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Obiectivul : MODERNIZARE GRADINITA ,         Faza : PT 
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Obiect.     
 
 
 
 
 

Analiza speciala nr. 1 
 
 
Tablou electric TD1, echipat cu: 
Materiale: /Schneider Electric sau similar/ 
 

 
 
 
        Intocmit, 

       teh.  Bölöni András 
         
 

Nr. Denumire U.M. Cant. 

1.  Intrerupator automat de joasa tensiune, 20A, 1P+N, caract. C, capacitate de rupere  
10KA 

buc 1 

2.  Intrerupator automat de joasa tensiune, 10A, 1P+N, caract. C, capacitate de rupere 
4,5KA 

buc 3 

3.  Intrerupator automat de joasa tensiune, 16A, 1P+N,  protectie diferentiala 30mA, 
caract. C, capacitate de rupere 4,5KA 

buc 2 

4.  Legatura electrica tip peaptan 1P+N buc 1 

5.  

Tablou electric PVC, modular, montaj aparent , cu grad de protectie minim IP30, cu  1  
rand de aparataj, 1 rand =13 module, 1 modul =18  mm latime, cu dimensiunile: 
336x300x123; cu toate accesorile de montaj (bara pamantare, kit de fixare, inchidere 
cu yala, etc.) incluse 

buc 1 

6.  Material marunt: buc 5% 
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Caiet de sarcini 

privind executarea instalatiile electrice interioare 
 
 Generalitati 

1.1. Obiectul lucrarilor  
In partea electrica a lucrarii  sunt stabilite solutiile tehnice pentru: 
 alimentarea cu energie electrica si distributie in cladire, 
 instalatia de iluminat general  si prize 
 instalatia de iluminat de securitate  
 instalatia de protectie. 
  Puterea absorbita totala Pa =2,5  kW 

 
Cerintele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de 

responsabilitatea de a realiza si alte verificari , incercari si activitati pe care le va 
considera necesare pentru asigurarea calitatii materialelor si a executiei. 

1.2. Nominalizare planse 
Instalatii electrice interioare  
Plan parter       E-01 
Schema generala de distributie   E-02 
 

     1.3. Sarcini pentru executant 
Pentru realizarea in bune conditiuni a tuturor lucrarilor carefac obiectul acestei investitii 
executantul va desfasura urmatoarele activitati: 
- studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie precum si  
a legislatiei standardelor si instructiunilor tehnice la care se face trimitere, astfel ca pana 
inceperea executiei sa fie clarificate toate lucrarile ce urmeaza sa fie executate 

- va sesiza proiectantul in termen legal de eventualele neconcordante intre 
elementele grafice si cifrice in vederea rezolvarii si concilierii lor  

- va asigura aprivizionarea cu materialele si produsele cuprinse in proiect 
- va sesiza proiectantul in cazul imposibilitatii procurarii unor materiale sau aparataje 
prevazute in documentatie prezentand in acelasi timp o oferta  altui materialsimilar , cu 
carecteristicile cel putin identice cu cel prevazut in documentatie din punct de vedere 
tehnic si economic 
- va asigura forta de munca si mijloacele de mecanizare ritmic in concordanta cu 
graficul si cu termenele partiale de executie  
- va respecta cu strictete tehnologia de lucru                                                             
- va respecta cu strictete tehnologia de lucru caracteristica 
1.4.  Sarcini pentru beneficiar 
Beneficiarului , prin dirigintele de santier , ii revin urmatoarele sarcini: 
- receptioneaza documentatia primita de la proiectant , verificand piesele scrise si 
desenate , colaborarea intre ele, exactitatea elementelor ( lungimi,trasee, et.) 
- sa sesizeze proiectantul asupra neconcordantelor sau altor situatii specifice aparute in 
executie , in scopul analizei comune si gasirii rezolvarii urgente  



- sa anunte proiectantul in vederea prezentarii in fazele determinante , punere in 
functiune sau alte situatii care impun schimbarea solutiilor din proiect 

- sa nu accepte la montaj modificari fata de documentatie , decat cu avizul 
proiectantului  
- sa urmareasca ritmic executia lucrarilor in scopul respectarii documentatiei , 

conform sarcinilor sale de serviciu , controlind calitatea lucrarilor, sa participe la 
confirmarea efectuarii lucrarilor ascunse si cantitatilor de lucrari efetuate de executant la 
nivelul fiecarei faze determinante 
 sa nu accepte trecerea la o faza sau receptia lucrarilor executate fara atestarea tuturor 

elementelor care concura la o buna calitate a materialelor si executiei 
 Standarde, normative si prescriptii de referinta  

Elaborarea prezentei documentatii tehnice s-a facut in conformitate cu prevederile 
normativelor, prescriptiilor tehnice , standardelor nationale si a standardelor europene. 
Constructorul va avea in vedere ca toate  materialele si echipamentele necesare punerii 
in opera a lucrarilor sa fie conforme cu cerintele specificate  in urmatoarele:  
-     Legea 10/95               Privind calitatea in constructii 
 SREN 60947-3-Al Aparataj de joasa tensiune 
 SREN 60947-2-93     Intreruptoare automate de joasa tensiune 
 SR CEI 227/1/3/4 Cabluri de energie cu izolatie in manta PVC 
 STAS 452/1/2/86 Sigurante fuzibile 
 STAS 6824  Lampi fluorescente tubulare pentru iluminatul general 
 STAS 7656/90  Tevi din otel pt. instalatii 
 STAS 12604/3  Protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta 

Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare si de 
executie. 

 PE 107-95  Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri  
  electrice 

 I7- 11   Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor  
  electrice cu tensiuni pana la 1000 v.c.c. si 1500 v.c.c. 

 PE 116-94  Normativ de incercari si masuratori la echipamente si  
      instalatii electrice telecomunicatii si semnalizari din cladiri  
      civile si de productie     
 NPGM –96  Norme generale de protectia muncii 
 P 118-83  Norme tehnice proiectarea si realizarea constructiilor  
      impotriva focului 
 PE 119-92  Normele de protectia muncii in instalatii electrice 
 HG 273/1994  Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii 

                         si instalatii aferente  
      -    HG 925/1995            Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor , 
    a executiei lucrarilor si a constructiilor 

 HG 319/2006  Legea securitatii si sanatatii in munca 
 HG 1425/2006  Norme metodologice de aplicare pentru noua lege a protectiei  

       muncii                  
3. Executarea lucrarilor 

Inainte de a incepe montarea instalatiei electrice se va verifica daca lucrarile 
constructive efectuate corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice. 
La traseele alese (trasaje, marcaje) se va verifica daca:  
- lungimea traseelor este cea mai scurta;  
- s-au respectat distantele minime admise pana la elementele altor instalatii; 



-  s-au respectat distantele minime admise pana la elementele de constructie 
combustibile 
- s-au evitat locurile periculoase in timpul exploatarii 
- au fost respectate conditiile in care este permisa executarea de trasee ale instalatiei 
Este strict interzis a se executa de catre instalatori strapungeri sau goluri prin structura 
de rezistenta a constructiei.Se admite efectuarea lor numai pe baza unui aviz scris de la 
proiectantul structurii de rezistenta .Exeutarea de goluri in elementele de constructie se 
va face cu mijloace mecanizate adecvate. 
Toate aparatele , echipamentele si utilajele vor fi controlate pentru a corespunde 
caracteristicilor prevazute in proiect . 
Materialele, echipamentele, aparatele vor fi verificate scriptic, vizual si dupa caz prin 
masuraturi de sondaj cu ocazia preluarii din depozit pentru montare. 
Intrerupatoarele pentru circuitele de iluminat vor avea curent nominal de minimum 
10A . 
Prizele bipolare cu contact de protectie  vor avea curent nominal de 16A . 
Conductele, cablurile , tuburile si accesorile se vor verifica vizual la locul de montare, 
dupa transport. Materialele care prezinta defectiuni iremediabile vor fi respinse. 
La conducte cu izolatie si la cabluri se va verifica continuitatea electrica la fiecare 
colac. 

Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in 
tuburi sau montate pe pereti. Se va verifica rezistenta de izolatie intre conducte si intre 
conducte si pamant. Rezistenta de izolatie se considera admisibila daca are valoarea de 
cel putin 500.000 ohm. 

3.1 Montarea  tuburilor de protectie  
             In cazul montajului ingropat al tuburilor ,inaltimea de montaj sa fie facuta la 20..30        
 cm sub tavan . 
              Dozele de derivatie se vor monta pe aceeasi inaltime ,iar capacele vor fi asezate pe 
 o linie dreapta. 
               La montarea conductelor se vor respecta urmatoarele conditii: 

 conductele sa se miste usor in tuburi  
 legaturile in doze sa fie realizate prin cleme sau prin lipire 

             c.   conductele pentru corpurile de iluminat sa aiba si rezerva de lungime necesara /
 15…20 cm / 
           3.2  Montare aparatelor 
 Intrerupatoarele si comutatoarele manuale ale instalatiei de iluminat trebuie sa se 
 gaseasca in partea accesibila la deschiderea usii, fiind situate la cca. 10 cm de tocul 
 usii . 

Inaltimile de montare , deasupra pardoselii vor fi urmatoarele:                                          
-     Prize bipolare in sali : 1,60 m 
 Prize bipolare in incaperi cu pardoseli reci : 1,60 m 
 Intrerupatoare, comutatoare :1,60 m 

           3.3  Montarea tablourilor  electrice 
 Tablourile electice se comanda pentru executie la furnizori specializati autorizati in 
 constructia acestora. 
 La montarea tablourilor electrice se va tine seama de urmatoarele : 
a) Tablourile sa fie montate rigid, sa se permita un acces usor pentru efectuarea 

eventualelor reparatii 
b) Legaturile la tablouri sa fie bine stranse    (prin papuci, piulute, etc.); 
c) Sigurantele sa fie calibrate conform schemei de distributie 
d) Scheletul metalic al tablourilor sa fie legate la pamant. 



e) Toate circuitele vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si echivoce, care sa indice 
destinatia fiecarui circuit 

           3.4 Montare corpuri de iluminat 
 Dispozitivul de suspensie pentru corpurile de iluminat (carlige de tavan, dibluri 
 etc. ) trebuie sa suporte o greutate egala de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar 
 cel putin 10 kg fara a suferi deformari. 
 
           4. Verificari , probe si receptia lucrarilor 

In  executie orice modificari sau completari ale proiectului se fac cu acordul scris al 
proiectantului.La constatarea unor neconcordante intre proiect si situatia de pe teren, 
necesitatea unor lucrari neprevazute in proiect, lipsa unor detalii care impiedica 
continuarea lucrului, constructorul este obligat sa comunice beneficiarului si 
proiectantului solutii si sa ceara indicatiile de urmat. 
Verificarile, incercarile si probele premergatoare darii in exploatare se fac astfel:  
- la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac probe mecanice si eletrice 

inclusiv rodajul individual; 
- in timpul perioadelor de punere in functiune si de exploatare de proba se face 

rodajul in ansamblu si probele tehnologice; 
 in timpul perioadei de exploatare continua se verifica principalele cartacteristici tehnice 

 Toate probele se fac de catre societatea de constructii montaj.Aceasta verifica, 
incearca si probeaza materialele si echipamentele care vor fi folosite in executia 
instalatiei. 
Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ conform certificatelor de 
calitate sau certificatelor de verificarisi probe vor fi respinse.  
 La receptia provizorie executantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente 
tehnice legale calitatea materialelor folosite si executia corecta a lucrarilor ascunse, 
precum si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea , in timpul si la terminarea 
lucrarii. 
  Daca instalatiile au fost admise la receptie se va incheia un proces verbal 
precizandu-se obligatiile si raspunderile fiecaruia. 
 Proba finala se va efectua conform normelor in vigoare si ale prevederilor 
proiectantului.Instalatiile vor fi complete; daca lipsesc unele particare pot fi inlocuite 
prin provizorate iar punerea in functiune este imperioasa se pot face probele finale si 
darea in functiune pe timp limitat. In urma efectuarii probei finale se incheie procesul 
verbal de punere in functiune semnat de membrii comisiei. 
Probele de garantie se fac dupa trecerea instalatiilor in exploatare , pe un timp limitat, in 
vederea verificarii performantelor din proiect. 
Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii se incheie procesul verbal de 

receptie definitiva in care se trec rezultatele probelor de garantie sise confirma remedierea 
deficientelor consemnate anterior 

5.Instructiuni de tehnica securitatii muncii  
5.1. Generalitati   
 Persoanele care au atributii in activitatea de montaj , verificare , punere in functiune 
, exploatare si intretinere a instalatiei vor indeplini conditiile necesare . 
Instruirea personalului se va efectua in conformitate cu regulamentele in vigoare in 
urmatoarele faze distincte : 
- instructajul de angajare 
- instructajul periodic  
- instructajul la schimbarea locului de munca 
Obligatia efectuarii instructajului o au cei ce organizeaza si conduc procesul de munca 



Intretinerea si repararea in caz de avarie a instalatiei se face numai de personal 
autorizat. 
 Dotarea cu mijloace de protectie a personalului , pastrarea evidentei si incercarea 
periodica a mijloacelor de protectie se fac prin grija conducere unitatii respective. 
 La inaltimi de peste 2 m , exceptand platformele stabile si sigure , toate lucrarilese 
vor executa cu centura de siguranta . Zonele unde exista pericol de accidentare vor fi 
semnalizatecorespunzator cu afise avertizoare . Se intezice lucrul in zonele intunecoase 
sau noaptea fara o lumina artificiala corespunzatoare. 
5.2. Instructiuni specifice 
 Instalatiile electrice trebuie sa fie astfel construite si intretinute incat sa nu se 
produca accidente tehnice sau umane, ca urmare a accesului persoanelor neavizate' 
Se vor respecta prevederile standardelor in vigoare si documentatia de proiectare in ceea 
ce priveste instalatiile de legare la pamant si la nul si valorile rezistentelor prizelor de 
punere la pamant. 
  Se interzice utilizarea conductelor din instalatiile de protectie drept condoctor de 
faza sau nul de lucru.Se interzice conectarea in serie la instalatia de legare la pamant a 
mai multor elemente care trebuie impamantate. Se interzice executarea de lucrari la 
instalatia de legare la pamant in timpul fuctionarii instalatiei. 
  Toate sculele , utilajele alimentate la tensiuni peste 24 V vor avea obligatoriu 
conductor de punere la pamant .Toate echipamentele se vor fixa definitiv in suporti 
imediat dupa montare si se va executa legarea la pamant.Se interzice lucrul la circuite 
electrice in functiune alimentate cu tensiuni peste 48 V. 
  In punctul in care se realizeaza scoaterea de sub tensiune a unei instalatii se 
monteaza indicatoare mobile cu inscriptia : NU INCHIDE ! SE LUCREAZA  

 Concluzii 
Prezentele instructiuni prezinta principalele masuri de protectia muncii.Aceste 
instructiuni vor fi completate de conducerea tehnica a unitatilor de montaj  , si 
exploatare si constituie baza de instruire a personalului care lucreaza in instalatiile 
electrice. 

  
 
 
 
                                                                                         Intocmit : teh. Bölöni András 
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          Instructiuni de urmarire 
 
Generalităti 
 
 Prezenta instructiune privind urmărirea comportării in timp se bazează pe prevederile 

Legii Nr. 10/1995, privind calitatea in constructii cu privire la asigurarea durabilitătii, 

sigurantei de exploatare, functionalitătii si calitatea constructiei. 
 Prezentele instructiuni sunt intocmite pe baza instructiunilor elaborate de IPCT 
Bucuresti din 1988, referindu-se la urmărirea curentă a constructiei ce se efectuează de către 

beneficiarul de dotatie. 
 Operatiunile de urmărire se realizează pe parcursul exploatării constructiei prin 

observare directă al instalatiilor. Depistarea in timp a aparitiei defectiunilor si a comportării 

defecte, stabilirea cauzelor si luarea măsurilor urgente de remediere asigură menţinerea in 

bună stare a inst. si evita deteriorări care ar antrena costuri mari de remedieri. 
 In scopul mentinerii instalatiilor electrice in stare de functionare la parametrii 
proiectati trebuie sa se tina seama de urmatoarele indicatii  : 
      -         exploatarea tablourilor de distributie se face cu personal calificat de la furnizorul de  
       echipament sau personal calificat de furnizorul echipamentului; 

- corpurile de iluminat si lampile vor fi curatate la perioade reglementate; 
- lampile cu durata de functionare expiratase vor schimba cu altele noi chiar daca 

mai functioneaza , deoarecefluxul acestora nu mai este normal; 
- pozitia locurilor de lampa nu se vor schimba  
- lampile arse se vor inlocui cu lampi de aceeasi putere 
- lampile sau aparatajul care se defecteaza vor fi inlocuite cu altele noi cu celeasi 

caracteristici tehnice ,deoarece pot da nastere la accidente de munca  
- se vor elimina palpaiturile in iluminatul fluorescent prin inlocuirea lampilor sau a 

starterelor 
- in timpul verificarii ,montarii sau demontarii unui aparat de manevra sau corp de 

iluminat ,circuitul respective va fi scos de sub tensiune prin desurubarea 
sigurantelor corespunzatoare de la tabloul de distributie  

- se va verifica starea echipamentului fix / dulii,socluri,etc /, al iluminatului normal 
si de siguranta si functionarea iluminatului de siguranta la perioadele prevazute in 
normative in vigoare; 

- se va avea grija ca incarcarea aparatelor si circuitelor sa nu depaseasca valorile 
admisibile; 

- personalul de exploatare trebuie sa aiba la dispozitie sigurante si lampi de rezerva 
cu caracteristici corespunzatoare; 

- se va verifica functionarea aparatajului electric de conectare a instalatiei de 
iluminat / intrerupatoare ,comutatoare / si a prizelor si se vor schimba cele defecte 
,sparte si cu grad mare de uzura ; 

- aparatele si prizele inlocuite trebuie sa aiba aceleasi caracteristici / 
tensiune,curent,grad de protectie / si pozitie; 

- prizele inlocuite vor avea contact de protectie; 
- intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza numai pe conductele de faza ; 
- la prize nu se vor racorda aparate electrotehnice pentru incalzirea spatiilor sau alte 

receptoare pentru care instalatia nu a fost dimensionata; 



- aparatajul tablourilor electrice trebuie verificat ,iar in cazul aparitiei  defectiunilor 
,spargerilor sau uzurilor,se va schimba cu aparate cu aceleasi caracteristici; 

- sigurantele tablourilor trebuie calibrate ,trebuie sa fie originale,sa nu fie sparte sau 
inlocuite cu alte obiecte nereglementate; 

- se interzice utilizarea in tablouri a elementelor de racord sau conectorilor din 
materiale combustibile; 

- se vor verifica legaturile la aparatele tablourilor daca sunt fixate bine si stranse; 
- se vor controla si se vor curati contactele aparatajului; 
- aparatele de protectie,comanda,circuitele de intrare si plecarile din tablouri se vor 

eticheta clar si vizibil astfel sa fie usor de identificat pentru reparatii si verificari; 
- la sigurante se va nota pe etichete si curentul nominal al fuzibilelor, iar la 

intrerupatoare automate vor avea relee termice reglate adecvat; 
- se va avea grija sa fie stranse piulitele slabite in spatele tabloului de distributie; 
- se va verifica existenta si modul de fixare a capacelor de doza; 
- se va verifica periodic si se va avea in vedere mentinerea in functionare la 

parametrii proiectati a instalatiilor de protectie contra electrocutarii astfel : 
- se  vor verifica periodic conductoarele de protectie si instalarea protejata sau 

ingropata a acestora; 
- se va verifica marcarea conductoarelor de protectie si a legaturilor corecte la 

echipamente electrice;  
- se va verifica functionarea corecta a tuturor aparatelor de protectie ; 
- se vor verifica masurile suplimentare de protectie aplicate ; 
- se va verifica periodic,prin masuratori conform reglementarilor in vigoare 

,rezistenta prizei de pamant,constatarile facute se inregistreaza intr-un proces 
verbal ,iar neregulile constatate se vor remedia in cel mai scurt timp ; 

- oricare lucrare la dispozitive de pornire se admite numai in lipsa tensiunii; 
 
 
 
 
 

Intocmit 
          tehn.Bölöni András 
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Lista cantitatilor de lucrari  
Categoria de lucrari: instalatii electrice  interioare 

 
Nr.crt. Codul 

Articolul 
Descrierea lucrarii U/M Cant

. 
Pretul 
unitar 

Pretul 
total 

0 1 2 3 4 5 6 
 

1. LT  Tuburi de protectie 
1. EA01A2 Tub IPY D=16/14 

mm, ingropat 
m 

110 
  

2. EA01A3 Idem IPY D=18/16 
mm, ingropat 

m 
19 

  

3 EA17B1 Doza de ramificatie 
tip patrat 

buc 
15 

  

4 
ATD21A Cleme montate in 

doze 
buc 

45 
  

5 RPCU07C1 Strapungere zidarie buc 4   

6 
RPCU20A0
1 

Astupare zidarie  buc 
4 

  

 
2. LC  Conducte electrice 

1. EB02A1 
0055 

Conducta FY 1,5 mm2 m 
230 

  

2. EB02A1 
0056 

Conducta FY 2,5 mm2 m 
140 

  

3. EB02A1 
0057 

Conducta FY 4 mm2 m 
60 

  

 
3. LA  Aparate electrice 

1. ED01A1 
0020 

Intrerupator 
monopolar, ingropat 

buc 
2 

  

2. ED03A1 
0001 

Comutator serie, 
ingropat 

buc 
2 

  

3 ED08A1 
0006 

Priza bipolara cu 
contact de protectie si 
cu protectie mecanica 
copii, ingropat 

buc. 

1 

  

4 ED08A1 Priza bipolara dubla 
cu contact de protectie 
si cu protectie 
mecanica copii, 
ingropat 

buc 

4 

  

4 YC01 Procurare : 
4  buc x ... lei/buc 

    

 
4. LA Corpuri de iluminat 

1. EE05A1 Aplica cu glob  buc 1   

1. 

YC01 Procurare corp de 
iluminat tip aplica 
IP20, 1x10W / 

Lei    



complet echipat 
1 buc x ...lei/buc 

2. 
EE12F1 Corp de iluminat 

fluorescent 
buc 12   

2. YC01 Procurare corp de 
iluminat fluorescent  
tip FIAG-11 LED , 
2x18W/ ELBA/ 
complet echipat  
6 buc x ...lei/buc 

lei 

 

  

2. YC01 Procurare corp de 
iluminat fluorescent  
tip FIPAD-05,  LED  
18W/ ELBA/ complet 
echipat  
4 buc x ...lei/buc 

lei    

2. YC01 Procurare corp de 
iluminat fluorescent  
tip FIPAD-05,  LED  
9W/ ELBA/ complet 
echipat  
1  buc x ...lei/buc 

lei    

2. YC01 Procurare corp de 
iluminat fluorescent  
tip FIAG-11 2x9W  ,  
LED / ELBA/ complet 
echipat  
1 buc x ...lei/buc 

lei    

3. EE10K1 Corp iluminat de 
siguranta tip CISA-
MARTE LED , 1x2W/  
ELBA/ ,complet 
echipat 

buc 5   

3. YC01 Procurare : 
5 buc x ...lei/buc 

lei    

 
   5. LF. Tablouri  electrice 

1. EF02A1 Tablou electric TD1. buc 1   
1. YC01 Procurare conf. 

analizei nr 1 
lei    

2 EF09A1 Racordare cond. cupru 
<6mm2 

buc 
20 

  

 
   6. EI. Diverse 

1. EH01A1 Incercare circuite buc 6   
2. EH05A1 Incercare tablou buc 1   
3. EH07A1 Energie electrice pt. 

probe 
kWh 

 
  

4. E101A1 
0001 

Diblu metalic buc 
4 

  

5. ATD29C Constructii metalice kg 5   
 

                                          7 .RPE   Demontare instalatii electrice 
 

1. RPEA15I1- Demontare tub de m 20   



protectie IPE 
2 RPEB10A1 Demontare cond.4 mmp m 40   
3. RPEC18B1 Demontare loc de lampa buc 4   
4 RPEC20B1 Demontare loc de priza buc 2   
5 RPEE17A1 Demontare aparate buc 6   
6 RPEF20F1 Demontare corp de 

iluminat 
buc 4   

      
 
 

 
 

Intocmit  
tehn. Bölöni András 

 



Investitorul: FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND ROMANIA   Pr.  nr. 6812..2 
Obiectivul : MODERNIZARE GRADINITA ,         Faza : PT 
      comuna  INEU  nr. 113 , judetul BIHOR      
Obiect.     
 

   
Memoriu technic 

privind instalatiile electrice 
1. Generalitati 

Lucrarea se executa in baza comenzii beneficiarului privind elaborarea proiectului  
„Modernizare gradinita , comuna INEU nr. 113   , judetul BIHOR ” . 
In partea de instalatii electrice a lucrarii sunt stabilite solutiile tehnice pentru: 
 alimentarea cu energie electrica si distributie in cladire, 
 instalatie de iluminat general  si de prize 
 instalatia de iluminat de securitate  
 instalatia de forta   
 instalatia de protectie. 
In cadrul prezentei lucrari se prevede / conform temei de proiectare/ inlocuirea partiala  

ale instalatiilor electrice existente, care  nu sunt corespunzatoare actualelor prescriptii  
tehnice  .Instalatii electrice noi se prevad in grupul sanitar si in sala de grupa 
reamenajata  

 
2.Descrierea lucrariilor 
 2.1 Alimentarea cu energie electrica si distributie in cladire 
 Alimentarea cu energie electrica a  gradinitei modernizate , a carei putere absorbita  se 
estimeaza la Pa=2,50 kW, se va realiza de la instalatia electrica existenta a scolii generale.  
 Limita de proiectare a lucrarii de instalatii electrice interioare proiectate vor constituie 
bornele de plecare ale tabloului general existent al scolii generale.  .De la  tabloul general TG  
se pleaca cu o coloana monofazata  cu  FY  3x4  mmp in tub de protectie IPY D=18/16  
mm.pana la tabloul de distributie TD1 al gradinitei . 
 Distributia energiei electrice in gradinita   se va realiza de la tabloul  de distributie 
TD1, care se va amplasa in holul de intrare.       
 2.2 Instalatia de iluminat general   si de prize  
        Instalaţia electrică de iluminat asigură cerinţele atăt cantitative (nivel de iluminare) cât şi 

calitative (distribuţie, culoare, grad de protecţie, etc) impuse de prescripţiile tehnice în vigoare 

pentru această categorie de clădiri. 
Numarul corpurilor de iluminat s-a determinat pe baza iluminarilor medii alese astfel: 
- sala gradinita    – 300 lx 
- grup sanitar       – 150 lx  
 - hol                    - 100 lx 
Se vor utiliza urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat in functie de destinatia 

incaperii (in functie de locul de montaj) : 
 in sala   se vor monta corpuri de iluminat tip FIAG-11 LED , 2x18 W –  / ELBA, cu 

gratar de protectie , si utilizand tuburi fluorescente alb-cald 
   in grup sanitar / incaperi cu degajari de umiditate / se vor monta corpuri de 

iluminat tip FIPAD-05  LED , 18W  
 in antreu   se va monta corp de iluminat tip FIAG-11 LED , 2x18W / ELBA/  
 

 Pentru  economisirea energiei electrice  in timpul exploatarii, comanda iluminatului in 
sali   se prevede a se face in trepte , utilizand comutatoare in serie.. 



 Instalatia de iluminat se va executa cu conducte  de cupru FY in montaj ingropat   in 
tuburi de protectie IPY., cu conducte  FY , respectiv in tuburi de protectie ignifuge pe 
suprafete combustibile. 
 Prizele bipolare vor fi cu contact de protectie si cu protectie pentru copii / in sali/. 
 
   2.3 Instalatia de iluminat  de securitate  
 Conform normativului I7-2011 iluminatul de securitate se compune din  
 categoria : iluminat de securitate pentru evacuare din cladire  
 Iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire trebiue sa asigure identificarea si 
folosirea in conditii de securitate a cailor de evacuare.Acest tip de iluminat se prevede in 
fiecare sala de grupa si in grupuri sanitare .Corpurile de iluminat vor fi de tip caseta 
luminoasa cu un tub LED 2 W, avand o autonomie de functionare de 1,5 h , in cazul caderii 
tensiunii de 230V. Timp de punere in functiune 5 sec. 
  
            2.4. Instalatia de forta 
 Instalatia de forta consta din circuitul  de alimentare si de protectie  al boilerului 
electric , care urmeaza sa se monteze in grupul sanitar. 
 Acest circuit de forta urmeaza sa se execute cu con ducte FY 2,5 mmp protejate in tub 
de prtectie IPY d=18/16 mm 
 
 2.5. Instalatia de protectie  
 Pentru protectia personalului de exploatare si intretinere impotriva tensiunilor 
accidentale de atingere  indirecta se prevede sistemul de protectie TN-S  adica legare la nul de 
protectie cumulat cu legare la priza de pamant, conducta de protectie fiind separata de nulul 
de lucru. 
 Protectia la socuri de curent se asigura prin prevederea in tablourile electrice a 
intrerupatoarelor cu protectie diferentiala la fiecare circuit de priza.Prezenta acestor 
intrerupatoare maresc  si rezistenta la foc a constructiei. 
 
 4.   Masuri specifice P.S.I. 
La elaborarea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind 
prevenirea si stingerea incendiilor :  
- P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor  
- MP 008 – 2000 Manual privind exemplificari , detalieri si solutii aplicare a prevederilor 
normativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei  
 - C 300-94  Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora  
 -  Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor , modificata si 
aprobata  prin Legea nr. 212-16.12.1997  
 -  HG 678-30 .09.98  privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la mormele de 
prevenire si singerea a incendiilor  
 - Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea si stingerea incendiiloe in ramura energiei 
electrice si termice , nr. 232/74 cu modificarile 1/82 si 2,3/85  
         Pe tot parcursul executiei lucrarilor , precum si in activitatea de exploatare si intretinere 
a instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative 
mentionate , dintre acestia mentionand : 
            Utilizarea materialelor corespunzătoare mediului, a aparatajelor cu tipurile şi gradele 

de protecţie conform categoriei mediului. 
          Alegerea soluţiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare şi distanţelor 

necesare pentru fiecare obiect în concordanţă cu prescripţiile care reglementează proiectarea 

acestui tip de instalaţii. 



            Se recomandă amplasarea lângă tabloul electric a unui stingător portativ, iar după 

punerea în funcţiune beneficiarul va lua toate măsurile pentru prevenirea incendiilor şi 

acţionarea în cazul producerii lor. 
         În timpul exploatării instalaţiei electrice beneficiarul va evita: 
            să folosească aparate electrice defecte, uzate sau improvizate; 
            să încarce circuitele instalaţiei peste sarcina admisă; 
            să înlocuiească aparatele prevăzute pentru protecţia circuitelor cu altele avănd valori 

superioare 
           utilizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare; 
        utilizarea aparatelor de încălzit electrice fără măsuri de izolare faţă de elemente 

combustibile;
   lăsarea sub tensiune a aparatelor electrice după încetarea utilizării acestora; 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Întocmit   
                                                       tehn. Bölöni András       
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PROGRAM DE CONTROL 
pentru controlul calităţii lucrărilor 

 
 
 
 

 În conformitate cu Legea nr. 10/1995 (calitatea construcţiilor), instrucţiunile Inspecţiei 

Calităţii Construcţiilor şi normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul 

program pentru controlul calităţii lucrărilor: 
 La control vor participa: 

P - PROIECTANT I - INVESTITOR C - CONSTRUCTOR 
şi de la caz la caz INSPECTOR DE SPECIALITATE din cadrul ICLPUAT Mureş pe bază de 

invitaţie de către investitor. 
 Cu ocazia controalelor se vor încheia procese verbale de lucrări ce devin ascunse - 
PVLA - semnate de către factorii participanţi la control 
Nr. 
crt. 

Faze de lucrări ce se controlează Cine 
participă 

Acte 
încheiate 

Data 
controlului 

Obs. 

  INSTALATII ELECTRICE      
1 Dupa instalarea tubulaturii de protectie ,si a  

conductoarelor  electrice , inaintea montarii 
aparatelor de conectare  

 
PIC 

 
PV 

  

2 Recepţia lucrărilor PIC PV   
 Executantul va anunţa în scris ceilaţi factori interesaţi pentru participare cu maximum 

10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.  
Notă 

 :Rubrica 4 se va completa la data controlului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTITOR CONSTRUCTOR PROIECTANT 
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FORMULARUL F5      

 

OBIECTIV 
Modernizare Gradinita 

Comuna Ineu nr.113;jud.Bihor 
 

  PROIECTANT GENERAL 

 

 
Beneficiar : 

FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA 

 
SC PROIECT SRL 

 
 

FIŞA TEHNICĂ NR.1 

( se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.) 

 Utilajul, echipamentul tehnologic :  Boiler electric preparare directa cu capacitatea de 80 l. 

N
r.

cr
t. 

Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 
Corespondenţa propunerii tehnice 

cu specificaţiile tehnice impuse 
prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 

1 Parametrii tehnici şi funcţionali 
-tipul constructiv:vertical 
-capacitate:80 l. 
-presiunea maxima de lucru ; 8 bar 
-temperatura maxima de admisa:75C 
-putere rezistenta electrica:1200 W 
-alimentare electrica:230/50 
-racorda apa rece:D25 mm. 
-racord apa calda : D25 mm. 
-diametru:455 mm. 
-inaltime:755 mm. 
-conditii de montare :prin asezare simpla     

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 
exploatare: 
-regim de functionare discontinuu 
-siguranta in exploatare si functionare 
-sa posede agrement tehnic sau act de omologare     

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: 
-garantie 24 luni de la PIF 
-termen de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 
10zile 
-postgarantie:asigurarea pieselor de schimb uzuale pe o 
perioada de 10-15 de ani si service 
-asigurarea pieselor de schimb ai afara perioadei de garantie:15 
zile 
-durata de viata minima a boilerului:15de ani     

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
aistenta tehnica la montaj si PIF 
-instruire personal de exploatare 
-se va asigura manual de exploatare in limba romana     

5 Alte condiţii cu caracter tehnic  
     

 



FORMULARUL F4      

 
OBIECTIV 

Modernizare Gradinita 
Comuna Ineu nr.113;jud.Bihor 

 
  PROIECTANT GENERAL 

 

 
Beneficiar : 

FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA 

 
SC PROIECT SRL 

 
 

 
LISTA 

cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări 
pentru instalaţiile de incalzire 

N
r.

cr
t. 

Denumirea 

U.M. 
Preţul 
unitar 

Valoarea 
(exclusiv 

TVA) Furnizorul  ( denumire, adresă, 
telefon, fax) 

Fişa tehnică 
ataşată 

buc lei/U.M. 
Mii lei  
(3x4) 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Boiler electric cu preparare directa apa calda 
menajera cu capacitatea de 80 l. 1    FT1 

TOTAL  (exclusiv TVA) 
  Mii lei : 

.............mi
i euro*)   

  EURO*)   

*) Cursul de referinţă = ..................... lei/euro, din data de .................. 
  

 

     Proiectant,  

     (semnatură autorizată)  

PRECIZARE:       

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 şi 6,; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi 
execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 şi 6 revine ofertantului 

       

 



 
LISTA   

cu cantităţi de lucrări pe categorii de  lucrări 

Categoria de lucrări  Instalatii incalzire radiatoare 

N
r.

 c
rt

. 

Capitolul de lucrări U.M. Cantitate 

Preţul 
unitar 

  
a)material

e 
b)material

e 
c)utilaj 
d)transpor
t 
 
TOTAL 
a)+b)+c)+
d) 

M
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SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                    

1.  IC08B1-0002 asimilat 
Teava cupru D 15x1.00 mm legatura radiatoare ml. 12 

      

2.  IC09A1-0002 asimilat 
Teava cupru D 15 x 1.00 mm. la coloane ml. 16 

      

3.  IC10A1-0002 asimilat 
Teava cupru D 15 x 1.00 mm. la distributie ml. 20 

      

4.  IC 35C1 
Bratari D15 mm. buc. 14 

      

5.  IC 37A1 
Montarea elementelor de sustinere kg. 8 

      

6.  IC50A2-asimilat 
Robinet radiatoare tur - D15 mm.  buc. 3 

      

7.  IC50A2-asimilat 
Robinet radiatoare retur - D15 mm.  buc. 3 

      

8.  IB01A1-0016- asimilat 
Radiatoare din tabla de otel cu H=600 mm. cu ventil 
inglobat de tip: 
CV22- 600X600 -BUC.2 Q=1025 W 
CV 22-600X700 -BUC.1 Q=1167 W mp. 12 

      

9.  IE01A1 asimilat 
Efectuarea probelor de presiune si etanseitate  mp. 12 

      

10.  IE02A1 asimilat 
Efectuarea probelor de dilatare,contractare si functionare la 
cald  mp. 12 

      

11.  IE07A1 
Spalarea cu apa industriala a instalatiei mp. 12 

      

12.  6202820-001 
Apa industriala pentru probe tehnice mc. 3 

      

13.  6202727-003 
Energia electrica pentru probe tehnice kwh 2 

      

14.  6201034-007 
Gaz metan pentru probe tehnice mc. 24 

      

15.  CN13B1-0006 
Vopsire conducte D <34 mm. ml. 48 

      

16.  IC40A1 
Confectionarea si montarea tevilor de protectie prin pereti 
D 25 mm. buc. 8 

      

Cheltuieli directe M m u t T 

Alte cheltuieli directe: 
- CAS 
- şomaj 
- fond de risc 
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, 
nominalizate : 

M m u t T 
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TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Mo mo Uo to To 

Cheltuieli indirecte = To x % Io 

Profit = ( To+ Io ) x % Po 

TOTAL GENERAL : Vo=To+Io+Po Vo 

                                                                                                                                   
NOTA: Teurile si fitingurile se vor preciza in timpul executiei-se considera ca materiale marunte 20% din valoarea 

antemasuratorii de mai sus                                                                             
                                         

     Proiectant, 
Ing.Klosz Balint 
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FISA TEHNICA 

privind normele de protecţia şi securitatea muncii 

 

 
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile prescipţiilor normelor de protecţia muncii în vigoare. 

 MMSS ord.508/2002-norme generale de protectia muncii 

 MSF Ord.933/2002-norme de medicina muncii 

 MSF si PS Ord.117/1996-norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari instalatii tehnico-sanitare si 

incalzire 

 Hotarire nr.1146/30.08.2006-normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de 

protectie 
 

 
 

 

Intocmit  
Ing.Klosz Balint 
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FISA TEHNICA 

privind normele de prevenire şi stingere a incendiilor 
 

 
Se vor respecta normele de prevenire a incendiilor in vigoare: 

 Norme generale de protecte impotriva incendiilor la predarea si realizarea constructiilor si instalatiilor 

aprobate prin Decretul nr. 29/1977. 

 Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor 

aprobate de MI si MLPAT prin Ordinul nr. 381/04.03.1994, respectiv 1219/MC 30.03.1994 
 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind prot. La actiunea focului, indicativ P118-2001 

 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora indicativ C300-1994 aprobat de MLPAT prin Ordinul 20/N/11.07.1994. 

 
 

 

 
 

Intocmit  
Ing.Klosz Balint 
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INSTRUCŢIUNI 
 

de exploatare şi urmărirea comportării în timp a instalaţiilor interioare de încălzire centrală 
 

1.Generalităţi 

1.1. Exploatarea conductelor termice trebuie să asigure: 

funcţionarea acestora la parametrii stabiliţi prin proiect (presiune , temperatură) fiind interzisă depăşirea lor 

supravegherea functionării armăturilor, sistemelor de susţinere şi a stării izolaţiei termice 

întreţinerea, revizia şi repararea în vederea menţinerii în permanentă în stare de bună funcţionare 

efectuarea tuturor manevrelor precum şi a lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţie în condiţii de deplină 
securitate a muncii 

1.2. Urmărirea comportării instalaţiei termice este activitatea sistematică de culegere şi valorificare a 

informaţiilor rezultate din observare şi măsurări asupra unor fenomene ce caracterizează proprietăţile 
instalaţiei termice în procesul de interacţiune cu mediul ambiant natural şi cu sine însăşi. 

 Proprietăţile de comportament şi fenomenele ce caracterizează, sunt alese astfel încît cu ajutorul unor 
criterii de apreciere legate de instalaţia termică şi al unor condiţii de calitate corespunzătoare, să permită 

aprecierea aptitudinii lor pentru exploatare respectiv a realizării calităţilor care o fac să corespunsă cerintelor. 

Scopul urmăririi comportării instalaţiei termice constă în: 

 asigurarea aptitudinii pentru exploatare pe durară de serviciu normată, prin aplicarea la timp a măsurilor 

de întreţinere şi reparaţie; 

 prevenirea accidentelor de instalaţie, printr-o exploatare corectă şi prin depistarea deficienţelor din faza 

recipientă şi luarea măsurilor necesare. 
 generalizarea experienţei pozitive, prin îmbunătăţirea proiectelor, a tehnologiilor de întreţinere şi reparaţii. 

2.Punere în funcţiune a instalaţiei 

 La punerea în funcţiune a instalaţiei termice se vor acorda o atenţie deosebită asigurării unei încălziri 
uniforme şi progresive a acestora, pentru a se evita apariţia eventualelor şocuri hidraulice sau termice, 

asigurîndu-se o drenare şi o aerisire corespunzătoare (cu cca 25C/h ) 

 Toate manevrele la organele de închidere se vor efectua cu atenţie, deschiderea acestora se face lent şi 

progresiv. 

 În tot timpul cît se efectuează umplerea, robinetele de golire sunt în poziţia ‘’închis’’ iar robinetele de 

aerisire în poziţia ‘’deschis’’ pînă prin acestea va curge jet de apă, moment în care se vor închide. 

3.Exploatarea instalaţiei 

 Exploatarea instalaţiei se va face astfel încît să se asigure realizarea obiectivului propus şi anume 

asigurarea confortului termic prescris (20C) 

 Pentru asigurarea unei exploatări în condiţii de eficienţă şi siguranţă maximă se impune ca periodic să se 
efectueze reviziile, lucrările curente de întreţinere sau de remediere. 

 Personalul de întreţinere va fi instruit în acest scop de către întreprinderea beneficiară. 

În timpul funcţionării instalaţiilor nu este admisă efectuarea de lucrări (repararea prin sudare, strîngerea unor 

suruburi, ştenuirea unor pori, etc.), la elementele acestora. 

4.Organizarea şi conţinutul activităţii de urmărire 

4.1. Instalaţii de încălzire  

a)  Urmărirea comportării mecanice; 
Se realizează în primul sezon de încălzire după executarea instalaţiei. Urmărirea se face de 3 ori pe sezon. 

 prima oară la o temperatură exterioară de cca 0C. 

 a doua oară la o temperatură exterioară cuprinsă între -10C şi -15C 

 a treia oară la o temperatură exterioară de sub -21C Se urmăreşte: 

 dacă dilatările produse au valoarea şi sensul în conformitate cu prevederile proiectului. 
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 dacă nu apar fisuri sau scurgeri de fluide. 

b) Urmărirea comportării hidraulice; 
Se realizează anual în prima săptămînă a fiecărui sezon de încălzire: 

 prin măsurători efectuate cu manometru la racordurile consumatorului, se verifică încadrarea în 

consumul de presiune indicat în proiect cu abateri de  5% 

c) Urmărirea comportării termice 

Se realizează anual atunci cînd temperatura exterioară, este apropriată de cea convenţională de calcul -21C. 

Se urmăresc : 

 parametrii agentului termic măsuraţi cu termometru. Acestea trebuie să se încadreze în limitele 

prevăzute în graficele de reglaj cu abateri de  4C între un traseu apropriat şi unul depărtat de 

centrala termică. 

5.Valorificarea rezultatelor urmăririi comportării 

 
 Unitatea beneficiară va valorifica operativ rezultatele urmăririi curente a instalaţiei prin luare din timp a 

măsurilor de întreţinere şi reparaţie legale, iar în caz de pericol, de măsuri adecvate în vederea evitării 
accidentelor de orice fel. 

 

 

Intocmit  

Ing.Klosz Balint 
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CAIET DE SARCINI 
privind executia,exploatarea si intretinerea protectiilor anticorosiveInstalatii interioare de incalzire 

 
1. DATE GENERALE 

 

Protectia anticorosiva a suprafetelor exterioare ale conductelor, ale pieselor metalice, se vor 
executa in conformitate cu “Instructiunile tehnice pentru protectia anticorosiva a elementelor de constructii 

metalice, Indicativ C 139  cu respectarea dupa caz a prevederilor din urmatoarele documente tehnice: STAS 
10128, 10166, 10702 ;10702, precum si normativul C 56  

 

* ........................................................ clasa de agresivitate: 2 m - slab agresivSTAS10128 
* ........................................................ acoperirea protectoare: categoria de protectie I, 

durata lunga STAS10702;10702 
* ........................................................ pregatirea  suprafetelor grad  de  curatire  4  

STAS10166 

* ........................................................ grosimea totala: 80  

 
 

2. EXECUTIA 
 

* pregatirea suprafetelor: Gradul de curatire (T - I - FN) 
Se realizeaza cu peria de sarma pana la indepartarea ruginii. In 

maxim 3 ore de la curatire se va aplica primul strat de grund 

(protectie temporara} 
* acoperirea protectoare: 

* Stratul primar: grund rosu oxid G 735 - 6 sau grund brun 
anticorosiv 5040 2 straturi 

* Stratul intermediar: - 

* Stratul de finisare: email pe baza de rasini alchidice cu uscare la 
aer, email pentru exterior, 2 straturi 

 
 

3. EXPLOATAREA SI INTRETINEREA 
 

Durata acoperirii protectoare reprezinta perioada de timp dupa care acoperirea protectoare se 

deterioreaza, astfel incat devine necesara refacerea ei completa pe intreaga suprafata a elementului constructiei. 
In aceasta perioada se efectueaza lucrarile curente de intretinere sau remediere ale defectelor produse sau 

accidentelor. 
Cu ocazia verificarilor ce trebuiesc efectuate odata la doi ani, se va determina gradul de 

deteriorare al peliculei de protectie si cand atinge gradul de deteriorare R5 (STAS 10166) se reface acoperirea 

protectoare. 
Refacerea zonelor de protectie deteriorata se va face prin aplicarea sistemelor de acoperire prin 

vopsire folosite anterior, sau cu alte sisteme de acoperire prin vopsire care au cel putin aceleasi caracteristici 
protectoare si sunt compatibile cu vechiul sistem. Aceste sisteme de acoperire prin vopsire se vor aplica pe 

suprafete in conditiile impuse de prevederile STAS 10166. 

Pentru aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire trebuie sa se creeze urmatoarele conditii de 
mediu ambiant: 

* lipsa de praf 
* temperatura aerului si a piesei de protejat intre 5 - 40 OC, daca producatorul de materiale nu 

specifica alte valori 
* umiditatea relativa a aerului su 70% daca nu se specifica altfel de catre producatorul de 

materiale 

 
 

 
Intocmit  

Ing.Klosz Balint 
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CAIET DE SARCINI 
privind instalaţiile de încălzire centrală 

1.GENERALITATI 

Incalzirea obiectivului se va realiza de la centrala termica existenta. 
Agentul incalzitor este apa calda 80/60 C, care va asigura necesarul termic al cladirii(incalzirea 

incaperiilor). 

2.EXECUTAREA LUCRÃRILOR 

 se vor utiliza numai materiale si aparataje ce corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului. 

 înainte de punere în operã se vor verifica materialele cu ochiul liber pentru a nu avea degradãri din punct de 

vedere tehnic si calitativ. 
 pãstrarea materialelor se va face în depozitele de materiale a santierului cu respectarea prescriptiilor în 

vigoare privind prevenirea incendiilor . 

 îmbinarea cu fitinguri cu filet este obligatorie. 

 pentru  conductele cu diametrul de 3/ 8 - 3/ 4’’. 

 îmbinãrile sudate sunt acceptate la conductele cu diametrul mai mare de 3/ 4’’. 

 la îmbinãrile cu filet etansarea se va executa cu fuior de cânepã înbibat cu pastã de miniu de plumb sau 

pastã de grafit amestecate cu ulei de in dublu fiert. 

 schimbãrile de directie a conductelor se va realiza prin intermediul fitingurilor filetate si coturile sau curbele 

sudate. 
 pentru schimbãrile de directie se vor folosi cu precãdere coturile pentru sudare. 

 la racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura: 

 continuitatea generatoarei superioare a conductelor pe orizontalã 

 coaxialitatea conductelor verticale 

 elementele auxiliare (susþinãtoare, console, puncte fixe) se vor executa din profile subþiri formate la rece. 

 toate armãturile se vor monta în poziþia “închis” 

 înaintea montãrii corpurile de încãlzire vor fi supuse la o probã de presiune de cca. 5 at. 

 consolele si sustinãtoarele vor fi fixate astfel încât corpul de încãlzire sã fie paralel cu fetele finite ale 

elementelor de constructie. 

 adâncimea de încastrare în zidãrie netencuitã va fi minim 12 cm. 

 pânã la montarea armãturilor si legãturilor  toate corpurile de încãlzire vor fi prevãzute cu capace sau dopuri. 

  

3.CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA INSTALATIEI DE ÎNCÃLZIRE 

Instalatiile de încãlzire se vor supune la urmãtoarele probe: 

a. proba la rece 
b. proba la cald 

c.  proba la eficacitate 
a. PROBA LA RECE 

 constã în umplerea instalaþiei cu apã a instalaþiei de încãlzire ºi verificarea la presiunea indicatã a 

instalaþiei 
 înainte de proba la rece înstalatiile se vor spãla cu apã potabilã pânã în momentul când apa evacuatã 

nu mai contine impuritãti  vizibile. 

 se va executa înaintea vopsirii si izolãrii termice a elementelor instalatiei. 

 proba se va executa la temperatura ambiantã mai mare decât +5o C. 

 -presiunea de probã va fi cu 50% ami mare ca presiunea de regim dar nu mai micã de 5 bar. 

 proba de presiune va începe dupã cel putin 3 ore de la punerea instalatiei în functiune 

 constã în umplerea instalatiei cu apã a instalatiei de încãlzire si verificarea la presiunea indicatã a 

instalatiei 
 înainte de proba la rece înstalaþiile se vor spãla cu apã potabilã pânã în momentul când apa evacuatã 

nu mai conþine impuritãti  vizibile. 

 se va executa înaintea vopsirii ºi izolãrii termice a elementelor instalatiei. 

 proba se va executa la temperatura ambiantã mai mare decât +5o C. 

 presiunea de probã va fi cu 50% ami mare ca presiunea de regim dar nu mai micã de 5 bar. 

 proba de presiune va începe dupã cel putin 3 ore de la punerea instalaþiei în functiune. 

 mãsurarea presiunii se va face în momentul înregistrator. 
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 rezultatele sunt corespunzãtoare dacã pe toatã durata probei manometrul nu a indicat variatii de 

presiune si dacã nu sunt fisuri, crãpãturi, pierderi de apã la îmbinãri (dacã existã pierderi de presiune - 
defectiunile se vor proceda  la remedierea acestora si repetarea probei. 

 dupã probã instalatia se va goli obligatoriu. 

 

b. PROBA LA CALD 
 are ca scop verificarea etanseitãtii, a modului de comportare la dilatatie si contractare si a circulatiei 

agentului termic. 

 se executã la toate instalatiile de încãlzire. 

 se executã înaintea vopsirii si izolãrii termice a elementelor instalatiei. 

 se executã numai dupã proba la rece. 

 odatã cu proba se va efectua reglajul instalatiei. 

 dupã minimum 2 ore de functionare se va verifica dacã toate elementele de la corpurile de încãlzire s-

au încãlzit uniform. 
 dupã terminarea acestui examen se rãceste instalatia pânã la temperatura mediului ambiant dupã care 

se încãlzeste din mou. Dacã se comportã corespunzãtor proba se considerã bunã. 

 instalatiile vor fi golite dacã existã pericolul de înghet. 

c. PROBA DE EFICACITATE 
 se va face cu întraga instalatie în functiune, în conditii normale de exploatare, la temperaturi scãzute la 

aerul exterior 

 constã în mãsurarea temperaturii aerului din încãperi cu termometre având sensibilitatea de 1/ 10o C. 

 mãsurarea temperaturii se va face într-un singur punct situat la cel mult 2,0 m de la peretele cel mai 

dezavantajos ºi la 0,75 m de la pardosealã. 

 termometrele vor fi de tipul cu balon liber. 

 pe durata probei de eficacitate de 24 ore, mãsurãtorile se vor face la intervale de cel mult 1 orã. 

 rezultatele sunt satisfãcãtoare dacã temperaturile aerului interior corespund celor prevãzute în proiect 

cu abateri de -1...+2o C în încãperi de producþie. 
d. STASURI SI  NORMATIVE 

SR 4839: 97   Instalatii de încãlzire. Numãrul anual de grade zile. 

SR 1907-1: 1997  Instalatii de încãlzire. Necesarul de cãldurã de calcul.Prescriptii de calcul 

SR 1907-2: 1997  Instalatii de încãlzire. Necesarul de cãldurã de calcul.Temperaturi interioare 

conventionale de calcul 

STAS 1797/ 1-79  Instalatii de incalzire centrala. Dimensionarea  corpurilor de încãlzire. Prescriptii 

generale 

STAS 1797/ 2-79  Instalatii de incalzire centrala. Dimensionarea  radiatoarelor de fonta. 

SR EN 1363 -1 :2001  Incercari de rezistenta la foc.Partea 1 :Conditii generale 

STAS 10702/ 1-1983  Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane.Acoperiri 

protectoare.Conditii tehnice generale 

SR 8591: 1997   Retele edilitare subterane.Conditii de amplasare. 

STAS 7335/3-86   Protectia anticorosiva a constr.metalice ingropate.Izolarea exterioara cu bitum a 

conductelor din  otel. 

STAS 7335/5-90   Protectia anticorosiva a constr.metalice ingropate.Imbinari electroizolante cu 

niplu. 

SR 7335-6:1998   Protectia anticorosiva.Constructii metalice ingropate.Protejarea conductelor la 

subtraversari de drumuri,cai ferate,ape si la trecerea prin camine. 

CATALOAGE DE PRODUSE 

I 13-2002  Normativ pentru proiectarea si executarea înstalatiei de încãlzire centralã. 

C 150-1984  Mormativ privind calitatea imbinariilor sudatedin otel a constructiilor civile,industriale si 

agricole 
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C56-1985  Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrariilor de constructii si instalatii 

aferente 

STAS 9154-80  Armaturi pentru instalatii sanitare si de incalzire centrala.Conditii generale tehnice de 

calitate. 

IGSIC 28/1976  Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrariilor ascunse la constructii si 

instalatii aferente 

IPCT Brosura I.1 Detalii,elemente si subansambluri tip de instalatii,Vol.I-Incalzire 

HG 273/1994  Regulament de receptie a lucrariilor de constructii si instalatii aferente acestora 

IPCT Bucuresti DC II Detalii,elemente si accesorii,subgrupa aparate de masura si control si subgrupa confectii 

speciale pentru instalatii 

SR 404-1 :2001  Tevi din otel,fara sudura,laminate la cald 

SR EN 10056-1 :2001 Cornier cu aripi egale si inegale din otel ptr.constructii.Partea 1 :Dimensiuni 

STAS 1946-80  Otel laminat la cald.Tabla neagra 

STAS 530/1-87  Tevi din otel fara sudura,trase sau laminate la rece 

STAS 3932-88  Bratari pentru tevi de instalatii.Dimensiuni 

STAS 5560-81  Fitinguri filetate din otel.Mufe pentru tevi de instalatii  

STAS 471-85   Fitinguri din fonta maleabila.Nomenclator 

STAS 2553-85   Armaturi pentru instalatii de incalzire centrala>robinet cu ventil cu dublu 

reglaj.Dimensiuni 

STAS 8804/1-1992 Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap.Conditii tehnice generale de 

calitate  

STAS 8804/2-9 2 Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap.Coturi cu raza lunga 30 

grade,45 grade,60 grade,90 grade,180 grade.Dimensiuni  

STAS 8804/5-92  Fitinguri pentru sudare din otel.Teuri egale.Dimensiuni 

STAS 8804/6-92  Fitinguri pentru sudare din otel.Teuri cu ramificatie redusa.Dimensiuni 

STAS 482-90  Fitinguri din fonta maleabila.Racorduri olandeze.Dimensiuni principale 

Manualul de instalatii-Artecno Bucuresti 2002 

 

 

Intocmit  

Ing.Klosz Balint 
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PROGRAM DE CONTROL 

pentru controlul calităţii lucrărilor 
 

la obiectivul de investiţii : 

Instalaţii de incalzire  la Modernizare Gradinita 
 in com.Ineu nr.113 ;jud.Bihor 

 

FUNDATIA ROMA.- în calitate de beneficiar, reprezentat prin......................................................... 
SC PROIECT SRL Tg. Mures - în calitate de proiectant de specialitate , 

………………………………………………………….- în calitate de executant, reprezentat prin  

In conformitate cu legea nr.10/1995 (calitatea construcţiilor), Instrucţiunile Inspecţiei Calităţii Construcţiilor şi 

normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor. 

 Cu ocazia controalelor se vor încheia procese verbale de lucrări ce devin ascunse - PVLA - semnate de 

către factorii participanţi la control 

Nr. 
crt. 

Faze de lucrări ce se controlează Cine 
participă 

Acte 
încheiate 

Data 
controlului 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 

Obiect1.Centrală termică proiectată+ instalatii 

interioare 

    

1. Verificarea amplasării utilajelor pe postamente  BEP PV   

2. Verificarea instalaţiei termomecanice după 

execuţia protecţiei anticorosive înaintea 

execuţiei izolaţiei termice,la proba de presiune 
la rece 

 

 

 
BEP 

 

 

 
PV 

  

3. Verificarea pozării distribuţiilor orizontale la 

instalaţiile de încălzire centrală 

BEP PV   

4. Efectuarea probei hidraulice la rece a 

instalaţiilor de încălzire centrală 

BEP PV   

5. Efectuarea probei de funcţionare la cald a 
instalaţiilor de încălzire centrală 

BEP PV   

6. Recepţia lucrărilor de încălzire centrală BEPI PVR   

 

NOTAŢII  UTILIZATE : 
P.V.R. ........ proces verbal de recepţie 

P.V. ...........  proces verbal  
B. .... beneficiarul lucrării de investiţii  

E. .....executantul (contractantul) lucrării de investiţii 

P. .....proiectantul lucrării de investiţii  
I..... reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii 

 Antreprenorul general are obligaţia de a aduce la cunoştiinţa celorlalţi factori care participă la fazele de 
control / recepţie cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte, datele la care lucrăriile ajung în stadiile pentru 

care s-au prevăzut controlul în baza programului elaborat de proiectant. (H.C.M. nr.1002, art.34, alin.3.) 

Coloana nr.4 se completează la data întocmirii actului prevăzut la coloana nr.3. 
La recepţia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea tehnică a 

construcţiei. 
BENEFICIAR,                            CONSTRUCTOR,                                        PROIECTANT, 

 
 

                  VERIFICATOR ATESTAT,                        VIZA: INSPECTORAT ÎN CONSTRUCŢII   
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MEMORIU  TEHNIC 

privind lucrările de  instalaţii de incalzire 

DATE GENERALE 

Denumirea obiectivului :  Modernizare Gradinita  

Amplasamentul : com.Ineu nr.113;jud.Bihor 

Beneficiar : FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA 

Proiectant general: S.C. PROIECT S.R.L. Tg.Mureş 

Prezentul memoriu cuprinde lucrările de instalatii de incalzire aferente extinderii respectiv modernizarii 

gradinitei din com.Ineu nr.113,jud.Bihor. 

Incalzirea obiectivului se va realiza de la centrala termica existenta. 

Agentul incalzitor este apa calda 80/60 C, care va asigura necesarul termic al cladirii(incalzirea 
incaperiilor). 

 Asigurarea sistemului se va realiza printr-un vas de expansiune inchies cu membrana montata in 

centrala termica. 
 Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin cosul de fum nou construit cu diametrul de 200 mm. 

 Cazanul va fi prevazut pe retur cu sistem de ridicare a presiunii(Laddomat) prevazut cu pompa de 
circulatie,robinet cu trei cai;supaap unisens. 

Asigurarea cazanului se va face printr-o supapa de siguranta cu arc reglabila montata pe cazan.  
Centrala termica  conform schemei de functionare conceputa se preteaza la automatizare in vederea functionarii 
cu supraveghere permanenta asigurata de personal autorizat conform prevederilor PT-C11 din 2003. 

 Apa calda se va prepara indirect printr-un boiler electric cu capacitatea de 80 de litri montata in grupul 

sanitar. 
Se recomanda adaugarea in apa din instalatie a unor produse care sa garanteze functionarea optima a 

instalatiei limitand aparitia depunerilor,coroziunea si aparitia hidrogenului prin formarea unei pelicule 

protectoare(agenti peliculizanti-poliamine alifatice). 
Incalzirea incaperilor se va realiza cu corpuri de incalzire statice(radiatoare cu inaltimiile de 600 de mm. 

in incaperi). 
 Sistemul de distributie adoptat este bitubular cu distributie superioara iar conductele de distributie sunt 

din teava de cupru montate la nivelul tavanului de la parter. 
Coloanele si legaturile se vor monta aparent. 

Aerisirea sistemului se realizeaza cu ajutorul ventilelor de aerisire integrate in punctele inalte respectiv 

prin robinetii de aerisire montate pe radiatoare . 
La trecerea conductei  de distibutie prin ziduri se vor monta tevi de protectie,golurile dintre tevi 

umplindu-se cu vata minerala. 
Sistemul va fi echilibrat din dimensionare,reglajul ulterior facindu-se prin robinetii montati pe radiatoare. 

Dupa executarea instalatiei interiore de incalzire,toata instalatia se va supune la probe,proba la rece si 

proba la cald. 
La executie si exploatare se vor respecta toate normele NTS si NPSI in vigoare precum si normativul I 

13-2002. 
Intocmit: 

Ing.Klosz Balint 
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Borderou instalatii incalzire 
 

 

 

PIESE SCRISE 

BORDEROU 

MEMORIU TEHNIC INST.DE INCALZIRE 
CAIET DE SARCINI INSTALATIE INCALZIRE 

CAIET DE SARCINI TEAVA DE CUPRU 

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE INST.DE INCALZIRE 
FISA TEHNICA PSI 

FISA TEHNICA SECURITATEA IN MUNCA 
PROGRAM DE CONTROL INST.DE INCALZIRE 

ANTEMASURATORI 

 

 

 

PIESE DESENATE 

I/0-LEGENDA   

I/1-PLAN PARTER INSTALATIE INCALZIRE RADIATOARE 

I/2-SCHEMA VERTICALA INSTALATIE INCALZIRE RADIATOARE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Intocmit 
Ing.Klosz Balint 



SC PROIECT SRL                                                                                                                                                Modernizare Gradinita 
TG.MURES                                                                                                                                                   com.Ineu nr.113;jud.Bihor 
                                                                                                                             Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA 

 

LEGENDĂ         PLANSA  I/0 
 

 UTILAJE CENTRALA TERMICA 

Bo Boiler cu preparare directa electric capacitatea de 80 l. 

 ARMATURI 

RAA Robinet aerisire automat pt. radiator 

VAA Ventil aerisire automat  

 CONDUCTE  SI  AMCR 

 Conductă de apă caldă încălzire ducere ( tur ) din teava de cupru 

 Conductă de apă caldă încălzire întoarcere ( retur ) din  teava de cupru 

 
 

NOTA 

 
 la execuţia şi recepţia lucrărilor se vor respecta prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea 

instalaţiilor de încălzire centrală,Indicativ I. 13-2013,caietele de sarcini, precum şi prevederile Normativului 

pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente,Indicativ C. 56. 
T  
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CAIET DE SARCINI 
 

Privind instalaţiile de încălzire centrală tevi de cupru 

 

1.GENERALITĂŢI 

 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice pentru execuţia instalaţiilor de încălzire centrală 
din conducte din ţevi din cupru. 

Executarea instalaţiilor de încălzire centrală se va face coordonat cu celelalte instalaţii, această 

coordonare se va urmări pe întreg parcursul execuţiei. 

Cerinţele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de responsabilitatea de a realiza şi 

alte verificări, încercări, precum şi alte activităţi pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităţii 
materialelor şi a execuţiei. 

 

2. NORMATIVE ŞI PRESCRIPŢII DE REFERINŢĂ : 

 I.13-2002 “ Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală” 

 SR 1907/1 – 97 “ Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul “ 

 SR 1907/2 – 97 “ Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare 

convenţionale de calcul “ 

 STAS 11984-2002 “ Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire” 

 SR 4839-1997 Instalaţii de încălzire. Numărul annual de grade zile “ 

 STAS 6472/3-89 “ Fizica construcţiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcţie 

ale clădirilor” 

 C107/1-1997 “ Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădiri de locuit” 

 C107/2-1997 “ Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie 

decât cele de locuit” 
 C107/3-1997 “ Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor” 

 C107/3-1997 “ Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu solul” 

 STAS 1797/ 1,2,3-79   Dimensionarea  corpurilor de încãlzire. 

 STAS 7771/ 1,2,3-81,82 Mãsuri de sigurantã contra incendiilor. 

 

3. MATERIALE  FOLOSITE : 

Materialele, agregatele şi aparatele utilizate la executarea instalaţiilor de încălzire  trebuie să fie însoţite 
de : 

- certificat de calitate al furnizorului care să confirme realizarea de către produsul respectiv a 

caracteristicilor tehnice prevăzute; 
- fişe tehnice de detaliu conţinând caracteristicile produsului şi durata de viaţă în exploatare în care 

se menţin aceste caracteristici; 
- instrucţiuni de montare, probare, întreţinere şi exploatare ale produsului; 

- certificat de garanţie ; 

- certificate de atestare a performanţelor materialelor, agregatelor şi aparatelor emise de către 
institute de specialitate, abilitate în acest sens; 

S-au prevăzut următoarele materiale : 
 Pentru conducte : 

 ţeava de cupru semidură 

 fitinguri din cupru 

 tub de protecţie pentru ţevi 

 robinete sferice 

 supape unisens 

 filtre de impurităţi 

 robinete de golire 

 ventile de aerisire automate 
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 brăţări pentru susţinerea conductelor 

 Pentru corpuri de încălzire : 

 radiatoare din tablă de oţel cu unul sau două panouri şi unu sau două elemente 

convectoare echipate cu suporţi de susţinere, dezaerator şi dop pentru golire 
 robinete de radiator colţar termostatabil pentru reglaj tur 

 robinete de radiator colţar pentru reglaj retur 

 cap termostatic pentru radiatoare 

4.EXECUTAREA LUCRÃRILOR 

4.1. Verificarea materialelor 

Înaintea punerii în operă ,toate echipamentele se vor supune unui control vizual pentru a constata 
dacă nu au suferit degradări de natură să le reducă starea tehnică şi calitativă ; eventualele defecţiuni se vor 

remedia sau se vor înlocui dacă este cazul. 

Se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic şi calitativ prevederilor proiectului, 
standardelor respectiv agrementelor tehnice. 

4.2. Depozitarea şi manipularea materialelor 
Păstrarea echipamentelor de instalaţii se face în spaţii de depozitare, în condiţii care să asigure buna 

lor conservare. 
Fitingurile se vor depozita separat pe rafturi, pe sortimente şi dimensiuni. 

Armăturile, corpurile de încălzire se păstrează în magazii închise. 

Manipularea acestor materiale se va face cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii, 
dându-se o atenţie deosebită materialelor deformabile . 

4.3. Montarea conductelor  
Conductele vor fi montate după ce în prealabil s-a făcut trasarea lor, respectând cu stricteţe pantele 

indicate în proiect şi anume panta normală a conductelor de încălzire cu apă caldă este de 0,3%. 

Dilatările conductelor vor fi preluate natural, prin curbe rezultate din traseul lor. 
Imbinarea conductelor din cupru se va efectua prin tehnologia de lipire moale , îmbinarea rezultată 

fiind omogenă şi de înaltă calitate. Pentru realizarea îmbinării este necesar să se respecte procedeul exact al 
producătorului ţevii de cupru şi să se utilizeze aparatele corespunzătoare.  

Înaintea îmbinării prin lipire se vor executa următoarele operaţii :  

- tăierea conductelor la mărimea necesară astfel încât suprafaţa rezultată după tăiere să fie 
perpendiculară pe axul ţevii 

- debavurarea ţevii de cupru atât în iteriorul acestuia cât şi în exteriorul acestuia 
- verificarea secţiunii circulare a ţevii de cupru şi calibrarea acestuia dacă este nevoie 

 Este foarte important centrarea corectă a capetelor ce urmează să fie lipite, pentru ca aliajul de lipit să 
pătrundă în cantitate egală în rostul capilar dintre fiting şi conductă pe toată circumferinţa lui. Pentru realizarea 

unei îmbinări corespunzătoare  rostul capilar trebuie să fie în domeniul 0,01-0,2mm .  

 După executarea îmbinării prin lipire suprafeţele se curăţă pe exterior cu pâslă specială pentru curăţat 
cupru şi cu perie din sîrmă de cupru în interior. 

La trecerea conductelor de orice fel prin pereţi şi planşee acestea se vor proteja cu un tub cu 
diametrul mai mare, din PVC . Diametrul interior al tubului va fi cu cca.10-20mm mai mare decât diametrul 

exterior al ţevii. Spaţiul rămas liber se va completa cu pâslă minerală,carton etc. 

Nu se admite îmbinarea conductelor în manşoanele de protecţie,distanţa minimă dintre acestea şi cea mai 
apropiată îmbinare va fi de minim 3mm. 

 Schimbãrile de directie a conductelor se va realiza de regulă prin intermediul fitingurilor , executarea curbelor 
prin curbarea ţevii de cupru se  execută cu dispozitive speciale de îndoit  astfel încât să nu se producă fisuri, 

deformări, încreţituri.  Razele de curbură  minim admise pentru ţevi de cupru semidure sunt următoarele :  

 Diametrul 
ţevii (mm) : 

 Raza de curbură 
(mm) 

 15  55 

 18  70 

 22  77 

 28  114 

 

 La racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura continuitatea generatoarei superioare a conductelor 
pe orizontalã cât şi coaxialitatea conductelor verticale.  

 Peretele conductelor din cupru  fiind mai subţire decât al conductelor din oţel, autoportanţa acestora este mai 
scăzută, astfel distanţele dintre suporturile mobile  se vor realiza după tabelul următor :  
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Dext (mm) 15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 

Dist.dintre 
suporturi (m) 

1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 4,00 4,25 4,75 

 
4.4. Amplasarea şi montarea corpurilor de încălzire  

Corpurile de încălzire se vor  monta în dreptul parapetului ferestrelor, sau dacă nu este posibil, în imediata 

apropiere a ferestrelor. 

Corpurile de încălzire se amplasează corelat cu componentele instalaţiilor electrice cf. Normativ Indicativ 

I7 , cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare. 

Legarea corpurilor de încălzire la coloane , pentru asigurarea compensarea dilatărilor distanţele minime între 

corp şi coloană va fi executată conform tabelului următor : 

 

Diamet
rul  

legături
i 

Dilatarea porţiunii de coloană cuprinsă între punctul de 

racordare a legăturii la coloană şi suportul fix (cm) 

sub 0,4 0,4…0,8 0,8…1,2 

Distanţa minimă între coloană şi corpul de încălzire (m) 

3/8” 0,40 0,65 0,80 

½” 0,45 0,70 0,90 

¾” 0,55 0,80 1,00 

1” 0,70 0,95 1,15 

 

Corpurile de încălzire se racordează prin îmbinări demontabile. 

Corpurile de încălzire se montează în paralel cu pereţii finisaţi.  
Corpurile de încălzire se fixează pe poziţie, conform instrucţiunilor de montare ale producătorilor, folosind 

tipul şi numărul de console şi susţinătoare indicat de aceştia. 
Până la montarea armăturilor şi a legăturilor, toate corpurile de încălzire se prevăd cu capace sau dopuri. 

Toate armăturile se montează în poziţia “închis”. 

Distanţele minime între corpul de încălzire şi elementele de construcţii pentru agent termin cu temperatura 

maximă de 95C este de 5cm. 

 Distanţele minime între corpul de încălzire şi pardoseală este de 12cm. 

5.CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA INSTALATIEI DE ÎNCÃLZIRE 

 
Instalatiile de încãlzire se vor supune la urmãtoarele probe : 

a. proba la rece 
b. proba la cald 

c.  proba la eficacitate 
 

5.1. PROBA LA RECE 

 constã în umplerea instalatiei cu apã a instalaţiei de încãlzire si verificarea la presiunea indicatã a 
instalaţiei în scopul verificării rezistenţei mecanice şi a etanşeităţii elementelor instalaţiei 

 înainte de proba la rece înstalatiile se vor spãla cu apã potabilã pânã în momentul când apa evacuatã 

nu mai contine impuritãti  vizibile. 
 se va executa înaintea vopsirii si izolãrii termice a elementelor instalatiei. 

 proba se va executa la temperatura ambiantã mai mare decât +5o C. 
 presiunea de probã va fi cu 50% ami mare ca presiunea de regim dar nu mai micã de 5 bar. 

 proba de presiune va începe dupã cel putin 3 ore de la punerea instalatiei în functiune 
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 mãsurarea presiunii de probă se începe după cel puţin 3 ore de la punerea instalaţiei sub presiune şi se 
face cu manometru înregistrator prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore. 

 rezultatele sunt corespunzãtoare dacã pe toatã durata probei manometrul nu a indicat variatii de 

presiune si dacã nu sunt fisuri, crãpãturi, pierderi de apã la îmbinãri (dacã existã pierderi de presiune - 
defectiunile se vor proceda  la remedierea acestora si repetarea probei. 

 dupã executarea probei de presiune la rece  instalatia se va goli obligatoriu. 
5.2. PROBA LA CALD 

 are ca scop verificarea etanseitãtii, a modului de comportare la dilatatie si contractare si a circulatiei 

agentului termic. 
 se executã înaintea vopsirii si izolãrii termice a elementelor instalatiei. 

 se executã numai dupã proba la rece. 

 odatã cu proba se va efectua reglajul instalatiei. 
 dupã minimum 2 ore de functionare se va verifica dacã toate elementele de la corpurile de încãlzire s-

au încãlzit uniform. 
 dupã terminarea acestui examen se rãceste instalatia pânã la temperatura mediului ambiant dupã care 

se încãlzeste din nou. Dacã se comportã corespunzãtor proba se considerã bunã. 
 instalatiile vor fi golite dacã existã pericolul de înghet. 

 

5.3. PROBA DE EFICACITATE 

 se va face cu întraga instalatie în functiune, în conditii normale de exploatare, la temperaturi scãzute la 

aerul exterior 

 constã în mãsurarea temperaturii interioare  cu termometre având sensibilitatea de 1/ 5oC. 
 mãsurarea temperaturii se va face într-un singur punct situat la cel mult 2,0 m de la peretele cel mai 

dezavantajos şi la 0,75 m de la pardosealã. 
 termometrele vor fi de tipul cu balon liber. 

 pe durata probei de eficacitate de 24 ore, mãsurãtorile se vor face la intervale de cel mult 1 orã. 

 rezultatele sunt satisfãcãtoare dacã temperaturile aerului interior corespund celor prevãzute în proiect 
cu abateri de -1...+2o C în încãperi de producţie. 

 

Intocmit  
Ing.Klosz Balint 
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I.) Destinaţia clădirii

Încadrare

x

 - se completează o singură încadrare        

II.) Suma echivalenţilor punctelor de consum 

E număr SE

1  

1.5  

1  

1  

1  

1  

0.35  

0.35 5 1.75

1  

1.5  

1  

0.5  

0.17  

0.5  

6  

0.85  

3  

4  

0.5  

1  

1.5  

2.5  

1.75
5

III ) Coeficienţi adimensionali

A) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei

Regim de furnizare apă(24, 17, 14, 10, 6) 24

a 0.15

B) Coeficient adimensional în funcţie de felul apei

Pentru apă caldă la temperatura de 50°C:

b = 0.9

C) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei

c = 1.8

IV) Debitul de calcul Întocmit

qc = 0.24 l/s    = 0.85 mc/h

V) Diametrul int.nec. Dint    = 18.28 mm rezulta Dext    = 20 mm

25. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn20

26. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn25

Suma echivalenţilor

19. Spălarea closetului sub presiune

20. Masina de spalat rufe

21. Hidrant de stropit Dn20

22. Hidrant de stropit Dn25

23. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn10

24. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn15

9. Spălător Dn15

10. Spălător Dn20

11. Chiuvetă Dn15

16. Masina de spalat vase 

17. Pisoar 

18. Rezervor closet

4. Cazan de baie Dn15

5. Cadă de baie Dn15

6. Duş  Dn15

7. Bideu

8. Lavoar Dn15

b) Robinete pentru

9. Grupuri sanitare la vestiarele fabricilor, atelierelor, unităţilor de producţie

Denumirea punctului de consum

a) Baterii pentru:

1. Spălător Dn15

2. Spălător Dn20

3. Chiuvetă Dn15

3. Teatre, cluburi, cinematografe, gări, policlinici

4. Clădiri pt. Birouri, magazine, grupuri sanitare de pe lângă hale şi ateliere, 

hoteluri cu camere de baie şi aferente camerelor de cazare

5. Instituţii de învăţământ

6. Spitale, sanatorii, cantine, restaurante, bufete

7. Hoteluri şi grupuri sanitare comune

8. Cămine de studenţi,  internate, băi publice, grupuri sanitare pt. sportivi, 

artişti, personal de serviciu, stadioane

BREVIAR DE CALCUL
privind debitul de calcul pentru conductele de distribuţie a apei calde cf. STAS 1478-91

 pentru obiectivul : Modernizare Gradinita

Amplasamentul: comuna Ineu nr.113;jud.Bihor

Tip clădire

1. Clădiri de locuit, cămine de nefamilişti

2. Cămine pentru copii, creşe



I.) Destinaţia clădirii

Încadrare

x

 - se completează o singură încadrare        

II.) Suma echivalenţilor punctelor de consum 

E număr SE

1  

1.5  

1  

1  

1  

1  

0.35  

0.35 5 1.75

1  

1.5  

1  

0.5  

0.17  

0.5 5 2.5

6  

0.85  

3  

4

0.5  

1  

1.5  

2.5  

4.25
10

III ) Coeficienţi adimensionali

A) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei

Regim de furnizare apă(24, 17, 14, 10, 6) 24

a 0.15

B) Coeficient adimensional în funcţie de felul apei

Pentru apă rece:

b = 1

C) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei

c = 1.8

IV) Debitul de calcul Întocmit

qc = 0.56 l/s    = 2.00 mc/h ing.Klosz Balint

V) Diametrul int.nec. Dint    = 28.06 mm rezulta Dext    = 32 mm

24. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn15

25. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn20

26. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn25

Suma echivalenţilor

18. Rezervor closet

19. Spălarea closetului sub presiune

20. Masina de spalat rufe

21. Hidrant de stropit Dn20

22. Hidrant de stropit Dn25

23. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn10

b) Robinete pentru

9. Spălător Dn15

10. Spălător Dn20

11. Chiuvetă Dn15

16. Masina de spalat vase 

17. Pisoar 

3. Chiuvetă Dn15

4. Cazan de baie Dn15

5. Cadă de baie Dn15

6. Duş  Dn15

7. Bideu

8. Lavoar Dn15

8. Cămine de studenţi,  internate, băi publice, grupuri sanitare pt. sportivi, 

artişti, personal de serviciu, stadioane

9. Grupuri sanitare la vestiarele fabricilor, atelierelor, unităţilor de producţie

Denumirea punctului de consum

a) Baterii pentru:

1. Spălător Dn15

2. Spălător Dn20

2. Cămine pentru copii, creşe

3. Teatre, cluburi, cinematografe, gări, policlinici

4. Clădiri pt. Birouri, magazine, grupuri sanitare de pe lângă hale şi ateliere, 

hoteluri cu camere de baie aferente camerelor de cazare

5. Instituţii de învăţământ

6. Spitale, sanatorii, cantine, restaurante, bufete

7. Hoteluri şi grupuri sanitare comune

BREVIAR DE CALCUL
privind debitul de calcul pentru conductele de distribuţie a apei reci cf. STAS1478-91

 pentru obiectivul : Modernizare Gradinita

Amplasamentul: com.Ineu nr.113;jud.Bihor

Tip clădire

1. Clădiri de locuit, cămine de nefamilişti



LISTA   

cu cantităţi de lucrări pe categorii de  lucrări 

 
Obiectul :              Înstalatii tehnico-sanitare  

Categoria de lucrări: Înstalatii tehnico-sanitare interioare  

 

N
r.

 c
rt

. 

Capitolul de lucrări U.M. Cantitate 

Preţul 
unitar 

  
a)materiale 
b)materiale 
c)utilaj 
d)transport 
 
TOTAL 
a)+b)+c)+d) M

 M
a

te
ri
a

le
 (

3
x
4
a
) 

m
 M

a
n
o
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ră

 

(3
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4
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u
  
  
U

ti
la

j 
(3

x
4
c
) 
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 t
ra

n
s
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 (
3
x
4
d
) 

T
o
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l 
(3

x
4
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SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SA04B1 -asimilat 
Ţeavă polipropilenă De 20 PN 10 montat in legaturi  
montare+procurare , inclusiv fitinguri 

ml 24 
      

2.  SA05A1 -asimilat 
Ţeavă polipropilenă De 20 PN 10 montat in coloane si 
distributie montare+procurare , inclusiv fitinguri 

ml 6 

      

3.  SA06A1 -asimilat 
Ţeavă polipropilenă De 20 PN 10 montat in distributie 
montare+procurare , inclusiv fitinguri 

ml 20 

      

4.  SA06A1 -asimilat 
Ţeavă polipropilenă De 25 PN 10 montat in coloane 
montare+procurare , inclusiv fitinguri 

ml 9 

      

5.  SA06A1 -asimilat 
Ţeavă polipropilenă De 25 PN 10 montat in distributie 
montare+procurare , inclusiv fitinguri 

ml 10 

      

6.  SA05C1 -asimilat 
Ţeavă polipropilenă De 32 PN 10 montat in coloane 
montare+procurare , inclusiv fitinguri 

ml 4 
      

7.  SA43C1 asimilat 
Brăţară pentru fixarea cond. din PP De 20 mm şi1/2” 
montat prin încastrare  

buc 50 
      

8.  SA43D1 asimilat 
Brăţară pentru fixarea cond. din PP De 25 mm şi 3/4” 
montat prin încastrare  

buc 19 
      

9.  SA43E1asimilat 
Brăţară pentru fixarea cond. din PP De 32 mm şi 1” 
montat prin încastrare 

buc 4 
      

10.  SA45B1asimilat 
Ţeavă de prot. 11/4“  la trecerea ţevilor cu De<25mm 
prin planşee şi pereti  

ml 8 
      

11.  SA45C1 asimilat 
Ţeavă de prot. 11/2 “  la trecerea ţevilor cu De32mm  si 
1” prin planşee şi pereti 

ml 4 
      

12.  SB16C1-asim 
Ţeavă De50 pt. scurgere din PVC-KA sau polipropilenă 
ignifugată imbinată cu inele de etanşare elastomerice 

ml 12 
      

13.  SB16D1-asim 
Ţeavă De75 pt. scurgere din PVC-KA sau polipropilenă 
ignifugată imbinată cu inele de etanşare elastomerice 

ml 8 
      

14.  SB16E1-asim 
Ţeavă De110 pt. scurgere din PVC-KA sau 
polipropilenă ignifugată 
imbinată cu inele de etanşare elastomerice 

ml 16 

      



                                                           

15.  SB17C1-asimilat 

Cot PVC-KA  sau polipropilenă ignifugată la 45 
De50mm imbinată cu inele de etanşare elastomerice 

buc 5 

      

16.  SB17D1-asimilat 

Cot PVC-KA  sau polipropilenă ignifugată la 45 
De75mm imbinată cu inele de etanşare elastomerice 

buc 2 

      

17.  SB17E1-asimilat 

Cot PVC-KA  sau polipropilenă ignifugată la 45 
De110mm imbinată cu inele de etanşare elastomerice 

buc 8 

      

18.  SB19C1-asimilat 
Ramificaţii (teu) PVC- KA  sau polipropilenă ignifugată 

imbinată cu inele de etanşare elastomerice 45 50/50 
buc 5 

      

19.  SB19C1-asimilat 
Ramificaţii (teu) PVC- KA  sau polipropilenă ignifugată 

imbinată cu inele de etanşare elastomerice 45 110/50 
buc 3 

      

20.  SB19C1-asimilat 
 Ramificaţii (teu) PVC- KA  sau polipropilenă ignifugată 

imbinată cu inele de etanşare elastomerice 45110/110 

buc 9 

      

21.  SB21C1-asimilat 
 Piesă de curăţire PVC –KA sau polipropilenă ignifugată 
imbinată cu inele de etanşare elastomerice  De110mm 

buc 1 
      

22.  SB22E1-asimilat 
 Reducţie PVC–KA sau polipropilenă ignifugată 
imbinată cu inele de etanşare elastomerice 110/50 

buc 4 
      

23.  SB22F1-asimilat 
 Reducţie PVC–KA sau polipropilenă ignifugată 
imbinată cu inele de etanşare elastomerice 110/75 

buc 2 
      

24.  SB44C1 
Sifon de pard. Dn50( 1 intrare + una ieşire) 

buc 1 
      

25.  SB49A2 
Căciulă de ventilaţie Dn 75 mm 

buc 2 
      

26.  SB51A1 
Suporţi şi brăţări confecţionate din profile de montare 
prin înzidire 

kg 17 
      

27.  SB52A1 
Procurare suporţi şi brăţări confecţionate din profile de 
montare prin înzidire 

kg 17 
      

28.  CL22A1 
Piesă de trecere etanşă prin ziduri, plansee şi fundaţii 
cu cond. de apă si canalizare 

kg 12 
      

29.  SC07A1  - asimilat 
Lavoar 550 mm montare + procurare conform cerintelor 
beneficiarului 

buc 5 
      

30.  SC13B1 - asimilat 
Ansamblu closet inclusiv rezervor mascat sau la 
semiînălţime, panou etc. ( montare + procurare in 
conformitate cu cerintele beneficiarului ) 

buc 1 

      

31.  SC13B1 - asimilat 
Ansamblu closet prescolari inclusiv rezervor mascat 
sau la semiînălţime, panou etc. ( montare + procurare in 
conformitate cu cerintele beneficiarului ) 

buc 4 

      

32.  SC18A5 
Ramă WC montare + procurare conform cerintelor 
beneficiarului 

buc 1 
      

33.  SC18A5 
Ramă WC prescolari montare + procurare conform 
cerintelor beneficiarului 

buc 4 
      

34.  AcA17A1-asimilat 
Racord flexibil pentru vas WC 

buc 5 
      

35.  SC19B1  asimilat 
Sifon lavoar  

buc 5 
      

36.  SC25B1  -asimilat 
Etajeră montare + procurare conform cerintelor 
beneficiarului 

buc 5 
      



                                                           

37.  SC26A1 -asimilat 
Oglindă montare + procurare conform cerintelor 
beneficiarului 

buc 5 

      

38.  SC28C1-asimilat 
Săpunieră montare + procurare conform cerintelor 
beneficiarului 

buc 5 
      

39.  SC30A3-asimilat 
Suport hârtie montare + procurare conform cerintelor 
beneficiarului 

buc 5 
      

40.  SD06A1 asimilat 
Baterie lavoar  1/2” montare + procurare conform 
cerintelor beneficiarului 

buc 5 

      

41.  SD13A1 asimilat 
Robinet colţar cromat pentru WC Dn20 

buc 5 
      

42.  SD13A1 asimilat 
Robinet colţar cromat pentru lavoar, dus, spalator Dn20 

buc 10 
      

43.  SD13C1 asimilat 
Robinet  sferic cu rac. fil. 1" 

buc 1 
      

44.  SD29B1 asimilat 
Robinet reţinere 1” 

buc 1 
      

45.  SD29B1 asimilat 
Filtru impuritati 1” 

buc 1 
      

46.  SD20A1 asimilat 
Supapa de siguranta cu arc 1/2” buc 1 

      

47.  IA23A2 asimilat 
Termometru 

buc 1 
      

48.  IA23B2 asimilat 
Manometru 

buc 2 
      

49.  SF02A1 asimilat 
Proba de presiune la conducte 

ml 71 
      

50.  SF04A1 asimilat 
Spălare conducte 

ml 71 
      

51.  RpCU11A3 
Executare santuri in zidarie 

ml 16 
      

52.  IzH01A1-asim 
Izolare cu chochilii din poliuretan pt. tevi până la De32 
cu gros.20mm 

ml 71 
      

53.  TRB05A23 
Transportul materialelor incomode sub 25 kg prin 
purtare directa la distanta de 30m 

to 0.5 
      

54.  TRI1AA01A1 
Incarcarea materialelor prin aruncare 

to 0.5 
      

55.  TRA01A08 
Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta 

to 0.5 
      

Cheltuieli directe M m u t T 

Alte cheltuieli directe: 
- CAS 
- şomaj 
- fond de risc 
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, 
nominalizate : 

M m u t T 

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Mo mo Uo to To 

Cheltuieli indirecte = To x % Io 

Profit = ( To+ Io ) x % Po 

TOTAL GENERAL : Vo=To+Io+Po Vo 
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MEMORIU  TEHNIC 

privind lucrările de  instalaţii tehnico-sanitare 

DATE GENERALE 

Denumirea obiectivului :  Modernizare Gradinita 

Amplasamentul : com.Ineu nr.113;jud.Bihor 

Beneficiar : FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA 

Proiectant general: S.C. PROIECT S.R.L. Tg.Mureş 

Prezentul memoriu cuprinde lucrările tehnico-sanitare aferente modernizarii gradinitei din com.Ineu 

nr.113,jud.Bihor. 

 

SOLUTII TEHNICE PREVĂZUTE PRIN PROIECT 

Alimentarea cu apă potabilă :  

Se propune alimentarea cu apă al obiectivului din conducta de alimentare existenta. 

Masurarea debitului de apa se va face de la contorul de apa existent. 

Obiectele sanitare se vor monta conform amplasamentele din proiectul de arhitectură, ele vor fi 

alimentate cu apă rece şi caldă prin conducte noi realizate din conducte din polipropilenă-random. 

Apa caldă de consum va fi preparată într-un boiler electric cu capacitatea de 80 de litri amplasata in grupul 

sanitar. 

Evacuarea apelor uzate menajere: 

Pentru preluarea apelor uzate menajere aferente noilor obiecte sanitare s-au proiectat conducte de 

canalizare din ţevi din PVC prin care apele menajere vor fi dirijate spre căminul de inspecţie nou de unde vor fi 

preluate de conducta de canalizare existenta racordata la canalizarea localitatii. 

Evacuarea apelor meteorice: 

Apele meteorice evacuate prin burlanele exterioare se vor scurge la rigolele/gurile de scurgere din zona. 

Apele meteorice evacuate prin burlanele amplasate in exteriorul se vor racorda la reteaua de canalizare din 

incinta.Burlanele racordate la canalizare se vor termina la baza;pe o inaltime de 0,90 m. fata de pavaj cu tuburi din fonta de 

scurgere si se vor prevedea obligatoriu cu piese de curatire. 

DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ 

Alegerea traseelor instalatiilor interioare de apa si canalizare s-a facut conform prevederilor 

Normativului I9-94 . 

Reţeaua de distribuţie interioară se realizeată în sistem ramificat. Conductele de alimentare cu apă a 

obiectelor sanitare vor fi executate cu ţevi din polipropilenă random. 

Traseele instalaţiei interioare de apă şi canalizare s-au ales astfel încât să se asigure lungimi minime de 

conducte şi posibilităţi de autocompensare a dilatărilor . 

Panta minimă a conductelor de alimentare cu apă va fi de 10/00 .  

Distanţa minimă între conductele paralele neizolate sau între acestea şi suprafeţele finite ale elementelor 

de construcţii vecine va fi de minim 10 cm .   
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La trecerea prin pereţi şi planşee conductele şi coloanele de apă se vor monta în tuburi de 

protecţie(manşoane), partea superioară a manşoanelor de protecţie din încăperile dotate cu instalaţii sanitare va 

depăşii nivelul pardoselii finite cu 2-3cm. 

La trecerea conductelor prin pereti exteriori, fundatii si elemente de construcţii care au rolul de siguranţă 

la foc (pereţi şi planşee) se vor lua măsuri de protecţie suplimentare prin  etanşarea trecerilor. 

Pe porţiunile în care conductele traversează elemente de construcţii nu se admit îmbinări. 

Conductele de alimentare şi legăturile la armăturile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor prevedea cu 

robinete de închidere poziţionate în locuri accesibile, astfel încât să permită manevrarea şi demontarea lor în 

vederea întreţinerii şi reparării . 

Pentru evitarea infiltratiilor de gaze si pentru asigurarea protectiei impotriva focului trecerea 

conductelor de apa si canalizare prin fundatie sau peretii exteriori ai cladirii si planseul peste subsol/demisol se 

vor etansa obligatoriu. Etansarile se vor realiza cu ajutorul pieselor de trecere etanse executateconform 

cataloagelorde detalii tip IPCT pentru constructii. 

La  conducta de alimentare cu apa  rece montata in pamant se va asigura adâncimea minimă de protecţie 

contra îngheţului (conform STAS 6054-1-77 ) respectând cotele indicate in proiect . 

Dimensionarea conductelor de alimentare cu apă s-a făcut în conformitate cu STAS 1478-90  . 

Conductele  de apa se vor izola astfel : 

- conductele montate aparent cu cochilii din poliuretan 20mm grosime protejata la exterior cu folie Al 

Apa caldă de consum va fi preparată într-un boiler electric cu capacitatea de 80 de litri amplasata in grupul 

sanitar. 

Instalaţia de canalizare interioară se va executa din conducte de canalizare din conducte din PVC-KA 

cu etanşare prin inele de cauciuc. 

Ventilarea conductelor de canalizare se realizează prin prelungirea peste nivelul acoperişului a 

tuturor coloanelor de scurgere cu max. 0,5m , fiind prevăzută fiecare la capăt cu câte o căciulă de ventilare . 

Dimensionarea conductelor de canalizare interioare a apelor uzate menajere s-a făcut în conf. cu 

prevederile STAS 1795-85. 

La ieşirea în exterior a conductelor de canalizare se va asigura adâncimea minimă contra îngheţului 

cf. STAS 6054-77 măsurată la nivelul finit al terenului pânâ la generatoarea superioară a conductelor respectand 

cotele indicate in proiect. Conductele de canalizare din incinta imobilului vor fi din tuburi din PVC-KG.   

Executarea lucrărilor de instalatii sanitare se va face coordonat cu celelalte instalatii pe intreg 

parcursul executiei . 

Se admite utilizarea numai a tevilor si tuburilor pentru care s-a obtinut agrementul tehnic in 

instalatiile de alimentare cu apa rece si canalizare . 

Conductele vor fi montate dupa ce , in prealabil , s-a facut trasarea lor . La trasare se vor respecta 

cu strictete pantele prevazute in proiect , astfel incat sa fie asigurata aerisirea si golirea completa a conductelor . 

Conductele de apa rece si apa calda de consum vor fi supuse conform Normativului I9/94 la 

urmatoarele incercări : 

- incercarea de etanseitate la presiune  
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- incercarea de functionare  

Conductele interioare de canalizare vor fi supuse conform prevederilor Normativului I9/94 la 

urmatoarele incercari : 

- incercarea de etanseitate 

- incercarea de functionare 

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile prescriptiilor  privind protecţia contra incendiilor , 

şi anume normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor din Ord.M.I.775/22.07.98; prescripţiile şi 

normele privind protecţia muncii  N.G.P.M.-96  

MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

  Aceste măsuri se regăsesc în “Instrucţiunile privind securitatea şi sănătatea în muncă şi apărare 

împotriva incendiilor” din prezenta documentaţie. 

  Respectarea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi echiparea cu mijloace 

de prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuţia instalaţiilor  

  Răspunderea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revine antreprenorului,precum şi 

şantierului care asigură execuţia lucrărilor. 

  Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis(sudură,lipire cu flacără,topire cu materiale 

izolante,topire plumb) se face instructajul personalului care realizează aceste operaţii având în vedere 

prevederile Normativului C 300 “Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor 

de construcţii şi instalaţii aferente acestora”. 

  Aceste reglementări nu sînt exhaustive şi nici  limitative,constructorul şi investitorul fiind obligaţi 

să asigure toate măsurile necesare şi adecvate pentru prevenirea şi stingerea eventualelor incendii (panou 

PSI,echipament de protecţie şi intervenţie,dotări),precum şi să ţină cont de noile reglementări ce apar ulterior 

elaborării proiectului.  

PLANŞELE CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA   

  Planşele de execuţie care guvernează realizarea lucrărilor prevăzute în prezentul proiect ,sînt  

prezentate în borderoul documentaţiei. 

  Proiectul de execuţie fiind elaborat în fază proiect tehnic (PT) planşele elaborate pot fi utilizate 

direct în realizarea lucrărilor. 

  Cu toate acestea se pot ivi,pe parcursul execuţiei,unele elemente neprevăzute pentru a căror 

realizare nu se regăsesc soluţii de rezolvare în documentaţia elaborată.Aceste situaţii vor fi  tratate individual în 

execuţie pe măsura apariţiei acestora,urmînd să fie reglementate prin dispoziţii de şantier însoţite în cazul cînd 

se consideră necesar şi de schiţe. 

 

Proiectant, 

ing. Klósz Bálint 
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CAIET DE SARCINI 
privind execuţia instalaţiilor tehnico – sanitare 

 GENERALITĂŢI 
 

o Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice pentru execuţia instalaţiilor interioare tehnico - sanitare 
din conducte din polietilena de inalta densitate , ţevi din polipropilenă şi din tuburi de scurgere din PVC 
respectiv polietilenă ignifugată. 

o Executarea instalaţiilor sanitare se va face coordonat cu celelalte instalaţii, această coordonare se va urmări 
pe întreg parcursul execuţiei. 

o Cerinţele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de responsabilitatea de a realiza şi alte 

verificări,încercări,precum şi alte activităţi pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităţii 
materialelor şi a execuţiei. 

 

2. NORMATIVE ŞI PRESCRIPŢII DE REFERINŢĂ 
I9-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare 
I1-1980   Normativ pentru proiectarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC  neplastifiată 
C56-1985  Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
IGSIC28/1976 Instrucţiuni pentru verificarea şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţiile aferente 
MS Ord.Nr.1957/1995    Norme de medicina muncii 
MMPS Ord. Nr.117/1996   Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire 
P118-1999  Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor 
C300-1994    Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora 
STAS 1478-1990  Instalaţii sanitare . Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.Prescripţii fundamentale 
STAS 1795-1987    Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale 
STAS 1846-1990  Canalizare. Determinarea cantităţilor de apă de evacuare ce se evacuează prin sistemul de canalizare 
STAS 2448-1982    Canalizări .Cămine de vizitare 
STAS 6002-1988    Alimentări cu apă .Cămine pentru branşamente 
STAS 2308-1981    Alimentări cu apă . Capace şi rame pentru cămine de vizitare 
SREN 45014-2000  Criterii generale pentru declaraţia de conformitate a furnizorului 
 

3. MATERIALE  FOLOSITE 

 
Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoţite de agrement tehnic  şi de certificate de 

calitate ,în care să fie cuprinse toate rezultatele,verificările şi încercările la care acestea se supun , conform standardelor în 
vigoare. 

S-au prevăzut următoarele materiale : 
 Pentru conductele de apă 

 Ţeavă din polipropilenă 
 Ţeavă din polietilena de inalta densitate  
 Ţeavă din oţel zincată 
 Tub de protecţie pentru ţevi 
 Robinete sferice 
 Supape unisens 
 Filtre de impurităţi 

 Pentru conductele de canalizare 
 Ţevi cu mufă şi cu garnit. de etanşare din  PVC -KA (in cladire) 
 Ţevi cu mufă şi cu garnit. de etanşare din  PVC-KG ( in incinta) 
 Camine de vizitare STAS 2884 
 Fitinguri uzinate din  PVC  
 Garnituri de etanşare elastomerice 
 Piese de curăţire 

 Căciuli de ventilaţie 
 Piese speciale etanse  pentru trecerea conductelor prin pereţi  

 Obiecte sanitare şi accesorii 
 Lavoare din porţelan sanitar 
 WC din porţelan cu rezervor montat pe vas sau la semiînălţime 
 Bideu 
 Cadă baie şi cadă duş 
 baterii inox 
 armături de serviciu inox 
 racorduri speciale pentru armăturile de serviciu  
 sifoane de pardoseală,  
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4.EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII SANITARE 

4.1. Verificarea materialelor 
Înaintea punerii în operă ,toate echipamentele se vor supune unui control vizual pentru a constata dacă nu au 

suferit degradări de natură să le reducă starea tehnică şi calitativă ; eventualele defecţiuni se vor remedia sau se vor înlocui 
dacă este cazul. 

Se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic şi calitativ prevederilor proiectului,standardelor respectiv 
agrementelor tehnice. 

4.2. Depozitarea şi manipularea materialelor 
Păstrarea echipamentelor de instalaţii sanitare se face în spaţii de depozitare, în condiţii care să asigure buna lor 

conservare. 
Echipamentele asupra cărora condiţiile atmosferice nu au practic influenţă nefavorabilă pe durata depozitării ( 

ţevi de oţel etc. )se vor depozita în aer liber pe platforme special amenajate în acest scop,cu respectarea normelor specifice 

de tehnica securităţii muncii. 
Ţevile din mase plastice,materialele de izolaţii pot fi deteriorate de acţiunea directă a razelor solare ; acestea se 

depozitează sub şoproane sau în magazii în stive care să nu depăşească 0,75m înălţime,astfel încât tuburile să fie sprijinite 
pe toată lungimea lor. Nu se depoziteză alte materiale peste materialele din mase plastice.Temperatura de depozitare 
recomandată este între +5...+400C. 

Fitingurile din mase plastice se vor depozita separat pe rafturi, pe sortimente şi dimensiuni. 
Armăturile, obiectele sanitare ceramice se păstrează în magazii închise. 
Manipularea acestor materiale se va face cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii, dându-se o 

atenţie deosebită materialelor deformabile şi casante. 

 
4.3. Montarea conductelor în interiorul clădirii 
Conductele vor fi montate după ce în prealabil s-a făcut trasarea lor,respectând cu stricteţe cotele si pantele 

indicate în proiect şi anume: 
 conductele de alimentare cu apă - min 0,1% ( i=0,001 ) 

 pentru conductele de canalizare Dn32-50mm – 3,5%  ( i=0,035 )  
Dn100mm - 2% ( i=0,02 ) 

La trecerea conductelor de orice fel prin pereţi şi planşee acestea se vor proteja cu un tub cu diametrul mai 
mare, din PVC sau metalic. Diametrul interior al tubului va fi cu cca.10-20mm mai mare decât diametrul exterior al ţevii. 
Spaţiul rămas liber se va completa cu pâslă minerală,carton etc. 

La trecerea prin fundaţii şi pereţi exteriori se vor prevedea ,în plus, masuri de etanşare. Ţevile din PVC se vor 
monta în piese speciale de trecere din PVC cu etanşare cu garnitură elastomerică, piese avînd pe partea exterioară un înveliş 
cu material abraziv care să permită aderarea lor perfectă la zidăria străpunsă. 

Nu se admite îmbinarea conductelor în manşoanele de protecţie,distanţa minimă dintre acestea şi cea mai 
apropiată îmbinare va fi de minim 3mm. 

Susţinerea coloanelor din materiale plastice pentru scurgere se va realiza cu brăţări special concepute pentru susţinerea 
acestora, care au un strat din cauciuc pentru protejarea suprafeţei exterioare a ţevilor din dreptul susţinerilor, fixate sub 
mufele tuburilor. 

4.4.Montarea conductelor  în exteriorul clădirii 
În exterior , conductele din PE si  PVC-KG se vor monta, conform proiectului, îngropat direct în pământ sub 

adancimea maxime de inghet (100cm). Lăţimea şanţului va fi de 80cm. Fundul şanţului va fi curăţat de pietre,prundiş etc. şi 
se va aşterne un pat de nisip de grosimea de 15cm sub conductă. Deasupra conductei pe o grosime de 30cm se va aşterne 
tot nisip foarte bine compactat cu maiul de mână. Numai după realizarea acestui strat de siguranţă din nisip va fi împrăştiat 
pământul rezultat din săpătură in straturi de 20cm, primul strat fiind compactat cu maiul de mana.Compactarea cu maiul 
mecanic usor este admis de la o distanta de 50cm de la generatoarea superioara a conductelor din PE si PVC-KG. 

Se vor respecta cu stricteţe cotele de montaj şi  pantele indicate în proiect. 
La trecerea conductelor prin cămine ţevile din PVC se vor monta în piese speciale de trecere din PVC, piese avînd pe 
partea exterioară un înveliş cu material abraziv care să permită aderarea lor perfectă la zidăria străpunsă. 

 

4.5. Executarea izolaţiilor 
Având în vedere si la conductele de apa rece posibilitatea apariţiei fenomenului de  condensare pe suprafeţele reci a 
umidităţii din aer ,conductele de apa rece si calda se vor izola astfel: 

 cu cochilii din poliuretan 20 mm grosime protejate cu folie de aluminiu 

5. VERIFICAREA ŞI RECEPŢIA INSTALAŢIILOR SANITARE 
 
Conductele de apa rece vor fi supuse conform Normativului I 9/94 la urmatoarele incercări : 

 încercarea de etanşeitate la presiune  
 încercarea de funcţionare  

Se vor trata cu atenţie deosebită conductele prevăzute cu elemente de mascare , acestea se vor închide numai dacă proba a 
fost reuţită si nu s-au semnalat scăpări de apă şi pierderi de presiune. 

Conductele de canalizare vor fi supuse conform prevederilor Normativului I9/94 la urmatoarele incercari : 
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 incercarea de etanseitate 
 incercarea de functionare 

Se vor trata cu atenţie deosebită şi în acest caz conductele prevăzute cu elemente de mascare , acestea se vor închide numai 
dacă proba a fost reuşită si nu s-au semnalat nereguli. 

Recepţia lucrărilor de instalaţii sanitare se efectuează în conformitate cu prevederile Normativului I9-94 şi a reglementărilor 
privind calitatea şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente şi anume : 

 Legea calităţii 10/1995 ; 
 Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente , Indicativ C56 ; 
 Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora , nr.273/1994 ; 

 

În vederea recepţiei se va urmări dacă executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu prevederile din proiect , a 
reglementărilor tehnice privind execuţia lucrărilor aferente , precum şi a instrucţiunilor de montaj ale producătorilor. 

 
Întocmit 

ing. Klósz Bálint 
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INSTRUCŢIUNI 

privind urmărirea comportării în timp a instalaţiilor tehnico-sanitare 

GENERALITĂŢI 

 
Principalele acte normative care reglementează activitatea de urmărire a comportării în timp şi urmărirea curentă a stării 
tehnice a construcţiilor şi instalaţiilor sunt : 

 Legea calităţii 10/1995 
 Normativul P130-1999 

 HGR 261/1994 referitor la regulamentul privind asigurarea calităţii în construcţii 
Se vor avea în vedere şi prevederile referitoare la activitatea de urmărire a comportării în timp existente în 

documentele de calitate întocmite de producătorii/furnizorii materialelor folosite. 
Mentenanţa şi exploatarea instalaţiilor de alimentare cu apă încep după recepţia acestora, când investitorul certifică 
realizarea lucrărilor de către unitatea de execuţie, în conformitate cu prevederile contractuale şi cu documentaţia tehnică 
de proiectare. 

Responsabilitatea exploatării instalaţiilor de alimentare cu apă din interiorul clădirii revine administratorului 
clădirii . 

Pe întreaga durată de exploatare şi întreţinere a instalaţiei de alimentare cu apă, trebuie asigurate cerinţele 
esenţiale de calitate (conform Legii nr. 10/1995) şi anume: rezistenţă şi stabilitate a instalaţiei; siguranţă în exploatare; 
siguranţă la foc; igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; izolaţia termică, hidrofugă (împotriva infiltrărilor 
apei) şi economia de energie; protecţia împotriva zgomotului. 

 

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu apă cuprinde următoarele operaţii:  
 Controlul şi verificarea instalaţiei; 
 Revizia tehnică a instalaţiei; 
Lucrări de întreţinere curente (de înlocuire a unor piese, conducte sau echipamente care pot prezenta condiţii de apariţie a 

accidentelor sau avariilor). 
Controlul şi verificarea instalaţiei au un caracter permanent şi se fac pe baza unui program de către personalul de 
exploatare numit de beneficiarul obiectivului. Programul de verificări se întocmeşte pe baza prevederilor proiectului, a 
instrucţiunilor de exploatare a echipamentelor şi a prezentului manual. 
Revizia instalaţiei se face periodic, este o componentă a activităţii de mentenanţă şi are ca scop cunoaşterea stării 
instalaţiei la un anumit moment, în vederea luării unor măsuri pentru ca instalaţia să funcţioneze corect. 
Lucrări de întreţinere curente se fac pe baza constatărilor făcute la revizii sau preventiv, pentru elementele susceptibile 
de defecţiuni, şi constau în înlocuirea unor elemente din instalaţie, cu scopul de a readuce instalaţia la parametrii proiectaţi 
sau superiori acestora (lucrări de modernizare). Perioada lucrărilor de mentenanţă se stabileşte în funcţie de constatările 
făcute cu ocazia verificărilor şi reviziilor în decursul exploatării şi de durata de viaţă normală a instalaţiei, avându-se în vedere 
gradul de uzură a elementelor instalaţiei şi consecinţele acesteia (pierderi de apă şi energie, reparaţii repetate etc.), 

frecvenţa apariţiei defecţiunilor şi cheltuielile necesare pentru remedierea acestora. 
Parametrii principali, care trebuie urmăriţi permanent pentru siguranţa în exploatare a instalaţiilor de alimentare cu apă şi 
pentru mentenanţa acestora, sunt: 

 presiunea apei la consumatori şi în diferite puncte ale reţelei; 
 mărimea consumurilor de apă; 
 mărimea consumurilor de energie electrică şi termică; 
 calitatea apei la punctele de consum; 
 nivelul zgomotului în instalaţie. 

În momentul în care se semnalează o defecţiune a unei componente a instalaţiei interioare, se execută următoarea 
procedură: 

 localizarea şi diagnosticarea corectă a defecţiunii; 
 stabilirea nivelului de competenţă (necesitatea unui specialist); 
 stabilirea unui procedeu de remediere; 

 executarea lucrărilor de reparaţii. 

 

 Exploatarea si intretinerea instalatiilor interioare de apa rece si calda de consum 
Controlul şi verificarea instalaţiilor interioare de apă se fac zilnic şi constau din: 

 controlul vizual al eventualelor scăpări de apă (la conducte, îmbinări, robinete ); 
 controlul funcţionării bateriilor şi robinetelor montate pe obiecte sanitare, respectiv debitul de apă şi presiunea acesteia; 
controlul calităţii apei (prin aprecierea gustului, a mirosului, şi a controlului vizual al existenţei diferitelor suspensii în apă); 
 verificarea filtrului de apă montat pe conducta de alimentare cu apă rece a boilerului 
 controlul temperaturii apei la baterii trebuie să verifice că aceasta nu depăşeşte 450C. 

Revizia instalaţiei se face o dată pe an şi constă în verificarea următoarelor elemente: 
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controlul etanşeităţii instalaţiei, respectiv controlul eventualelor pierderi de apă pe la îmbinările conductelor, pe la robinetele 

de închidere de pe traseele de alimentare cu apă; 
 controlul izolaţiei termice a conductelor de apă caldă; 
controlul suporturilor de susţinere a conductelor; 
 verificarea gradului de corodare a conductelor, prin demontarea unor robinete de pe traseu şi controlul capetelor de 

conducte; 
 verificarea etanşeităţii robinetelor şi bateriilor montate pe obiecte sanitare şi cu înlocuirea garniturilor. În cazul în care 

acestea sunt blocate înseamnă că o cantitate mai ridicată de piatră (depuneri) s-a depus în aceste robinete, care pentru 
remediere trebuie demontate şi curăţate. 

Recomandări tehnice suplimentare  
Pentru menţinerea calităţii apei, instalaţiile de alimentare cu apă nu se vor racorda niciodată la instalaţii de alimentare cu 

apă industrială, care nu are proprietăţi de potabilitate. 
La golirea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă sau la spălarea unor tuburi sau elemente de canalizare, nu se lasă în 

contact furtunul de apă potabilă cu elementele reţelei de canalizare, pentru a se evita infestarea apei potabile. 
Acolo unde există părţi din instalaţie care se utilizează foarte rar (în garaje, depozite), apa va fi reîmprospătată minim o 

dată pe lună (trebuie lăsată să curgă o perioadă scurtă). 
 

 Exploatarea si intretinerea instalatiilor de preparare calda de consum 
Se recomandă prepararea centralizată a apei calde cu ajutorul boilerelor, sau local cu ajutorul preparatoarelor instantanee 
electrice de apă caldă, cazanelor locale, bolierelor electrice etc. Exploatarea acestor echipamente presupune urmărirea 
următoarelor reglaje: 

 reglaj termic al instalaţiei de preparare a apei calde (reglarea temperaturii); 
controlul, verificarea şi reparaţiile corespunzătoare instalaţiei. 

Apa caldă trebuie să ajungă în baterii cu o temperatură cuprinsă între 40 – 45oC. De aceea se recomandă ca temperatura 
apei în echipamentele de preparare să fie în intervalul 50 - 60oC. Reglarea temperaturii se face diferit, în funcţie de tipul 
echipamentului de preparare a apei calde, consultând cartea tehnică a acestuia. 
Controlul şi verificarea acestor instalaţii se face zilnic şi constă în controlarea conductelor şi robinetelor de închidere, a 
aparatelor de preparare a apei calde menajere, precum şi a surselor de energia electrică pentru aparatele electrice de 

preparat apă caldă . 
Revizia instalaţiei de preparat apă caldă se face anual şi constă în: 

 revizia legăturilor echipamentului la apă rece şi caldă; 
 verificarea stării suprafeţelor serpentinei şi mantalei echipamentelor; 
 pentru echipamentele locale de preparat apă caldă, revizia se face conform cărţii tehnice a echipamentului respectiv; 
 se verifică termoizolaţia; 
 se verifică aparatele de măsură (termometre, manometre) 
verificarea instalaţiilor anexe (instalaţia de gaze, electrică etc.) 

 

 Exploatarea si intretinerea instalatiilor de canalizare interioare 
Evacuarea apelor uzate din clădiri în reţelele exterioare (publice) se face respectând prevederile legale privind calitatea apei 
(NTPA 002). Administratorul este responsabil cu respectarea acestor legislaţii. 
Pentru evitarea deteriorării conductelor de canalizare realizate din plastic (PVC, polipropilenă), temperatura maximă a apelor 
evacuate la canalizare nu va depăşi 40 oC. 
Controlul şi verificarea acestor instalaţii de canalizare interioare constau în: 

 verificarea aspectului general al instalaţiei; 
depistarea unor anomalii în funcţionare, ca reducerea debitelor de apă evacuate, sau prezenţa unor mirosuri neplăcute; 
 depistarea unor pierderi de apă pe la neetanşeităţi; 
 controlul depunerilor de frunze, gunoaie pe receptorii de terasă; 
 starea căciulilor de protecţie a coloanelor de ventilare a canalizării. 

Revizia instalaţiei de canalizare se face periodic şi se referă la starea instalaţiei în ansamblu şi la calitatea apelor uzate 
evacuate, şi urmăreşte: 

 calitatea apelor uzate, stabilite cu metode specifice; 
 verificarea aspectului general al instalaţiei; 
 verificarea stării conductelor de ventilare a canalizării (să nu fie obturate); 
 verificări ale sistemelor de prindere a colectoarelor şi coloanelor de elementele de construcţie pereţi, plafoane). 

Instalaţia de canalizare se spală periodic (cel puţin anual), astfel încât să se înlăture eventualele depuneri care altfel s-ar 
putea întări şi ar putea înfunda conductele de canalizare; spălarea şi curăţarea instalaţiei se face cu dispozitive adecvate, 

pornind de la obiectele sanitare către zona de ieşire a conductelor din clădire; 

Reţeaua de canalizare meteorică se revizuieşte anual sau după fiecare furtună violentă. 

  Exploatarea si intretinerea instalatiilor de canalizare exterioare 
Controlul, verificarea şi revizia se realizează atât asupra elementelor exterioare (control exterior) cât şi în interiorul 
canalizării exterioare (control interior). 

Controlul exterior al instalaţiilor de canalizare exterioare se face lunar şi constă în inspectarea traseului de suprafaţă a 
canalizării şi se verifică următoarele: 

 existenţa unor tasări ale solului pe traseul canalelor;  
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starea capacelor sau grătarelor căminelor de canalizare şi poziţia lor corectă în ramele lor de susţinere; 

 depozitarea de materiale pe fundul căminelor şi gurilor de scurgere. 

Controlul interior se face anual, cu echipamente de inspecţie speciale, şi presupune: 

 controlul stării interiorului colectoarelor de canalizare; 

starea pereţilor şi treptelor de acces, în căminele de canalizare; 

 existenţa de depuneri pe traseele conductelor orizontale de canalizare. 

Instalaţia de canalizare exterioară se spală periodic (cel puţin anual), astfel încât să se înlăture eventualele depuneri care 
altfel s-ar putea întări şi înfunda colectoarele de canalizare; spălarea şi curăţarea instalaţiei se face cu dispozitive 
adecvate.  

 

Verificarea rezultatelor urmăririi comportării în timp 
Beneficiarul de dotaţie va valorifica operativ rezultatele urmăririi curente a instalaţiei prin luarea din timp a 

măsurilor de intreţinere şi reparaţie. 
Beneficiarul va întocmi periodic referate privind rezultatul urmăririlor şi le va trimite pentru analiză şi decizie 

proiectantului. 
 

Întocmit  
ing. Klósz Balint 
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INSTRUCŢIUNI 

privind securitatea si sanatatea in muncă şi apărarea împotriva incendiilor 

 
 

În timpul execuţiei se vor respecta Legea nr.319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi toate normele şi 

normativele de securitatea şi sănătatea muncii în vigoare, respective Legea nr.307/2006, Legea privind apărarea împotriva 

incendiilor cât şi toate normele de apărare împotriva incendiilor în vigoare. 

Constructorul este obligat să instruiască angajaţii săi la locul de muncă şi să ţină seama de calificarea profesională, 

de modul cum fiecare muncitor poate să-şi însuşească noţiunile din instructajul făcut, încât să poată folosi fără pericol 

agregatele, instalaţiile, utilajele, sculele şi uneltele la locul de muncă unde este repartizat, insistând în special asupra 

accidentelor provenite din nerespectarea instructajului făcut în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărarea împotriva 

incendiilor, precum şi la ce situaţii se ajunge în cazul cănd s-ar produce un eventual accident de muncă sau incendiu, dandu-

se exemple concrete. 

Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

apărarea împotriva incendiilor făcut şi însuşit. 

Obligaţia efectuării instructajului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, o au cei 

care organizează,  controlează şi conduc procesele de muncă, pentru care răspund în faţa legilor disciplinar, material şi penal 

în funcţie de gravitatea săvărşită. 

Conducătorii şantierelor, loturilor şi punctelor de lucru sunt obligaţi să organizeze instructajele în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, în conformitate cu reglementările în vigoare prin organizarea de 

cabinete de securitatea şi sănătatea în muncă,şi paza contra incendiilor pe bază de prelucrare a capitolelor specifice în care 

este repartizat angajatul, la locul de muncă. 

Normele generale, cât şi cele specifice de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, 

care cuprind prevederi minimum obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de 

securitate a muncii. 

Respectarea conţinutului acestor reglementări nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea, 

stabilirea şi aplicarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţiilor 

respective. 

Prevederile tuturor normelor specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională, indiferent de forma de 

organizare şi de proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează. 

Prevederile de mai sus sunt obligatorii, fără să aibă un caracter limitativ, executantul va trebui să ia măsuri pe care le 

găseşte necesare în vederea asigurării securităţii muncii fără să contravină normelor în vigoare. 

 
 

Proiectant  
ing. Klósz Balint 
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PROGRAM  PENTRU  CONTROLUL LUCRĂRILOR 

 
 la obiectivul de investiţii : 

Instalaţii sanitare  la Modernizare Gradinita 

 in com.Ineu nr.113 ;jud.Bihor 

 
FUNDATIA ROMA.- în calitate de beneficiar, reprezentat prin......................................................... 

SC PROIECT SRL Tg. Mures - în calitate de proiectant de specialitate , 
 

………………………………………………………….- în calitate de executant,  reprezentat prin 
.................................................................... 

In conformitate cu legea nr.10/1995 (calitatea construcţiilor), Instrucţiunile Inspecţiei Calităţii Construcţiilor şi 
normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor. 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează  

calitativ, pentru care trebuiesc întocmite documente scrise 

Doc.care se 
încheie. 

(PVR,PV, 
PVLA) 

   

Cine  

participă 
  (B,E,P,I) 

 Nr.şi 
  data 
actului  
încheiat 

0. 1.  2. 3. 4. 

1. Predarea amplasamentului ( instalaţii interioare ) P.V.R. B,E,  

2. Verificarea pozarii conductelor P.V.L.A. B,E,  

3. Verificarea probei de etanşeitate pt. canale P.V.L.A B,E,  

4. Verificarea probei de presiune pt. cond. de alimentare cu apă  P.V.L.A B,E,  

5. Verificarea la punerea în funcţiune a instalatiilor tehnico-sanitare P.V.R. B,E,  

6. Verificarea la terminarea lucrărilor   P.V.R. B,E,  

7. Recepţionarea lucrării  P.V.R. B,E,P,  

 
NOTAŢII  UTILIZATE : 
P.V.L.A. .....proces verbal lucrări ascunse 
P.V.R. ........ proces verbal de recepţie 
P.V. ...........  proces verbal  
 
B. .... beneficiarul lucrării de investiţii  
E. .....executantul (contractantul) lucrării de investiţii 
P. .....proiectantul lucrării de investiţii  
I..... reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii 
 
Antreprenorul general are obligaţia de a aduce la cunoştiinţa celorlalţi factori care participă la fazele de control / recepţie cu 
cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte, datele la care lucrăriile ajung în stadiile pentru care s-au prevăzut controlul în 
baza programului elaborat de proiectant. (H.C.M. nr.1002, art.34, alin.3.) 

Coloana nr.4 se completează la data întocmirii actului prevăzut la coloana nr.3. 
La recepţia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea tehnică a construcţiei. 

 
 
BENEFICIAR,                            CONSTRUCTOR,                                              PROIECTANT, 

 
 

 
                     
                  VERIFICATOR ATESTAT,                        VIZA: INSPECTORAT ÎN CONSTRUCŢII   
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Borderou instalatii sanitare 

 

PIESE SCRISE 

Memoriu tehnic privind instalatiile tehnico-sanitare  

Caiet de sarcini privind execuţia instalaţiilor tehnico-sanitare 

Instrucţiuni privind urmărirea comportării în timp a instalaţiilor tehnico-sanitare 

Instrucţiuni privind securitatea si sanatatea in munca si aparare impotriva incendiilor 

Program de control 

Antemasuratori 

Breviar de calcul 

 

 

 

PIESE DESENATE 

S/1-Plan parter-instalatii tehnico-sanitare 

S/2-Schema verticala-instalatii tehnico-sanitare 
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INSTALATII TEHNICO-SANITARE 
  
 
 

MODERNIZARE GRADINITA 

 
 
 
 

Com.Ineu nr.113;JUD.BIHOR 

 
 

 
 
Beneficiar : FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA 
 
Proiectant general : SC PROIECT SRL 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

2016 
 



 1 

 5 

 6 

CORIDOR

gresie

SALA DE CLASA

p laminat

36,31mp

CANCELARIE

p laminat

13,09mp

HOL

gresie

11,38mp

SALA DE CLASA

p laminat

29,06mp

SALA DE CLASA

p laminat

38,04mp

GRUP SANITAR

PT SCOLARI

TERASA 

ciment

48.20mp

Instalatii tehnico-sanitare
PLAN PARTER

ing.Klósz Bálint

Scara:
1:50

Verificator/
expert:

Nume Referat/expertiza nr. /DataCerintaSemnatura

Desenat:
Proiectat:

Berekmeri Julia

Sef proiect:

S.C. PROIECT S.R.L.
Tg. Mures

02.2016

MODERNIZARE GRADINITA
com. INEU nr. 113  jud. BIHOR

Pr. Nr.
6812.2
Faza:

D.T.A.C.

arh.Pintya Andrei
 Beneficiar:  FUNDATIA ROMA

EDUCATION FUND ROMANIA
Data:

Director: cons. jr. Simo I. Plansa:

LEGENDA
Conducta apa potabila de la reteaua publica
Conducta apa calda de consum
Conducta canalizare ape uzate  menajere
Sifon de pardoseala
Camin de inspectie ∅400mm din PVC
Piesa de trecere etansa conform detalii tip IPCT
Boiler electric-80l capacitate
Camin racordare canalizare proiectata
Camin apometru proiectata

SP
CM1
PTE
BO
CRpr.
Capr.



NOTA
- Conductele de alimentare cu apă se vor izola termic conform
pieselor scrise din prezenta documentaţie.
- Cotele de montaj din interiorul si exteriorul cladirii se refera la
generatoarea inferioara a conductelor si sunt date fata de cota de
referinta ±0,00 al cladirii.
- Pentru evitarea infiltratiilor de gaze si pentru asigurarea
protectiei impotriva propagarii focului trecerea conductelor de apa
si canalizare prin fundatie sau peretii exteriori ai cladirii si
planseul peste subsol/demisol se vor etansa obligatoriu. Etansarile
se vor realiza cu ajutorul pieselor de trecere etanse, executate
conform cataloagelor de detalii tip IPCT pentru constructii.

LEGENDA
Conducta apa potabila de la reteaua publica
Conducta apa calda de consum
Conducta canalizare ape uzate menajere
Sifon de pardoseala
Reductie simpla
Robinet sferic
Camin de inspectie ∅400mm din PVC
Boiler vertical electric -80l capacitate
Piesa de trecere etansa conform detalii tip IPCT
Camin apometru proiectata

SP
R
RS
Ci1
BO
PTE
CApr.

Instalatii tehnico-sanitare
SCHEMA VERTICALA

ing.Klósz Bálint

Scara:
-

Verificator/
expert:

Nume Referat/expertiza nr. /DataCerintaSemnatura

Desenat:
Proiectat:

Berekmeri Julia

Sef proiect:

S.C. PROIECT S.R.L.
Tg. Mures

02.2016

MODERNIZARE GRADINITA
com. INEU nr. 113  jud. BIHOR

Pr. Nr.
6812.2
Faza:

D.T.A.C.

arh.Pintya Andrei
 Beneficiar:  FUNDATIA ROMA

EDUCATION FUND ROMANIA
Data:

Director: cons. jr. Simo I. Plansa:


