
SIMTEX-OC 
SO 9001 REGISTERED C i l i 
SO14001REGISTEREO W • 

S.C. SPIRI C O M S .R .L . 
Certificat ISO 9001 

J 40/25308/1992; C.U.I.: R2632267 
slr Anastasie Panii nr 3, bl 3 ap 65, seci 3 Bucureşti 

tel/fax 021321324S 
E- mail: oftkespiri@gmail.com 

CONSOLIDARE ŞI MODERNIZARE CAZARMA LA 

DETAŞAMENTUL DE POMPIERI MORENI 

STRADA GARAJULUI NR. 13, MUNICIPIUL MORENI, 

JUDEŢUL DAMBOVITA 

:trice 
Do%nentaţi;^/l> 1 + DE 

D E C E M B R I E 2015 
Număr proiect: 82/2015 

1 

mailto:oftkespiri@gmail.com


I 



SIMTEX-OC 
30 9001 REGISTERED 

S.C. SPIRI C O M S.R.L. 
Certificat ISO 9001 

J 40/25308/1992; C.U.I.: R2632267 
slr Anastasie Pâini nr 3, bl 3 ap 65, seci 3 Bucureşti 

tel/fax 0213213248 
E - mail: officespiri@gmail.com 

FOAIE DE CAPĂT 

DENUMIREA 
INVESTIŢIEI 

CONSOLIDARE ŞI MODERNIZARE CAZARMA LA 

DETAŞAMENTUL DE POMPIERI MORENI 

PROIECT NR. 82/2015 

FAZA PT+DE 

BENEFICIAR 
INSPE 
UR 

PENTRU SITUAŢII DE 
B F'DAMBOVITA 

PROIECTANT 

DATA 

2 

mailto:officespiri@gmail.com


SIMTEX-OC S.C. SPIRI C O M S .R .L . 
Certificat ISO 9001 

J 40/25308/1992; C.U.I.: R2632267 
slr Anastasie Panii nr 3, bl 3 ap 65, sect 3 Bucureşti 

tel/[fax 0213213248 
E - mail: ofiicespiri@gmail.com 

BORDEROU 

A. PIESE SCRISE 
MEMORIU GENERAL 
1. DATE GENERALE 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii : 
1.2. Amplasamentul: 
1.3. Titularul investiţiei: 
1.4. Beneficiarul investiţiei: 
1.5. Elaboratorul studiului : 
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 
2.1. Situaţia actuala si informaţii despre entitatea responsabila cu 
implementarea proiectului 
2.2. Descrierea investiţiei 

B. P IESE D 

f/ţ '• 

° Instalaţii el 

° Instalaţii e 

° Instal 

er-planşa IE-01 

garaj -planşa IE-02 

lectric TE1 -planşa E01 

l n s t a l a t i ? ^ ^ t ^ N - p ^ p r u electric TE2 -planşa E02 

Instalaţii electrîce^îrablou electric TE3 -planşa E03 

Instalaţii electrice - Tablou electric TEG-plansa E04 

Instalaţii electrice - Tablou electric TE sig.-plansa E05 

Instalaţii electrice - Tablou electric TE garaj-plansa E06 

Instalaţii electrice - Plan instalaţie paratrasnet-plansa IE07 

Instalaţii electrice - curenţi slabi -planşa IE08 

3 

mailto:ofiicespiri@gmail.com


BIMTBfrOC 
ISO 9001 REGISTERED C M 
IS014001 R E G t S T E R E D . B l 
OHSÂS18C-01 REGiSTERED m 

S.C. SPIRI C O M S.R.L. 
Certificat ISO 9001 

J 40/25308/1992; C.U.I.: R2632267 
slr Anastasie Panii nr 3, bl 3 ap 65, sect 3 Bucureşti 

lei/fax 0213213248 
E- mail: ofBcespiri@ginail.com 

MEMORIU GENERAL 

( 

C 

1. DATE G E N E R A L E 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 
"Consolidare şi modernizare cazarmă la detaşamentul de pompieri Moreni" 
1.2. Amplasamentul: 

Jud. Dambovita,Municipiul Moreni, Str.Garajului, nr. 13 
1.3. Titularul investiţiei: 

Consiliul Judeţean Prahova 
1.4. Beneficiarul investiţiei: 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII D E URGENŢĂ „BASARAB I " 

1.5. Elaboratorul studiului: 

S.C. SPIRI COMS.R.L. 

2. INFORMAŢII G E N E R A L E PRIVIND P R O I E C T U L 
Date specifice obiectivului: 

Amplasamentul pentru care se solicită Autorizaţia de Construire este compus din teren amplasat în 
strada Garajului nr. 13, Municipiul Moreni, judeţul Dambovita - teren intravilan în suprafaţa de 11512 
mp. Terenul situat in intravilanul Municipiului Moreni - propietatea publică a Statului Român, cu drept de 
administrare în favoarea M.A.I . — I.S.U. „BASARAB I " al judeţului Dâmboviţa, conform deciziei Nr. 
8/21.05.1952, deciziei Nr. 384/04.05.1965, respectiv inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al statului - anexa 1 şi extrasului de carte funciară pentru informare. 

Imobilul are forma dreptunghiulară în plan şi regimul de înălţime Parter+Pod. 
Clădirea a fost construită în anul 1942. 
Adiacent axului longitudinal al clădirii iniţiale, a fost construită în anul 1952 o anexă cu 

dimensiunile de 3,00m x 15,20 m. 
Forma clădirii şi dimensiunile de gabarit ale acesteia sunt prezentate în planul de amplasament şi 

delimitare (construcţia C10 pe planul de amplasament şi delimitare). InăJjtipa^lS 
Pereţii sunt din zidărie de blocheţi şi nu sunt armaţi cu sâmburi şi c^ra^-âmRj'eVo 
pereţilor portanţi este de 25 cm. 

Regim de înălţime 
Suprafaţa construită: 
Suprafaţa construită desfăşurată: 
Categoria si clasa de importanta: 

P 
256 mp 
256 mp 
A/l 

de 3,40 m. 
Grosimea 
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Structura de rezistenţă este alcătuită din pereţi portanţi din zidărie din blocheţi cu grosimea de 
25cm la exterior, planşeu din lemn va fi înlocuit cu unu din beton armat. 

Planşeul peste parter este înlocuit cu unul din beton armat de 15 cm. 
Şarpanta va fi realizată din lemn ecarisat, în mai multe pante. 
Structura anvelopei exterioare este realizată din zidărie de blocheţi de 25 cm şi va fi termoizolată 

cu polistiren expandat de 10 cm iar la nivelul soclului va fi izolată cu termoizolaţie de 8 cm. 
^ ^ ^ ^ ^ j ^ a r i a ^ e x t e r i o a r ă este din lemn, geam dublu, înlocuită cu tâmplarie PVC cu geam termoizolant. 

(Pentru realizarea protecţiei prin legare la pamant a noilor instalaţii se va racorda la priza de pamant 
existenta dupa verificarea acesteia.Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu trebuie sa depăşească 1 Q. 

Situaţia proiectata 
Alimentarea cu energie electrica se realizează prin intermediul unui tablou electric general nou,care se 

va monta in locul celui existent. 
Instalaţiile electrice proiectate constau din: 

• instalaţii pentru alimentarea cu energie electrica; 
• instalaţii pentru iluminat normal si prize; 
• tablouri electrice; 
• instalaţii electrice curenţi slabi; 

Descrierea lucrărilor proiectate 
a). Alimentarea cu energie electrica 

Pentru alimentarea cu energie electrica s-au prevăzut patru tablouri, un tablou general (TG) si trei 
tablouri de distribuţie (TE1,TE2,TE3) montate in cazarma si un tablou pentru iluminatul de siguranta.In 
ceea ce priveşte garajul s-a prevăzut un tablou de distribuţie care va fi alimentat de la tabloul general prin 
sol. 

Alimentarea cu energie electrica se realizează prin intermediul unui tablou electric general nou,care se 
va monta in locul celui existent, având Pi/Pc=38.3/24.7kW. 

Din aceste tablouri se realizează alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor prevăzuţi: 
instalaţii electrice interioare de iluminat si prize. 

Cablul se montează ingropat in perete, in tencuiala. 
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b). Instalaţii pentru iluminat normal si prize 
S-au prevăzut instalaţii electrice de iluminat artificial funcţional realizate cu aparate de iluminat 

echipate cu lămpi fluorescente în construcţie normală conform funcţiunilor, ce asigură nivelurile de 
iluminat normate conform SR EN 12193:2002 si NP 061-2002. 

Instalaţia de iluminat va asigura, conform standardelor si normativelor in vigoare, mmatoarele nivele de 
iluminare, măsurate la inaltimea de 0,8 m de la nivelul pardoselii: 

• birouri 500 lx; 
• grupuri sanitare 100 lx; 
• domiitoare 300 lx; 

Comanda iluminatului se va realiza sectorizat prin întrerupătoare/comutatoare si teleruptoare conform 
funcţiunii încăperilor. 

Pentru iluminatul scărilor s-au prevăzut corpuri de iluminat de tip aplica. Alimentarea corpurilor de 
iluminat se realizează cu ajutorul telemptoarelor montate in tablouri. 

In grupurile sanitare s-au prevăzut corpuri de iluminat etanşe, cu grad de protecţie IP65,ecbipate cu lămpi 
fluorescente tubulare de 2x18W. 

înălţimea de montaj a întrerupătoarelor şi comutatoarelor este de regulă 1,2 m de la nivelul pardoselii. 
Gradul minim de protecţie ce trebuie asigurat la montaj va fi de minim: IP40 - pentru montare ingropat. 

Se vor utiliza corpuri de iluminat cu 2 tuburi de 36 W in dormitoare, vestiare. 
pLegaturile electrice ale circuitelor de lumina si prize, derivaţiile se fac numai in doze de 

derivaţie centralizatoare. 

La realizarea circuitelor de lumina sa ţinut cont ca puterea maxima pe circuit sa nu depaseasc 
1400W iar nr maxim de CIL sa nu depăşească 12. La realizarea circuitelor de prize se consider 
P=2000W, iar numărul maxim de locuri de priza pe un circuit este de 8. 

Circuitele electrice de lumina sunt formate din conductoare din cupru FY de 1.5mm2 montate in 
tuburi de protectie.Protectia la scurtcircuit si suprasarcina s-a realizat cu intreruptoare automate de 10A. 
Circuitele electrice de prize sunt formate din conductoare din cupru FY de 2.5mm montate in tuburi de 
protecţie, protecţia la scurtcircuit si suprasarcina realizanduse cu intreruptoare automate de 10A. 

Alimentarea aparatelor de aer conditionat( Pi=2000W) se va face prin şapte circuite de prize, cate 
unul pentru fiecare aparat. Prizele pentru aer condiţionat se vor monta la H=2M. 

c). Calculul circuitelor electrice pentru receptoarele de lumină şi prize. 
Dimensionarea circuitelor electrice de lumină sau priză se face conform metodologiei de calcul, 

respectând standardele şi normativele în vigoare. Prin dimensionare^j^^^r^ieN^telege alegerea şi 
stabilirea caracteristicilor tehnice ale tuturor elementelor componento^e^ir^uitwlm^^^fcric: conductoare 
electrice sau cablu electric, tuburi de protecţie, aparate de pratecţie xjontr^: ipurşnfftor de defect, 
dimensionare aparate de acţionare corpuri de iluminat. |/< / Afy \ ^ JJ 
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ALEGEREA ŞI DIMENSIONAREA CONDUCTOARELOR ELECTRICE 

Pentru stabilirea secţiunii condutorului de fază, se calculează: 

c t/^-coscp 

unde: 

Ic - curentul de calcul, [A] ; 

^nstalată a receptorului electric sau a grupului de receptoare, [W]; 

nsiunea de fază; 
1 de putere. 

N i l CONDUCTORULUI DE PROTECŢIE PE 

'circuitelor electrice de lumină, conform noului normativ 17 2011, este obligatorie folosirea 
conductorului de protecţie. Pentru alegerea secţiunii conductorului de protecţie, dacă conductoarele de 
fază şi neutrul sunt din cupru, secţiunea conductorului de protecţie se alege conform tabelului nr. 2.2 . 

( 
ALEGEREA TIPUL TUBULUI DE PROTECŢIE ŞI A DIAMETRULUI ACESTUIA. 

în interiorul clădirilor, conductoarele electrice din componenţa circuitelor electrice sunt introduse, în 
tuburi de protecţie, având diverse caracteristici tehnice. Aceste caracteristici tehnice sunt simbolizate cu 
ajutorul cifrelor în număr de 12, primele patru fiind obligatoriu a fi marcate pe tubul de protective. 
Alegerea tuburilor de protective se face confor tab. 2.3 si 2.4. 

ALEGEREA APARATULUI DE PROTECŢIE 

După alegerea conductoarelor electrice (tipul conductorului, secţiune), alegerea tubului de protecţie 
(tip tub de protecţie, diametru exterior), este necesară alegerea aparatului de protecţie contra curenţilor de 
defect. 
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Deşi alegerea secţiunii conductorului se face în funcţie de curentul maxim admis, I., dimensiona 

aparatelor de protecţie se va face în funcţie de curentul maxim admis corectat L . 

d) . Instalaţii pentru iluminat de securitate 
Conform normativului NP 17/2011 se va realiza un iluminat de securitate pentru evacuarea din clădii-

care va asigura identificarea si folosirea in condiţii de securitate a cailor de evacuare. 
Corpurile de iluminat vor fi alimentate de la tabloul de siguranţa, iar tipul conductorului va fi de tip 

CYY-F. Fiecare ieşire este semnalizata cu coip de iluminat de tip caseta luminoasa, cu doua tuburi de 8 W, c 
baterie uscata. Unul dintre tuburi va fi alimentat la tensiune normala, iar la o avarie pe tensiunea de baza, va 
funcţiona al doilea tub pe baterie proprie timp de minim o ora. 
e) . Tablouri electrice 

Toate tablourile electrice sunt proiectate corespunzător instalaţiilor electrice interioare si exterioare. E 
vor fi echipate conform normativelor in vigoare, cu siguranţe automate si protecţii diferenţiale pe circuitele de 
iluminat si prize. 

Toate circuitele de intrare si ieşire in tablourile de distribuţie vor fi etichetate clar si vizibil, astfel inca 
fie uşor de identificat pentru manevre, reparaţii si verificări. . . . " • 

Toate carcasele metalice ale tablourilor electrice vor fi legate la priza de pamant. 

f) . Instalaţii de protecţie contra t^^^©i\or acc^^^e de atingere 
împotriva electrocutării &-aiî pr'C^^^ulfl'nălS^^le: 

- realizare instalaţie de legare la pământ prmtrVo piy^ă de pământ artificială, comună cu instalaţia 
NTi 7 

paratrăsnet având Rd < 1£I; , y 
- priza de pamant artificiala v^fij^alîzataji^) ^ ^ r o z i din ţeava zincata de 2 V% " diametru si 3 

lungime ingropati in pamant^^^a^ jrta-^J^Gj^^atbanda de Ol-Zn 40x4 mm prin sudare. Priza 
pamant se va monta sub adincime 

- realizarea centurilor de preluare la instalaţia de legare la pământ a tuturor tablourilor electrice : 
părţilor metalice ale aparatelor şi echipamentelor; 

- preluarea nulurilor de lucru a tablourilor electrice şi a uşilor acestora (printr-un conductor flex 
cu secţiune > 16mmp) la instalaţia de legare la pământ; 

- utilizarea prizelor de alimentare cu contacte de protecţie; 
Toate părţile metalice ale instalaţiilor electrice interioare/exterioare, care nu fac parte din circu 

curenţilor de lucru şi care accidental ar putea fi puse sub tensiune se preiau printr-un conductor de cu 
diferit de conductorul de nul de lucru la borna de nul de protecţie a firidei de branşament care va fi leg 
la instalaţia de legare la pământ artificială. 

Se vor prevedea dispozitive de protecţie diferenţială pe circuitele de prize, pe circuitele de ilumi 
şi pe coloanele de alimentare a tablourilor electrice. 
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g). Instalaţii de protecţie contra descărcărilor atmosferice 
Aceasta instalaţie a fost proiectata conform normativului NP 17-2011. A fost prevăzut un dispozitiv 

Prevectron care se vor monta pe clădire, la cotele cele mai inalte (pe coama). 

Calculul nivelului de protecţie 

Stabilirea necesitaţii de a se prevedea IPT (instalaţie de protecţie impotriva trăsnetului) si alegerea 
nivelului de protecţie se bazează pe compararea valorilor obţinute pentru: 

- Nă, frecventa loviturilor directe de trăsnet 

- Nc , frecventa anuala acceptata deblovituri de trăsnet asupra construcţiei sau pe volumul protejat 

Frecventa loviturilor directe de trăsnet asupra construcţiei 

Nd = Ng • Ae • CI • I O " 6 [lovituri/an] 

Ng - densitatea anuala a loviturilor de trăsnet din regiunea unde este amplasata construcţia 

Ae - suprafaţa. 

CI - se alegfirin fbte^^e^?rfrîpMasar^ construcţiei (conform 17-2011). 

N d = % 6 6 ţ ^ Ş p * B ^ - 4 l fQ~$jf ° ' 0 4 0 3 [lovituri/an] 

Frecventa accepjj^^.Şlb^itîaQQp^e trăsnet asupra construcţiei 

5,5 • 10 
N. = 

C 

C2 - se alege in funcţie de natura constaictiei (conform 17-2011) 

C3 - se alege in funcţie de conţinutul construcţiei (conform 17-2011) 

C4 - se alege in funcţie de gradul de ocupare al construcţiei (conform 17-2011) 

Cs - se alege in funcţie de consecinţele trăsnetului (conform 17-2011) 

5,5 • I O " 3 

N„ = = 0,00055 
c 1 • 2 • 1 • 5 
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d > Nc - IPT este necesara si se determina eficacitatea E 

0,00055 
0,0403 

= 0,98 

Nivelul de protecţie este intarit(I), conform tabel 8 din 120-2000. 

Calculul razei de protecţie 

S-a ales paratrăsnetul cu dispozitiv de amorsare Prevectron 2 S6.60 Milenium. 

Raza de protecţie R a unui paratrăsnet Prevectron 2 este calculata conform formulei din normativul 12 

2000: 

Rp = y'7i(2P - H) + AL(2D + AL) 

Aceasta depinde de următorii paramatrii: 

Instalaţia exterioară de protecţie împotriva trăsnetelor (IEPT) se compune din: 

- conductori de captare OL-Zn 25x4 mm montaţi pe invelitoarea acoperişului; 
- conductori de coborâre la priza de pământ, confecţionaţi din OL-Zn 25x4 mm vor fi montaţi 

faţadă pe suporţi. 
Fiecare coborâre este echipată cu o piesă de separaţie ce permite deconectarea sistemului 

împământare în scopul efectuării măsurătorilor. Conductorul de coborâre va fi instalat pe exteriorul clăd 
evitând traseele de gaze sau electrice, încadrându-se cât mai armonios posibil în arhitectura clădirii. 

Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se va racorda la priza de pământ, comună cu instal; 
de protecţie împotriva electrocutării, utilizându-se conductoare distincte pentru legarea la priza comună. 

Priza de pământ se va realiza din conductori OL-Zn 40x4 mm montaţi la o adâncime de 0,8 m i 
de cota terenului amenajat, iar electrozii prizei de pământ se vor realiza din ţeava din OL-Zn de lungim 
m şi diametru de IVz". 

'fala dtfsup'rataln de protejat h = 5 [m] 

ermite determinarea valorii AL cu formula 

R [p = y !5 • (40 - 5) + 60 • (40 + 60) = 36,5 [m] 
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Toate componentele metalice aflate pe acoperiş vor fi racordate la conductorul de coborâre cel r 
apropiat de ele. în cazul unei apropieri (d < 5m) dintre priza paratrăsnetului şi o conductă de \ 
subterană, ele se vor lega împreună cu un descărcător instalat într-o cutie de vizitare cu platbai 
necesară. 

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de legare la pământ în urma măsurătorilor trebuie să 
sub 1 ohm, conform STAS 12604/4/5. 

în cazul în care valoarea prizei de pământ nu satisface cerinţele impuse, priza se poate îmbunată! 
cu ajutorul unor electrozi adăugaţi suplimentar. 

( 

CURENŢI SLABI: INSTALAŢII V O C E - D A T E (TELEFONIE) 

Se va realiza o reţea voce-date structurata care sa corespunda necesitaţilor din intreaga clădire . 
încăperile din clădire sunt prevăzute cu cate un circuit pentru reţeaua de telefonie. Circuitele se monteaz 
in tuburi IPEYjjj^SSş ij\g^m?tf*m tencuiala. 

Circu^^^ocej-.date^^^c^ta din cabluri UTP cu conductoare de cupru cat.5E,4P, 
4x2x0,5mr^imrp^âş.iil tU^^S(protMtie izolant, etans,tip IPEY, cu diametm D=12 mm montat ingropat.Se 
propune caprizejej^^e^^Ji^-oate sa se monteze la inaltimea h=25cm fata de finit in mod general.La locul c 
priza sau ieşire; din tubulatura a/caMwilor se lasa o rezerva de cablu de 20 cm pe care sa fie vizibila si foarte 
clara marcar^^f^dentificai^Caou^le se pozeaza/se trag cu atenţie astfel incat sa nu fie depăşita forţa de 
tensionare p e r a ţ j ^ d e ^ ^ f i ^ ^ K 

INSTALA* : rl5 : =TV(CATV) 

Instalaţiile electrice de curenţi slabi TV (CATV) realizează distribuirea semnalului TV la r :zi 
prevăzute. 
Instalaţia de TV se compune dintr-un amplificator (A), care se propune a se monta în dulapul 
distribuţie şi care amplifică semnalul primit de la furnizorul de semnal TV distribuindu-1 prin splite 
S1/3 la cele 4 receptare TV prin cablurile coaxiale prevăzute. Se propune ca alimentai 
amplificatorului să se realizeze din dulapul DD. 

Amplificatorul TV este de tipul cu două ieşiri. Se va folosi o ieşire iar cea de-a doua va fi de rezervă. 
Spliterele se vor monta în doze pătrate cu dimensiunile 1 OOx 100 mm, iar acestea vor fi accesib 

în cazul în care este nevoie a se interveni asupra spliterelor. 
Se propune ca priza pentru semnal TV să se monteze la înălţimea h=25 cm fata 

de finit sau cât mai aproape de aparatul TV - se va consulta şi beneficiarul cât şi partea de arhitectură. 
La priză se lasă o rezervă de 15 + 20 cm pe care să fie vizibilă şi foarte clară 

marcarea de identificare. 
Cablurile se pozează / se trag cu atenţie astfel încât să nu fie depăşită forţa de tensionare perm 

de producător şi prescrisă în foaia de catalog. 
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MASURI DE PROTECŢIA MUNCII 

- Măsuri comune 

Instalaţiile electrice ce fac obiectul prezentului proiect se vor executa (monta, demonta), modific; 
întreţine repara şi exploata în conformitate cu prevederile din actele normative pentru protecţia mun 
în vigoare. 

Obiectivul proiectat nu se va pune în funcţiune, parţial sau total, nici măcar pe timp limitat fără 
asigurarea tuturor măsurilor de tehnica şi igiena muncii şi numai după obţinerea autorizaţiei de 
funcţionare. 

De asemenea se va asigura instructajul personalului de execuţie şi de exploatare pentru a 
preîntâmpina accidente sau îmbolnăviri, făcându-se verificările necesare. 

Beneficiarul va asigura personalul de exploatare, toate echipamentele şi mijloacele de protecţie a 
muncii prevăzute în normativele în vigoare. •• 

- Măsuri speciale ^ ^ ^ = = 5 5 5 « w 

Beneficiarul şi con^ae top^^f^^cn^ i ^strucţiuni proprii, speciale şi specifice tuturor locurik 
de muncă ce se considjpră dfau ca^^^^fcoseb^t, sau pentru care normele existente nu dau prescripţ 
suficiente, care să coiMucă la ^ecru^ăteaTrivesllţiei şi a personalului. 

MĂSURI DE P R E V E N I M INCENDţF 
Soluţiile prevăzute în proiecl suj]! ^gra f̂â'te succint in cele de mai jos şi anume 

1. Adaptarea instalaţiilor electrice la gradul de rezistenţă la foc a elementelor de construcţie. 
2. Oprire în condiţii de siguranţă, a funcţionării instalaţiilor electrice funcţionale şi tehnologice 

cazul întreruperii alimentării cu energie electrică. 
3. Dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu. 
Personalul de intervenţie va fi dotat cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii împotr 

degajărilor de noxe (monoxid şi bioxid de carbon, vapori de acid sulfuric ce se degajă la arde 
policlorurii de vinii PVC). 

Mijloacele de primă necesitate la intervenţie în caz de incendiu vor fi amplasate în locuri vizibile, uş 
accesibile şi în permanentă stare de utilizare. 

NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI 
La execuţia, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiei se vor respecta: 

Normativul 17 - 2011 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori până la 
l.OOOVc.a. şi 1500Vc.c; 

1. STAS 12604 /4 - privind protecţia prin legare la pământ; 
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2. STAS 12604/5 - privind protecţia prin legare la nul; 
3. Norme generale de protecţia muncii - 1996; 
4. Normativ NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si execuţia reţelelor de cabl 
electrice. 

Toate lucrările de montaj, punere în funcţiune, verificare şi întreţinere se vor executa de personal 
calificat şi autorizat. 

Normativ C300 - 94- de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor 
construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora. 

Se vor respecta: Normele de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea fo^al 
PI 18 /2000, şi O.G. 60/1997 privind aprobarea Normelor generale de protecţie împotriva incendiiloi 
proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor. 

MENŢIUNI S P E C I A L E 
Lucrările de i m ^ ^ ^ ^ e c t r i c e vor fi executate numai de firme specializate, având agrement 

necesare în cadml^^@mel^ / ţ k ţd i t a t e ISO 9002. Personalul de execuţie va trebui să aibă califica 
necesară atestara ^ ^ ^ i Ţ i e t u L d i f electrician emis de A.N.R.E. cu gradul adecvat puterii şi tensii 
aferente instalMiilor^g^^Ms\biec«iivului. 

E c h i p ™ ^ n ^ P ^ ^ i i ^ | 3 i M e a l circuit vor fi însoţite în mod obligatoriu de certificatul per 
atestarea calita^^ru^orm'^andp-d^OT sau /şi normelor de produs. 

ORICE * iWliifytitâ'r • "SA L<• ELEMENT DE CIRCUIT (NEOMOLOGAT ŞI/S. 
NEATESTAT C I U T A T ^ ^ u E ORGANELE ABILITATE PRECUM ŞI ORICE MODIFICA 
EFECTUATA ÎN LUCRARE, DAR NEATESTATĂ DE CĂTRE PROIECTANT, CADE EXCLUS T V 

SARCINA CELUI CARE O EXECUTĂ, PROIECTANTUL FIIND EXONERAT INTEGRAI. . 
ORICE RĂSPUNDERE. 

ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR ESENŢIALE DE C A L I T A T E 
Toate instalaţiile electrice aferente construcţiei se vor proiecta în conformitate cu legislaţia 

vigoare asigurându-se performanţele tehnice prin care sunt realizate cerinţele esenţiale de calitate di 
cum urmează: 

A.Rezistenţa şi stabilitate 

Conceperea instalaţiilor electrice corespunzător cerinţelor de rezistenţă. 
Conceperea instalaţiilor electrice pentru asigurarea rezistenţei la acţiunea agenţilor externi. 
Conceperea instalaţiilor electrice pentru asigurarea condiţiei de a nu se distruge sau deforma. 
Rezistenţa mecanică a instalaţiilor electrice la şocuri şi manevre de acţionare. 
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B. Siguranţa în exploatare 

Are în vedere: 
Securitatea utilizatorilor prin asigurarea iluminatului artificial normal adecvat, conform norme 

în vigoare şi prin măsuri de protecţie împotriva: 
- electrocutării prin atingere (directă sau indirectă) prin racordare la nulul de protecţie şi apoi 

priza de pământ; 
- contactului cu elemente ce ar putea fi puse accidental sub tensiune, prin prevederea (atâl 

întrerupătoarele de la tabloul electric cât şi la unele circuite) de protecţii împotriva curenţilor reziduali 
defect; 

- accidentelor de natură mecanică (tăieri, loviri, etc); 

Securitatea intrisecă a instalaţiei prin asigurarea: 

- protecţiei împotriva regimului anormal (suprasarcină, scurt circuit, defecte de izolare, etc.) 
elementele componente; 

- protecţia împotriva incendiilor (conform punctului C); 
- asigurarea rezistenţei şi stabilităţii (conform punctului A). 

C. Siguranţa la foc J^^^^^^^S. 

Clădirea va fi protejată înjpg|riVa^u^^^^rnWl incendiu provocat de instalaţiile electrice p 
asigurarea: / \ \ 

- protecţiei la scurtcircuitaşi sm^a^Ln^y^pe fietjare circuit şi la-întrerupătorul general al tabloi 
de distribuţie; \% V * J \J 

- iluminării căilor de e v a c i ^ ^ - ' ^ \ » ^ t ^ ^ < G / J 
- utilizării de materiale incor^^ t i^ l^a^f^^xombus t ib i le ; 
- amplasării elementelor i n s t a l a ţ r e W a i ^ e i n zone ferite de pericol de foc; 
- opririi în condiţii de siguranţă, a funcţionării instalaţiilor electrice în cazul întreruperii aliment 

cu energie electrică. 

D. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului 

în funcţionare normală, materialele şi echipamentele prevăzute nu degajă noxe şi/sau substanţe i 
mirositoare. 

Instalaţia de iluminat artificial, asigură necesarul normal precum şi gradul de uniformitate. 

E . Protecţia termică, hidrofugă şi economia de energie 

Se realizează prin: 
-asigurarea continuităţii funcţionării sistemelor, 
-contorizarea consumului de energie; 
-asigurarea etanşeităţii şi protecţiei echipamentelor electrice împotriva coroziunii. 
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F. Protecţia împotriva zgomotului 

Se realizează prin: 
-amplasarea echipamentelor şi instalaţiilor electrice astfel încât să se limiteze zgomotul transmis 

afara acestora; 
-alegerea aparatelor şi echipametelor electrice este astfel făcută încât să se reducă nivelul 

zgomot la utilizare. 

// ''Se^Qefllj'Z'ftfaa' -tf>Wi dimensionarea circuitelor, a echipamentelor si a utilajelor a 
nijwatţvel.qr.uj/^ig^repruyind secţiunea conductoarelor, puterea nominala a echipamentelor si utilaje. 

tenabila a resurselor naturale 

ine. Rbs%fe! 

( 
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S I M T E X - O C 
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CAIET DE SARCINI 

INSTALAŢII E L E C T R I C E 

GENERALITĂŢI 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice şi tehnologice ce trebuiesc respectate 1 

instalaţii electrice de către constructor dacă până la atacarea lucrărilor beneficiarul (investitorul) nu 

asigurat: —• 

2.1. Instalaţii electrice pentru: 

A. Curenţi tari: 

- instalaţii electrice interioare pentru iluminat normal si prize ; 

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXECUŢIEI S E VA CONSULTA ÎN MOD OBLIGATORIU PROIECTANTUL îl 

V E D E R E A ASIGURĂRII ULTIMELOR CORELĂRI A L E PROIECTULUI CU SITUAŢIA DE PE T E R E N . 

Beneficiarul va confirma ultimele cerinţe în echiparea cu instalaţii funcţionale urmând c 

proiectantul să ateste aceste solicitări, dacă răspund normelor tehnice în vigoare. 
2.2. Circuitele se vor executa: 

a. cu tuburi de protecţie (şi conductori): 

- montate îngropat în pereţi cărămidă, tubul fiind tip IPEY; 

Conductorii - de lucru sunt din cupru, iar cel de protecţie din cupru- vor fi introduşi în acelaşi tub pentr 

un singur tip de circuit. 

Secţiuni minime: 1,5 mm 2 (Cu) pentru iluminat şi de 2,5 m m 2 (Cu) pentru prize. 

b. cu cabluri montate: 

execuţia obiectivului şi se va citi împreună cu anexa: A. "Condiţiile tehnice şi tehnologice ş 

verificări". 

In conformitate cu normativul NP-I7 - 2011 este interzisă începerea execuţiei lucrărilor d 

3.1.1. şi 3.1.3.) 

analizate: 

1. 
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- îngropat, cabluri CYAbY, CYY-F; 

- aparent, cabluri CYY-F. 

Rezistenţa la foc va fi de minim 1 oră pentru toate traseele. 

Aparatele de conectare având gradul de protecţie adecvat mediului din spaţiul alocat vor fi de tipul: 

- întrerupătoare şi comutatoare manuale - înălţime de montaj 1,2 m; 

- prize normale cu contact de protecţie - cu înălţimea de montaj: 0,3+2,0 m de la pardoseala finită; 

- prize etanşe cu contact de protecţie - cu înălţimea de montaj: 0,5+1,2 m de la pardoseala finită; 

Gradul minim de protecţie ce trebuie asigurat la montaj va fi de minim: 

• IP211 - pentru montare îngropată în pereţii încăperilor din mediu normal; 

• IP554 - pentru montare aparentă. 

2.3. Condiţiile de execuţie a lucrărilor: 

Amplasarea instalaţiilor electrice se va realiza astfel ca să se: 

- evite amplasarea în zone în care integritatea lor şi a utilizatorilor ar putea fi periclitate (datorat 

şocurilor mecanice, pericolului de incendiu, electrocutare etc) ; 

- asigure un acces uşor la instalaţia electrică (pentru verificări, reparaţii, intervenţii în caz de incendi 

etc) . 

a) Instalaţii electrice montate în spaţii închise: 

- Nu se admite amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte purtătoare de fluide sau utilaje pe care a 

putea să apară condens (cu excepţia celor în execuţie închisă - grad minim de protecţie IP44) realizate di 

materiale rezistente la condiţiile respective. 

Se vor evita traseele comune cu acelea ale altor instalaţii şi / sau utilaje care ar putea să le periclitez* 

funcţionarea. 

Distanţele minime între elementele instalaţiei electrice şi elementele altor instalaţii sau elementele d 

construcţie sunt cele indicate în capitolul 3.3. - tabelul 3.1. - Normativ NP-17-2011. în cazurile în care nu se pc 

respecta aceste distanţe, pe porţiunile traseele respective se vor prevedea elemente de protecţie. 

- Legăturile electrice ale conductoarelor (între ele, la aparate, aparate de iluminat etc sau element 

metalice) se execută prin metode şi mijloace care să asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenţă d< 

trecere minimă, sigure în timp şi uşor de verificat; pentru conductoarele izolate îmbinările sau derivaţiile se fa 

numai cu accesorii special prevăzute în acest scop (doze). 

Se interzice: 

- executarea de legături în interiorul golurilor din elementele de construcţii sau al trecerilor prin element 

de construcţii. 

- supunerea legăturilor electrice la tracţiune. 

Legăturile între conductoarele de cupru se fac prin răsucire şi matisare, prin cleme speciale sau pri 

presare cu scule şi accesorii corespunzătoare. 

La conductorii din aluminiu se realizează numai cu cleme sau papuci. 

Pentru răsucire şi/sau matisare conductorii vor avea minimum 10 spire pe o lungime a legăturii (egală c 

de 10 ori diametrul conductorului) dar cel puţin 2 centimetri şi se vor cositori. 

Legăturile la clemele aparatelor, echipamentelor, tablourilor, se fac prin strângere mecanică cu şurubu 

(pentru secţiuni mai mici de 10 mm 2 , sau papuci). 

Legăturile conductorilor de protecţie se execută în condiţiile prevăzute de STAS 12604/4,5. 

Legăturile dintre elementele componente ale instalaţiei de legare la pământ (legarea carcaselor metalic 

aferente tablourilor electrice la centura interioară de legare la pământ) se execută de preferinţă prin sudare. 
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Dozele vor asigura: 

- protecţia legăturilor electrice (împotriva pătrunderii umezelii şi a prafului din mediul înconjurător); 

- continuitatea perfectă a conductoarelor electrice; 

- nivelul de izolaţie corespunzător; 

Nu se admit doze comune. 

- Aparatele de conectare folosite din circuitele electrice vor avea un curent nominal de minimum 10Aş 

se vor monta pe conductorul de fază. 

Prizele se vor monta fată de pardoseală la o înălţime de 0,3 m. 

Aparatele de comandă a conectării/deconectării instalaţiilor de forţă, se vor monta astfel încât s 

întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului şi eventual nulul de lucru în funcţie de schema d 

protecţie adoptată. 

-întrerupătoare automate se folosesc numai ca element de protecţie la scurtcircuit şi în execuţie închise 

nu se vor folosi pentru conectări-deconectări. 

Conductorul de fază se leagă la contactul central al soclului; aparatajul pentru protecţia la scurtcircuit s 

va monta în tablourile de distribuţie respective. 

- Aparatele electrice pentru iluminat (de orice tip) se vor alimenta între fază şi nul. 

Aparatele de iluminat pentru condiţii normale (cu carcasa metalică) şi prizele cu contact de protecţi 

(220Vc.a.), se vor conecta la conductorul nul de protecţie, iar acesta la rândul său se va racorda la borna de ni 

de protecţie a tabloului electric aferent. 

Aparatele de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare numai prin cleme de legătură. Se interzic 

montarea aparatelor de iluminat pe materiale combustibile, dacă nu sunt agrementate pentru aceasta. 

Se interzice suspendarea aparatelor de iluminat direct, prin conductoarele de alimentare. 

Dispozitivele pentru suspendare aparatelor se vor alege astfel încât să suporte, fără a suferi modificări, 

greutate egală cu 5 ori greutatea aparatelor de iluminat. 

Secţiuni minime: 1,5 mm 2 pentru iluminat şi 2,5 mm 2 pentru prize. 

2.4. Aparatajul electric pentru conectare /deconectare va fi: 

- manual: - la spaţiile (încăperile) deservite; 

- automat pentru protecţie la: - scurtcircuit; 

2.5. Aparatele de iluminat 

Aparatele de iluminat vor fi fluorescente tip FIRA neetanşe (2x36 W, 4x18 W), etanşe (protejate la praf ş 

umezeală) FIPA/FIPAD (1x18 W, 2x18 W, 2x36 W) având gradul de protecţie IP 65. Pentru iluminatul exterior s 

vor utiliza aparate de iluminat cu vapori de sodiu (125W/220Vc.a.) iar grupurile sanitare vor fi prevăzute c 

aparate de iluminat cu tuburi fluorescente etanşe. 

2.6. Tablouri electrice: 

Se va folosi tabloul electric existent care va devein tablou electric general din care vor fi alimentate 

tablouri electrice de distribuţie la nivelul cazarmei si 1 tablou la garaj. Iluminatul de siguranţa este prevăzut cu u 

tablou special, separate. 

2.7. Instalaţie electrică de protecţie interioară va fi racordată la o priză de pământ comună avân 

rezistenţa de dispersie sub 1 (unu) ohm (Rd <1 ohm). 

2.8. Menţiuni speciale 

• Lucrările de instalaţii electrice de curenţi tari vor putea fi executate numai de firme specializat 

având agrementele necesare în cadrul sistemelor de calitate ISO 9002; 



Personalul de execuţie pentru instalaţiile electrice va trebui să aibă calificarea necesară atestat 

prin legitimaţia de electrician autorizat emisa de A.N.R.E. cu gradul adecvat puterii şi tensiunii aferent 

instalaţiilor electrice ale obiectivului. Verificarea modului de execuţie a instalaţiilor, se vor efectua nume 

de firme atestate. 

• Echipamentele şi elementele de circuit vor fi însoţite în mod obligatoriu de certificatul pentru atestare 

calităţii conform standardelor sau/şi normelor de produs. 

Agrementele tehnice (MLPAT-MCTC) pentru produse noi şi/sau cele din import vor însoţi furnitura şi vor 

ataşate la cartea tehnică a construcţiei. 

. ORICE ECHIPAMENT SAU ELEMENT DE CIRCUIT NEOMOLOGAT ŞI/SAU NEATESTA 

CALITATIV DE ORGANELE ABILITATE PRECUM Şl ORICE MODIFICARE EFECTUATĂ ÎN 

LUCRARE DAR NEATESTATĂ DE CĂTRE PROIECTANT, CADE EXCLUSIV ÎN SARCINA CELL 

CARE O EXECUTĂ, PROIECTANTUL FIIND EXONERAT INTEGRAL DE ORICE RĂSPUNDERE, 

o Punerea în funcţiune se va face numai după controlul execuţiei instalaţiilor electrice de cătr 

unităţi autorizate. 

( 

ANEXA A - CAIET DE SARCINI 

INSTALAŢII E L E C T R I C E 

CAPITOLUL - CONDIŢII TEHNICE, TEHNOLOGICE Şl VERIFICĂRI 

1. DOMENIUL Şl CONDIŢIILE DE UTILIZARE: 

Prezentul capitol cuprinde condiţiile tehnice şi tehnologice ce vor fi îndeplinite la realizarea şi punerea î 

funcţiune a instalaţiilor electrice aferente obiectivului din cadrul proiectului în vederea utilizării acestora pe toat 

durata lor normată de utilizare (30 ani). 

Caietul a fost întocmit în baza reglementărilor în vigoare menţionate la cap. 6. 

în conformitate cu normativului 17 - 2011 este interzisă începerea execuţiei lucrărilor de instalaţii electric 

de către constructor dacă până la atacarea lucrărilor beneficiarul (investitorul) nu a asigurat: 

- verificarea proiectului de verificatori de proiecte atestaţi, conform Legii nr. 10/1995 (art. 3.1.1. § 

3.1.3.) 

2. CONDIŢIIILE TEHNICE: 

2.1. Cerinţe de calitate pentru componentele lucrării: 

Alegerea materialelor şi aparatelor aferente instalaţiilor electrice s-a făcut pe baza: 

- cerinţelor esenţiale de calitate; 

- posibilităţilor actuale de aprovizionare de pe piaţa internă a unor materiale având calităţi şi performanţ 

optime; 

Materialele şi echipamentele noi utilizate în instalaţii vor fi omologate înainte de punerea în operă sau vc 

avea agrementul tehnic (conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii) şi au fost alese în funcţie de: 

a) - parametrii de funcţionare: 

- tensiune: tensiunile nominale vor corespunde tensiunii maxime din instalaţia sau sectorul respectiv; 

- curent: alegerea s-a făcut în funcţie de natura curentului (alternativ) şi de valoarea maximă admisibilă 

intensităţii acestuia care ar putea apărea în regim anormal de funcţionare; 

- alte caracteristici: puterea, factorul de putere etc, vor fi în conformitate cu indicaţiile producătorilor; 

b) - categoria în care se încadrează încăperea respectivă din punct de vedere al: 
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- mediului - conform capitol 2 din Normativul NP-17-2011; 

- pericolului de incendiu - conform normelor tehnice P118 -98; 

- pericolului de electrocutare - conform STAS 12604; 12604/3,4 - 89;90; 

c) - destinaţia construcţiei şi condiţiile specifice de utilizare şi montare - conform Normativelor 1.7-201' 

GP052-2000; I20-2000; 17/2-2001; 

d) - caracterul specific al instalaţiei electrice - conform cap. 5.1.; 5.2.; 5.3. şi 5.4. din Normativul 17-2011; 

La instalare se vor respecta condiţiile din normele (de mai sus) pentru: 

- conductori, tuburile de protecţie şi a cablurile electrice se vor respecta Normativ 17-2011, PE 107/9 

(cap. 2) şi I.7 (cap.4); 

- conductoarele aferente instalaţiei de legare la pământ conf. Normativ 1.7-2011 

Echipamentele alese nu vor provoca efecte dăunătoare asupra altor echipamente electrice. 

în toate încăperile, cu excepţia celor din categoria EE-BA4 vor fi utilizate materiale, aparate şi receptoar 

electrice în execuţie cel puţin protejată cu gradul de protecţie adecvat încăperii, dar nu mai puţin de IP20 

urmând să corespundă condiţiilor tehnice specifice de calitate din normele sau standardele de produs; 

Elemente de susţinere (console, bride, cleme etc.) vor fi incombustibile (Co-CA1), practic neinflamabil 

(C1 =CA2a) sau greu combustibile (C2 = CA2b). 

Materialele folosite pentru elementele de susţinere (console, bride, cleme) vor fi incombustibile (clasa Cc 

CA1) sau puţin combustibile. 

Materialele şi aparatele folosite trebuie să corespundă condiţiilor tehnice specifice de calitate, di 

standardele de produs. 

Se vor utiliza: 

- conductori şi cabluri electrici; 

- tuburi de protecţie; 

- aparate de comutaţie pentru instalaţii electrice; 

Dispozitivele pentru suspendare aparatelor se vor alege astfel încât să suporte, fără a suferi modificări, 

greutate egală cu 5 ori greutatea aparatelor de iluminat. 

Carcasele tablourilor electrice şi elementele lor de susţinere se protejează împotriva coroziunii ţ 

se vor racorda în mod obligatoriu la priza de pământ. 

Se interzice utilizarea în tablouri a conectorilor din materiale combustibile. 

- Instalaţiile de legare la pământ: 

Conexiunile electrice (între elementele conductoare) se execută prin sudare, lipitură tare, presare î 

manşoane şi/sau alte metode similare. Se admite şi executarea conexiunilor electrice prin şuruburi, nituri, c 

condiţia luării de măsuri împotriva autodesfacerii lor şi numai dacă prin acestea se poate asigura menţinerea î 

timp a calităţii electrice, mecanice şi de rezistenţă la coroziune. 

Toate conductele de instalaţii se vor racorda galvanic prin prize speciale şi conductor din cupru flexibil I 

priza de pământ. 

2.2. Condiţii de transport, depozitare şi manipulare: 

Transportul şi depozitarea materialelor se vor efectua în condiţiile asigurării integrităţii acestora luându-s 

măsuri pentru a nu se deteriora şi a nu pătrunde apa în ambalaje. 

Toate materialele şi echipamentele livrate beneficiarului vor fi însoţite de certificatele de atestare 

calităţii, emise de furnizorii acestora şi se vor depozita în magazii. 

3. CONDIŢII TEHNOLOGICE 

3.1. Tuburi şi accesorii: 
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a) Consumurile specifice de materiale cuprind toate materialele necesare executării unei unităţi d 

lucrare, inclusiv pierderile tehnologice: 

- piesele de legătură sunt incluse în preţul ţevii. 

Se vor prevedea materiale auxiliare de montaj. 

b) Consumurile specifice de manoperă asigură etapele: 

- trasarea instalaţiilor; 

- dăltuirea şanţurilor şi executarea mecanizată a străpungerilor; 

- montarea tuburilor şi ţevilor pe dibluri sau console (aparent); 

- executarea şi rectificarea filetelor şi/sau a îmbinărilor între tuburi şi/sau ţevi; 

- îndoirea tuburilor şi/sau ţevilor. 

c) Condiţii de măsurare a lucrărilor: metri pe lungimea traseului, incluzând şi dozele (in lungime 

măsurată). 

d) Verificări privind integritatea fizică. 

3.2. Conductori electrici şi accesorii: 

a) Consumurile specifice de materiale: cuprind toate materialele necesare executării unei unităţi d 

lucrare, inclusiv pierderile tehnologice. 

b) Consumurile specifice de manoperă asigură etapele: 

- verificarea vizuală a integrităţii materialului la conductori şi izolaţiei, precum şi la accesorii; 

- introducerea conductelor în tuburi şi/sau ţevi gata montate; 

- executarea legăturilor atât în doze, respectiv la aparate sau tablouri. 

c) Condiţii de măsurare a lucrărilor, la metru de conductă instalată, (inclusiv dozele), la care se adaug 

capetele de conductă rămase libere, neprotejate, pentru executarea legăturilor la tablouri şi/sau aparate. 

d) Verificări efectuate la continuitatea izolaţiei. 

3.3. Cabluri electrice şi accesorii: 

a) Consumurile specifice de materiale cuprind toate materialele necesare executării unei unităţi d 

lucrare, inclusiv pierderile tehnologice. 

b) Consumurile specifice de manoperă asigură etapele pentru: 

- Cabluri montate pe console sau trase prin ţevi de protecţie: 

- pregătirea cablurilor sau a conductelor; 

- montarea suporţilor (console, dibluri); 

- montarea papucilor şi lipirea lor precum şi izolarea (cu bandă izolatoare); 

- etichetarea; 

c) Condiţii de măsurare a lucrărilor: 

- la metru pe traseu efectiv, peste piesele de înnădire sau derivaţie şi peste capetele terminale. 

d) Verificări se efectuează la: 

- realizarea legăturilor; 

- continuitatea; 

- rezistenţa de izolaţie. 

3.4. Aparate electrice şi accesorii: 

a) Consumurile specifice cuprind toate materialele necesare executării lucrării, inclusiv prevederii 

tehnologice. 

b) Consumurile specifice de manoperă asigură etapele: 

-verificarea vizuală a aparatului ce urmează a se monta, precum şi verificarea caracteristicilor tehnic 
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conform documentaţiei; 

- pregătirea pentru montaj a aparatelor; 

- montarea aparatelor în doze, pe dibluri sau pe console existente; 

- executarea legăturilor în aparate; 

c) Condiţii de măsurare: - la număr de bucăţi. 

d) Verificări: 

3.5. Aparatele electrice de iluminat şi accesorii: 

a) Consumurile specifice de materiale cuprind, toate materialele necesare montajului; inclusiv prevederii 

tehnologice: 

b) Consumurile specifice de manoperă asigură etapele: 

- pregătirea pentru montaj a corpurilor de iluminat şi/sau a accesoriilor; 

- executarea legăturilor electrice şi marcarea lor; 

- reasamblarea şi montarea corpurilor de iluminat pe elementele de fixare (dibluri, console etc) . 

c) Condiţii de măsurare: în unitatea de măsură indicată în lista de cantităţi. 

d) Verificări:- circuitele de iluminat şi a corpurile de iluminat. 

3.6. Tablouri electrice: 

a) Consumurile specifice de materiale:- cuprind toate materialele necesare montajului tabloului gat 

confecţionat, inclusiv pierderile tehnologice. 

b) Consumurile specifice de manoperă asigură operaţiile necesare montării şi anume: 

- verificarea vizuală şi după schemele de distribuţie a echipării tablourilor; 

- identificarea elementelor componente; 

- montarea elementelor de susţinere (dibluri, console); 

- racordarea circuitelor electrice la şirul de cleme, respectiv la elementele componente ale tabloului. 

c) Condiţii de măsurare a lucrărilor:- în unitatea de măsură de la fiecare normă; 

d) Verificări: - elementele componente (siguranţe, întrerupătoare, contactoarele, releele unitare de orie 

tip, cleme etc.) şi de ansamblu. 

4. PROBE, TESTE, VERIFICĂRI, RECEPŢIE: 

4.1. Probe, teste, verificări, recepţie: 

Sunt menţionate verificările utile în cursul execuţiei şi înainte de punere în funcţiune a unei instalaţ 

electrice, verificări ce se execută de către executant în conformitate cu -17-2011, C56-85, GP052/200; P1K 

NSSMUEE 111 ed 2002 şi CEI 60636-6-6I. 

4.1.1. LUCRĂRILE DE MONTARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE SE VOR REALIZA DE CĂTRI 

PERSOANE AUTORIZATE CORESPUNZĂTOR CATEGORIEI care vor controla vizual dacă lucrările constructiv 

executate necesare instalaţiei corespund prevederilor din proiect şi prescripţiilor tehnice în vigoare. 

a) - la traseele alese dacă: 

- lungimea traseului este cea mai scurtă posibilă şi conformă proiectului; 

- sunt respectate distantele minime admise (până la conductele altor instalaţii) şi/sau până la elementel 

de construcţie; 

- sunt evitate locurile în care ar putea fi periclitate instalaţia pe durata exploatării (lovituri mecanice 

umezeală, temperaturi ridicate, agenţi corozivi, e tc) . 

b) - la traversările prin elementele de construcţie: dacă amplasarea şi modul de execuţie respect 

prescripţiile tehnice în vigoare; 

c) - la lăcaşurile marcate/executate pentru doze, aparate etc : dacă locul a fost ales corespunzăte 
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proiectului şi dacă au fost respectate distanţele faţă de elementele metalice legate la pământ şi înălţimile faţă d 

suprafaţa finită a pardoselii, prevăzute în prescripţiile tehnice în vigoare; 

d) - la poziţiile alese şi trasate în vederea montării pe console pentru aparate şi pentru tabloul electric 

dacă amplasamentul corespunde prevederilor proiectului şi dacă sunt evitate locurile care prezintă pericol pentr 

instalaţie, precum şi distantele faţă de elementele metalice legate la pământ. 

4.1.2. Toate aparatele, echipamentele şi utilajele (aparate de iluminat, aparatele de conectare, protecţie 

etc. se vor verifica după transport pentru a corespunde caracteristicilor (prevăzute în proiect) şi a călită 

funcţionale garantată de fabrica furnizoare (prin certificat de calitate). 

EXECUTANTUL NU POATE FACE ÎNLOCUIRI DE MATERIALE FĂRĂ AVIZUL PROIECTANTULUI. 

Verificarea materialelor se va face: 

- scriptic: confruntarea datelor şi a caracteristicilor de calitate şi dimensionale (menţionate în certificate d> 

calitate, buletine de omologare, etichete, ce însoţesc aparatele) cu acelea prevăzute în proiect; 

- prin sondaj: la minim 1 % din tipodimensiunile de materiale şi constă în măsurarea dimensiunile 

(secţiuni, diametre, lungimi). 

Materialele, aparatele şi/sau echipamentele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sa 

prezintă defecte de calitate (izolaţii rupte, carcase sparte etc.) vor fi respinse. 

4.1.3. înainte de montare, la conductori şi la cabluri, se va verifica continuitatea electrică (pe flecar 

colac în parte). 

4.2. Verificări de efectuat pe faze de lucrări: 

4.2.1. - vizual: respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor, în vedere 

uşoarei identificări (prin etichete, culori), marcare ce trebuie să fie în conformitate cu prescripţiile tehnice î 

vigoare. 

4.2.2. - vizual: prin sondaj (la cel puţin 15% din numărul total) legăturile electrice ale conductele 

instalaţiilor electrice, dacă au fost executate conform prescripţiilor tehnice în vigoare. 

4.2.3. Se va măsura rezistenţa de izolaţie între conducte şi pământ. 

4.2.4. Instalaţia de protecţie prin legarea la pământ sau la nul se va verifica pe măsura executăr 

instalaţiei, după montarea receptoarelor, astfel: 

- se montează conductorul principal de protecţie şi se verifică continuitatea lui electrică; 

- se montează piesa de separaţie între conductorul de protecţie şi priza de pământ şi se v c 

continuitatea lui electrică; 

- se leagă la conductorul principal de protecţie elementele metalice ale instalaţiei electrice, conforr 

proiectului şi se verifică continuitatea electrică a fiecărei legături; 

4.3. Verificări de efectuat la recepţia preliminară 

4.3.1. Existenţa elementelor de protecţie împotriva supracurenţilor şi echiparea, respectiv reglarea 

corectă a dispozitivelor de protecţie (siguranţe calibrate, curenţii de reglaj ai releelor termice etc) . 

4.3.2. Funcţionarea corectă a instalaţiei electrice: 

înainte de punerea în funcţiune a unui consumator se vor efectua următoarele operaţiuni de verificare: 

a) cu alimentarea electrică întreruptă se va verifica: 

- aparatura de întrerupere a alimentării cu energie electrică; 

- existenţa elementelor neizolate (sub tensiune) în interiorul tabloului; 

- fixarea sigură a legăturilor electrice la bare şi a conductelor electrice; 

- valoarea corectă a protecţiei la scurtcircuit; 

- reglarea corectă a protecţiei la suprasarcină în funcţie de curentul indicat pe eticheta receptorilor; 
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- rezultatele satisfăcătoare ale izolaţiei; 

- reglajul corect al releelor de protecţie (la curenţi de defect). 

b) cu instalaţia sub tensiune se va verifica: 

- dacă tensiunea prescrisă este disponibilă pe toate fazele: 

- dacă circuitul de control asigură succesiunea normală a operaţiilor. 

4.3.3. Funcţionarea corectă a instalaţiilor de iluminat normal (existenţa condensatoarelor şi evitare 

efectului stroboscopic la lămpile fluorescente e tc) . 

4.3.4. Funcţionarea eficientă şi a instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ şi nul. 

5. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE S E FACE NUMAI DUPĂ CONTROLUL EXECUŢIEI INSTALAŢIILOI 

E L E C T R I C E DE CĂTRE UNITĂŢI AUTORIZATE ÎN DOMENIU. 

6. REGLEMENTĂRI PRIVIND CONDIŢIILE TEHNICE, TEHNOLOGICE Şl DE VERIFICARE . 

INSTALAŢIILOR ELECTRICE: 

6.1. Reglementări cu caracter republican: 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

- Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi 

construcţiilor aprobat prin HG 925/95; 

- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţ 

aprobat prin HG 392/94. 

- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat cu HG 273/94 

- Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat cu HG nr. 261/94. 

- Ordonanţă de urgenţă privind energia electrică şi termică aprobată cu HG 63/98. 

- Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat cu HG n 

964/98. 

6.2. Standarde: 

- STAS 3184/3,4-85 

- STAS 3009- 90 

- STAS 6824-86 

- STAS Rl 9321-93 

- STAS 2612-87 
- STAS 3184/3;4-88 

- Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 

V c a . Condiţii generale de calitate; 

- Lămpi electrice cu incandescentă de format normal. 

Tensiuni şi puteri nominale; 

- Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. 

Condiţii tehnice de calitate. 

- Prefabricate electrice de joasă tensiune. 

- Protecţia împotriva electrocutării, limite admise; 

- Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V.c.a. : 

STAS EN 60598-1,2-94;98 

SR CEI 600509(826)+AI-1995 

SR CEI 60189 1 7/93 99 

SR CEI 60227/ 11 ;7 

- SR EN 60529-95 

250 V şi până la 25 A. Condiţii tehnice generale de calitate; 

- Corpuri de iluminat. Prescripţii generale şi speciale. 

- Vocabular electrotehnic internaţional. 

Instalaţii electrice în construcţii. 

- Cabluri şi conducte pentru joasă frecvenţă izolate în PVC ; 

manta de PVC; 

- Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinii de tensiun 

nominală până la 450/750 V, inclusiv; 

- Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP). 
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SR CEI 60255-3; 71 9; 11 U15; 

SR CEI 60757-93 

SR CEI 60898+AI-95 

SR CEI 60947-2;3;4; 

STAS 6824-86 

STAS 8114-4-91 

STAS 9436/1-73 

STAS 6990-90 

STAS 551-80 

STAS 11360-89 

STAS 298-80 

STAS 10.955-77 

STAS 6865-89 

STAS 12220/1116 

6.3. Norme tehnice cu 

P118-99 

C300 - 94 

21-23/94199. - Relee electrice. 

- Cod pentru notarea culorilor. 

-întrerupătoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalat 

casnice şi similare 

- Aparataj de joasă tensiune. întrerupătoare, contactoare. 

- Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminat general. 

Condiţii generale de calitate; 

- Aparate (corpuri) de iluminat. Condiţii tehnice generale; 

- Cabluri şi conducte electrice. Clasificare şi simbolizare; 

- Tuburi pentru instalaţii electrice, din PVC neplastifiate; 

- Piese de fixare a tuburilor pentru instalaţiile electrice. 

Bride metalice. Condiţii generale; 

- Tuburi pentru instalaţii electrice. Clasificări tehnologice. 

Condiţii tehnice generale; 

- Cabluri şi indicatoare de securitate. 

-Cabluri electrice. Calculul curentului admisibil în cablu î 

regim permanent. Prescripţii; 

- Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţii electrice fixe. 

- Cabluri şi cordoane cu izolaţie din cauciuc pentru instalaţii mobile 

Condiţii tehnice; 

caracter generalizat: 

- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 

- Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executăr 

lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora. 

6.4. Norme tehnice cu caracter specializat: 

-NP-17-2011 - Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu 

tensiuni până la 1000 V c a . şi 1500 c e 

-GP 052-2000 - Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 C a . ş 0 

V.c.c. 

- NTE 007/08/00 - Normativ privind proiectare şi executarea reţelelor de cabluri electrice 

- PE-116/94 - Normativ de încercare şi măsurător la echipamente şi instala] 

electrice. 

6.5. Norme şi instrucţiuni specifice: * 

1. PE 134/2/96 

2. NP-061-2002 

3. NP-062- 2002 

^metodologia de calcul al curenţilor d 

electrice în tensiunea sub 1 KV. 

e a irjstalaţiilor interioare de iluminat interior 

J ţ^mMv de\pp.piectare/ja/iristalaţiilor de iluminat exterior. 

Ing. ffâsulesc 
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FIŞA 
TEHNICĂ 

PREVECTRON 2 tip S 6.60 Millenium 

1. Raza de protecţie: 

Nivel I (întărit), raza sferei f ictive D=20m 

h ( m ) 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 

Rp(m) 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80 

Nivel II (întărit), raza sferei fictive D=30m 

Mm) 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 
Rp(m) 34 52 69 86 87 87 88 89 89 90 

Nivel III (normal), raza sferei f ictive D=45m 

h ( m ) 2 3 4 5 6 8 10 15 20 45 
Rp(m) 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105 

Nivel IV (normal), raza sferei f ictive D=60m 

Mm) 2 3 6 8 10 20 45 60 

Rp(m) 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120 

2. Caracteristici: 

Denumirea T { s) L(m) Ref Greutate (kg) 

S 6.60 Mi l lenium 60 60 1243 5,60 

- dispozitiv electronic de amorsare 
- funcţ ionare total autonomă pentru toate t ipur i le posibile de lovituri de trăsnet 
- tijă centrală din cupru cromat, cont inuitate electrică permanentă de la vârf la pământ 
- testat în condiţ i i reale de trăsnet 
- funcţ ionare în trei t repte: 

1. STAND-BY 
Dispozitivul de amorsare se încarcă cu ajutorul electrozilor inferior i , 
obţ inând energia necesară din câmpul electric atmosferic (câţiva zeci 
kV/m în t impul fur tuni lor) . Acesta înseamnă că Prevectron este total 
autonom, nu necesită al imentare exterioară cu energie electrică. 

2. CONTROL 

Prevectron reacţionează automat şi instantaneu la orice creştere bruscă al 
câmpului electric-echivalentă cu apariţia liderului descendent. 
Dispozitivul de amorsare electronic controlează precis funcţionarea 
Prevectron , pentru ca acesta să lanseze un lider ascendent numai în 
momentu l cel mai critic, mai bine zis în momentu l imediat 
premergător descărcării principale. 
3. AMORSARE 
Când lovitura de trăsnet este iminentă, descărcând energia acumulată 
în faza stand-by, Prevectron va amorsa anticipat un lider ascendent la 
vârful său, înaintea tu turor vârfuri lor vecine. Astfel Prevectron va fi 
punctul de impact preferenţial al lovituri i de trăsnet din zona 
protejată. 

3. Alte informaţii: 
- producătorul este certif icat conform ISO 9001:2000 (certificat Bureau Veritas nr.1912713) 
- furnizorul este certif icat conform ISO 9001:2008 (certificat DNV nr. 59324-2009) 
- termen de garanţie: 24 luni de la livrare 

Legendă: 

Rp - raza de protecţie 
h- înă l ţ imea 
D - raza sferei fictive 

L - avansul de amorsare 
L(m) = 10 6 T( s) 

Pentru alte înălţimi necuprinse în 
tabel se foloseşte relaţia (h>2m): 

R,, -jh{2D h) L(2D Z) 
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P R O I E C T NR. 82/2015 
PROIECTANT: S.C. SPIRICOM S.R.L. 
BENEFICIAR: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta "Basarab 1" Dambovita 
INVESTIŢIE: Execuţie proiect tehnic si expertiza structural pavilion A-cazarma 

A N T E M A S U R A T O A R E 
INSTALAŢII E L E C T R I C E + P R I Z A PAMANT 

Nr. 
Crt. 

Simbol Denumire articol U.M. Cantitate Obs. 

0 1 2 3 4 5 

1 EA01A TUB DE PROTECŢIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT.<=25MM, MONTAT 
ÎNGROPAT 

m 1500 

2 TUB IZOLANT TIP IPEY D=16 STAS 6990 m 1500 
3 RPCU11A3 EXECUTAREA DE ŞANŢURI CU SECŢIUNE SUB 30CMP IN ZIDĂRIE DE 

BETON SAU PIATRA 
m 1500 

4 RPCU17A2 ASTUPAREA ŞANŢURILOR IN ZIDĂRIE CU MORTAR DE IPSOS VAR SI 
NISIP SÂNTUL AVÂND SECT. DE 6.5-10CMP 

m 1500 

5 EA14A DOZA CENTRALIZATOARE PENTRU CONDUCTORI MONT. IN TUBURILE 
COL. INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTAT ÎNGROPAT 

buc 65 

6 9005152 DOZA CENTRALIZATOARE 15X10CM buc 65 

7 RPCU10B1 STRĂPUNGERI IN ZIDĂRIE CU GROSIMEA 16-20CM SECŢIUNE 50-
300CMP 

buc 40 

8 RPCU20A1 ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GĂURILOR IN ZIDĂRIE buc 40 
9 EC05A CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA ,TRAS PRIN TUB DE 

PROTECŢIE,PENTRU RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE, 
CABLULAVAND SECT. <16MMP 

m 1500 

10 4817811 CABLU CYYF 3X1.5 MMP m 650 
11 4817812 CABLU CYYF 3X2.5 MMP m 650 

CABLU CYYF 5X4 MMP m 100 
CABLU CYYF 5X10 MMP ni 100 

12 EC12A1 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP buc 100 
13 ED01B APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP, COMUTATOR, PRIZA, 

BUTON) <25A, MONT. ÎNGROPAT, INCL...DOZA DE APARAT 
buc 21 

14 ÎNTRERUPĂTOR CUMPĂNA ST, 250V, 10A buc 12 
15 COMUTATOR ST, 250V, 16A buc 9 
16 ED08A1 PRIZA DUBLA CU CP, 250V, 16A buc 36 

17 EE12A CORP DE ILUM.PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT.1 SAU 2 LĂMPI, 
MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC 

buc 58 

18 CORPIL. FL. 4X18W.230V buc 31 
19 CORP IL. FL. 2X18W, 230V buc 11 

20 CORP IL. FL. 2X36W, 230V buc 11 

21 CORP IL. FL. 1X36W, 230V buc 5 

22 APLICA DREAPTA CU GLOB OPAL buc 7 

23 EE10B CORP DE ILUMINAT DE SIGURANŢA, MONOBLOC, CU BATERIIpentru 
luminat de siguranţa ieşiri, hidranti 

buc 3 

24 9005613 CORP ILUM SIG / EVAC, ACUMULATORI, 2X8W buc 3 

25 EF03D1 Tablou electric buc 4 
26 EH01A NCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1KV 

(MĂSURAT LA BUCATA TRONSON) 
buc 150 



Nr. 
Crt. 

Simbol Denumire articol U.M. Cantitate Obs. 

27 EH07A ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE kwh 50 

28 EH08A PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALAŢIE (MĂSURAT LA 
ANSAMBLU INSTALAŢIE) 

buc 1 

PRIZA PAMANT 

29 W2H02B1 
82 

IDENTIFICARE TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN TARE PENTRU 
SONDAJ FARA SĂPĂTURA 

lOOm 0.7 

30 EGOIFI 
82 

TIJA CAPTARE PT. INSTALAŢIE PARATRĂSNET CU PREVECTRON buc 1 

31 EG04A1 
82 

COND. CAPTARE MONT. ACOP. TABLA BANDA OTEL ZINC.25X4 MM m 30 

32 EG07A1 
82 

COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC. 25X4MM.MONT. APARENT PE ZIDURI m 30 

33 EG09B1 
82 

PROT. COND. COBOR. LUNGIME 1,8M. EXEC.CORNIER ARIPI EG buc 2 

34 EG13A 
99 

CUTIE CU ECLISA DE LEGĂTURA PT.CENTURA DE IMPAMANTARE buc 3 

35 7312465 CUTIE CU ECLISA PT.CENTRALA DE IMPAMANTARE TIP CES-1 buc 3 
36 EG14A 

99 
PIESA DE RACORD.A CONDUCTOR.INSTAL.DE PROT.IMPOTRIVA 
TRĂSNETULUI LA DIVERSE PARTI METAL.ALE CONSTR. 

buc 3 

37 800016Z PIESA RACORDARE PT. CONDUCTOR PROTECŢIE ÎMPOTRIVA 
TRĂSNETULUI 

buc 3 

38 W1R06A2 
82 

ELECTROD DIN ŢEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMĂTATE PENTRU 
LEGAREA LA PAMANT IN TEREN TARE 

m 30 

39 EG08B1 
82 

COND.LEG. PAM. INST. PARATRĂSNET PROT. LEG. PAMANT MONT. PAM. 
BANDA OL ZINC.40X4 MM MONT. IN TEREN TARE 

m 70 

40 DG03A1 
82 

DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT 
MONTATE PE BETON 

mp 2 

41 TSA02F1 
82 

SAP. MAN. IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR. IN PAM. 
COEZ. MU. SI F. COEZ. ADINC.<1,5M T. TARE 

mc 40 

42 TSD01C1 
82 

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-
30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE 

mc 40 

43 TSD04D1 
82 

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU 
UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV 

mc 40 

44 RPCS10A1 
82 

REPARAŢII DENIVELĂRI LATROT. DIN ASFALT PE FUND. BETON mp 2 

45 W1P08A 
82 

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALAŢII 
ELECTRICE LA CONSTRUCŢII 

buc 3 

46 H1R04A2 2 
82 

CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA PAMANT kg 2 

47 W1R03A2 2 
82 

CONDUCTOR PRINCIPAL PENTRU LEGAREA LA PAMANT kg 2 

48 TRI1AA01F3 
82 

ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR.GRUPAA-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN 
TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 

t 2,5 

49 TRA01A20 
82 

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR CU 
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. 

t 2,5 

50 TRI1AA08F3 
82 

DESCĂRCAREA MATERIALELOR.GRUPAA-GRELE SI MĂRUNTE PRIN 
TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA.TEREN CATEG.3 

t 2,5 

51 TRB01B13 
82 

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE 
DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M 

t 2,5 

52 W1R12A 
82 

BENTOPRIZA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA INSTALAŢIEI DE LEGARE LA 
PAMINTrGEL 

mc 0,2 

^ , întocmit, 
yg' Ing. Ros^scu George 



P R O I E C T NR. 82/2015 
PROIECTANT: S.C. SPIRICOM S.R.L. 
B E N E F I C I A R : Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta "Basarab 1" Dambovita 
INVESTIŢIE: Execuţie proiect tehnic pavilion D-garaj auto 

A N T E M A S U R A T O A R E 
INSTALAŢII E L E C T R I C E 

Nr. 
Crt. 

Simbol Denumire articol U.M. Cantitate Obs. 

0 1 2 3 4 5 

1 EA01A TUB DE PROTECŢIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT.<=25MM, MONTAT 
ÎNGROPAT 

m 500 

2 TUB IZOLANT TIP IPEY D=16 STAS 6990 m 500 

3 EC05A CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA,TRAS PRIN TUB DE 
PROTECŢIE,PENTRU RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE, 
CABLUL AVÂND SECT. <16MMP 

m 500 

4 4817811 CABLU CYYF 3X1.5 MMP m 200 

5 4817812 CABLU CYYF 3X2.5 MMP m 300 

6 EC12A1 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP buc 50 

7 ED01B APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ.(ÎNTRERUP., COMUTATOR, PRIZA, 
BUTON) <25A, MONT. ÎNGROPAT, INCL...DOZA DE APARAT 

buc 19 

8 ÎNTRERUPĂTOR CUMPĂNA ST, 250V, 10A buc 7 

9 COMUTATOR ST, 250V, 16A buc 10 

10 ÎNTRERUPĂTOR CAP SCARA buc 2 

11 ED08A1 PRIZA DUBLA CU CP, 250V, 16A buc 14 

12 EE12A CORP DE ILUM.PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT.1 SAU 2 LĂMPI, 
MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC 

buc 13 

13 CORP IL. FL. 2X58W, 230V buc 3 

14 CORP IL. FL. 2X36W, 230V buc 10 

15 CORP ILUMINAT DE EXTERIOR ECONOMIC DE 45W buc 4 

16 EF03D1 Tablou electric buc 1 

17 EH01A ÎNCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1KV 
(MĂSURAT LA BUCATATRONSON) 

buc 100 

18 EH07A ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE kwh 50 

19 EH08A PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALAŢIE (MĂSURAT LA 
ANSAMBLU INSTALAŢIE) 

buc 1 
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PROIECTANT: S.C. SPIRICOM S.R.L. 
BENEFICIAR: INSPECTORATUL PENTRU MSITUATII DE URGENTA "BASARAB I " DAMBOVITA 
INVESTIŢIE : EXECUŢIE PROIECT TEHNIC SI EXPERTIZA STRUCTURALA PAVILION A-
CAZARMA 

A N T E M A S U R A T O A R E 
REŢEA D E V O C E - D A T E + T V 

Nr. 
Crt . 

Simbol Denumire articol u. 
M . 

Cant 
itate 

V A L . 
R O N 

0 1 2 3 4 

1 EA01A 99 TUB DE PROTECŢIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 25 MM, MONTAT 
ÎNGROPAT 

m 80 1 

3 6704490 TUB IZOLANT TIP IPEY D=20 STAS 6990 m 80 

4 TCA14G1 81 INSTALAREA CABLURILOR TELECOMUNICAŢII IN CLĂDIRE IN TUB EXISTENT km 0.08 

CABLU UTP, CAT5E m 80 

6 RPCU11A3 82 EXECUTAREA DE ŞANŢURI CU SECŢIUNE SUB 30 CMP IN ZIDĂRIE DE BETON 
SAU PIATRA 

m 80 

7 RPCU17A2 82 ASTUPAREA ŞANŢURILOR IN ZIDĂRIE CU MORTAR DE IPSOS-VAR SI NISIP, 
SÂNTUL AVÂND SECŢIUNEA DE 6.5-10 CMP 

m 80 

8 EF02A 01 TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU, GATA 
ECHIPAT-ASIMILAT RAK DATE 

buc 1 

9 TCB33C1S INSTALARE APARATAJ AUXILIAR{PRIZA DATE} buc 2 

10 5536235 PRIZA SIMPLA CAT 6; RJ45 buc 2 

11 TCB33C1S INSTALARE APARATAJ AUXILIAR[SWITCH 24 PORTURI] buc 1 

12 SWITCH 24 PORTURI buc 1 

13 9000015 PATCH PANEL 24 PORTURI buc 1 
W2J02A1 VERIFICARE CABLURI buc 1 
EA01A 99 TUB DE PROTECŢIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. = 16 MM, MONTAT 

ÎNGROPAT 
m 150 

TUB IZOLANT TIP IPEY D=16 STAS 6990 m 150 

CABLUTV RG6U IU 150 
RPCU11A3 82 EXECUTAREA DE ŞANŢURI CU SECŢIUNE SUB 30 CMP IN ZIDĂRIE DE BETON 

SAU PIATRA 
i n 150 

RPCD17A2 82 ASTUPAREA ŞANŢURILOR IN ZIDĂRIE CU MORTAR DE IPSOS-VAR SI NISIP, 
SÂNTUL AVÂND SECŢIUNEA DE 6.5-10 CMP 

m 150 

INSTALARE APARATAJ AUXILIAR {SPLITER TV} buc 2 

INSTALARE APARATAJ AUXILIAR {AMPLIFICATOR} buc 1 
INSTALARE APARATAJ AUXILIAR{PRIZATV} buc 

I j i ^ ^ i t ^ ^ v 
Ine. Ro&ulesGmGeoMje 

119 / 'Jv 
U SP! ,/lCte5 :3 




