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Analiza speciala  nr. 2  
 
                           EF02B1 -Tablou electric T.CT  echipat cu : 
 
Materiale: / Schneider electric  sau similar/ 
 - schelet metalic     kg 5 

- intrerupator automat cu prot.  
  diferentiala, 1P+N, 10A, 30mA  buc 1 
- intrerupator bipolar 16 A   buc 1 
- intrerupator bipolar 25 A   buc 1 
- intrerupator automat de 

joasa tensiune, 1P+N, 6A, caract C  buc  3 
             - idem 10A ,caract. C    buc 1 
 - separator cu fuzibil inglobat 20/16A  buc 1 

- contactor de curent tripolar 6A  buc 1 
- cleme 2,5mm2    buc 20 
- cleme 4mm2     buc 2 
- bara nul     buc 1 
- transformator de protectie 220/24V,63VA buc 1 
- contactor auxiliar    buc 4 
- selector  cu 3 pozitii                          buc 1 
- lampa de semnalizare    buc 4 
- presetupa     buc 7 
- conducta flexibila 2,5 mmp 

(VLPY)     m 4 
 - buton de comanda    buc 2 
 - etichete     buc 10 
 - cutie de protectie din 

tabla de otel cu usa, 
600x600x200mm,IP56   buc 1 

 - material marunt     % 10 
 
 
 
 
         Intocmit 
      teh. Boloni Andras 

 



Page 1 of 1 
 

Investitorul: FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND ROMANIA   Pr.  nr. 6812.3  
Obiectivul : EXTINDERE  GRADINITA ,       Faza : PT 
  comuna  SIMIAN , sat SILINDRU  , judetul  BIHOR  
Obiect :       
   
 
 
 
 

Analiza speciala nr. 1 
 
 
Tablou electric TD, echipat cu: 
Materiale: /Schneider Electric sau similar/ 
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       teh.  Bölöni András 
    
 

 

Nr. Denumire U.M. Cant.

1.  Intrerupator automat de joasa tensiune, 25A, 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 2 

3.  Intrerupator automat de joasa tensiune, 20A, 1P+N, caract. C, capacitate de rupere 
4,5KA buc 1 

4.  Intrerupator automat de joasa tensiune, 16A, 1P+N,  protectie diferentiala 30mA, 
caract. C, capacitate de rupere 4,5KA buc 2 

5.  Legatura electrica tip peaptan 1P+N buc 2 

6.  

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 

7.  Material marunt: buc 5% 
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Caiet de sarcini 

privind executarea instalatiile electrice interioare 
 
1. 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 forta in CT  
− instalatia AMC in CT 
− instalatia de protectie. 
  Puterea absorbita totala Pa =2,4   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 
 
Centrala termica: 
Plan centrala termica     E-CT-01 
Distributie de la tabloul electric TCT   E-CT-02 
Conexiuni la regulatorul electronic U1  E-CT-03 
Schema desfasurata instalatie de comanda  E-CT-04 
Schema desfasurata instalatie de semnalizare  E-CT-05 
Diagrame.Legenda     E-CT-06 
Echipare tablou electric T.CT    E-CT-07 
Specificatie aparataj      E-CT-08 
Jurnal de cablu     E-CT-09 
 

     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 
2. 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: 

a. conductele sa se miste usor in tuburi  
b. 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. 
          3.5 Instalarea motoarelor electrice 
 La instalare se va urmari realizarea urmatoarelor conditii : 
a) modul de fixare sa impiedice producerea vibratiilor si zgomotelor 
b) invartirea cu mana a rotorului sa poate face usor 
c) protejarea lor contra supratensiunilor si scurtcircuitelor prin intrerupatoare automate 
     
    3.6. Executarea instalatiei de legare la pamant  

Instalatia de protectie prin legare la pamant se realizeaza pentru prevenirea 
accidentelor produse prin atingere indirecta in instalatiile electrice de joasa 
tensiune. La aceasta instalatie se vor racorda toate elementele conductive care nu 
fac parte din circuitele curentilor de lucru , dar care accidental ar putea intra sub 
tensiune . 
Cladirea va fi prevazuta cu o priza de pamant artificiala, constituita din 6 electrozi 
din teava de otel zincat D=2”si banda de otel zincat 40x4 mm, 
Instalatia de protectie prin legare la pamant se va verifica dupa montarea 
receptoarelor ,de preferat pe masura executarii ei , in ordinea urmatoare : 
- se verifica priza de pamant / continuitatea electrica , rezistenta de dispersie / 
- se instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui 
electrica  

 - se leaga la conductorul principal de protectie prin conductoare de ramificatie 
elementele metalice ale instalatiilor electrice , verificandu-se continuitate electrica a 
legaturilor  
 
           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  

5. 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. 
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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; 
- lucrarile de reparatii in circuitele motoarelor ,cand acestea sunt in functiune ,sunt 

interzise ; 
- daca in timpul acestor lucrari exista pericolul atingerii pieselor de rotatie ale 

motoruluisau utilajului automat,se va deconecta motorul de la retea ,iar pe manerul 
de actionare a intrerupatoruluise va pune o placuta avertizoare cu inscriptia”NU 
INCHIDE ! SE LUCREAZA ! ; 

- inaintea inceperii lucrului se iau masuri care sa impiedece inchiderea 
intrerupatoarelor si separatoarelor si rotirea motorului de catre utilajul antrenat 

 
 
 
 
 

Intocmit 
          tehn.Bölöni András 



Investitorul: FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND ROMANIA                  Pr.  nr. 6812.3 
Obiectivul : EXTINDERE  GRADINITA ,        Faza : PT 
  comuna  SIMIAN ,sat SILINDRU  ,  judetul  BIHOR  
Obiect :       
      

Memoriu technic 
privind instalatiile electrice 

1. Generalitati 
Lucrarea se executa in baza comenzii beneficiarului privind elaborarea proiectului  

„Extindere  gradinita , comuna SIMIAN sat SILINDRU   , 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 AMC  in CT 
− instalatia de protectie. 
 

2.Descrierea lucrariilor 
 2.1 Alimentarea cu energie electrica si distributie in cladire 
 Alimentarea cu energie electrica a  gradinitei  extinse , a carei putere absorbita  se 
estimeaza la Pa=2,40 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  CYY-F  3x4  mmp in canal  de  cablu din PVC  25x16  
mm.pana la tabloul de distributie TD. al gradinitei  
 Distributia energiei electrice in gradinita   se va realiza de la tabloul  de distributie TD, 
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 
-  centrala termica –150 lux 
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/  
• in CT se va monta corp de iluminat tip FIPAD-05, LED 2x18 W /ELBA/, cu KIT 

pentru iluminat de siguranta  
 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 urmatoarele 
categorii :  
 a. iluminat de securitate pentru evacuare din cladire  
 b. iluminat de securitate pentru interventii  
 a. 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. 
 b. Iluminatul de securitate pentru interventie este prevazut in centrala termica , 
utilizand un corp de iluminat tip FIPAD -05 LED , 2x18W  cu KIT pentru iluminat de 
siguranta  pentru un timp de functionare de 1,5 h.Timp de punere in functiune : 5 sec 
 
            2.4. Instalatia de forta 
 Instalatia de forta consta din circuitele de alimentare si de protectie ale urmatoarelor 
receptoare : boiler electric,  aspirator praf , cazan de incalzire centrala si pompe centrifuge. 

 Conform temei de proiectare  in CT se prevad urmatoarele lucrari : 
- 1 circuit de alimentare pentru pompa de circulatie incalzire   
- 1 circuit de alimentare pentru regulatorul electronic  
- 1 circuit  de alimentare pentru  cazanul de incalzire pe baza de lemn 

 Instalatiile de forta urmeaza sa se execute cu cablu de cupru CYY-F aparent pe perete  
sau pe pod de cablu 
 
       2.5. Instalatia AMC in CT 

Pe usa tabloului T.CT se afla comutatoarele cu came pentru alegerea regimului de 
functionare , lampile de semnalizare a functionarii , precum butonul de incercare semnalizari. 

Automatizarea functiunilor din centrala termica s-a realizat conform prevederilor 
Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala , indicativ 
I.13-02  . 

Prin prevederea unui regulator electronic se va asigura urmatoarele:  
- pornirea si oprirea pompei de circulatie incalzire radiatoare  , in functie de 

temperatura exterioara si temperaturii din conducta  retur. 
 S-a prevazut semnalizarea optica si acustica a depasirii parametrilor limita de 
temperatura si presiune, deasemenea  a functionarii utilajelor prin prevederea pe usa tabloului 
T.CT. a lampilor de semnalizare H1 si H2  si a soneriei industriale montate in exterior  
 Se semnalizeaza optic si acustic urmatoarele : 

- depasirea temperaturii de 95°C  la iesirea apei din cazane 
- coborare la presiune minima de 1,0 bar , pe conducta retur  

 Instalatia  de comanda si AMC  urmeaza sa se execute cu cablu de semnalizare 
CSYY-F  si cablu MYYM. 
 
 2.6.. 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 mareste si rezistenta la foc a constructiei. 



 Suplimentar se mai prevede in centrala termica o instalatie de egalizare de potential, 
prin legarea tuturor partilor metalice ale instalatiilor la bara de egalizare potential / BEP/,  
care la randul sau este legata la o priza artificiala de pamant de 4 ohm. Priza de pamantare se 
va forma din electrozi din teava de otel zincat de 2”, de 2,00 m lungime ,si platbanda din otel 
zincat 40x4 mm. 
 
  3. Masuri de protectia muncii 
         În vederea evitării producerii accidentelor de muncă şi eliminării de electrocutare a 
personalului în timpul execuţiei şi exploatării instalaţiilor electrice, prin prezentul proiect se 
prevăd măsuri de protecţie a muncii, dintre care cele mai importante ar fi  
          •  alegerea corespunzătoare a aparatajului în funcţie de mediu şi de categoria de pericol 
de incendiu în care aceasta funcţionează. 
          •  amplasarea accesibilă a echipamentelor în vederea unei întreţineri uşoare. 
          •  pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele 
conducătoare de curent ale instalaţiilor electrice, aflate în mod normal sub tensiune, vor fi 
inaccesibile unei atingeri întâmplătoare datorită măsurilor luate prin construcţie, amplasate 
sau amenajări speciale. 
         Aplicarea măsurilor de protecţie a muncii în perioada de execuţie constituie obligaţia şi 
răspunderea executantului. Toate lucrările de montaj ale instalaţiilor electrice se vor executa 
numai de muncitori care au calificarea tehnică corespunzătoare şi instructajul de protecţie a 
muncii pentru locul de muncă respectiv. Acest instructaj va fi consemnat în fişa individuală de 
instruire. 
 

. 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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Investitorul: FUNDATIA ROMA EDUCATION FUND ROMANIA   Pr.  nr. 6812.3  
Obiectivul : EXTINDERE   GRADINITA ,       Faza : PT 
       comuna  SIMIAN, sat  SILINDRU,  , judetul  BIHOR  
Obiect :       
        
 
 
 
 
 
 

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 pozarea conductelor de legare la  pamant 

,inaintea acoperirii santului  
PIC PVLA   

2. Dupa instalarea tubulaturii de protectie ,si a  
conductoarelor  electrice , inaintea montarii 
aparatelor de conectare  

 
PIC 

 
PV 

  

3. 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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SPECIFICATIA TEHNICA (FISA TEHNICA) NR. 1 
ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Termostat de contact , 1 buc  

 
Nr.                Parametrii si conditii impuse de proiectant                     Date prezentate 
crt.                                                                                                         de contractant 
                                           A                                                                           B 
1. Parametrii functionali 

- domeniu de utilizare   -sesizare cresterii (sau 
      scaderii) temperaturii peste 
      (sub) o limita stabilita; 
      (actionare hupa) 
 - tensiunea de lucru   -220V, 50Hz 
 - numar de contacte electrice  -2 
 - domeniu de lucru, reglabil  - 0-120 oC 
 - mediu de lucru   - apa calda de consum 
 - temperatura maxima apa calda  - 95 oC 
 - temperatura mediului ambiant - 0-40 oC 
 - pozitia de montare   - verticala 
 - locul de montare   - pe conducta apa calda 
        de incalzire 
2. Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a 
calitatii) 

- sa posede act de omologare sau agrement tehnic 
- se va prezenta prospect redactat in limba romana 

3. Conditii de livrare si de plata 
- conform contractului de livrare 

4. Conditii de garantie si postgarantie 
-     garantie minima     - 1 an 
- termenul de rezolvare a problemelor  

ivite in perioada de garantie  - 5 zile 
- asigurarea pieselor de schimb in 

afara perioadei de garantie  - 10 zile   
 -    durata minima de viata   - 10 ani 
   
 
 

   Proiectant :        Contractant: 
teh. Boloni Andras  
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SPECIFICATIA TEHNICA (FISA TEHNICA) NR. 2 
 
 

ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Intrerupator electric de presiune (presostat)- 1buc 
 

Nr.                Parametrii si conditii impuse de proiectant                     Date prezentate 
crt.                                                                                                         de contractant 
                                           A                                                                           B 
1. Parametrii functionali 

- domeniu de utilizare   -sesizare scaderii 
       presiunii sub o limita stabilita   
      (actionare hupa) 
 - tensiunea de lucru   -220V, 50Hz 
 - numar de contacte electrice  -2 
 - interval de lucru, reglabil  - min. 1,0 bar  
 - mediu de lucru   - apa calda 
 - temperatura maxima apa calda  - 100 oC 
 - temperatura mediului ambiant - 0-40 oC 
 - pozitia de montare   - verticala 
 - locul de montare   - pe conducta de retur 
        incalzire 
2. Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a 
calitatii) 

- sa posede act de omologare sau agrement tehnic 
- se va prezenta prospect redactat in limba romana 

3. Conditii de livrare si de plata 
- conform contractului de livrare 

4. Conditii de garantie si postgarantie 
-     garantie minima     - 1 an 
- termenul de rezolvare a problemelor  

ivite in perioada de garantie  - 5 zile 
- asigurarea pieselor de schimb in 

afara perioadei de garantie  - 10 zile   
 -    durata minima de viata   - 10 ani 
   
 
 
 

   Proiectant :        Contractant: 
tehn. Bölöni András 

 
 
























