe  elemente  de  constructie  din  materiale
combustibile.

- Se interzice montarea dispozitivelor de protectie electrica pe conductele instalatiilor de protectie prin
legare la pamant sau la nulul de protectie.

- Circuitele  electrice  vor  fi  marcate  in  codul  culorilor  si  la  capete  in  doze  si  tablou,  vor  avea
inscriptionata destinatia pe tile din tub varnis colorat. Culorile obligatorii  pentru conductoarele de
protectie si care nu trebuie sa se mai regaseasca la alte destinatii de conductoare sunt:
 pentru conductorul de protectie – verde/galben
 pentru conductorul de neutru- cenusiu deschis

- Imbinarile intre caile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se face prin metode
care  sa  asigure  posibilitatea  de  trecere  a  curentului  electric  corespunzator  sectiunii  curente,
rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a calitatii mecanice si electrice a contactului.

- Tragerea conductelor in tuburi se va executa numai dupa ce tuburile au fost montate pe pozitia
definitiva si fixate.

- Tuburile de protectie se vor poza numai pe trasee orizontale sau verticale.
- Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat  se vor alege, astfel incat sa suporte fara a

suferi deformari o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului.

3.2. DATE SPECIFICE

3.2.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
In timpul lucrarilor de  racordare a tabloului TEG  la firida de bransament se vor lua masuri de protectia

muncii prin inscriptii avertizoare, imprejmuiri de protectie, control anticipat al lipsei tensiunii din zonele de lucru.
Deconectarile si conectarile se vor face numai de personal autorizat pentru acest tip de lucrari.
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3.2.2 CIRCUITE ELECTRICE 
Instalatiile se vor executa conform planurilor, urmarindu-se cu atentie componenta circuitelor, traseele si

modul de pozare.
Amplasarea  dozelor  se  va  face  astfel  incat  accesul  la  acestea  sa  fie  usor  atat  la  executie  cat  si  la

exploatare. 
La alegerea traseelor se va tine seama ca accesul la circuite in doze sa fie usor.
Racordurile la aparate se vor face tinand seama de respectarea bornelor pentru faze, nul de lucru si nul de

protectie.
Nu se va trece la pozarea circuitelor decat dupa cunoasterea exacta a echipamentelor ce urmeaza a se

monta .
Toate conductoarele electrice vor fi din cupru.   

4. MATERIALE SI ECHIPAMENTE ELECTRICE

4.1.CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE, PROTECTIE SI MONTAJ 
Corpul tabloului electric trebuie sa fie executat din materiale incombustibile clasa AC1 sau greu combustibile

clasa AC2.
 Spatiul  disponibil  pentru  legaturile  exterioare trebuie  sa permita racordarea corecta a conductoarelor  si

desfasurarea cablurilor.
 Conductoarele nu trebuie sa fie supuse unor solicitari care sa le reduca durata de viata.
 Borna de racordare a conductorului de nul, trebuie sa fie montata langa borna fazei asociate a circuitului

respectiv si marcata prin semnul de protectie. 
 Legarea conductelor la aparate se face prin strangerea mecanica cu suruburi metalice la sectiuni mai mici

de 16mmp. 
 Pentru legarea la pamant si  la nul  de protectie in interiorul  tabloului  se va utiliza legarea cu elemente

elastice cu suprafete striate (saibe cu dinti exteriori).
 La  legaturile  electrice  realizate  prin  strangere  mecanica,  suprafetele  de  contact  ale  conductoarelor  se

pregatesc inainte de executie prin curatire pana la luciu metalic. Suprafetele curatate se protejeaza prin
cositorire in cazul conductoarelor multifilare.

 Dupa montarea  in pozitia stabilita de functionare, se vor face urmatoarele tipuri de verificari:
 corespondenta  caracteristicilor  tehnice  cu  cele  proiectate  si  a  celor  rezultate  din  certificatul  de

calitate,
 verificarea si incercarea principalelor aparate,
 verificarea legaturilor electrice interioare (verificarea se face la tensiune nepericuloasa, de cel mult

24V, tabloul nefiind racordat la retea).

4.2. APARATE SI ECHIPAMENTE LOCALE
4.2.1. CONDITII GENERALE:

o Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate.
o Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice.
o Se  vor  utiliza  numai  aparate  si  echipamente  electrice  reglementate  in  Romania.  Aparatele  electice

individuale  care se monteaza in teren, conform proiectului: intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat, etc) vor
fi insotite de certificat de calitate si dupa caz de garantie.

o Se va verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala, curentul nominal si ceilalti parametri prevazuti in proiect
si in mod special gradul de protectie.

14
Contact:
atelier de proiectare GTT srl-d 
judetul Covasna, comuna Valcele, str. Principala 224A 
E: atelierdeproiectaregtt@gmail.com
M: +40 788 180 814, +40 742 429 453
RO29768571, J14/35/2012



atelier de proiectare GTT srl Covasna
architecture - engineering – planning

LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE
DESTINATIE LA DEMISOL DIN SPALATORIE SI

BUCATARIE IN SALA DE GRUPA COPII LA CRESA
SAT ZIZIN

4.3. MATERIALE
4.3.1. CONDITII GENRALE

Materialele circuitelor electrice se considera mijloacele prin care se realizeaza functiuni de izolare, legatura
electrica si mecanica, puse in opera individual in teren si necuprinse in tabloul electric, ca de exemplu: conductoare,
tuburi de protectie, doze, cleme de legaturi, etc.

La alegerea materialelor se tine seama de destinatia constructiei si de conditiile de mediu, de incendiu, de
utilizare si de montare.

Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate de calitate. Se vor utiliza ca
materiale de protectie, de izolare sau pentru suporturi, materiale incombustibile sau greu combustibile, incadrarea
acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza prescriptiilor specifice in vigoare.

4.3.2. CONDUCTOARE, TUBURI DE PROTECTIE SI MATERIALE AUXILIARE
Pentru realizarea instalatiei de iluminat si de prize se folosesc conductoare de cupru izolate, protejate in

tuburi IPEY montate ingropate in planseu sau in tencuiala peretilor.
Legaturile electrice ale conductoarelor se executa prin metode si mijloace care sa asigure realizarea unor

contacte electrice cu rezistenta de trecere minima, sigura in timp si usor de verificat. Legaturile  electrice  intre
conductoare izolate pentru imbinari sau derivatii se fac numai in doze sau cutii de legatura. Se interzice executarea
legaturilor in interiorul tuburilor, tevilor sau golurilor din elementele de constructie.

Legaturile conductoarelor izolate se acopera cu material electroizolant.
Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac numai prin cleme speciale si prin

presare cu scule si accesorii corespunzatoare.

5.PROBE SI VERIFICARI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE
5.1. PREVEDERI GENERALE

Instalatiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile principale de organizare si
exploatare .

Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice se face in conformitate cu precizarile din
regulamentele de exploatare tehnica ale departamentului energiei electrice.

Verificarea  instalatiilor  electrice  cu  tensiuni  pana  la  1000Vc.a.  se  face  in  conformitate  cu  prevederile
normativului privind verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C56.

La verificarea sistemelor de protectie impotriva electrocutarilor se respecta prevederile STAS 
Se vor executa doua categorii de probe si verificari:

a) Verificari, incercari si probe din perioada de la inceput, din timpul si dupa terminarea montajului
Scopul  acestor  verificari  este  de  a  se  constata  calitatea  instalatiilor  si  de  a  se  lua  masurile  necesare

inlaturarii  defectelor.  Probele se fac de catre societatea de constructii  montaj,  se verifica,  incearca si  probeaza
materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatiilor si anume:

- pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin verificari de
specialitate conform normelor in vigoare si intelegerii intervenite intre cumparator si furnizor.

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise de organele de
control ale furnizorului sau prin verificari si probe la furnizor in prezenta delegatului cumparatorului.

In  timpul  si  la  terminarea  lucrarilor  de  constructii-montaj  se  vor  face  verificarile,  incercarile  si  probele
corectitudinii  si  calitatii  executiei  in  conformitate  cu  normele  tehnice  in  vigoare  pentru  categoria  de  instalatie
respectiva.

Coordonarea si raspunderea executarii acestor probe revin integral, dupa caz executantului sau furnizorului.
Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii montaj, inclusiv a incercarilor, verificarilor si

probelor aferente perioadei de executie, se face receptia provizorie a lucrarilor. In acest scop beneficiarul va urmari
si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune. Sarcina tehnica a acestei comisii este de a stabili
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daca instalatiile electrice executate pot trece la o perioada urmatoare de punere in functiune si exploatare de proba,
in conditii de securitate deplina atat pentru instalatiile noi cat si pentru cele la care se racordeaza.

La  receptia  provizorie  executantul  si  furnizorii  vor  trebui  sa  probeze  prin  documente  tehnice  calitatea
corespunzatoare a bazei de materiale introduse in lucrari si executia corecta a tuturor lucrarilor ascunse, precum si
rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea, in timpul si la terminarea lucrarilor.

Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii-montaj sunt terminate, se va incheia un
act unic de receptie cu executantul, precizandu-se obligatiile fiecaruia.

Prin receptionarea provizorie a lucrarilor, executantii  raman numai cu obligatia eventualelor completari si
remedieri,  stabilite prin procesul verbal de receptie provizorie sau ivite ulterior,  ca urmare a unor vicii  ascunse,
respectiv cu raspunderea realizarii probelor de garantie.

b) Verificari, incercari si probe in perioada de exploatare de proba  
Scopul acestor operatii este de a verifica si regla functionarea in ansamblu a instalatiilor electrice pe baza

concluziilor comisiei de receptie de la punerea in functiune.
In urma efectuarii  probei  finale  se incheie  procesul  verbal  de punere in  functiune,  semnat  de membrii

comisiei, dupa care se poate incepe activitatea de exploatare.
c) Verificari, incercari si probe in garantie  

Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalatiilor in exploatare. Daca la
sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se incheie de catre beneficiar cu delegatii executantului si furnizorului
un proces verbal de receptie definitiva, in care se trec rezultatele probelor de garantie si se confirma ca deficientele
consemnate in procesul verbal de receptie provizorie sau in cursul perioadei de garantie au fost remediate.

5.2.PROBE SI VERIFICARI SPECIFICE
Se vor verifica:

o gradele de izolatie ale circuitelor si aparatelor, care trebuie sa fie corespunzatoare   documentatiilor tehnice,
o verificarea valorilor de dispersie a instalatiei de legare la pamant pentru instalatiile de  protectie impotriva

electrocutarii,
o verificarea continuitatii instalatiei de legare la pamant,
o verificare modului de montare si fixare a circuitelor  si aparatelor 

In functie de aceste verificari preliminare se vor verifica aparatele si circuitele:
o curentul nominal si de reglaj al aparatelor pentru a corespunde caracteristicilor receptoarelor      racordate,
o tipul circuitului de racord,
o tipul si reglajul protectiilor la scurtcircuit si la suprasarcina.

Se vor face verificari asupra:
o caracteristicilor  intrerupatoarelor,  comutatoarelor  si  celorlalte  aparate  din  afara  tabloului  pentru  a

corespunde gradului de protectie, curentilor nominali, tensiunii,
o modului de pozare a circuitelor electrice.

Se vor face probe repetate de anclansare-declansare atat manulale cat si prin scurtcircuit si suprasarcini provocate.

Intocmit,
      dpl. ing. Adrian Costea
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MEMORIU TEHNIC

1. GENERALITATI

Denumire obiect de investitii:  LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE DESTINATIE LA 

DEMISOL DIN SPALATORIE SI BUCATARIE IN SALA DE GRUPA COPII LA CRESA SAT ZIZIN

Adresa:          JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SAT ZIZIN, STR. PADURII, F.N.

Beneficiar:         COMUNA TARLUNGENI

Numar proiect:        71/2021 faza P.A.C. + P.Th.

Proiectant:         S.C. ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L.

 Prezenta  documentaţie  întocmitã  la  nivel  de  +P.Th.  cuprinde  lucrãrile  de  instalaţii  electrice  aferente
proiectului ,,Lucrari de reparații curente, schimbare de destinație la demisol din spalatorie și bucătărie în sala de
grupa copii la cresa sat Zizin’’, investitie situata  in jud. Brașov, com. Tarlungeni, sat Zizin, str. Pădurii, F.N..

Prin prezenta lucrare se studiaza doar planul de demisol, parterul rămâne neschimbat.
Lucrarile sunt alcatuite din:

             -iluminat general normal si iluminat de siguranta
-instalatii electrice prize 230V si forta 

2. BAZA DE PROIECTARE
La baza întocmirii proiectului au stat:

- Comanda de proiectare
- Contract de proiectare 
- Tema de proiectare 
- Certificat de urbanism 
- Studiul de fezabilitate
-   Legislatia in vigoare

Diverse
a) Proiectul contine solutii si tehnologii care asigura un consum minim de materiale.
b)

Categoria de importanţă C In conformitate cu H.G. nr.  766/1997
Clasa de importanţă III Conform P100-2013
Rezistenta la foc II In condiţiile precizate de art 2.1.9 al P 118-99.
Risc de incendiu mic conform art. 2.1.2 şi 2.1.3. din P 118 – 99

c)  La  proiectarea  instalatiilor  electrice  din  prezentul  proiect  s-au  respectat  normele  si  prescriptiile  de
protectia muncii si NPSI în vigoare, PE 119-02 P118/2-2013 si P118/03-2015.

d)  Instalatiile  electrice  s-au  proiectat  respectându-se  normativele  I7-2011; PE136-88;  NTE  007/08/00;
P118/02-2013; P118/03-2015; PE119-90;

Prezentul proiect nu studiaza curentii slabi. 
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3. SITUATIA EXISTENTA
Imobilul este o constructie existenta si are instalatie electrica existența.
Se va intervenii doar în zonele studiate.
Instalatiile electrice existente din zonele studiate se vor dezafecta și se vor desface. In spatiile studiate s-a

prevăzut o instalatie electrică noua.

4. SITUATIA PROIECTATA
4.1. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Imobilul este racordat la reteaua electrică. Bransamentul existent asigura solutiile propuse prin prezentul
volum.

Se va intervenii doar în zonele studiate.
Instalatiile electrice existente din zonele studiate se vor dezafecta și se vor desface. Pe spatiile studiate s-a

prevăzut o instalatie electrică noua.
Tabloul propus de alimentare cu energie electrica pentru spatiile nou create se va echipa conform schemei

monofilare cu circuite de sigurante automate monofazate si trifazate care asigura atat protectia la scurtcircuit cat si
protectia termica a circuitelor.

Tabloul se va racorda la TEG . Schema monofilara a tabloului nou creat se va detalia în faza de detaliu de
execuție  prin  grija  executantului.  Pentur  bucătărie,  tabloul  echipamentelor  va  fi  studiat  de  către  furnizorul  de
echipamente.

Tabloul va fi prevazut pe circuitul de alimentare cu intrerupatoare (disjunctoare automate cu relee termice). 
Sa vor monta  pe circuitele  de alimentare ale tablourilor  disjunctori cu protectie diferentiala conform I7-11. 
Tablourile  se dimensioneaza si se echipeaza conform normativelor de proiectare si de protectia muncii si

PSI in vigoare I7-11.
Pe toată durata executiei, imobilul nu va fi utilizat și se va lucra fără curent electric pe rețea.

4.2. INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT GENERAL 
S-a proiectat un iluminat general realizat cu corpuri de iluminat incandescente si flourescente, in functie de

destinatia incaperilor. Nivelul minim de iluminare este stabilit conform normativului NP061-2002.
Corpurile de iluminat sunt montate pe plafoane sau pe peretii încaperilor si holurilor cu bolturi prin impuscare

sau pe suporturile speciale prevazute de constructor. Corpurile  incandescente sunt tip tablou, spot luminos sau
aplica de plafon ori de perete, montate in incaperi, holuri, scari,etc. In camera centralei termice, in sala de piscina si
in sauna sunt corpuri fluorescente etanse. In bai si pe peretii exteriori ai cladirii corpurile de iluminat sunt etanse.

Circuitele  instalatiei  de  iluminat  sunt  monofazate  realizate  cu  conductoare  din  cupru  3CYYF  1,5mmp
protejate in tub IPEY16 ingropat in tencuiala sau aparent. 
Circuitele se vor proteja in teava metalica in cazul in care se amplaseaza pe pereti sau plansee din lemn. 

Circuitele de alimentare ale corpurilor de iluminat montate pe plafoane se vor monta ingropate in placa de
beton (turnate) sau in sapa de la nivelul superior. Pentru prinderea corpurilor se va trece cu circuitul prin plansee si
se vor folosi bolturi impuscate.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat din bai si de pe peretii exteriori, precum si bornele de nul de
protectie ale prizelor electrice se vor racorda obligatoriu la nulul de protectie din compunerea circuitelor de racord
(cel de al treilea fir).

Comanda instalatiei de iluminat se face local pentru fiecare incapere cu intrerupatoare sau comutatoare
montate in dreptul usilor principale de acces .
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4.3. INSTALATII ELECTRICE DE PRIZE
Pentru iluminatul local si pentru consumatori electrici s-au prevazut prize simple sau duble, monofazate, cu

nul de protectie. Prizele sunt montate la h=2.1 m cu exceptia cancelariei unde se vor monta la intaltimea de h=2,0m.
Circuitele  de  priza  sunt  din  conductori  de  cupru  CYYF  3x2,5mmp protejati  în  tub  IPEY16  ingropat  in

tencuiala (sau in teava metalica la pereti de lemn) sau aparent.
Protectia la  scurtcircuit  a tuturor circuitelor  electrice este realizatã prin  sigurantele automate montate in

tabloul de distributie, iar protectia la suprasarcinã se realizeazã dupa caz prin aceleasi sigurante. 
Carcasele metalice ale aparatelor, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care ar putea fi puse in

mod accidental ca urmare a unui defect de izolatie, se vor lega la nulul de protectie din compunerea circuitelor prin
intermediul nulului de protectie al prizelor.

4.4. TABLOURILE ELECTRICE
Tablourile electrice prevazute in documetatie vor fi executate de furnizor, conform tehnologiei interne de

fabricatie.
Etichetarea  circuitelor  in  interiorul  sau  pe  capacele  tablourilor  se  face  conform  schemei  electrice  de

distributie prin grija executantului.
In  cazul  in  care,  pana la  executarea  tablourilor  survin  modificari  privind  codurile  si  tipurile  elementelor

componente (cutii de protectie, aparataje), ele se inlocuiesc de furnizor prin asimilare.
Deasemenea,  furnizorul  are dreptul  de a modifica amplasarea aparatajului  electric  din tablouri  conform

metodologiei proprii de lucru, fara a  schimba logica ordinii de montaj rezultata din schema.
Tabloul propus de alimentare cu energie electrica pentru spatiile nou create se va echipa conform schemei

monofilare cu circuite de sigurante automate monofazate si trifazate care asigura atat protectia la scurtcircuit cat si
protectia termica a circuitelor.
Tabloul se va racorda la TEG . Schema monofilara a tabloului nou creat se va detalia în faza de detaliu de execuție
prin grija executantului. Pentur bucătărie, tabloul echipamentelor va fi studiat de către furnizorul de echipamente.

Tabloul va fi prevazut pe circuitul de alimentare cu intrerupatoare (disjunctoare automate cu relee termice). 
Sa vor monta  pe circuitele  de alimentare ale tablourilor  disjunctori cu protectie diferentiala conform I7-11. 
Tablourile  se dimensioneaza si se echipeaza conform normativelor de proiectare si de protectia muncii si

PSI in vigoare I7-11.
Pe toată durata executiei, imobilul nu va fi utilizat și se va lucra fără curent electric pe rețea.

4.5. INSTALAŢII DE PROTECŢIE
Protecţia împotriva tensiunilor  de atingere accidentale s-a realizat  prin legare la nul şi  legare la

pământ ca măsură de protecţie suplimentară.
Astfel  tablourile  electrice,  prizele cu contact  de protecţie  şi  receptoarele de forţă  se vor lega la

instalaţia de nul de protecţie printr-un conductor de cupru.
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4.6.  INSTALATII  DE  PROTECTIE  PRIN  LEGARE  LA  PAMANT  IMPOTRIVA
ELECTROSOCURILOR SI TRASNETULUI
Prezentul volum nu modifica și nu studiazainstalația de protecția prin legare la pământ împotriva electrosocurilor și
trasnetului.

4.7. INSTALAŢII DE PROTECŢIE
Protecţia împotriva tensiunilor  de atingere accidentale s-a realizat  prin legare la nul şi  legare la

pământ ca măsură de protecţie suplimentară.
Astfel  tablourile  electrice,  prizele cu contact  de protecţie  şi  receptoaree de forţă  se vor  lega la

instalaţia de nul de protecţie printr-un conductor de cupru.

4.8.  MASURI DE PROTECTIA  MUNCII 
La executarea si exploatarea instalatiilor electrice din prezentul proiect se vor respecta normele de protectia

muncii PE 119/90.
Prin proiect s-au asigurat masurile corespunzatoare pe linia protectiei muncii cu respectarea prevederilor din

normele generale si specifice de securitate a muncii NPMG 1996.
Pentru  protectia  contra  electrocutãrii  prin  atingere  directã  s-au  luat  mãsuri  de  carcasare,  îngrãdire,

amplasare, etc. conform normativului I7-11.
Pentru protectia contra electrocutarii  prin atingere indirecta s-a prevazut legarea carcaselor metalice ale

aparatelor cu tensiune periculoasa la:
- conductorul de nul de protectie din compunerea coloanelor si circuitelor respective, conform STAS.
- pamant, prin priza de pamant artificiala care asigura tensiune nepericuloasa in caz de punere la

pamant a instalatiei.
Prezentul  proiect  a  fost  elaborat  cu  respectarea  urmatoarelor  norme  in  vigoare  privind  proiectarea  si

executarea instalatiilor electrice:
-Normativ de protectia muncii al MEE- PE 119/90;
-Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori, cu tensiuni pana la 1000 V

(I7-11);
 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor  de cabluri electrice NTE007/08/00;
Prin  respectarea  normelor  prevazute  in  prescriptiile  enumerate  privind  dimensionarea  si  verificarea  instalatiilor
electrice, alegerea echipamentului electric si a schemelor de conexiuni, proiectul  elimina producerea de accidente
tehnice sau umane si asigura conditii de siguranta a activitatilor de constructii-montaj si exploatare, intretinere si
reparatii.

Respectarea normelor  de protectia muncii  prevazute in PE 119/90 este obligatorie atat  personalului  din
unitatile de constructii-montaj cat si exploatare.
Atat la executia lucrarilor cat si in timpul exploatarii si intretinerii instatiilor se vor respecta prevederile din :
- Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in  munca

-H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
munca de către lucrători a echipamentelor de munca

- Hotarârea Guvernului nr. 300/2006 Hotarârea Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporale sau mobile, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.252 din 21 martie2006, cu
completarile si modifi-carile ulterioare.

-  Hotarârea  Guvernulu  inr.  457/2003 Hotarârea  Guvernului  privind  asigurarea  securitatii  utilizatorilor  de
echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, în Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu
modificarile si comple-tarile ulterioare
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- Hotarârea Guvernului nr. 971/2006 Hotarârea Guvernului privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.683 din 09 august
2006.
- Hotararea Guvernului nr.1091/2006Hotarârea Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca , publicata în Monitorul Oficial al României, nr.739 din 30 august 2006.

Pe toată durata executiei, imobilul nu va fi utilizat și se va lucra fără curent electric pe rețea.

4.9. MASURI P.S.I.
Alegerea si instalarea materialelor si echipamentelor electrice din punct de vedere al prevenirii incendiilor s-

a facut  tinand cont de categoriile  de pericol  de incendiu si  de mediu în conformitate cu I7-2011,  P118/2-2013,
P118/3-2015 .

Nivel 1 de protectie intarit. 
Atat la executia lucrarilor cat si in timpul exploatarii si intretinerii instatiilor se vor respecta prevederile din :
-Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.633
din 21 iulie 2006, cu modificarile ulterioare

-PE 009/93  -Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si
distributia energiei electrice si termice.

-Ordinului MAI nr.163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
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5. VERIFICAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURÃRII
ÎN EXPLOATARE SI CALITATEA CONSTRUCTIEI

Din  punct  de  vedere  al  sigurantei  în  exploatare  s-au  respectat  prevederile  normativului   I7-11;  NTE
007/08/00 privind :

- asigurarea materialelor circuitelor electrice functie de categoria de incendiu si de mediu,
- alegerea modului de pozare a circuitelor si respectarea distantelor de protectie,
- dimensionarea aparatajului de protectie.

Controlul calitatii lucrarilor de instalatii electrice se va face conform prevederilor legii nr.10 din 1995, si a
normativelor C56-2002,  I7-2011; PE 136-88; PE 119-90, NTE 007/08/00.

Fazele determinante pentru lucrari de instalatii electrice sunt :
- verificarea modului de amplasare a instalatiilor electrice,
- verificarea instalatiei de legare la pamant.

6.PARTEA ECONOMICÃ
Documentatia cuprinde antemasuratorile cu cantitatile de lucrari  necesare executarii  instalatiilor electrice

proiectate, întocmite în baza indicatoarelor INCERC 1981.

Intocmit,
           dpl. ing. Adrian Costea
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PROGRAM DE VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARII
CALITATII INSTALATIILOR ELECTRICE

Controlul calitatii lucrarilor de instalatii electrice conform prevederilor Legii 10/1995, normativelor C56/1985,
Caiet XXIII, I7/2011, PE 107/1995, PE136/88, P118/2-2013, P118/3-2015, I18/01.

La controlul calitatii pe santier se vor efectua  in mod special urmatoarele:
- verificarea pozarii circuitelor electrice conform proiectului,
- verificarea existentei instalatiei de protectie prin legare la pamant si a nulului de protectie,
- verificarea amplasarii echipamentelor si aparatelor electrice conform proiectului,
- efectuarea de probe functionale dupa punerea sub tensiune a instalatiei.

 NOTA:
BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL AU OBLIGATIA SA ANUNTE IN SCRIS CU O SAPTAMANA INAINTE DE
TERMINAREA  FIECARUI  STADIU  FIZIC,  DATA  CAND  SE  POATE  PREZENTA  PROIECTANTUL  PENTRU
INCHEIEREA PROCESULUI VERBAL DE VERIFICARE A INSTALATIILOR ELECTRICE.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru controlul pe santier, va
reprezenta preluarea de catre acestia a atributiilor si raspunderilor prevazute de legea 10/1995.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa prezinte pentru stadiu
fizic respectiv urmatoarele:                

- procesul verbal de lucrari ascunse
- buletinele  de  verificari  care  sa  confirme  caracteristicile  echipamentelor  si  instalatiilor  electrice

prevazute in proiect
- certificatele de calitate ale tuturor echipamentelor, materialelor si aparatelor utilizate. 

 Din punct de vedere al legii  10/1995, lucrarea va fi verificata prin grija beneficiarului  pentru exigenta Ie,
privind: 

- siguranta in exploatare
- siguranta la foc
- sanatatea oamenilor si protectia mediului
- protectia impotriva zgomotului
- economia de energie.
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NUMAR PROIECT:

INTOCMIT: ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L.
CATEG. DE LUCRARI: INSTALATII ELECTRICE

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR-FAZE DE EXECUTIE DETERMINATE

Nr.crt.

Lucrari ce se controleaza,verifica sau se Documente scris Cine intocmeste
receptioneaza caliatativ si pentru care tre- care se incheie; B=beneficiar

buiesc intocmite documente scrise PV=proces verbal E=executant
P=proiectant
I=ISC

0 1 2 3
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

1
Verificarea buletine de calitate pentru

PV B+Emateriale

2
Verificarea montarii tubulaturii si a dozelor

PVLA B+E+Pinainte de introducerea conduct.

3
Verificarea montarii conductelor in

PV B+E
tuburi pt. circuite si coloane ;verificarea 
conexiunilor;verificarea sirde cleme

4
Receptia si montarea tablourilor electrice

PVR B+Ede distributie si comanda

5
Verificarea aparaturii si a corpurilor de

PVR B+Eiluminat

6
Verificarea coloana de bransament,firida

PV B+Ede bransament (FBE/BMPT)

7

Verificarea buletinelor de masurare a 

PVR B+E
rezistentei de izolatie si a instalatiei de
legare la pamant

8
Verificarea instalatiei de paratrasnet (sect.

PVR B+Econductori, mod realizare imbinari, etc.)
9 Receptia finlala a lucrarilor PVR B+E+P+I

Se vor respecta prevederile Legii nr. 10/24.01.95.
Operatiile de verificare si receptie calitativa se vor face efectiv pe teren si cu examinarea 

urmatoarelor documente:
a) registrul de procese verbale pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor ce devin 

ascunse,intocmite de beneficiar si constructor.
b) certificatele de calitate ale matrialelor utilizate. 
se vor respecta prevederile Legii nr. 10/24.01.95.

conditioneaza trecerea la fazele urmatoare de executie
Beneficiarul si constructorul vor anunta in scris cu 5 zile inainte data cind proiectantul se va 

prezenta pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezentul program
Beneficiarul si constructorul raman respunzatori de consecintele care decurg din neconvo-

care in timp util a proiectantului pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute 
in prezentul program

Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.

PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT,

ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L. COM. TARLUNGENI
dpl. ing. Adrian Costea

71/2021; FAZA  P.A.C+P.Th
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EXTRAS AL MASURILOR DE PROTECTIA MUNCII

Atat la executia lucrarilor cat si in timpul exploatarii si intretinerii instatiilor se vor respecta prevederile din :

- Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in  munca
-H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în

munca de către lucrători a echipamentelor de munca
- Hotarârea Guvernului nr. 300/2006 Hotarârea Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru santierele temporale sau mobile, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.252 din 21 martie2006, cu
completarile si modifi-carile ulterioare.

-  Hotarârea  Guvernulu  inr.  457/2003 Hotarârea  Guvernului  privind  asigurarea  securitatii  utilizatorilor  de
echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, în Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu
modificarile si comple-tarile ulterioare

- Hotarârea Guvernului nr. 971/2006 Hotarârea Guvernului privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.683 din 09 august
2006.

-  Hotararea  Guvernului  nr.1091/2006  Hotarârea  Guvernului  privind  cerintele  minime  de  securitate  si
sanatate pentru locul de munca, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.739 din 30 august 2006.

Intocmit,
           dpl. ing. Adrian Costea
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CAIET DE SARCINI PRIVIND LUCRARILE DE EXECUTIE A INSTALATIILOR
ELECTRICE SI DE ALEGERE A MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR

1.GENERALITATI
Caietul de sarcini se refera la:
 lucrarile de executie a instalatiilor electrice de joasa tensiune,
 materiale si echipamente,
 tablouri electrice,
 aparataj electric local,
 cabluri, conductoare, tuburi de protectie,
 montajul si executia instalatiilor electrice pe santier,
 probe si verificari pentru punerea in functiune.

2. STANDARDE, NORME SI NORMATIVE DE REFERINTA
2.1.STANDARDE:

- STAS 2612-1987. Protectia impotriva electrocutarii- limite admisibile
- STAS 8275-1987. Protectia impotriva electrocutarii- terminologie
- STAS 11054-1978. Aparate electrice. Clase de protectie contra electrocutariI
- STAS 6865-1989. Conducte din cupru cu izolatie din PVC
- STAS 6990- 1990. Tuburi izolante  IPEY din PVC
- CEI 598-2-5-91,92. Corpuri de iluminat pentru tensiuni nominale pana la 1000V. Conditii
- STAS-  8666-78.  Intrerupatoare  automate  mici  pentru  protectia  conductoarelor  din  instalatiile

electrice
-

2.2. NORME SI NORMATIVE:
- I7-2011. Normativ republican privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori

cu tensiuni pana la 1000V
- P107-1995. Normativ privind retelele cu tensiune pana la 1000V
- P118/2-2013,  P118/3-  2015.  Norme  tehnice  de  proiectare  si  realizare  a  constructiilor  privind

protectia la actiunea focului
- PE119- 2002. Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice
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3.EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE
3.1. DATE GENERALE:

- Se vor lua masuri pe timpul executiei si in exploatare pentru protectia impotriva electrocutarilor prin
atingere directa si atingere indirecta.

- Legarea la  nulul  de protectie  prin  care  se asigura si  legarea  la  pamant  este  folosita  ca mijloc
principal  de protectie.  Se realizeaza prin  al  treilea conductor  de cupru la  circuitele  monofazate
introdus in circuitul de alimentare al aparatului . Prin acest conductor se leaga masa la borna de
legare la pamant a tabloului  electric, care la randul ei se racordeaza la pamant prin circuitul de
bransament. 

- Se interzice spargerea de goluri in elementele de beton in vederea amplasarii instalatiilor electrice,
fara acordul proiectantului, daca acest lucru nu este prevazut in proiect.

- Se  va  evita  amplasarea  instalatiilor  electrice  (conducte,  cabluri)  pe  trasee  comune  cu  ale
conductelor altor instalatii. Se vor respecta distantele cerute de normele in vigoare.

- Se  interzice  montarea  directa  a  circuitelor  electrice  pe  elemente  de  constructie  din  materiale
combustibile.

- Se interzice montarea dispozitivelor de protectie electrica pe conductele instalatiilor de protectie prin
legare la pamant sau la nulul de protectie.

- Circuitele  electrice  vor  fi  marcate  in  codul  culorilor  si  la  capete  in  doze  si  tablou,  vor  avea
inscriptionata destinatia pe tile din tub varnis colorat. Culorile obligatorii  pentru conductoarele de
protectie si care nu trebuie sa se mai regaseasca la alte destinatii de conductoare sunt:
 pentru conductorul de protectie – verde/galben
 pentru conductorul de neutru- cenusiu deschis

- Imbinarile intre caile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se face prin metode
care  sa  asigure  posibilitatea  de  trecere  a  curentului  electric  corespunzator  sectiunii  curente,
rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a calitatii mecanice si electrice a contactului.

- Tragerea conductelor in tuburi se va executa numai dupa ce tuburile au fost montate pe pozitia
definitiva si fixate.

- Tuburile de protectie se vor poza numai pe trasee orizontale sau verticale.
- Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat  se vor alege, astfel incat sa suporte fara a

suferi deformari o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului.

3.2. DATE SPECIFICE
3.2.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

In timpul lucrarilor de  racordare a tabloului TEG  la firida de bransament se vor lua masuri de protectia
muncii prin inscriptii avertizoare, imprejmuiri de protectie, control anticipat al lipsei tensiunii din zonele de lucru.

Deconectarile si conectarile se vor face numai de personal autorizat pentru acest tip de lucrari.
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3.2.2 CIRCUITE ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE
Instalatiile se vor executa conform planurilor si schemei monofilare, urmarindu-se cu atentie componenta

circuitelor, traseele si modul de pozare.
Amplasarea  dozelor  se  va  face  astfel  incat  accesul  la  acestea  sa  fie  usor  atat  la  executie  cat  si  la

exploatare. Dozele de aparat de tip ingropat se vor procura in mod obligatoriu de la furnizorii de aparate.
La alegerea traseelor se va tine seama ca accesul la circuite in doze sa fie usor.
Racordurile la aparate se vor face tinand seama de respectarea bornelor pentru faze, nul de lucru si nul de

protectie.
Nu se va trece la pozarea circuitelor decat dupa cunoasterea exacta a echipamentelor ce urmeaza a se

monta .
Toate conductoarele electrice vor fi din cupru.   

4. MATERIALE SI ECHIPAMENTE ELECTRICE
4.1.TABLOURI ELECTRICE

Tablourile electrice prevazute in cadrul documentatiei vor indeplini conditiile minimale generale de exigenta,
prezentate in cele ce urmeaza:
Specificatii tehnice generale
Caracteristici generale:
 tensiunea nominala- 400-230V
 frecventa – 50 Hz
 grad de protectie mecanica –IP40
 protectie climatica N

4.1.1.CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE, PROTECTIE SI MONTAJ 
Corpul tabloului electric trebuie sa fie executat din materiale incombustibile clasa AC1 sau greu combustibile

clasa AC2.
 Tabloul electric trebuie sa fie astfel construit incat sa permita racordarea tuburilor de protectie ale circuitelor,

respectandu-se schema electrica si gradul de protectie al instalatiei. Conexiunile interioare tablourilor se vor
executa cu conductoare izolate de cupru.

 Spatiul  disponibil  pentru  legaturile  exterioare trebuie  sa permita racordarea corecta a conductoarelor  si
desfasurarea cablurilor.

 Conductoarele nu trebuie sa fie supuse unor solicitari care sa le reduca durata de viata.
 Borna de racordare a conductorului de nul, trebuie sa fie montata langa borna fazei asociate a circuitului

respectiv si marcata prin semnul de protectie. 
 Tabloul electric va fi prevazut cu intrerupator general a carui pozitie de conectare-deconectare va fi vizibila. 
 Tabloul  va  fi  prevazut  cu  etichete  interioare  pentru  denumirea  destinatiei  circuitului  conform  schemei

electrice monofilare.
 Numarul de poli ai aparatelor din tablou vor fi in conformitate cu schema electrica.
 Protectia va fi asigurata pentru faza, iar neutrul va fi declansat mecanic, automat la un scurtcircuit pe  faza.
 Protectia  diferentiala  se realizeaza  prin  bloc  de  protectie  de bransament  pentru  curenti  de 500mA,  cu

actionare  instantanee  si  actioneaza  prin  declansarea  automata  a  intreruptorului  automat  si  cu  bloc  de
protectie diferential de 30mA pentru circuitele ce alimenteaza instalatii electrice amplasate in zone cu pericol
sporit de electrocutare.

 Legarea conductelor la aparate se face prin strangerea mecanica cu suruburi metalice la sectiuni mai mici
de 16mmp. 
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 Pentru legarea la pamant si  la nul  de protectie in interiorul  tabloului  se va utiliza legarea cu elemente
elastice cu suprafete striate (saibe cu dinti exteriori).

 La  legaturile  electrice  realizate  prin  strangere  mecanica,  suprafetele  de  contact  ale  conductoarelor  se
pregatesc inainte de executie prin curatire pana la luciu metalic. Suprafetele curatate se protejeaza prin
cositorire in cazul conductoarelor multifilare.

 Aparatajul din tablou va fi corespunzator pentru operare la 230V, 50Hz si capabil sa reziste la un nivel de
scurtcircuit de 10-15KA pentru o secunda.

 Cartea tehnica a tabloului va cuprinde schema monofilara, buletinele de incercare, certificatul de calitate si
elementele de identificare ale tabloului (denumire, furnizor, data fabricatiei,etc.).

 Tabloul se monteaza in pozitie verticala si se fixeaza sigur pentru a evita vibratiile.
 Se vor racorda toate circuitele aferente de alimentare si plecari din tablou, inclusiv conductorul de legare la

pamant.
 Dupa montarea  in pozitia stabilita de functionare, se vor face urmatoarele tipuri de verificari:

 corespondenta  caracteristicilor  tehnice  cu  cele  proiectate  si  a  celor  rezultate  din  certificatul  de
calitate,

 verificarea si incercarea principalelor aparate,
 verificarea legaturilor electrice interioare (verificarea se face la tensiune nepericuloasa, de cel mult

24V, tabloul nefiind racordat la retea).
 Dupa pozitionarea tabloului si efectuarea verificarilor de mai sus , se face racordarea acestuia la instalatia

de legare la pamant.
 Urmatoarea  verificare  este  aceea  de  incercare  a  rezistentei  instalatiei  de  legare  la  pamant  pentru  a

corespunde rezistentei de dispersie a prizei la care este racordat.
 Dupa realizarea tuturor legaturilor si punerea tabloului sub tensiune, se va efectua testul de incercare sub

sarcina in conditiile normale de exploatare, prin urmarire atenta cel putin 72 ore.

4.2. APARATE SI ECHIPAMENTE LOCALE
4.2.1. CONDITII GENERALE:

o Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate.
o Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice.
o Se  vor  utiliza  numai  aparate  si  echipamente  electrice  reglementate  in  Romania.  Aparatele  electice

individuale  care se monteaza in teren, conform proiectului: intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat, etc) vor
fi insotite de certificat de calitate si dupa caz de garantie.

o Se va verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala, curentul nominal si ceilalti parametri prevazuti in proiect
si in mod special gradul de protectie.

4.2.2. TIPURI DE APARATE
4.2.2.1. Corpuri de iluminat

 Corpurile de iluminat sunt destinate iluminatului interior si exterior.
 Corpurile de iluminat sunt complet echipate cu lampi, dispersoare si cu elemente de amorsare.
 Corpuri  de  iluminat  incandescente  sau  flourescente  etanse,  cu  grad  de  protectie  IP54,  utilizate  pentru

spatiile umede. Restul corpurilor de iluminat pot avea grad de protectie IP20.

4.2.2.2 . Prize
Categorii de prize:

 monopolare cu contact de protectie(faza+nul+nul de protectie); 220V, 16A.
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 monopolare cu transformator de separatie, constructie etansa IP54, montate in bai (la solicitarea 
beneficiarului).
Toate aparatele cu montaj  ingropat  se procura impreuna cu dozele de la acelasi  furnizor.  Inaltimea de

montaj a prizelor este de 0,4m de la cota pardoselii in receptie si de 1,2m in restul spatiilor.

4.2.2.3. Intrerupatoare 
Categorii de intrerupatoare:

 unipolare,
 unipolare cu doua cai (comutatoare),
 unipolare cu doua cai tip capat,
 unipolare cu doua cai tip cruce.

Intrerupatoarele vor fi in executie normala, montate ingropat in perete la 1.5m de la cota pardoselii. Intrerupatoarele
montate in exterior vor fi etanse cu capac. Dozele se vor procura odata cu intrerupatoarele de la acelasi furnizor.

4.3. MATERIALE
4.3.1. CONDITII GENRALE

Materialele circuitelor electrice se considera mijloacele prin care se realizeaza functiuni de izolare, legatura
electrica si mecanica, puse in opera individual in teren si necuprinse in tabloul electric, ca de exemplu: conductoare,
tuburi de protectie, doze, cleme de legaturi, etc.

La alegerea materialelor se tine seama de destinatia constructiei si de conditiile de mediu, de incendiu, de
utilizare si de montare.

Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate de calitate. Se vor utiliza ca
materiale de protectie, de izolare sau pentru suporturi, materiale incombustibile sau greu combustibile, incadrarea
acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza prescriptiilor specifice in vigoare.

4.3.2. CONDUCTOARE, TUBURI DE PROTECTIE SI MATERIALE AUXILIARE
Pentru realizarea instalatiei de iluminat si de prize se folosesc conductoare de cupru izolate, protejate in

tuburi IPEY montate ingropate in planseu sau in tencuiala peretilor.
Legaturile electrice ale conductoarelor se executa prin metode si mijloace care sa asigure realizarea unor

contacte electrice cu rezistenta de trecere minima, sigura in timp si usor de verificat. Legaturile  electrice  intre
conductoare izolate pentru imbinari sau derivatii se fac numai in doze sau cutii de legatura. Se interzice executarea
legaturilor in interiorul tuburilor, tevilor sau golurilor din elementele de constructie.

Legaturile conductoarelor izolate se acopera cu material electroizolant.
Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac numai prin cleme speciale si prin

presare cu scule si accesorii corespunzatoare.

5.PROBE SI VERIFICARI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE
5.1. PREVEDERI GENERALE

Instalatiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile principale de organizare si
exploatare .

Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice se face in conformitate cu precizarile din
regulamentele de exploatare tehnica ale departamentului energiei electrice.

Verificarea  instalatiilor  electrice  cu  tensiuni  pana  la  1000Vc.a.  se  face  in  conformitate  cu  prevederile
normativului privind verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C56.

La verificarea sistemelor de protectie impotriva electrocutarilor se respecta prevederile STAS 
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Se vor executa doua categorii de probe si verificari:
a) Verificari, incercari si probe din perioada de la inceput, din timpul si dupa terminarea montajului

Scopul  acestor  verificari  este  de  a  se  constata  calitatea  instalatiilor  si  de  a  se  lua  masurile  necesare
inlaturarii  defectelor.  Probele se fac de catre societatea de constructii  montaj,  se verifica,  incearca si  probeaza
materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatiilor si anume:

- pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin verificari de
specialitate conform normelor in vigoare si intelegerii intervenite intre cumparator si furnizor.

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise de organele de
control ale furnizorului sau prin verificari si probe la furnizor in prezenta delegatului cumparatorului.

In  timpul  si  la  terminarea  lucrarilor  de  constructii-montaj  se  vor  face  verificarile,  incercarile  si  probele
corectitudinii  si  calitatii  executiei  in  conformitate  cu  normele  tehnice  in  vigoare  pentru  categoria  de  instalatie
respectiva.

Coordonarea si raspunderea executarii acestor probe revin integral, dupa caz executantului sau furnizorului.
Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii montaj, inclusiv a incercarilor, verificarilor si

probelor aferente perioadei de executie, se face receptia provizorie a lucrarilor. In acest scop beneficiarul va urmari
si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune. Sarcina tehnica a acestei comisii este de a stabili
daca instalatiile electrice executate pot trece la o perioada urmatoare de punere in functiune si exploatare de proba,
in conditii de securitate deplina atat pentru instalatiile noi cat si pentru cele la care se racordeaza.

La  receptia  provizorie  executantul  si  furnizorii  vor  trebui  sa  probeze  prin  documente  tehnice  calitatea
corespunzatoare a bazei de materiale introduse in lucrari si executia corecta a tuturor lucrarilor ascunse, precum si
rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea, in timpul si la terminarea lucrarilor.

Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii-montaj sunt terminate, se va incheia un
act unic de receptie cu executantul, precizandu-se obligatiile fiecaruia.

Prin receptionarea provizorie a lucrarilor, executantii  raman numai cu obligatia eventualelor completari si
remedieri,  stabilite prin procesul verbal de receptie provizorie sau ivite ulterior,  ca urmare a unor vicii  ascunse,
respectiv cu raspunderea realizarii probelor de garantie.

b) Verificari, incercari si probe in perioada de exploatare de proba  
Scopul acestor operatii este de a verifica si regla functionarea in ansamblu a instalatiilor electrice pe baza

concluziilor comisiei de receptie de la punerea in functiune.
In urma efectuarii  probei  finale  se incheie  procesul  verbal  de punere in  functiune,  semnat  de membrii

comisiei, dupa care se poate incepe activitatea de exploatare.
c) Verificari, incercari si probe in garantie  

Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalatiilor in exploatare. Daca la
sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se incheie de catre beneficiar cu delegatii executantului si furnizorului
un proces verbal de receptie definitiva, in care se trec rezultatele probelor de garantie si se confirma ca deficientele
consemnate in procesul verbal de receptie provizorie sau in cursul perioadei de garantie au fost remediate.
5.2.PROBE SI VERIFICARI SPECIFICE
Se vor verifica:

o gradele de izolatie ale circuitelor si aparatelor, care trebuie sa fie corespunzatoare   documentatiilor tehnice,
o verificarea valorilor de dispersie a instalatiei de legare la pamant pentru instalatiile de  protectie impotriva

electrocutarii,
o verificarea continuitatii instalatiei de legare la pamant,
o verificare modului de montare si fixare a circuitelor, aparatelor si tablourilor electrice.

In functie de aceste verificari preliminare se vor verifica aparatele si circuitele:
o curentul nominal si de reglaj al aparatelor pentru a corespunde caracteristicilor receptoarelor      racordate,
o tipul circuitului de racord,
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o tipul si reglajul protectiilor la scurtcircuit si la suprasarcina.
Se vor face verificari asupra:

o caracteristicilor  intrerupatoarelor,  comutatoarelor  si  celorlalte  aparate  din  afara  tabloului  pentru  a
corespunde gradului de protectie, curentilor nominali, tensiunii,

o modului de pozare a circuitelor electrice.
Se vor face probe repetate de anclansare-declansare atat manulale cat si prin scurtcircuit si suprasarcini provocate.

Intocmit,
           dpl. ing. Adrian Costea
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MEMORIU TEHNIC

1. GENERALITATI
Denumire obiect de investitii:  LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE DESTINATIE LA 
DEMISOL DIN SPALATORIE SI BUCATARIE IN SALA DE GRUPA COPII LA CRESA SAT ZIZIN

Adresa:          JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SAT ZIZIN, STR. PADURII, F.N.

Beneficiar:         COMUNA TARLUNGENI

Numar proiect:        71/2021 faza P.A.C. + P.Th.

Proiectant:         S.C. ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L.

         Prezenta documentaţie întocmitã la nivel de P.A.C. +P.Th. cuprinde lucrãrile de instalaţii sanitare aferente
proiectului  ,,Lucrari de reparații curente, schimbare de destinație la demisol din spalatorie și bucătărie în sala de
gruoa copii la cresa sat Zizin’’, investitie situata  in jud. Brașov, com. Tarlungeni, sat Zizin, str. Pădurii, F.N..
Prin prezenta lucrare se studiaza doar planul de demisol, parterul rămâne neschimbat.

Lucrarile constau din:
- Reţele de alimentare cu apã potabilã
- Reţea canalizare menajerã 

2. BAZA DE PROIECTARE
-    Tema si comanda beneficiarului
- Planuri de arhitecturã
- STAS-uri şi Normative în vigoare
-     Certificatul de urbanism, acorduri si avize

3. SITUATIA EXISTENTA
În  incinta  în  care  este  amplasata  actuala  investitie  sunt  retele  de  alimentare  cu  apa  si  canalizare.
Consumatorii de apa pentru categoriile de consumatori precum si debitele de apa evacuate pot fi asigurate. 
Instalatiile  sanitare  exterioare(apa-canal)  nu  fac  obiectul  prezentei  lucrări,  ele  sunt  existente  și  nu  se

intervine asupra acestora.

4. SITUATIA PROIECTATA

4.1. SOLUTII ADOPTATE
Proiectul prevede lucrari de instalatii sanitare interioare aferente obiectivului cu apa potabila rece, precum si

asigurarea cu apa calda menajera.  Apele  uzate  menajere  vor  fi  deversate în  reteaua de canalizare  exterioara
existența. Reteaua de alimentare cu apa potabila este existența.
Instalatiile existente în zona studiata se vor adapta conform situației proiectate.
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4.2. INSTALATII SANITARE INTERIOARE APA-CANAL
4.2.1. ALIMENTAREA CU APA POTABILA RECE 
Pentru alimentarea cu apa potabila rece  a consumatorilor menajeri, au fost prevazute conducte din teava

de polipropilena cu fibra compozita (cu coeficient redus de dilatatie), cu diametrele specificate in planurile si listele
cu cantitati de lucrari ale prezentei documentatii, respectiv Ø20-32.

Conductele vor fi pozate aparent sau ingropat in peretii constructiei, ghene, conform doleantei beneficiarului.
Distributia la consumatori se va face din acelasi material cu diametre cuprinse intre 20 si 32 mm (diametrul exterior).

Coloanele se monteaza in ghenele verticale pe acelasi traseu cu conductele de canalizare.

4.2.2. ALIMENTAREA CU APA CALDA MENAJERA 
Alimentarea cu apa calda menajera se va realiza cu polipropilena cu fibra compozita (cu coeficient redus de

dilatatie), Ø20-32 pe aceleasi trasee cu conductele de apa potabila. 
Reteaua de alimentare cu apa calda va fi pozata în tavanele false, în ghene, aparent sau sapa, functie de

modul de realizare a constructiei.
Pentru fixarea conductelor pe elementele de constructie, în ghene sau în tavanele false se vor respecta cu

strictete indicatiile din caietul de sarcini al furnizorului, caiet ce prevede explicit modul de fixare, functie de pozitia
conductelor.

Prepararea apei calde menjere este existența și  nu se modifica. Debitul  existent asigura situația
proiectata.  Se va adapta situația proiectata la situația existenta.

Toate conductele de alimentare cu apa potabila rece, apa calda menajera vor fi izolate cu izolatie tip Tubolit
sau similar. În montaj vertical conductele de apa calda menajera vor fi pozate deasupra conductei de apa rece.

4.2.3. CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE
Pentru evacuarea apelor uzate menajere din grupurile sanitare au fost prevazute conducte din polipropilena

ignifugata Pp 32-110 îmbinate cu mufe si inele de cauciuc.
Coloanele  de scurgere  se  vor  prelungi  peste  acoperis  cu coloane  de  ventilatie  finalizate  cu caciuli  de

ventilatie sau aeratoare cu membrana. Colectoarele de canalizare vor fi montate cu panta de 3,5%, pentru diametre
pana la 50 mm si de 2% pentru diametre de 110 mm.

Instalatia de canalizare ape uzate menajere proiectate  se vor racorda la reteaua exterioara de canalizare
ape uzate menajere printr-un racord la caminul de vizitare, montat ingropat in pamant, sub adancimea de inghet.

Ghenele pentru instalatii se vor dimensiona, realiza si pozitiona dupa executia instalatiilor sub coordonarea
specialistiilor de arhitectura si rezistenta.
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5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII, PSI, PROTECTIA MEDIULUI
ÎNCONJURATOR, SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR

5.1. PROTECTIA MUNCII
Lucrarile prevazute în prezenta documentatie respecta prevederile Normelor generale de protectia muncii

ale MMPS aprobate cu Ordin 508/20.11.2002 si MSF aprobate cu Ordin nr. 933/25.11.2002 cap. V Anexa 16 aliniat
14 si 16, Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare 1996.

În acest sens s-a întocmit Extrasul de protectia muncii anexat.

5.2. P.S.I.
Se va asigura câte 1 stingător la fiecare 250 mp, dar minim 2 stingătoare pe fiecare nivel al clădirii, conform

art.  3.10.1.  din Normativul  P118/99.  Stingătoarele portabile  utilizate vor  fi  încadrate în clasele  A,  B, C și  E de
incendiu, în conformitate cu prevederile art. 6 și a Anexei 1 din O.M.A.I. 138 din 2015. 

5.3. PROTECTIA MEDIULUI 
Apele uzate evacuate din grupurile sanitare nu sunt încarcate cu substante nocive care sa polueze mediul

înconjurator si se încadreaza în conditiile de calitate ale Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate în
retelele de canalizare ale localitatilor NTPA-002/2002.

6. SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR
În vederea conservarii în timp a calitatii constructiilor si personalului de exploatare conform normelor PSI,

Normelor de protectia muncii,  Normativului  P 130-1988, a STAS-ului 12400/1,2, masurile prevazute în prezentul
proiect  sunt în conformitate cu exigentele (B1  Ci si D) conform HGR 925/1995 art. 5.

Astfel,  masurile  de protectia  muncii  prevazute  pentru  montare  conducte,  probe de presiune  corespund
exigentei B1, iar masurile privind protectia si siguranta împotriva incendiilor  corespund exigentei Ci, iar masurile
privind sanatatea oamenilor si protectia mediului corespund exigentei D.

În spiritul HG 486/23.09.1993 se considera ca instalatiile sanitare nu prezinta surse de riscuri majore.

7. PARTEA ECONOMICA
Documentatia cuprinde antemasuratori cu cantitatile de lucrari necesare realizarii proiectului.

8. DISPOZITII FINALE
Lucrarile proiectate în prezenta documentatie au fost proiectate conform temei beneficiarului.
Executia lucrarilor din prezenta lucrare se face conform indicatiilor din prezentul volum.
Este necesara trimiterea la verificare pentru exigentele Is.

În conformitate cu normativul C 56-85, Ordin 1/13 din 12.03.1992, Legea 10/1995, fazele determinate pe categorii de
lucrari pentru proiect sunt:

a) Alimentare cu apa potabila, apa calda menajera. 
  - proba de presiune (Pproba = 1,5 P regim  ³ 6 atm) conform normativ I 9-1994
b) Canalizare ape uzate si canalizare pluviala:
  - încercare la functionare
  - încercare la etanseitate Intocmit,

ing. Adrian. Costea
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EXTRAS AL MÃSURILOR DE PROTECŢIA MUNCII

Capitol din nomenclatura generalã
şi denumirea mãsurii

Articol din norma
departamentalã

Locul unde se
va realiza

MÃSURI DE TEHNICA SECURITÃŢII MUNCII
Obligaţii generale Norme  generale  de  protecţia

muncii
MMPS MSF cap.V, VI 
Anexa 16 aliniat 14, 16

Reţele  alimentare  cu
apã şi canalizare

Cerinţe de securitate şi  sãnãtate pentru locurile de
muncã noi

Anexa 16 aliniat 16

- obligaţii generale Norme specifice  de  securitate  a
muncii  pentru lucrãri de instalaţii
tehnico-sanitare

Reţele

- sãpãturi cap.2.9 art. 44-56 Idem
- sprijiniri la sãpãturi cap.2.9 art. 44-56 Idem
- operaţii de prelucrare cap.3.1 Idem
- montarea conductelor şi armãturilor cap.3.3 Idem
- operaţii de sudare cap.3.6 Idem
- operaţii de curãţare cap.3.7 Idem
- operaţii de vopsire cap.3.8 Idem
- operaţii de izolare şi protecţie cap.3.9 Idem
- probe şi operaţii conexe pentru lucrãrile de instalaţii
tehnico-sanitare

cap.3.10 Idem

- parapete, podeţe Idem
- transportul, manipularea şi depozitarea materialelor cap.2.4 art. 154-181 Idem
- dotari PSI

        Întocmit,
        ing. Adrian Costea   
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ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ŞI DE LUCRU

Conform Normativ republicat pentru acordarea echipamentului de protecţie şi de lucru , “Mecanic staţie de pompare-
pompagii” s-a prevãzut urmãtorul echipament :

Echipament de protecţie:
- Cascã de protecţie buc.  2
- Mãnuşi de protecţie buc.  2
- Cisme de protecţie buc.  2
- Scurtã impermeabilã cu glugã buc.  2

Echipament de lucru:
- Salopetã doc buc.  2
- Costum vãtuit buc.  2

Întocmit,
  ing. Adrian Costea
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PROGRAM DE VERIFICARI  SI URMARIREA TEHNICA A EXECUŢIEI ŞI
CALITÃŢII LUCRÃRILOR ŞI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE

REALIZAT CONFORM LEGII NR. 10/1995 H.G. 766/1997

Nr.crt.
Lucrari ce se  controleaza,verifica  sau se receptioneaza

calitativ si pentru care trebuiesc intocmite documente
scrise

Document
scris care se

incheie:

Cine
intocmeste:
B-beneficiar
E-executant
P-proiectant
I-ISC Brasov

Nr. si data
actului:

1 VERIFICAREA  buletine de calitate pentru materiale PV B+E
2 Predare amplasament (construcţia la “roşu”)

-Trasarea conductelor si a instalatiei PV B+E

3

VERIFICAREA 
-execuţiei  de goluri tehnologice si  şliţuri în pereţi
-montarii  conductelor  şi  armaturilor   care  devin  lucrari
ascunse  inclusiv  izolatiile  pentru  conductele  montate  in
pereti
-bransamentelor  si  racordurilor  de  alimentare  cu  apa  si
canalizare

PV B+E

4
FAZA DETERMINATA
Proba de presiune, functionalitate si etanseitate a lucrarilor
ce devin ascunse pentru instalatii sanitare interioare

PVR B+E

5

FAZA DETERMINATA
Proba de presiune, functionalitate si etanseitate a lucrarilor
ce devin  ascunse pentru reteaua de  alimentare  cu apa
potabila si ape uzate menajere

PVR B+E

6
Acoperirea  conductelor  ce  devin  ascunse  (instalatii
sanitare,  retea  alimentare  cu  apa  potabila,  ape  uzate
menajere) 

PV B+E

7
Predarea amplasamentului incaperii (cladire finisata)
Trasarea  conductelor  montate  aparent  si  pozitionarea
obiectelor sanitare, utilaje sau/si aparate

PV B+E

8

Receptie preliminara
Controlul vizual al instalatiilor
Proba  de  functionare  a  instalatiilor  (pe  fiecare  gen  de
instalatie)
Remedieri completari refaceri

PV B+E

9
FAZA DETERMINANTA
Proba de functionare  inclusiv de etanseitate a instalatiilor
Proces verbal de receptie finala

PVR B+E
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IMPORTANT:
Convocarea delegaţilor în vederea respectãrii prezentului program şi a întocmirii documentelor atestatoare

(procese  verbale  de  recepţie,  etc.)  revine  în  sarcina  antreprenorului,  pentru  care  prezentul  program  devine
obligatoriu în momentul prezentarii ofertelor de execuţie a lucrarii.

Faza determinanta (proba de presiune) intra în competenţa de control a inspecţiei de stat pentru calitatea
construcţiilor.

 Beneficiarul si constructorul vor analiza prezentul program si  vor transmite în scris în termen de 30 zile de
la primirea documentaţiei, punctul de vedere, termen dupã care se considera programul acceptat.
   De  asemeni,  beneficiarul  şi  constructorul  au  obligaţia  sã  anunţe  în  scris  cu  o  sãptãmânã  înainte  de
terminarea fiecãrui stadiu fizic, data când se poate prezenta proiectantul pe şantier pentru încheierea procesului
verbal de verificare a execuţiei la stadiile fizice respective.
   Neconvocarea în timp util a proiectantului de cãtre beneficiar şi constructor, pentru controlul pe şantier, va
însemna preluarea de cãtre aceştia a atribuţiilor si rãspunderilor de proiectare prevãzute în legea 10-95.

PROIECTANT                     INVESTITOR EXECUTANT
S.C. Atelier de Proiectare GTT S.R.L.       COMUNA TARLUNGENI
sef proiect dpl.ing. Adrian Costea
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CAIET  DE  SARCINI

1. Obiectul  proiectului
Prezenta documentaţie întocmitã la nivel de proiect tehnic şi detalii de execuţie, cuprinde lucrãri de instalaţii

sanitare aferente obiectivului Comunei Tarlungeni.
Sunt prezentate în cele ce urmeaza urmatoarele:

- Norme, normative, standarde specifice unor anumite categorii de lucrari cu specific sanitar.
- Prezentarea lucrarilor sanitare.
- Prezentarea materialelor si produselor puse în opera, prescriptii de calitate, transport, depozitare,

manipulare, pe categorii de lucrari.
- Prezentarea utilajelor si echipamentelor puse în opera, pe categorii de lucrari.
- Indicatii generale de executie si receptie a lucrarilor, pe categorii de lucrari.
- Reguli de protectie a muncii, pe categorii de lucrari.
- Programe  de  urmarire  tehnica  a  executiei  si  calitatii  lucrarilor,  pe  categorii  de  lucrari.  (Faze

determinante).
Se  face  precizarea  ca  mentinerea  în  prezenta  documentatie,  a  normelor,  normativelor,  a  masurilor  de

protectie a muncii, a mediului, a masurilor PSI, s.a.m.d., ce trebuiesc respectate atât în timpul executiei, cât si în
buna masura în exploatare, nu exclude respectarea celorlalte reglementari în vigoare.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din proiectul cu nr. 71/2021 faza Proiect Tehnic si vor fi
analizate împreuna cu volumul de instalatii sanitare care contine:

Memoriu tehnic
Note de calcul
Planuri, scheme, detalii
Liste cantitati de lucrari

2. Baze de proiectare si executie a instalatiilor sanitare
La baza întocmirii documentatiei au stat: 
- Tema tehnologica
- Relevee si planurile conform carora au fost executate instalatiile sanitare existente
- STAS-uri si normative în vigoare
- Legea 137/1995 – privind protectia mediului
- Legea 3/1998 – privind asigurarea sanatatii populatiei
- Legea 212/1997 – privind apararea împotriva incendiilor
- Ordin MI 775/22.07.1998 – Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor
- Normativ P 118/1999 – Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la

actiunea focului
- NP 086/2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a

incendiilor 
- I 9-94 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
- I 9/1-94 – Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare
- NP 003/96 – Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si

tehnologice cu tevi din polipropilena   
-  NTPA  -002/2002  –  Normativ  pentru  conditiile  de  descarcare  a  apelor  uzate  în  retelele  de

canalizare ale localitatilor
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- P 130 – Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea
starii tehnice a acestora

 - C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
 - H.G. 273/94 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente

- Ordonanta privind apararea împotriva incendiilor nr. 60 din 28.08.1997
-  Ordin  10/18.01.1989  -  MICM -  Norme  de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor  în  unitatile  Ind.

Constructiilor de Masini si Ind. Electronice.
 - Legea 90 / 1996 a Protectiei Muncii si Normele Metodologice de aplicare
 - Legea 10 / 1995 - privind calitatea în constructii

-  I  12-78  -  Normativ  privind  efectuarea  încercarilor  la  presiune  la  conductele  tehnologice  si
instalatiile aferente acestora

- Normele generale de protectia muncii ale MMSS si MSF/2002

3. Generalitati
Toate instalatiile cu specific sanitar sunt purtatoare de apa lucrând fie sub presiune (în  general conductele

de aductiune si distributie apa), fie la presiunea atmosferica (curgere gravitationala) conducte de canalizare.
 Toate sistemele purtatoare de apa, vor fi montate corespunzator pentru identificare, fiind în general pozate
îngropat sau aerian. 

Traseele montate aerian în zone încalzite vor fi protejate în general prin vopsire. 
Conductele purtatoare de apa sub presiune vor fi protejate anticoroziv cu benzi din PVC si straturi de bitum. 
Executarea instalatiilor  sanitare  se  va face  coordonat  cu celelalte  tipuri  de instalatii  si  lucrari.  Aceasta

coordonare se va urmari pe întregul parcurs al executiei, începând  de la trasarea lucrarii.
 Toate materialele folosite la executia instalatiilor vor fi în conformitate cu conditiile de calitate impuse de
STAS-urile în vigoare, de prevederile proiectului si de agrementele tehnice.

Nu vor fi  folosite materiale ce nu prezinta  certificate de calitate, ce nu corespund din punct de vedere
calitativ, ce au fost transportate si depozitate necorespunzator.

4. Principalele categorii de instalatii cu specific sanitar
4.1. Instalatii de alimentare cu apa potabila 
4.2. Instalatii de alimentare cu apa calda menajera 

4.1. Instalatii de alimentare cu apa potabila 
a)Compunerea instalatiilor
A fost  prevăzuta o alimentare din PEID (polietilenă  de înaltă  densitate) până  la  clădire,  din care vor fi

alimentati toti consumatorii.
Distributia apei la consumatori se face printr-o retea ramificată din PPR cu diametre cuprinse între 20- 75,

pozată aparent si în ghene.
b) Materiale si echipamente utilizate
- conducte din PEID
- conducte din teava din polipropilena 

- robineti cu sfera tip FI-FI
- fitinguri specifice pentru polipropilenă(cot, teu, mufă, reductie)

4.2. Instalatii de alimentare cu apa calda menajera 
a) Compunerea instalatiilor

Alimentarea cu apă  caldă  menajeră  se va realiza cu polipropilenă  (cu coeficient  redus de dilatatie),  pe
aceleasi trasee cu conductele de apă potabilă. Conductele vor fi de asemenea izolate si sectorizare cu robineti de
trecere.
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Reteaua de alimentare cu apă caldă va fi pozată în tavane false, în ghene sau aparent, functie de modul de
realizare a constructiei.

Pentru fixarea conductelor pe elementele de constructie, în ghene sau în tavanele false se vor respecta cu
strictete indicatiile din caietul de sarcini al furnizorului, caiet ce prevede explicit modul de fixare functie de pozitia
conductelor.

Alimentarea cu apă caldă menajeră se face din camera tehnica.
Apa caldă menajeră  va fi preparată într-un boiler, instalatia de preparare fiind specificată în volumul de

instalatii termice. 
Obiectele sanitare vor fi achizitionate în conformitate cu doleantele si pretentiile beneficiarului.
Toate conductele de alimentare cu apă  potabilă  rece și  apă  caldă  menajeră   vor fi izolate cu Tubolit  în

montaj vertical. Conductele de apă caldă menajeră vor fi pozate deasupra conductei de apă rece.
b) Materiale utilizate

- conducte din teava din polipropilena 
- robineti cu sfera tip FI-FI
- fitinguri specifice pentru polipropilenă (cot, teu, mufă, reductie)
Conductele se vor monta după ce în prealabil s-a făcut trasarea lor.
În portiunile în care conductele traversează elementele de constructii, nu se admit îmbinări.
Fată de conductorii electrici ( 1.000V) sau conductele de gaze combustibile, traseele conductelor instalatiilor

de apă vor fi montate la distante normate prin normativul I 7 respectiv I 6/1986.
Conductele vor fi sustinute prin: brătări, bride sau suporti suspendati, asa cum se mentionează prin proiect.

Se  pot  utiliza  si  alte  tipuri  de  sustineri  cu  conditia  acceptării  lor  de  către  proiectant.  Suportii  de  sustinere  a
conductelor trebuie să asigure deplasarea conductelor prin dilatare fără modificarea geometriei traseului.

Distantele recomandate între suportii mobili ai conductelor de apă (I9/1994):
Diametrul nominal Conducte neizolate

(m)
Conducte izolate
(m)

3/8”  - 1/2” 3,3 2,0
3/4” – 1” 4,2 3,0
1 1/4” – 1 1/2” 5,1 4,0
11/2” –2“ 6,1 5,1
3” 6,7 5,1

5. Executia instalatiilor 
Instalatiile de distributie se executa în urmatoarea ordine :

-  se realizeaza trasarea viitorului traseu al retelei urmarindu-se ca zonele sa fie libere de alte lucrari sau
obiecte.

- se monteaza armaturile, dupa care se probeaza toata instalatia.
- dupa realizarea instalatiilor interioare de apa, obiectele sanitare se vor racorda la coloanele existente de

apa

6. Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor consta in verificarea executiei si functionarea instalatiilor la parametrii proiectati. Aceasta

se va face în conformitate cu prescriptiile normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente indicativ C 56-85.
 Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii
si controlarii din cadrul compartimentului CTC al executantului.
 Pentru instalatiile care se îngroapa sau se ascund, verificarea calitatii se efectueaza conform instructiunilor
pentru lucrari ascunse. 
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Pe  parcursul executarii lucrarilor se vor efectua urmatoarele verificari :
- verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor utilizate
- verificarea traseelor conductelor si amplasamentului armaturilor si aparatelor
- verificarea calitatii si corespondentei cu proiectul de instalatii
Toate materialele, aparatele, prefabricatele pot fi introduse în lucrare numai daca sunt conform prevederilor

din proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si daca în cursul depozitarii nu au suferit deteriorari.

7. Metode de verificare a calitatii pe categorii de lucrari
La încheierea unei categorii de lucrari, care poate functiona sau se poate proba independent, verificarile si

probele se fac cu participarea delegatului beneficiarului, iar rezultatele se înscriu în registrul de procese verbale. 
Verificarea tuturor lucrarilor subterane si a celor care se acopera este obligatorie, urmând a se face verificari

pe portiuni de lucrare si pe ansamblu.
 Categoriile de instalatii care se verifica sunt :

- instalatii interioare de apa potabila, apa calda menajera 
- instalatii interioare de canalizare

7.1. Instalatiile de alimentare cu apa potabila si calda menajera
Se verifica astfel :

- se verifica distantele minime între conductele de apa si elementele de constructii si conductele altor
instalatii, care vor trebui sa corespunda  prevederilor respective;

- se va verifica modul de fixare, stabilitate, distantele de sustinere a conductelor  fixate pe pereti,
paralelismul  conductelor  si  distantele între conducte,  tinând seama de natura materialelor  si  de
prevederile prescriptiilor respective; 

- se verifica modul în care au fost tratate trecerile prin pereti si daca exista posibilitati  de lucru si
trecere libera a conductelor. 

Lucrarile de verificare a etanseitatii si rezistentei se vor efectua astfel : 
- încercarea de etanseitate la presiune la rece se va efectua înainte de montarea armaturilor de 

serviciu si aparatelor
- presiunea pentru încercarea de etanseitate la rece va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu 

mai mica de 6 bari
- instalatiile se vor tine sub aceasta presiune timp de 20 min , timp în care nu se admite nici o 

scadere a presiunii. 

7.2. Instalatiile interioare de canalizare 
Vor fi supuse urmatoarelor încercari:

- încercarea de etanseitate
- încercarea de functionare 

Încercarea  etanseitatii  se  va  face  controlând   traseele  conductelor  si  punctelor  de  îmbinare.  În  timpul
încercarii  de etanseitate, instalatiile se umplu cu apa pâna la nivelul de refulare prin obiectele sanitare sau prin
sifoanele de evacuare a apelor. 

Încercarea de functionare se va face prin punerea în functiune a obiectelor sanitare în masura sa realizeze
debitul de calcul a instalatiei.  Cu prilejul  încercarii de functionare se vor controla si pantele, piesele de curatire,
sustinerile, etc.

Îmbinările se realizează prin mufare cu inel de cauciuc (pentru conducte PPR-polipropilenă). La trecerea
prin pereti sau plansee nu se admit executii de îmbinări.

La montarea tuburilor de scurgere, indiferent de materiale din care sunt făcute, se vor respecta următoarele:
- reducerea la strictul necesar a numărului schimbărilor de directie
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- racordurile la coloane sau colectoare la un unghi de  45°
- se vor evita schimbările de directie la unghiuri ³ 90°

La montarea conductelor de scurgere montate aparent, se vor utiliza sustineri si brătări omologate sau cele
propuse de furnizor. Sustinerile propuse de contractorul lucrării vor fi supuse aprobării.

7.3. Prescriptii de calitate, transport, manipulare, depozitare pentru produsele puse în opera
La procurarea materialelor si produselor ce vor fi puse în opera se vor respecta urmatoarele reguli: 

a) La procurare sunt necesare urmatoarele:
-  verificarea  documentelor  de  însotire  (facturi,  certificate  de  garantie,  agremente  tehnice,  certificate  de
calitate)

b) Controlul calitatii materialelor si produselor procurate:
- instructiuni de montaj
Utilajele trebuie sa aiba racordurile în locuri accesibile pentru un montaj corespunzator si usor vizibil. Toate

obiectele si utilajele ce urmeaza a fi puse în opera trebuie sa aiba certificate de calitate si de garantie (pentru utilaje
si instructiuni de utilizare).

Racordarea la conductele de distributie se realizeaza prin intermediul bateriilor de lavoare sau dus, robinete
de trecere, robinete cu plutitor, s.a.m.d., montate prin însurubare în mufele de capat ale conductelor.

Racordurile de la conducte la obiect se realizeaza prin racorduri flexibile.
Racordarea la canalizare se realizeaza prin intermediul ventilelor si sifoanelor de scurgere, racorduri fixe

sau flexibile îmbinate prin strângere (înfiletare) sau prin mufare.
Armaturi utilizate:
- robineti de trecere pentru izolarea obiectelor sanitare
- baterii amestecatoare de apa rece si calda pentru lavoare, spalatoare de vase, dusuri, băi
- ventile de scurgere si sifoanele de legatura
Armaturile trebuie sa fie robuste, usor de utilizat, aspectuoase si finisate în mod corespunzator (lucioase). 

Se recomanda ca întreaga furnitura de robinete si armaturi sa provina de la un singur furnizor ale carui referinte sa 
ateste calitatea produselor livrate.

Pastrarea lor se face în depozite închise-asigurate pentru a preveni descompletarea acestora.
Procurarea conductelor se face în pachete de tevi: manipularea acestora trebuind sa se faca cu atentie

(materiale casante), cu mijloace mecanice sau manual.
Procurarea pieselor de îmbinare se face în lazi, pe tipuri de piese. Lazile vor purta foi de însotire în care se

vor specifica: tipul produsului; norma (STAS-ul) dupa care este realizat, producatorul, data fabricatiei.
Pastrarea tevilor si a accesoriilor se face în depozite acoperite si asigurate (recomandat: ferite de lumina la

tevi din mase plastice) sau în depozite deschise.
Întreaga furnitura va fi însotita de certificate de calitate prin care se pot identifica: producatorul, furnizorul,

prestatorul pentru depanari.
c)  Materialele  pentru executia  canalizarilor  (tuburi  si  piese de îmbinare)  trebuie  sa fie  însotite  de certificate  de
calitate eliberate de catre furnizori:

Periodic la diferite loturi de materiale se vor face încercari la presiunea hidraulica P verificare = 1 atm.
La procurare vor fi verificate dimensiunile, aspectul, greutatea, încercare la etanseitate, marcajul seriei de

fabricatie.
Conductele din polipropilena vor respecta conditiile de calitate cuprinse în agrementul tehnic si în NP 003/96

cap.2
d) Înainte si la punerea în opera a materialelor pentru instalatiile interioare vor fi respectate urmatoarele:

Înainte de punerea în opera se vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoare vor fi înlaturate.
Toate aparatele care au fost prevazute din fabricatie cu sigilii de protectie, vor fi montate ca atare, pastrând

intact sigiliul în vederea receptiei.
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Pastrarea materialelor de instalatii se face în magazii sau spatii de depozitare, organizate în acest scop, în
conditii care sa asigure buna lor conservare si securitatea deplina (I.9/1994):

- în spatii libere: materialele feroase, tevi, etc. asupra carora intemperiilor nu au practic influenta
- în spatii acoperite: cele care se deformeaza datorita actiunii directe a soarelui, ploii, etc., tuburi din

PVC, materiale de izolatii
- în spatii închise: armaturi, aparate diferite

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarii lor.
Se vor respecta normele de tehnica a securitatii muncii la manipularea materialelor depozitate.
Executantul  si  beneficiarul  vor  solicita  certificate  de  calitate  si  garantie  a  furnizorilor.  Acestea  vor  fi

prezentate Comisiei de receptie. Pentru produsele din import, în conformitate cu legislatia româna privind calitatea
lucrarilor, se vor prezenta certificate de omologare a calitatii produsului de catre institutiile române abilitate.

În timpul  executiei,  daca este  cazul,  se vor  întocmi dispozitii  de santier  prin  care  se dau derogari  sau
modificari la solutia proiectului.

Dispozitiile de santier vor fi predate prin proces verbal Dirigintului de santier.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ însa orice modificari sau completari se vor putea face numai cu

avizul întocmitorului.

8. Standarde si norme care trebuie respectate de principalele materiale
Obiecte sanitare 

STAS 1540 - Lavoar din portelan sanitar
STAS 2066 - Vas de closet
STAS 2756 - Rezervor de spalare pentru closet
STAS 2779 - Spălătoare INOX
STAS 2383 - Pisoare
STAS 2422 - Bideu
STAS2757  - Cadă de baie
STAS6110  - Cadă pentru dus

Conducte 
 Tevi din otel zincat
 Tevi din polipropilenă 
 Tevi din PEID
 Tevi  din polipropilenă 

Conducte  de scurgere
 Tuburi din polipropilena 

Armaturi 
STAS 8732  Armaturi sanitare 

 - Robinet cu plutitor pentru rezervor WC
 - Robinet cu sfera tip FI-FI 

STAS 6480  - Robinet de trecre cu ventil si mufe
STAS 832    - Fitinguri din fontă maleabilă
STAS 404/8 - Filet pentru teuri cu etansare în filet
STAS 474 - Coturi
STAS 472 - Curbe
STAS 475 - Mufe
STAS 478  - Nipluri
STAS 417 - Reductii
STAS 476 - Teuri
ISO  4022 - Tevi material plastic
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-Diametre  normale  si  grosimi  ale  peretilor  pentru  tevile  de  presiune
destinate conductelor îngropate

ISO/TL138/SC2 - Standard international cu proprietătile tevilor din polietilenă utilizate pentru conducte de
apă îngropate si neîngropate.
     - Gama de dimensiuni:10-1600 mm
                 - Gama de presiuni:3,2; 4; 6; 8; 10; 12,5 si 16 bar
ISO 161/I  - Tevi termoplastice pentru transportul fluidelor 

       Diametre exterioare normale si presiuni
ISO 1167  -Tevi termoplastice pentru transportul fluidelor 

          Determinarea rezistentei la presiunea interioară
ISO  4065 -Tevi termoplastice

         Tabelul grosimilor peretilor
ISO 12162  - Rezistenta la variatia pe termen lung a presiunii
ISO 4022 - Tevi din material plastic

         Diametre normale, presiuni normale si grosimi de perete pentru tevile de 
  presiune destinate conductelor îngropate

Agrement tehnic -Tuburi si piese de îmbinare din  polietilenă de înaltă densitate (PEID)   MLPAT.

9. Consideratiuni finale 
Executia  lucrarilor  de  instalatii  sanitare  se  va  face  de  catre  personal  calificat  pentru  astfel  de  lucrari.

Lucrarile de instalatii sanitare se vor realiza cu respectarea documentatiei tehnice, eventualele modificari vor putea fi
facute numai cu acceptul proiectantului. 

Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de instalatii aferente prezentei lucrari sunt cuprinse
în cap. I, Instalatii sanitare aferente acestui volum.

Ordinea  de  executie,  probe,  verificari,  normative  si  alte  prescriptii,  conditii  de  receptie  care  trebuie
respectate  de  lucrarile  de  instalatii  sanitare  ce  se  executa  sunt  cuprinse  în  capitolele  referitoare  la  lucrarile
respective. 

Listele  cu  cantitatile  de  lucrari  pe  capitole  si  structura  articolelor  comasate  pe  capitole  de  lucrari,  se
regasesc în cap.I al prezentului volum. 

În conformitate cu Normativ C 56/85 si Legea 10/01.1995, lista fazelor determinante pe categorii de lucrari
pentru proiectul  55/2012.

a) instalatii interioare de apa potabila, apa calda menajera si inst. incendiu interior- proba de presiune
P proba = 1,5 P regim , dar >  de 6 atm. Conform Normativ  I.9 - 1994
b) canalizare ape uzate menajere si canalizare pluvială
- încercarea la etanseitate
- încercarea la functionar

Întocmit,
ing. Adrian Costea
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MEMORIU TEHNIC 

1. GENERALITATI

Denumire obiect de investitii:  LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE DESTINATIE LA 
DEMISOL DIN SPALATORIE SI BUCATARIE IN SALA DE GRUPA COPII LA CRESA SAT ZIZIN

Adresa:          JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SAT ZIZIN, STR. PADURII, F.N.

Beneficiar:         COMUNA TARLUNGENI

Numar proiect:        71/2021 faza P.A.C. + P.Th.

Proiectant:         S.C. ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L.

Prezenta documentaţie întocmitã la nivel de P.A.C. +P.Th. cuprinde lucrãrile de instalaţii termice aferente proiectului
,,Lucrari de reparații curente, schimbare de destinație la demisol din spalatorie și bucătărie în sala de gruoa copii la
cresa sat Zizin’’, investitie situata  in jud. Brașov, com. Tarlungeni, sat Zizin, str. Pădurii, F.N..
Prin prezenta lucrare se studiaza doar planul de demisol, parterul rămâne neschimbat.

2. BAZA DE PROIECTARE
-     Tema si comanda beneficiarului
- Tema de arhitecturã
- STAS-uri şi Normative în vigoare

3. SITUATIA PROIECTATA
INSTALAŢIA DE INCALZIRE
Instalaţia de încălzire va asigura temperaturile interioare în încăperi (+10 - +220C), în funcţie de destinaţia

lor, in imobilul existent ce se doreste a se repara, cu regim de inaltime demisol și parter, cu destinatia de cresa copii.
Încălzirea încăperilor este realizată cu radiatoare din oţel in toate încăperile dispensarului conform planurilor

pe nivel.
Instalatiile existente în zona studiata se vor adapta conform situației proiectate.
Agentul termic este apa caldă 90/70 0C, 3 bar, produs în centrala termica existenta, amplasată la demisolul

clădirii în camera tehnica (CT).
Instalaţia de încălzire centrală este existența și nu se modifica prin prezentul proiect si se compune

din:
- centrala termica existența – nu se modifica prin prezentul proiect
- boiler existenț – nu se modifica prin prezentul proiect
- regulator electronic pentru functionarea automata a instalatiei de incalzire 
- grup de siguranta pentru cazan
- armături de separare-izolare şi de siguranţă
- aparatură de măsură şi control
- conducte din otel şi accesorii ale acestora
- conducte din cupru şi accesorii ale acestora
- corpuri de încălzire din tablă de oţel cu accesorii
- armături de reglare cu cap termostatic
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Apa de umplere şi completare se va introduce în circuit sub presiunea apei reci din reţeaua exterioară printr-
o valvă de umplere automată montată pe reţeaua de apă rece, la colectorul din centrala termica.

Impurităţile din instalaţia de încălzire se vor colecta în filtrul de impurităţi prevăzut pe retur înainte de intrare
în cazane.

Eliminarea aerului din instalaţie, se va realiza prin dezaerisitoare automate prevăzute în punctele cele mai
înalte ale instalaţiei şi la corpurile de încălzire care sunt alimentate pe la partea inferioară.

Gazele arse rezultate de la cazan vor fi evacuate la cos. 
Instalaţia de încălzire este prevăzută cu posibilităţi de închidere-reglaj, dezaerisire şi golire.

3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI SIGURANTA IN EXPLOATARE
Instalatiile  termice  din  acest  volum  s-au  proiectat  cu  respectarea  normelor  de  protectia  muncii  si  a

normativelor de specialitate în vigoare si anume :
-  Norme  generale  de  protectia  muncii  -  editia  2002,  aprobate  MMSS  nr.  508/20.XI.2002  Si  MSF  nr.

933/25.XI.2002
- Normativ I 13-2002 privind proiectarea instalatiilor de încãlzire 
- Normativ I 13/1-02 privind exploatarea instalatiilor de încãlzire
- Legea 90/1996 a Protectiei muncii Si Norme Metodologice de aplicare

           - I 9/94 N-DPE-01/2004

4. MASURI P.S.I.
La elaborarea proiectului, s-au respectat :

- Normativ P 118-1999 pentru proiectarea si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului.
- Ordin nr. 775/22.07.1998 a M.I. privind Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor
- Ordonanta Guvernamentalã 60/28.08.1997 - privind apãrarea împotriva incendiilor
Instalatiile termice prevãzute în prezentul proiect, prin natura lor, nu sunt surse de incendiu.

5. PROTECTIA MEDIULUI INCONJUATOR
Instalatiile termice prevãzute în prezentul proiect, prin mãsurile luate, nu sunt surse de noxe poluante.

6. MASURI PRIVIND EXIGENTA CONSERVARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR
In vederea conservãrii  în timp a calitãtii  constructiilor  si  instalatiilor  precum si  siguranta constructiilor  si

personalului de exploatare, conform Normelor PSI, de protectia muncii, a STAS-ului 12400/1,2, Normativului P 130-
88 si a Hotãrârii Guvernului nr. 925/1995 si art. 5 din regulament, prezentul capitol de instalatii termice, se va trimite
(de cãtre investitor) la specialistii atestati, pentru verificare privind categoriile de exigentã:

- It - Instalatii termice în toate domeniile. 
Clasa de importanta al constructiei: NORMALA, în conformitate cu HG 766/21.11.1997; instalatiile termice

proiectate nu prezintã surse de riscuri majore.
Solutiile adoptate respectã normativele de specialitate referitoare la acest gen de lucrãri si anume:
- temperaturi interioare

- siguranta în exploatare

8. INDICATII PENTRU EXECUTARE  SI EXPLOATARE
Se vor respecta prevederile proiectului, iar eventualele modificãri se vor face cu avizul proiectantului.
Se  vor  folosi  materiale  procurate  cu  certificate  de  calitate  de  la  furnizor,  conform  articolelor  din

antemãsurãtori.
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Beneficiarul  poate  procura  si  alte  materiale  cu  respectarea  caracteristicilor  tehnice  si  cu  consultarea
proiectantului.

Materialele folosite la executarea lucrãrilor vor avea caracteristicile tehnice indicate în caietul de sarcini.
Probele instalatiilor se vor face conform “Programului de verificãri” anexat si se vor prezenta înregistrãrile

rezultatelor probelor de presiune.
La executie  si  în exploatare,  se vor respecta prevederile  din normativele de specialitate  menþionate  în

capitolele anterioare.
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EXTRAS AL MASURILOR DE PROTECTIA MUNCII

Capitol din nomenclatura generalã
şi denumirea mãsurii

Articol din norma
departamentalã

Locul unde se
va realiza

MÃSURI DE TEHNICA SECURITÃŢII MUNCII
Obligaţii generale Norme  generale  de  protecţia

muncii
MMPS MSF cap.V, VI 
Anexa 16 aliniat 14, 16

Instalatii termice

Cerinţe de securitate  şi  sãnãtate  pentru  locurile
de muncã noi

Anexa 16 aliniat 16

- obligaţii generale Norme specifice de securitate
a  muncii  pentru  lucrãri  de
instalaţii tehnico-sanitare

- montarea conductelor şi armãturilor cap.3.3 Idem
- operaţii de sudare cap.3.6 Idem
- operaţii de curãţare cap.3.7 Idem
- operaţii de vopsire cap.3.8 Idem
- operaţii de izolare şi protecţie cap.3.9 Idem
-  probe  şi  operaţii  conexe  pentru  lucrãrile  de
instalaţii tehnico-sanitare

cap.3.10 Idem

-  transportul,  manipularea  şi  depozitarea
materialelor

cap.2.4 art. 154-181 Idem

- dotari PSI

Intocmit,
     dpl.  ing. Adrian Costea
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE ŞI DE LUCRU

Conform Normativ republicat pentru acordarea echipamentului de protecţie şi de lucru s-a prevãzut 
urmãtorul echipament :

Echipament de protecţie

- Casca de protectie             buc.  2

- Mãnusi de protectie buc.  2

- Cisme de protectie buc.  2

- Scurtã impermeabila cu gluga buc.  2

Echipament de lucru

- Salopeta doc buc.  2

- Costum vatuit buc.  2

Intocmit,
     dpl.  ing. Adrian Costea

7
Contact:
sc atelier de proiectare GTT srl
judetul Covasna, comuna Valcele, str. Principala 224A 
E: atelierdeproiectaregtt@gmail.com
M: +40 788 180 814, +40 742 429 453
RO29768571, J14/35/2012



atelier de proiectare GTT srl Covasna
architecture - engineering – planning

LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE
DESTINATIE LA DEMISOL DIN SPALATORIE SI

BUCATARIE IN SALA DE GRUPA COPII LA CRESA
SAT ZIZIN

PROGRAM DE VERIFICARI  SI URMARIREA TEHNICA A EXECUŢIEI ŞI CALITÃŢII
LUCRÃRILOR ŞI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE

Controlul calităţii execuţiei lucrărilor de instalaţii termotehnice proiectate, necesar conform Legii nr. 10 / 1995
actualizata , se va desfăşura pe categorii de lucrări astfel:

Instalaţii de încălzire

Înainte de probe, vopsire şi izolare, se verifică (de către beneficiar, executant şi proiectant):
- calitatea materialelor
- amplasarea – montajul - pantele, dezaerisirile şi golirile.
- organele de închidere.
Se efectuează conform normativului I.13-94, proba de presiune la rece, pentru P probă =1,5 Pn (dar nu mai

puţin de 5 bar) timp de 3 ore.

Această probă se constituie ca fază determinantă pentru instalaţii de încălzire.
La această fază vor fi efectuate toate verificările de către proiectant, executant şi beneficiar, în special în

ceea ce priveşte presiunile şi durata probei asigurându-se toate condiţiile organizatorice şi tehnice care să asigure
buna desfăşurare a probelor.

Înainte de proba la cald, se verifică de către executant şi beneficiar următoarele:
- calitatea izolaţiilor
- calitatea protecţiei izolaţiilor
- spălarea conductelor

Se efectuează proba la cald, la Pprobă=Pn, cât este necesar pentru constatarea eficienţei.

- Înainte de punerea în funcţiune (beneficiarul şi executantul)

- funcţionalitatea instalaţiilor şi utilajelor

- După punerea în funcţiune (beneficiarul, executantul, proiectantul)

- atingerea parametrilor proiectaţi

8
Contact:
sc atelier de proiectare GTT srl
judetul Covasna, comuna Valcele, str. Principala 224A 
E: atelierdeproiectaregtt@gmail.com
M: +40 788 180 814, +40 742 429 453
RO29768571, J14/35/2012



atelier de proiectare GTT srl Covasna
architecture - engineering – planning

LUCRARI DE REPARATII CURENTE, SCHIMBARE DE
DESTINATIE LA DEMISOL DIN SPALATORIE SI

BUCATARIE IN SALA DE GRUPA COPII LA CRESA
SAT ZIZIN

Nr.crt.
Lucrari ce se  controleaza,verifica  sau se

receptioneaza calitativ si pentru care trebuiesc
intocmite documente scrise

Document
scris care
se incheie:

Cine
intocmeste:
B-beneficiar
E-executant
P-proiectant
I-ISC Brasov

N.r si data actului:

1 VERIFICAREA   buletine  de  calitate  pentru
materiale

PV B+E

2

Predare amplasament (construcţia la „roşu”)
-Trasarea  conductelor  si  a  instalatiei  termice
coordonat  cu  celelalte  instalatii  din  zona
respectiva.

PV B+E

3

Dupa  executie,  verificarea  respectarii  traseului
inclusiv  puterea  termica  instalata,prinderi,
reazame,  pante,  montajul  organelor  de
sectorizare (inainte de vopsire, izolare, probe)

PV B+E

4
FAZA DETERMINATA
Proba  de  presiune  la  rece,  functionalitate  si
etanseitate a lucrarilor 

PVR B+E

5 FAZA DETERMINATA
Proba de presiune la cald PVR B+E

IMPORTANT:
Convocarea delegaţilor în vederea respectãrii prezentului program şi a întocmirii documentelor atestatoare

(procese  verbale  de  recepţie,  etc.)  revine  în  sarcina  antreprenorului,  pentru  care  prezentul  program  devine
obligatoriu în momentul prezentarii ofertelor de execuţie a lucrarii.

Fazele determinante (proba de presiune, și  lucrările ce devin ascunse) intra în competenţa de control a
inspecţiei de stat pentru calitatea construcţiilor.

 Beneficiarul si constructorul vor analiza prezentul program si  vor transmite în scris în termen de 30 zile de
la primirea documentaţiei, punctul de vedere, termen dupã care se considera programul acceptat.
   De  asemeni,  beneficiarul  şi  constructorul  au  obligaţia  sã  anunţe  în  scris  cu  o  sãptãmânã  înainte  de
terminarea fiecãrui stadiu fizic, data când se poate prezenta proiectantul pe şantier pentru încheierea procesului
verbal de verificare a execuţiei la stadiile fizice respective.
   Neconvocarea în timp util a proiectantului de cãtre beneficiar şi constructor, pentru controlul pe şantier, va însemna preluarea de
cãtre aceştia a atribuţiilor si rãspunderilor de proiectare prevãzute în legea 10-95.

PROIECTANT                     INVESTITOR EXECUTANT
S.C. Atelier de Proiectare GTT S.R.L.       COMUNA TARLUNGENI
sef proiect dpl.ing. Adrian Costea
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CAIET DE SARCINI  - INSTALAŢIE DE INCALZIRE

Prezentul  capitol  cuprinde condiţiile  tehnice de execuţie  şi  montare a lucrărilor,  calitatea materialelor  şi
echipamentelor, normative ce trebuiesc respectate, precum şi prevederi de protecţia muncii, probe şi verificări pentru
instalaţia de încălzire.

Încălzirea clădirii se realizează cu corpuri statice, radiatoare, amplasate perimetral.
Agentul termic este apa caldă 90/700C, 3 bar, produs de centrala existența.
Distribuţia agentului termic este inferioară, la pardoseală, în sistem bitubular.
Instalaţia de încălzire se execută cu următoarele materiale :

 - radiator din oţel echipat cu robinet aerisire manual, suporţi susţinere, dop golire
- ţeavă de otel din import DIN 1787 sau STAS 523/2-74
- ţeavă de cupru din import DIN 1787 sau STAS 523/2-74 
- robinet termostatic, T= 1200C, P= 6 bar, cu cap termostatic sau rozetă de reglaj
- robinet de colţ, cu ventil, pentru reglaj retur, T=1200C, P=6 bar
- robinet cu ventil şi mufe, T=1200C, P=6 bar
- robinet termostatic, T= 1200C, P= 6 bar, cu cap termostatic sau rozetă de reglaj
- robinet de colţ, cu ventil, pentru reglaj retur, T=1200C, P=6 bar
- robinet cu ventil şi mufe, pentru ţevi de otel T=1200C, P=6 bar
- robinet de aerisire pentru radiatoare T= 1200C, Pn= 4 bar
- dezaerator automat de coloană, T= 1200C, P= 5 bar
- dop de golire sau robinet cu cep, cu mufe, T= 1200C, P= 4 bar
- susţinerea conductelor se va face cu brăţări speciale
- izolarea conductelor se va face cu material termoizolant, cu grosime de 20mm
Investitorul poate procura alte utilaje sau materiale în afara celor menţionate în documentaţie, respectând

caracteristicile tehnice şi de gabarit indicate, cu consultarea proiectantului.
La execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire se vor rspecta următoarele normative şi STAS-uri :
- I 13-94  - privind proiectarea instalaţiilor de încălzire
- I 13/I-96 - privind exploatarea instalaţiilor de încălzire
-  Norme  generale  de  protecţia  muncii  -  ediţia  2002,  aprobate  MMSS  nr.  508/20.XI.2002  şi  MSF  nr.
933/25.XI.2002
- Legea 90/1996 a Protecţiei muncii şi Norme Metodologice de aplicare
- STAS 1907/1,2-94 - instalaţii de încălzire - Calculul necesarului de căldură.
- Ordinul nr. 775/22.07.1998 al Ministerului de Interne privind Normele generale de prevenire şi stingere a
incendiilor.
- C 142-85 - privind termoizolaţiile.
- Normativ P 118-1999 pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului
-  C 300 -  privind prevenirea incendiilor  pe durata executării  lucrărilor  de construcţii  şi  instalaţii  aferente
acestora.
- C 56 - pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
- HG 273/1993 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
- Ordonanţa Guvernamentală 60/28.08.1997 - privind apărarea înpotriva incendiilor.
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Instrucţiuni de execuţie şi montare
Verificarea materialelor şi echipamentelor

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi aparataj ce corespund tehnic şi calitativ prevederilor
proiectului.

Înainte  de execuţie,  toate  materialele  şi  armăturile  se vor  supune unui  control  cu  ochiul  liber  pentru  a
constata  dacă  nu  au  suferit  degradări  de  natură  să  le  compromită  tehnic  şi  calitativ  (deformări,  funcţionarea
armăturilor).

Se  vor  remedia  defecţiunile  constatate  sau  se  vor  înlocui  materialele  ce  nu  pot  fi  aduse  în  stare
corespunzătoare prin remedieri.
Depozitare şi manipulare

Păstrarea materialelor pentru instalaţii se va face în depozite de materiale, cu respectarea prescripţiilor în
vigoare privind prevenirea incendiilor.

Fitingurile din cupru vor rămâne în cutiile în care s-au ambalat, fără să se deschide pungile de polietilenă. La
expunerea mai mare de 24 ore cu atmosfera, suprafeţele interioare decapate ale fitingurilor se oxidează.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii şi în aşa fel încât
să nu se deterioreze.

Se va da o atenţie deosebită materialelor casante sau uşor deformabile (radiatoare).
Tehnologia de îmbinare, etanşare şi fasonare
Operaţiuni de îmbinare
- Se va secţiona ţeava la dimensiunea dorită.
- Se va debavura capătul ţevii.
- Se va calibra interiorul şi exteriorul ţevii în cazul în care este nevoie.
- Se curăţă suprafaţa de sudură a fitingului.
- Înainte de lipire suprafeţele se pregătesc prin şlefuire cu o perie de sârmă (la interior) şi pâslă (la exterior).
- Se face decaparea cu pastă specială, aplicată numai pe ţeava de sudat.
- Se aplică pasta de lipit pe suprafaţa de îmbinare.
- Se încălzesc capetele de îmbinare.
- Se va cositorii, dar nu la flacără.

Îmbinarea ţevilor între ele se face cap la cap prin intermediul unui colier, iar coturile sau teurile se realizează
prin intermediul garniturilor specifice.

Îmbinarea conductelor din ţeavă de cupru la instalaţiile tehnologice se poate realiza în trei feluri : lipitură
moale, lipitură tare prin presaj, fără lipitură.

Îmbinarea prin lipitură moale se face la ţevile cu diametru până la 54 mm, folosind aliaje de cositorie cu
argint cu temperatura de topire 4500C, ce rezistă la fluide (apă caldă) cu temperatura de maxim 2500C. Lipirea se
bazează pe fenomenul capilarităţii din spaţiul dintre cele două ţevi de lipit, distanţa dintre cei doi pereţi ai ţevilor,
trebuind să fie de 0,3-0,4 mm.

Îmbinarea prin lipitură tare se practică la conductele ce transportă apă caldă (cu diametre peste 54 mm.) şi
la conductele de gaz natural, combustibil lichid şi  combustibil lichid uşor (pentru orice diametre). Lipitura tare se
realizează cu aliaj de cositor şi fosfor, aliaje ce au punctul de topire de 680-8000C.

Îmbinarea  prin  presare se realizează  cu  fitinguri  tip  mufă,  cu  garnituri  sintetice  şi  prin  sertizare  cu  un
dispozitiv special. Soluţia se foloseşte numai pentru conductele ce transportă apă caldă.

Montarea corpurilor de încălzire
Consolele şi susţinătoarele vor fi fixate astfel încât corpurile de încălzire să fie paralele cu feţele finite ale

elementelor de construcţii respectând distanţele minime faţă de acestea.
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Adâncimea de încastrare în zidărie netencuită a consolelor susţinătoarelor va fi minimum 
12 cm.

Până la montarea armăturilor şi legăturilor toate corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu capace sau dopuri.
Montarea corpurilor de încălzire se va face în conformitate cu instrucţiunile tehnice şi instrucţiunile de montaj

ale producătorilor.
Condiţii tehnice pentru verificarea instalaţiilor de încălzire

Instalaţiile de încălzire se vor supune la următoarele probe :
- proba la rece, care constituie fază determinantă pentru instalaţii.
- proba la cald.
Aceste două probe se constituie ca faze determinante pentru instalaţia de încălzire. 

Proba la rece
Proba la rece constă în umplerea cu apă a instalaţiei de încălzire şi verificarea instalaţiei la presiune.
Proba la rece a întregii  instalaţii  (reţele de conducte şi  corpuri  de încălzire)  este obligatorie şi  în cazul

efectuării interioare a unor probe parţiale (pe părţi de instalaţie).
Înainte de proba la rece, instalaţiile vor fi spălate cu apă potabilă. Introducerea apei în instalaţie se va face

pe una din conductele racordului, iar evacuarea apei prin cealaltă, pe ştuţuri prevăzute.
Spălarea constă în umplerea şi menţinerea sub jet continuu la presiunea reţelei de alimentare, până când

apa evacuată nu mai conţine impurităţi vizibile (nămol, nisip, etc.).
Operaţia se va repeta după inversarea sensului de circulaţie a apei. Golirea se va face cu viteză mare de

scurgere a apei, prin deschiderea completă a ambelor organe de închidere de pe racordul instalaţiei.
Proba la rece se va efectua înaintea izolării termice a elementelor instalaţiei,  asigurându-se ca pe toată

durata probei, instalaţia să fie uşor accesibilă.
Proba se va executa în perioada de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +50C. Pe durata probei,

supapele de siguranţă  ale  instalaţiei  vor fi  aduse în situaţia  de a suporta presiunea de probă  urmând ca după
încheierea probei să fie reglate pentru presiunea de regim.

Presiunea la probă se va determina în funcţie de presiunea maximă de regim şi de modul de execuţie al
instalaţiei astfel :

- pentru instalaţiile montate aparent în construcţii cu finisajele uzuale, presiunea de probă va fi cu 50 % mai
mare decât presiunea maxim de regim, P probă  6 bar.

Proba de presiune va începe după cel puţin 3 ore de la punerea instalaţiei sub presiune.
Verificarea instalaţiei la rece poate fi începută imediat după umplerea şi punerea sub presiune, prin controlul

etanşeităţii îmbinărilor.La îmbinări, controlul se va face prin examinarea cu ochiul liber.
Măsurarea  presiunii  se  va  face  cu  manometrul  înregistrator  sau  cu  manometrul  indicator  prin  citiri  la

intervale de 10 minute.
Clasa de precizie  a manometrelor folosite va fi de 1,6.
Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare dacă pe toată durata probei manometrul nu a

indicat variaţii de presiune, dacă în instalaţie nu se constată fisuri, crăpături, pierderi de apă la îmbinări.
În cazul constatării unor pierderi de presiune la apariţia defecţiunilor enumerate se va proceda la remedierea

acestora şi repetarea probei.
După efectuarea probei la rece, golirea instalaţiei este obligatorie.

Proba la cald
Proba la cald are drept scop verificarea etanşeităţii, a modului de comportare la dilatare şi contractare şi a

circulaţiei agentului termic la temperatura cea mai înaltă de funcţionare a instalaţiei.
Proba la cald se va efectua la toate instalaţiile de încălzire, indiferent de agentul termic folosit sau la părţile

acestor instalaţii care pot funcţiona izolat.
Proba la cald se va efectua înaintea izolării termice a elementelor instalaţiei.
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Nu se vor supune probelor la cald decât instalaţiile care s-au comportat corespunzător la proba de presiune
la rece.

Pentru efectuarea probei la cald, instalaţiile vor fi alimentate cu agent termic de la sursa definitivă.
Odată cu proba la cald se va efectua şi reglajul instalaţiei.
După minimum 2 ore de funcţionare, se va verifica dacă toate elementele corpurilor de încălzire s-au încălzit

la aceeaşi temperatură şi dacă temperatura corpurilor de încălzire nu prezintă diferenţe sensibile.
În timpul probelor se vor verifica îmbinările corpurilor încălzitoare şi armăturile, spre a constata eventuale

pierderi.
Se va controla dacă dilatările se produc în sensul care rezultă din proiect şi dacă au fost preluate în bune

condiţii (fără a apărea neetanşeităţi). Se va verifica de asemenea, dacă se face o bună aerisire a instalaţiei.
După terminarea acestui examen şi răcirea instalaţiei la temperatura mediului înconjurător, se va proceda la

o nouă încălzire urmată de un control identic cu cel descris mai sus. Dacă şi la această a doua încălzire instalaţia nu
prezintă  neetanşeităţi  sau  încălziri  neuniforme  şi  funcţionează  în  condiţii  normale,  proba  se  consideră
corespunzătoare.

După efectuarea probelor, instalaţiile vor fi golite, dacă până la intrarea în funcţionare există pericolul de
îngheţ.

Durata probei de eficacitate este 24 ore.
Rezultatele  probei  de  eficacitate  vor  fi  considerate  satisfăcătoare  dacă  temperaturile  aerului  interior

corespund celor prevăzute în proiect, cu abateri de   -0,5 0C +1 0C în clădiri civile sau de -1...+2 0C în încăperi de
producţie şi dacă viteza aerului din încăpere satisfac
prevederile “Normativului republican de protecţia muncii”  

Intocmit,
     dpl.  ing. Adrian Costea
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Breviar de calcul

Calculele de pierderi de caldura pentru perioada de incalzire au fost facute conform STAS 1907-1 si 2 si SR 4839.

Conditii climatice exterioare
orientarea cladirii este data in planul de situatie;
zona climatica IV, te = -21 °C;
zona eoliana IV, viteza conventionala a vantului in localitate 4.0 m/s, iar in afara localitatii 4.0 m/s;

Conditii climatice interioare
Pentru toate incaperile a caror temperatura minima interioara pe perioada de incalzire este de 6 °C s-au

prevazut instalatii de incalzire. 
Temperaturile interioare au fost stabilite din tema de proiectare astfel:

Grup sanitar i = 22°C;
Sala copii   i  = 20°C;
Hol i = 18°C;
Camera tehnica   i  = 15°C;

Caracteristici termotehnice ale cladirii
Calculele termotehnice de pierderi de caldura pentru perioada de iarna, s-au intocmit in baza structurii date

prin tema de proiectare.
Pentru spatiile de incalzire unde s-a utilizat incalzirea cu apa calda 90/70°C .
Conductele au fost  dimensionate  in functie de puterea instalata si  de vitezele admisibile,  pentru fiecare

diametru.

Intocmit,
     dpl.  ing. Adrian Costea
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