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SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ 
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1.  IC08B1-0002 asimilat 
Teava cupru D 15x1.00 mm legatura radiatoare ml. 40 

      

2.  IC09A1-0002 asimilat 
Teava cupru D 15 x 1.00 mm. la coloane ml. 14 

      

3.  IC09A1-0002 asimilat 
Teava cupru D 18 x 1.00 mm. la coloane ml. 8 

      

4.  IC09B1-0003 asimilat 
Teava cupru D 22 x 1.00 mm. la coloane ml. 14 

      

5.  IC10A1-0002 asimilat 
Teava cupru D 15 x 1.00 mm. la distributie ml. 6 

      

6.  IC10A1-0002 asimilat 
Teava cupru D 18 x 1.00 mm. la distributie ml. 12 

      

7.  IC10B1-0003 asimilat 
Teava cupru D 22 x 1.00 mm. la distributie ml. 10 

      

8.  IC10C1-0004 asimilat 
Teava cupru D 28 x 1.50 mm. la distributie ml. 24 

      

9.  IC 35C1 
Bratari D15 mm. buc. 28 

      

10.  IC 35D1 
Bratari D20 mm. buc. 8 

      

11.  IC 37A1 
Montarea elementelor de sustinere kg. 22 

      

12.  IC50A2-asimilat 
Robinet radiatoare tur - D15 mm.  buc. 12 

      

13.  IC50A2-asimilat 
Robinet radiatoare retur - D15 mm.  buc. 12 

      

14.  IB01A1-0016- asimilat 
Radiatoare din tabla de otel cu H=600 mm. cu ventil 
inglobat de tip: 
CV22- 600X700 -BUC.2 Q=1196 W 
CV 22-600X1000 -BUC.2 Q=1709 W 
CV 22-600X1200 -BUC.1 Q=2051 W 
CV 22-600X1400-BUC.4.1 Q=2393 W 
CV 22-600X1600-BUC.3 Q=2734 W mp. 48 

      

15.  IE01A1 asimilat 
Efectuarea probelor de presiune si etanseitate  mp. 48 

      

16.  IE02A1 asimilat 
Efectuarea probelor de dilatare,contractare si functionare la 
cald  mp. 48 

      

17.  IE07A1 
Spalarea cu apa industriala a instalatiei mp. 48 

      

18.  6202820-001 
Apa industriala pentru probe tehnice mc. 12 

      

19.  6202727-003 
Energia electrica pentru probe tehnice kwh 7 
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20.  6201034-007 
Gaz metan pentru probe tehnice mc. 66 

      

21.  CN13B1-0006 
Vopsire conducte D <34 mm. ml. 128 

      

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

      

23.  IC40B1 
Confectionarea si montarea tevilor de protectie prin pereti 
D 32 mm. buc. 6 

      

24.  IC40C1 
Confectionarea si montarea tevilor de protectie prin pereti 
D 40 mm. buc. 6 

      

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 

 
 

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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1.  IC30C1-0004 asimilat 
Teava cupru D 28x1.5 mm. ml. 14 

      

2.  IC37A1 
Montarea elementelor de sustinere kg. 8 

      

3.  IA23A3 
Termometru cu scala rotunda 0-100 C buc. 4 

      

4.  IA23B3 
Manometru 0-5 bar buc. 2 

      

5.  ID05A1-0117 asimilat 
Robinet cu doua cai(electroventil) D 25 mm,Pn 6 bar buc. 1 

      

6.  ID05A1-0117 asimilat 
Robinet sferic D 25 mm,Pn 6 bar buc. 4 

      

7.  ID13A1-0159 asimilat 
Supapa unisens D 25 mm. buc. 1 

      

8.  IE03D1 asimilat 
Efectuare probe de etansare ml. 14 

      

9.  IE04D1 asimilat 
Efectuare probe de functionare ml. 14 

      

10.  IzJ09B1-0200 
Vopsirea conductelor in culori conventionale mp. 6 

      

11.  IzH07B1-0032 
Izolarea conductelor cu vata minerala SCO 30 mm.grosime 
caserata cu folie aluminiu mp. 7 

      

12.  ID05A4-asimilat 
Robinet de golire cu cep Dn 25 mm. buc. 1 

      

13.  IC39C1 
Confectionarea si montarea tevilor de protectie prin ziduri D 
40 mm. buc. 2 

      

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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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 

Prezentul memoriu cuprinde lucrările de instalaţii de incalzire aferente extinderii Gradinitei amplasata in 
com.Beica de Jos;jud.Mures 

Incalzirea obiectivului se va realiza de la centrala termica amplasata la parterul cladirii intr-un spatiu 
special amenajat. 

Agentul incalzitor este apa calda 80/60 C,preparata intr-un cazan pe combustibil solid(cazan pe 
gazeificare-lemn) cu capacitatea de 25 kw. fiecare 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. 
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 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. 

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

agricole 

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 Extindere Gradinita 
 in com.Beica de Jos ;jud.Mures 

 

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:Extindere Gradinita 

Amplasamentul: com.Beica de Jos;jud.Mures 

Beneficiar:FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA 

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

 
Prezentul memoriu cuprinde lucrările de instalaţii de incalzire aferente extinderii Gradinitei amplasata in 

com.Beica de Jos;jud.Mures 
Incalzirea obiectivului se va realiza de la centrala termica amplasata la parterul cladirii intr-un spatiu 

special amenajat. 
Agentul incalzitor este apa calda 80/60 C,preparata intr-un cazan pe combustibil solid(cazan pe 

gazeificare-lemn) cu capacitatea de 25 kw. fiecare 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. 
 Se va monta un puffer cu capacitatea de 750 l. pentru o functionare mai buna respectiv protectia 

cazanului. 
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 
T/1-PLAN AMPLASAMENT CT 

T/2-PLAN INSTALATII TERMOMECANICE CT 
T/3-SCHEMA FUNCTIONALA CT 

T/4-PLAN LEGATURA LA COS 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Intocmit 

Ing.Klosz Balint 
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LEGENDĂ         PLANSA  I/0 
 

 UTILAJE CENTRALA TERMICA 

K Cazan stativ pe combustibil solid(gazeificare lemn)  cu capacitatea de 25 Kw 

VEI Vas de expansiune inchis cu membrana cu capacitatea de 100 l. 

SSA Supapa de siguranta cu arc reglabila (pdeschidere=3.3 bar) 

P1 Pompa de circulatie incalzire cu turatie variabila cu Q=1.08 mc/h,H=2.00 Mca 
U=220 V radiatoare  

Bo Boiler cu preparare directa electric capacitatea de 80 l. 

Puffer Vas de acumulare 750 l. 

 ARMATURI 

RAA Robinet aerisire automat pt. radiator 

VAA Ventil aerisire automat  

RS Robinet  sferic cu mufa 

RG Robinet de golire cu cep 

SU Supapa  unisens 

FI Filtru de impuritati 

 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 

AR Conductă de apa rece 

ACM Conductă de apa calda menajera 

M Manometru 0-5 bar 

T Termometru 0-100 C 

Regulator Regulator electronic pentru pornirea pompei de circulatie,functionarea in functie de 

temperatura exterioara  

Ste senzor de temperatura exterioara 

Stt1 senzor de temperatura circuit incalzire radiatoare  

bt1 termostat de semnalizare t>95 C pe K 

bp1 presostat de semnalizare p<1.00 bar pe returul cazanului 

 

 
NOTA 

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

instalaţiilor de încălzire centrală,Indicativ I. 13-2002,caietele de sarcini, precum şi prevederile Normativului 

pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente,Indicativ C. 56-85. 

 cotele de montaj la conducte se referă la generatoarea inferioară a conductelor neizolate. 

 trecerea conductelor(încălzire, apă rece, apă caldă menajeră,canalizare) prin pereţii centralei termice se vor 

executa obligatoriu prin piese de trecere etanşe executate conform detaliilor tip IPCT 
 conductele de distributie se vor izola cu Kaiflex 50 mm.grosime 

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 

 

 


