Caiet de sarcini
LUCRĂRI DE IN STALAT DE JLUMINAT DE SECURITATE pentru clădirile din c a m p u s u l
universitar

-

Lot 1 -CorpD

-

Lot 2 - Corp E

-

Lot 3 - Corp F

-

Lot 4 - Cămin nr. 4

Beneficiarul contractului: Universitatea Ştefan cel Marc - Suceava Sursa de Finanţare: V e n itu rile proprii
ale universităţii
Durata solicitată de realizare a lucrării: 20 zile calendaristica pentru loturile 1 st 4 de l a dala semnării
contractului si 25 zile calendaristice pentru loturile 2 si 3 de Ia data semnării contractului.
Garanţie de bună execute: 10% din valoarea fără TVA a contractului
Perioada de garanţie : minim 36 luni de la data semnării procesului Verbal de recepţie la te rm in a re a lucrării
Pentru toate corpurile de iluminat ce vor fi montate : termen de garanţie solicitat m in im 24 luni de la
semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării.
Pentru toate materialele (cabluri, jgheaburi, corpuri de iluminat, etc ) cc vor fî m o n ta te se solicita
prezentarea certificatelor de conformitate. In vederea o f e rtă r ii se vtir lua in co n sid e ra r e cuntitatile de
lucrări din p re z e n tu l caiet dc sarcini.

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 -

Corp D (Sd= 36Slm p)
Corp E (Sd=985Dmp)
CORP F (Sd=2250 mp)
CĂMIN 4 (Sd=5626 mp)

Detalii lu c r ă r i p e n t r u fiecurn corp în par te :
Corp D - lucriîri p r o p u s e
001

RPEF20F1

Demontare corp iluminat de siguranţa existent m ontat aplicat In interior,
corp de iluminat m arcare cai da evacuare

13.000

BUC

002

RPEF2DF1

4,000

BUC

003

RPEF20F1

6.000

BUC

004

RPEF20F1

Demontare corp iluminat dB siguranţa existent m ontat aplicat in Interior,
corp de Iluminat marcare hidrant
Demontare corp Iluminat de siguranţa existent, încastrat in tavan casetat,
cu lămpi fluorescente 4 x 10W
Demontare corp iluminat de siguranţa existent, tip bagheta 2x36W,

34,000

BUC

\

montat aplicat pe tavan

■■

005

EA01C#

Jgheab(canal cablu), material PVC, alb, Ignifugat cu un
compartiment, IP40, cu dimensiunile 2Dx20mm, cu capac, m ontaj
aplicat, inclusiv accesorii

860,000

M

006

EC01D#

Cablu cu conductoare de cupru tip CYYF 2x1,5 mm3, montaj aplicat
in jgheab PVC sl/sau montaj aplicai cu console metalice peste tavanul
casetat(fals)

994,000

M

007

EA16D1

Doza d e derivaţie pentru circuite de iluminat, montata aplicat

68,000

BUC

45,000

BUC

4,000

BUC

1,000

BUC

48,000

BUC

6,000

BUC

2,ooa

BUC

6,000

BUC

000

EE12E#

0D9

EE12E#

D10

EE12E#

011 :r -ÎEE12E#
î.r' ■ . ~ 1
f- t ' • rV
-r**
' ■

Carp de Iluminat de siguranţa pentru evacuare, inscripţionat cu
IEŞIRE, EXIT si/sau sageata stanga sau dreapta, echipat cu la m p a
LED, IP42 {IP65 In exterior), regim permanent, kît em ergenta cu
autonomie 3h, montaj aplicat pe perete si/sau su sp e n d a t d e tava n
Corp de Iluminat de siguranla pentru m arcare hidrant, inscripţionat
cu H s a u H hidrant, echipat cu lampa LED, regim permanent, kit
em ergenta cu autonomie 2h, montai aplicat pe p erete
Corp de iluminat de siguranţa tip evacuare, inscripţionat cu
stingatorde incendiusau fara inscripţionare, echipat cu iampa LED,
regim permanent, kit emergenta cu autonomie 3h, montaj aplicat
pe p erete(d easupra stingatoruiuipana la o distanta de maxim 2m
fata d e acesta}
Cprj^deJlurninaţ de siguranţa împotriva panicii, pentru contin uarea
[u c ru (u ] s (/s a u .c lr c u lIP 2 0 , .echipat cu doua iampf fluorescente
rd e ij,6 l^
kit’emergenta cu autonom ie 2h, p entru
'mDnjajispliifâBp&ialiah •
“* ;
XorjpTdeiîlumlnafedefHjguranta^mpotrivaîpanlcnr-pentruxontlnuarea
Ju cixj 1li isi/s a uicircu] ati &,rT!P B5-, e ch ipat- cu; d □ u asia m p Î.;i1u □ re sg en te
de 36rW (balasfeElecironic), kfcemergentHicuiautanarnie 2h, pentru
montBraplicabpe^avan
Corp de iluminat d e siguranţa împotriva panicii, pentru co ntinuarea
lucruluisi/sau circulaţie, IP20, echipat cu a lampa fluorescenta de
1B W (balast electronic), kit emergenta cu autonomie 2h, pentru
montaj aplicat pe perete
Corp de iluminat de siguranţa impotrîva panicii, pentru con tinuarea
lucruluisi/sau,circulaţie, 1P2D, echipat cu patru-lampl fluorescente
de 10 W (balast electronic), kit em ergenta cu autonom ie 2h, pentru
montai încastrat in tavan casetat
. .

012

•EE12E#

013

EE12E#

D14

EE12E#

015

W2H02A1

Identificare circuite electrice de iluminat existente

30,000

BUC

016

RPEG09A1

Revizie circuite electrice de iluminat existente

30,000

BUC

017

EH01A#

Verificarea instalatiei de iluminat, constând din verificarea
circuitelor d e Iluminat

30,000

BUC

018

EF05A#

Completări in tabloul electric

30,000

BUC

019

W2J03B1

S c o a te re de su b tensiune circuite de iluminat existente

30,000

BUC

020

W2J03B1

R epunere in funcţiune circuite de iluminat existente

30,000

BUC

021

RPCU12D1

Străpungeri in pereţi si piansee

35,000

BUC

□2 2

RPCU19A2

A stupare străpungeri in pereţi si piansee

35,000

BUC

D23

EH01A#

încercarea cablurilor de energie electrica de maxim 1kV

28,000

BUC

024

EH10XB

Verificarea Instalatiel de iluminat, constând din verificarea
corpurilor de iluminat de siguranţa

125,000

BUC

D27

NL1

D em ontare si rem ontare tavan casetat existant p e porţiuni limitate

90,000

ML

D25

YB01

Spor m an o p e ra lucru la inallime

10,00%

Corp E - l u c r ă r i propuse
Dem ontare corp Iluminat de siguranţa existent montat aplicat In
Interior, corp de Iluminat marcare cal de e v ac u a re
D em ontare corp iluminat de siguranla existent m ontat aplicat in
interior, corp de Iluminat marcare hidrant
D em ontare corp Iluminat de siguranţa existent, încastrat in tavan
casetat, cu lămpi fluorescente 4x10W
Dem ontare corp iluminat de siguranţa existent, tip bagheta 2x36W ,
m ontat aplicat pe tavan
Dem ontare corp iluminat de siguranţa existent,cu lămpi flu o re sc e n te
com pacte, montat încastrat In tavan
Dem ontare corp iluminat de siguranţa existent, tip b agheta 2x1 BW,
montat aplicat pe tavan

001

RPEF20F1

002

RPEF20F1

□0 3

RPEF20F1

004

RPEF20F1

005

RPEF20F1

006

RPEF2DF1

007

EA01C#

Jg h ea b (c an a ) cablu), material PVC, alb, ignifugat cu un
compartiment, 1P40, cu dimensiunile 2Dx20mm, cu capac, montaj
aplicat, inclusiv accesorii

1859,000

M

DDB

EC01D#

Cablu cu conductoare de cupru tip CYYF 2x1,5 mm 2, montaj aplicat
in jgheab PVC sl/sau monta) aplicat cu console metalice peste tavanul
caselatţfals)

1997,000

M

0D9

EA16D1

Doza de derivaţie pentru circuite de iluminat, m ontata aplicat

,0.1.0» “EE12E#
•D1V -EE12E#

Corp-de^îlijm(natfde!siguranta'pentru evacuare, inscripţionat cu
‘l ^ i R J ^ ^ l ^ U ş g y ^ a g ^ ’taCstsnga s a u dreapta, echipat cu la m p a
•iM’D -jiR Ş 2 .(IP 6 5 :in ® ştIoj)'^C.egim;-pe rma n ent, kit em ergenta cu
f.aOtain0roî^3,ŞV:^^
tavan
c . i r e g i m ^ p e r m a n e n t , kit
em.erpeotk:cu3ÎItănDmieL2h;îmbnitairaplicstpeiperEte
C Df}i'da:Jl ypii paU'dersfgljrarifetipjevacuare,‘inscripţionai cu s tin g a ta r
deJncendiilşâUifara^nşcriptio
echipat cu lam pa LED, regim
perfhanent;-kitem ergenta c u ^u tân o m ie 3h, montaj aplicat pe
perete(deasupra!ştlngaiprufuipana la o distanta d e maxim 2m Tata
d e a c e sta )
V;' ;‘ ^ ■
Corp de*]lurriinăt-deisiguranţHijfnpatrîva panicii, pentru continuarea
lucrulu[şi/sauţctîvjj|âţi@^p65ifechjpat.cu la m p a LED, kit e m e rg e n ta
cu aUloriHmie^-â^pMTK monÎ2|:ăplicatipe''tav5n
Qarp^dell|dm 1^ a l M ^ s î v a l p â c j î b î i ^ 1P20, echipat cu
d b u a ia rn p i^ ţ^
kit e m erg en ta
cu autonomlei-2h^p^'ntFurrn'ontâi
Oorp_deilijjjn 1n a t . d 9 ^ va panicii, pentru continuarea
lucruliijsj/sau clrcuiatisf 1P20, ectilpăt cu lămpi fluorescente (balast
electronic), kit em ergen ta cu autonom ie 2h, pentru montaj în ca stra t
in tav a n fals (com pacte)
Corp d e iluminat d e siguranla împotriva panicii, IP20, echipat cu
patru lămpi fluorescente d e 13 W (b alast electronic), kit em ergenta
cu autonom ie 2h, pentru montai încastrat in tavan c a s e ta t

51,000

BUC

11,000

BUC

180,000

BUC

4,000

BUC

30,000

BUC

8,000

BUC

143,000

BUC

151,000

BUC

11,000

BUC

1,000

BUC

4,000

BUC

8,000

BUC

30,000

BUC

180,000

BUC

012

EE12E#

013

EE12E#

014

EE12E#

015

E E12E#

016

EE12E#

D17

W2HD2A1

Identificare circuite electrice de iluminat existente

80,000

BUC

018

RPEG09A1

Revizie circuite electrice d e Iluminat existente

80,000

BUC

019

EH01A#

Verificarea înstalatiei d e iluminat, co n stân d din verificarea circuitelor
de iluminat

80,000

BUC

020

EF05A#

Completări In tabloul electric

80,000

BUC

021

W2J03B1

S c o a te re d e s u b tensiune circuite de iluminat e xistente

80,000

BUC

022

W 2J03B1

R e p u n e r e in funcţiune circuite de iluminat ex istente

80,000

BUC
BUC
BUC

«

023

RPCU12D1

S trăpungeri in pereţi sl plansee

100,000

024

RPCU19A2

A stupare străp ungeri in pereţi si p la n s e e

100,000

025

EH 01 A#

încercarea cablurilor de energie electrica de maxim 1kV

026

EH10XB

029
027

90,000

buK

Verificarea instalatiei de iluminat, constând din verificarea c o r p u rilo r
de iluminat de siguranţa

416,000

BUC

VD25B1

Demontare sl remontare tavan c asetat existanl pe porţiuni lim itate

900,000

ML

YBQ1

Spor m anopera lucru la Inaltlme

ia ,a o %

C o rp F —lu c r ă ri p ro p u se
Demontare corp iluminat de siguranţa existent m ontat aplicat in
001 RFEF20F1
interior, corp de Iluminat marcare cai d e e vacuare
Demontare corp iluminat de siguranţa existent montat aplicat in
002 RPEF2DF1
Interior, corp de iluminat marcare hidrant
Demontare corp iluminat de siguranţa existent, încastrat in tavan
003 RJEF20F1
casetat, cu lămpi fluorescente 4x1 BW
D em ontare corp Iluminat de siguranţa existent, tip bagheta 2 x 3 6 W ,
004 RPEF20F1
m ontat aplicat pe tavan
Dem ontare corp Iluminat de siguranţa existent, tip bagheta 2x1 BW ,
005 RPEF20F1
m ontat aplicat pe tavan
DD&

EA01C8

..-.
007'' ’ECDID#

008

EAI6D]

20,000

BUC

10,000

BUC

1,000

BUC

1,000

BUC

24,a 00

BUC

Jgh ea b (c an al cablu), material PVC, alb, ignifugat cu un
compartiment, IP4D, cu dimensiunile 20x20mrn,.cu capac, m o n taj
ş(a,plicat,şlnciusiv.accesorii

332,aao

M

•^(ŞabiUi’cuiconductDareadeicupruitiprCYYF 2x1,5 mm1, montaj a p lic a t
i7ÎriîjgîiieabTRVC^si/5au:montaj^pilcstîcu2CDtiB0ie-metalice?pasteîla\/anul
“casetatţfals)

357,oaa

M

Doza"de derivatleşpentnrcircuiteide-ilumînatfvrnontstajapllcat
Corp de,[luminat de.şţguranta pentru eva c u a re, inscripţionat ca
IEŞIRE, EX1T si/sau sa g e ata stânga sa u dreapta,^echipat cu l a m p a
LED, IP42 (IRE5 în exterior), regim perm anent, Rit e m erg e n ta cu
autonom ie Sh, m ontaj.aplicat,pe,perete.si/sau s u s p e n d a t d e ta v a n
C o rpde.ihjm Lgjftt de^ălgyra nţj^^jpJr^ÂiŢg^m^^.fŢţldjnanţ, j n scrip tiona t
cu H s a urt); hidrant, .echipat cuiarnpaiirE pi'regim .peim anent, kit
;:emerqe.nta;cUiâutonomie3h/lmontaîfaDifcat;p&!perete
'eo rp fd e'iru m in at deişigura n ta. tip-evacuare, inscirlptionat cu s t i n g a t a r
d e incendiLisâlj?fara inscripţionare, ech ip at cu lam pa LED, regim
permanent,? kit em e rg en ta cu autonom ia 3h, m ontaj aplicat p e
p erete (d ea su p ra stingatorululpana la o distanta d e m axim 2m fa ta
d e a c e sta )
Corp d a iluminat d e siguranţa împotriva panicii, IP2Q, ech ip at cu
doua lămpi fluorescente de 1B W (balast electronic), kit e m e rg e n ta
cu autonom ie 2h. pentru montai aplicat ne tavan

33.00D

BUC

51,000

BUC

1,000

BUC

i,o o a

BUC

24,000

BUC

2 0 ,aaa

BUC

1,000

BUC

1,000

BUC

009

EE12E#

010

EE12E0

011

EE12E#

012

EE12E#

013

EE12E#

014

EE12E#

015

EEI2ES

016

AV2H02A1

identificare circuite electrice de iluminat existente

27,000

BUC

017

RPEG09A1

Revizie circuite electrice de Iluminat existente

27,000

BUC

01 fi EH01A#

Verificarea instalatiei de iluminat, constân d din verificarea circuitelor
d e iluminat

27,000

BUC

019

Completări în tabloul electric

27,000

BUC

EF05A#

Kit d e e m erg e n te cu autonomia 2h, m ontare la corp d e iluminat
existent 1x36W
Corp d e iluminat d e siguranţa împotriva panicii, IP20, ech ip at cu
d o u a lămpi fluorescente d e 36 W (balast electronic), kît e m e rg e n te
cu autonom ie 3h. pentru montai aplicat p e tavan
Corp d e iluminat de siguranţa Împotriva panicii, IP20, echipat cu
patru lămpi fluorescente de 16 W (balast electronic), kit e m e rg e n ta
cu autonom ie 2h. pentru montaj aplicat p e tavan

020

W2J03BI

S coatere de sub tensiune circuite de iluminat existente

27,000

BUC

□21

W2J03BI

R epunere in funcţiune circuite de Iluminat existente

27,000

BUC

022

RPCUI2D1

Străpungeri In pereţi si plansee

37,000

BUC

023

RPCU19A2

A stupare străpungeri in pereţi si plansee

37,000

BUC

024

EHDIA#

încercarea cablurilor d e energie electrica d e maxim 1kV

30,000

BUC

025

EH10XB

Verificarea (nstalatiei d e iluminat, constând din verificarea corpurilor
de iluminat de siguranţa

108,000

BUC

026

YB01

S por m anopera lucru la înălţime

1 0 ,0 0 %

Cămin nr. 4 - lucrări propuse
0D]

RPEF20F1

002

KPEF20F1

003

R.PEF20F1

004 -RP.EF2DFI

f005: d ^ E E O F l
QDfj ■®PEE20 F 1

D em ontare corp Iluminat d e siguranţa existent m ontat aplicat In
interior, corp de iluminat marcare cal d e e v a c u a re
D em ontare corp iluminat de siguranţa exîstent m ontat aplicat in
interior, corp d e iluminat m arcare hidrant
D em ontare corp iluminat d e siguranţa existent, încastrat in tavan
c a s e lat, cu.lafnpi nuorescehte.4xT;8W
.D.e^ojîţafe^corp';!lumina^de.^iguranta existent, aplicat pe tavan, cu
^ 0 ]fiSnudf:es^
^ ”
^ ^ ^ ^ 0 ^ f l u m in a ^ x is t e nHR 6 &;,tip .tag h e ta 2x3SW, montat
sa iS ^ e lU JV a n ?
.^
:
S0 ^ 0 p ^ ^ ^ p f l D r n [ n ^ d & £ |g u r a n t a : e x i s t e n t , aplicat p e tavan, cu
i! a m p ^ i3 D r e s W iit^ i:âW

42,000

BUC

2,000

BUC

3,000

BUC

7,000

BUC

3,000

BUC

24,000

BUC

007

EAQÎCtf

J g h e a b (c a n a b ca b lu ) ,1maiErial,*FVC;%lbrignifugat cu un
compartiment, IP40, cu dimensiunile 20x2Qmm, cu capac, montaj
aplicat, inclusiv accesorii

636,000

M

DD8

ECO 1D/f

Cablu cu co nductoare de cupru tîp CYYF 2x1,5 mm*, montaj aplicat in
jgheab PVC si/sau montaj aplicat cu console metalice peste tavanul
casetat{fals)

683,000

M

009

EAJ6D1

D o za id e .derivaţie pentru, circ uite;devil urni nat, m ontata aplicat

40,000

BUC

79,000

BUC

2,000

BUC

1,000

BUC

3,000

BUC

3,000

BUC

7,000

BUC

24.OD0

BUC

010

EE12E#

0)1

E EI2E#

012

EE12E#

013

E E 12E#

014

HEl2E#r

015

EE 12E #

016

EE12E#

"Gorp-de.llu m inat d e fs Ig ura n tai peri tril ev ac u a re, Inscripţionat cu
IEŞIRE, EX|T si/sa u s a g e a ta s ta n g a s a u id r e a p ta , echipat cu lampa
LED“ IP42 (IPB5 in exterior); regim perm anent, kit em e rg en ta cu
a u to n o m ie 3h, montaj aplicat pe perete sl/sa u s u s p e n d a t d e tavan
C orp d e iluminat d e siguranţa pentru m arc a re hidrant, înscriptianat
cu H s a u H hidrant, echipat cu lampa LED, regim perm an ent, kit
e m e rq e n la cu autonom ie 2h, montai aplicat p e p erete
Corp d e iluminat de siguranţa tip evacuare, inscripţionat cu stingalor
d e incendlusau fara inscripţionare, echipat cu lam pa LED, regim
p e rm a n en t, kit e m erg e n ta cu autonomie 3h, m ontaj aplicat pe
p e r e te f d e a s u p ra stlngatorululpana ia o distanta d e maxîm 2m fata d e
a c e s ta )
C orp d e iluminat d e siguranţa împotriva panicii, pentru continuarea
lucrululsl/sau circulaţie, IP65, echipat cu d o u a lampî fluorescente de
36 W (b alast electronic), kit em ergenta cu a u to n o m ie 3h, pentru
montaj aplicat pe tavan
Corp d e Iluminat d e siguranţa împotriva panicii, IP20, e c h ip a t cu
d o u a lămpi flu orescente d e 1B W (balast electronic), kit e m erg en ta
cu a u to n o m ie 2h, pentru montai încastrat în tav an fals
C orp d e Iluminat d e siguranţa împotriva panicii, IP20, ech ip at cu
d o u a lămpi fluorescente d e 18 W (balast electronic), kit e m e rg e n la
cu auton om ie 2h, pentru monta) aplicat pe tavan
C orp d e Iluminat de siguranţa împotriva panicii, IP20, ech ip at cu o
la m p a fluorescenta de 18 W (balast electronic), kit e m e rg e n ta cu
autonom ie 2h, pentru montai aplicat pe tavan

D17

W2H02A1

Identificare circuite electrice de iiuminat existente

38,D0D

BUC

018

RPEG09A1

Revizie circuite electrice de iluminat existente

38,000

BUC

019

EH01A#

Verificarea instalatiei de iluminat, constând din verificarea c irc u ite lo r
d e Iluminat

38,000

BUC

D20

EF05A#

Completări in tablou) electric

38,000

BUC

02)

W2J03B1

S c o a te re de sub tensiune circuite de Iluminat existente

38,000

BUC

022

W2J03B1

R epunere In funcţiune circuite de iluminat existente

38,000

BUC

023

RPCU12D1

Străpungeri in pereţi si piansee

20,000

BUC

024

JIPCUI9A2

Astupare străpungeri in pereţi si piansee

20,000

BUC

025

EHOIA#

încercarea cablurilor de energie electrica d e maxim 1kV

32,000

BUC

026

Elil OXB

Verificarea instalatiei de iluminat, constând din verificarea co rp u rilo r
de Iluminat de siguranţa

132,000

BUC

029

VD2JB1

Dem ontare si rem ontare tavan casetat e xlstant pe porţiuni limitate

30,000

ML

027

YBOl

Spor m anopera lucru la înălţime

10,00%

Avizat,
DGA
leg. CătăJin Velicu

Yei±ficai3

In to c rn it,

Bl
Ing- Dumitru Lucan

MEM O RIU TEHNIC
* instalaţii electrice*

Prezenta documentaţie tratează instalaţii electrice de iluminat de
siguranţă, în faza PT (proiect tehnic), aferente obiectivului „IINSTALAŢII
ELECTRICE DE ILUM INAT DE SIG U R A N Ţ Ă CORP B , CORP C,
CORP D, C O R P E, CORP F, CORP H, CANTINA, CĂM IN 2, CORP K,
CĂMIN 4, SA L A S PO R T 3' din campusul universitar Suceava, situat în str.
Universităţii nr. 13, jud. Suceava.
Lucrarea are la bază tema de specialitate, planurile clădirilor puse la
dispoziţie de către beneficiar, precum şi date culese de pe teren.
Documentaţia de faţă se referă Ia completarea cu instalaţii electrice de
iluminat de siguranţă care să fie în conformitate cu norm ativul 17/2011 “NO RM ATIV pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice
aferente clădirilor” .
1. Generalităţi
Instalaţiile electrice
de iluminat vor fi executate de firm e atestate cu
n
electricieni autorizaţi. înainte de a începe executarea lor se vor consulta
instalaţiile electrice existente pentru corelare, la faţa locului, ale clădirilor
existente.
Prezenta documentaţie se va consulta îm preună cu toate planurile
elaborate, urmând ca executantul să-şi prezinte obiecţiunile.
Pentru materiale şi echipamente noi se v or respecta tehnologiile de
execuţie prevăzute de către producător în cărţile tehnice. Toate echipamentele
vor fi însoţite cu: fişe tehnice, cărţi tehnice, certificate de calitate, certificate de
garanţie, agremente tehnice, specificaţii de montaj şi instrucţiuni de exploatare şi
de verificare, tipărite în limba română.
Executantul va vizita amplasamentul înainte de a depune oferte şi de a
evalua pe propria răspundere natura şi importanţa lucrărilor ce vor.trebui
executate. Executantul va trebui să-şi realizeze toate releveele care consideră că
i~ar putea fi necesare şi nu se va preleva de faptul că ar fi putut avea informaţii
insuficiente, imprecise sau eventuale erori, care ar putea afecta documentele
contractuale.
N U se v or poza tuburi cu conductoare electrice pentru iluminat prin ghene
de ventilaţie, ghene pentru pluviale, ghene cu ţevi, ghene coloane apă, ghenecoşuri fum de la centralele termice.
NU se v or po za tuburi cu conductoare electrice pentru iluminat pe ghenele
- coşuri fum de la centralele termice. Dacă se pozează tuburi cu conductoare

electrice în apropierea acestora, se vor respecta distantele de pozzare conform
normelor în vigoare.
în zonele cu suport combustibil, corpurile de iluminat, tuburi ie de
protecţie, cablurile, dozele de legături şi dozele de aparataj, vor fi omologate
pentru montaj pe materiale combustibile.
Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductoarele de cupru se
fac prin răsucire şi matisare, prin cleme speciale sau prin p re sa re cu scule şi
accesorii corespunzătoare.
Legăturile conductoarelor de cupru executate prin răsu cire şi matisare
trebuie să aibă minimum 10 spire, o lungime a legăturii egală cu de 10 ori
diametrul conductorului dar de cel puţin 2 cm şi se cositoresc.
Golurile pentru trecerea tuburilor sau a cablurilor, prin p la n şe e sau pereţi,
se vor proteja după montarea tuburilor şi a cablurilor, cu m ateriale care să
asigure o etanşeitate corespunzătoare pentru evitarea propagării flăcărilor,
trecerii fumului şi a gazelor. Etanşarea trecerii cablurilor sau tu bu rilo r prin
elemente de construcţie se va realiza cu materiale cu aceeaşi rezistenţă la foc
precum elementul de construcţie înainte de străpungerea acestuia.
Instalaţiile electrice de iluminat se vor executa conform non.iiat.ivului
17/2011 - "N O RM A TIV pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor
electrice aferente clădirilor" şi conform normativului N T E 007/08/00 „NORM ATIV pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice'*.
Instalaţiile electrice se vor executa numai cu echipamente omologate şi
agrementate tehnic de către electricieni autorizaţi.
Se vor verifica, după terminarea lucrărilor, funcţionarea tuturor
echipamentelor şi instalaţiilor electrice.
Orice modificări aduse pe parcursul execuţiei lucrărilor de instalaţii
electrice faţă de proiect se vor face numai cu acordul proiectantului.
Observaţii:
Constructorul va utiliza materialele electrice, ce vor respecta criteriile de
calitate-mediu, numai de la furnizori selectaţi conform cerinţelor din standardele
SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO 14001:2005 iar societăţile care fabrică
aceste materiale vor avea implementate sistemul de management al calităţii şi
mediului conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO
14001:2005.
Constructorul, în funcţie de materialele alese la execuţie (puse în operă),
va întocmi o listă de gestionare a deşeurilor iar înainte de începerea execuţiei
lucrărilor va stabili în funcţie de contextul şi locaţia lucrărilor o listă a aspectelor
de mediu con fonii Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului - OUG 195/2005.

2. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă
La baza proiectării instalaţiilor electrice de iluminat de siguranţă au stat
normativul 17/201 I - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea
instalaţiilor electrice aferente clădirilor şi normativul NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.
Documentaţia prezentă cuprinde următoarele instalaţii electrice de
iluminat de siguranţă:
a) iluminat pentru continuarea lucrului;
b) iluminat de securitate pentru evacuarea din clădire;
c) iluminat de securitate pentru circulaţie;
d) iluminat de securitate împotriva panicii;
e) iluminat de securitate pentru marcarea h idranţilor interiori de
incendiu;
Conform normativului 17/2011 instalaţiile electrice de iluminat de
siguranţă prevăzute reprezintă:
- iluminatul pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului
de siguranţă prevăzut pentru continuarea activităţii normale făx*ă modificări
esenţiale;
- iluminatul pentru evacuarea clin clădire e ste parte a
iluminatului de securitate destinat să asigure identificarea şi folosirea, în condiţii
de securitate, a căilor de evacuare;
- iluminatul pentru circulaţie este parte a iluminatului de
securitate destinat să asigure deplasarea ocupanţilor în condiţii de securitate
către căile de evacuare sau către zonele de intervenţie;
- iluminatul împotriva panicii este parte a iluminatului de
securitate prevăzut să evite panica şi să asigure nivelul de iluminare care să
permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi
identificată;
~ iluminatul pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu
este parte a iluminatului de securitate prevăzut să permită identificarea uşoară a
hidranţilor interiori de incendiu.
Corpurile de iluminat ce se vor achiziţiona şi se vor monta în instalaţiile
electrice de iluminat de siguranţă vor respecta timpii de punere în funcţiune la
întreruperea iluminatului normal conform tabelului 7.23.1 din Normativul
17/2011, după cum urmează:
- iluminatul pentru continuarea lucrului - în 0,5 s 5 s;
- iluminatul pentru evacuarea din clădire - în 5 s;
- iluminatul pentru circulaţie - în 5 s;
- iluminatul împotriva panicii - în 5 s;
- iluminatul pt. marcarea hidranţilor int. de incendiu - în 5 s;

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă p e n t a i continuarea
lucrului, împotriva panicii şi pentru circulaţie vor fi integrate î n iluminatul
normal prin înlocuirea unor corpuri existente din iluminatul n o rm al. Aceste
corpuri de iluminat pentru continuarea lucrului, împotriva p anicii şi pentru
circulaţie vor fi echipate cu kit-uri de emergenţă cu autonomie de 3 ore.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuarea din
clădire şi pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu vor respecta
recomandările din SR EN 60598-2-22 şi tipurile de marcaj (sens, schimbări de
direcţie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (sim boluri grafice) şi
SR EN 1838 privind distanţele de identificare, luminauţâ ş i iluminarea
panourilor de semnalizare de securitate.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă vor fi realizate din
materiale clasa B de reacţie la foc, potrivit reglementărilor specifice.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuarea din
clădire şi pentru marcarea hidranţilor interiori existente vor fi înlocuite cu
corpuri de iluminat noi pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuarea din
clădire şi pentru marcarea hidranţilor interiori, dar se vor monta şi corpuri de
iluminat noi după necesităţi.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuarea din
clădire şi pentru marcarea hidranţilor interiori vor fi de tipul cu b an d ă LED, cu
grad de protecţie IP42 şi IP65, cu iluminat permanent (regim permanent =
corpul de iluminat funcţionează alimentat de la sursa de bază, iar când nu mai
este prezentă tensiunea la sursa de bază se alimentează din acumulator), montaj
electronic pentru trecerea de la o sursă Ia alta cât şi încărcarea acumulatorului,
cu acumulatori Ni-Cd, cu autonomie de 3 ore, cu buton de test pentru verificarea
funcţionării în regim de siguranţă, pentru montaj aplicat pe perete şi/sau
suspendat de tavan.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuarea din
clădire vor avea dispersorul marcat cu „IEŞIRE" sau „EX IT" (la alegerea
beneficiarului) pentru marcarea ieşirilor şi se vor monta în general deasupra
uşilor pentru evacuare şi cu dispersorul marcat cu săgeată stânga
sau
dreapta
pentru marcarea sensurilor sau a schimbării direcţiilor pe holuri
etc.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă pentru marcarea
hidranţilor interiori vor avea dispersorul marcat cu ,.H" sau ,.H HIDRANT".
Alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul de siguranţă se
realizează din circuitele de iluminat existente (sursa de bază) şi din acumulatori
şi kit-uri de emergenţă reprezentând sursele de rezervă (surse locale).
Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminatul de siguranţă
noi prevăzute şi a kit-uri lor de emergenţă se va realiza cu cablu electric tip
CYYF 2x1,5 m n r , pozat aplicat în canal de cablu (jgheab PVC), ignifug, montat
aplicat pe tencuială.

a) iluminatul pentru continuarea lucrului
Instalaţii electrice pentru iluminatul pentru continuarea lucrului s-au
prevăzut în spaţiile unde există centrale pentru detecţia şi sem nalizarea Ia
incendiu cât şi în spaţiile cu centrale termice.
b) iluminatul pentru evacuarea din clădire
Instalaţii electrice pentru iluminatul pentru evacuarea din clădire s-au
prevăzut conform normativului 17/2011, după cum urmează:
- în încăperile cu mai mult de 50 de persoane;
- toaletele cu suprafaţa mai mare de 8 m” şi c e le destinate
persoanelor cu dizabilităţi;
Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa în teren astfel încât
să se asigure un nivel de iluminare adecvat lângă fiecare uşă d e ieşire şi în
locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potenţial sau
amplasamentul unui echipament de siguranţă conform normativului 17/2011,
după cum urmează:
- lângă scări;
- lângă orice altă schimbare de nivel;
- Ia fiecare uşă de ieşire destinată a fi folosită în caz de urgenţă;
- Ia panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
- la fiecare schimbare de direcţie;
- în exteriorul şi lângă fiecare ieşire din clădire;
- lângă fiecare post de prim ajutor;
- lângă fiecare echipament de intervenţie împotriva incendiului
(stingător) şi fiecare punct de alarmă (declanşatoare manuale de alarm ă în caz de
incendiu), panouri repetoare de semnalizare şi/sau comandă în caz de incendiu.
De-a lungul căilor de evacuare, distanţa dintre corpurile de iluminat
pentru evacuare va fi maxim 15 m etri.
Având în vedere punctul 7.23.7.3 din normativul 17/201 I iluminatul
pentru evacuare va funcţiona permanent.
c) iluminatul pentru circulaţie
Iluminatul de circulaţie completează iluminatul de evacuare. Instalaţii
electrice pentru iluminatul pentru circulaţie s-a prevăzut pentru a asigura o bună
circulaţie pe căile de evacuare (holuri, casele scărilor etc.).
d) iluminatul împotriva panicii
Instalaţiile electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii s-au
prevăzut, conform normativului 17/201 I, în:

- încăperi cu mai mult de 50 de persoane dacă se a f lă la nivelurile
subterane şi în încăperi cu peste 100 de persoane dacă sunt amplasate la
nivelurile supraterane;
- încăperi cu suprafaţa mai mare de 60 m2;
Iluminatul de securitate împotriva panicii s-a prevăzut cu . comandă
automată după căderea iluminatului normal.
Având în vedere clădirile studiate la care s~a prevăzut ilu m in a t împotriva
panicii, acestea fiind dotate cu circuite electrice de iluminat normal e existente la
care se conectează corpuri de iluminat împotriva panicii, cât şi faptul că în
aceste clădiri nu există personal instruit nu se pot realiza comenzi manuale din
mai muîte locuri accesibile, conform punctului 7.23.9.3 din norm ativul 17/2011.
e) iluminatul pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu
Instalaţiile electrice destinate iluminatului pentru m arcarea hidranţilor
interiori de incendiu sunt destinate identificării hidranţilor în lipsa iluminatului
normal.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat m arcării hidranţilor
interiori de incendiu se amplasează în afara hidrantului {alături sa u deasupra) la
maxim 2 m.
3. Execuţia lucrărilor pentru iluminatul de siguranţa
înaintea începerii execuţiei lucrărilor pentru instalaţiile electrice de
iluminat de siguranţă se va studia fiecare documentaţie aferentă fiecărei clădiri.
Lucrările de execuţie pentru instalaţiile electrice de ilum inat de siguranţă
cuprind în general următoarele etape de lucru:
- pregătirea terenului;
- trasarea în teren a traseelor circuitelor;
- realizarea necesarului de echipamente;
- execuţia lucrărilor;
- realizarea verificărilor;
- darea în folosinţă către beneficiar.
Pregătirea terenului. Executantul va studia documentaţia şi planurile la
faţa locului pentru fiecare clădire în parte. Se va realiza instruirea pentru
protecţia muncii a echipei de lucru şi se va verifica dacă membrii echipei sunt
apţi pentru lucru. Se va verifica dotarea cu echipamente de protecţia muncii
pentru fiecare lucrător în parte (cele individuale). Se vor verifica echipamentele
de lucru dacă corespund din punct de vedere al protecţiei muncii. Nu se vor
utiliza în m uncă echipamente defecte sau cu improvizaţii. Se vor respecta
normele de protecţia muncii conform normelor în vigoare.

Trasarea în teren a traseelor circuitelor. Executantul va realiza în teren,
în funcţie de planuri, o trasare imaginară verificând în primă fază, vizual,
existenţa dozelor circuitelor existente. Se precizează că dozele din planuri sunt
informative deoarece nu se cunosc traseele reale ale circuitelor de iluminat
existente, beneficiarul punând la dispoziţie planuri de arhitectură fă ră planuri de
instalaţii electrice (cartea construcţiei). Se realizează apoi identificarea
circuitelor de iluminat prin dozele existente. După identificarea circuitelor de
iluminat la care se vor face conexiunile se vor marca dozele existente care se vor
utiliza pentru conectare. Se pot realiza trasările circuitelor electrice pentru
realizarea alimentării corpurilor de iluminat de siguranţă. Se va av ea în vedere
ca trasarea finală pentru execuţia circuitelor electrice pentru iluminatul de
siguranţă să nu deterioreze în nici un fel circuite electrice existente de curenţi
tari sau de curenţi slabi. Se va avea în vedere ca trasarea finală p en tru execuţia
circuitelor electrice pentru iluminatul de siguranţă să respecte distanţele nonnate
faţă de circuite electrice de curenţi slabi existente.
Realizarea necesarului de echipamente. După realizarea trasărilor
circuitelor electrice pentru realizarea alimentării corpurilor de iluminat de
siguranţă se trece la măsurarea efectivă a traseelor, a dozelor şi a corpurilor de
iluminat pentru realizarea achiziţiei de materiale. Achiziţia m aterialelor se face
respectându-se proprietăţile din Antemăsurători, situaţia existentă din fiecare
clădire dar şi cerinţele beneficiarului. Alegerea corpurilor de iluminat se face
împreună cu beneficiarul astfel încât corpurile noi alese să corespundă din punct
de vedere al caracteristicilor tehnice cu corpurile existente, iar acestea să nu
producă un efect vizual neplăcut.
Execuţia lucrărilor. Zonele de lucru se vor marca corespunzător pentru a
nu exista accidente. Execuţia efectivă a lucrărilor electrice pentru iluminatul de
siguranţă începe cu scoaterea de sub tensiune a circuitelor electrice de siguranţă
existente (dacă există), a circuitelor de iluminat normal la care se vor conecta
corpurile de iluminat noi prevăzute şi cu montarea canalelor de cablu (jgheab
PVC). Corpurile de iluminat existente pentru iluminatul de siguranţă pentru
evacuarea din clădire şi pentru marcarea hidranţilor interiori se vor înlocui.
Pentru aceasta coipurile de iluminat existente pentru iluminatul de siguranţă
pentru evacuarea din clădire şi pentru marcarea hidranţilor interiori se vor
demonta. Demontarea acestora se va realiza în lipsa tensiunii de alimentare iar
demontarea se va realiza când vor fi prezente corpurile noi achiziţionate. Dacă
demontarea se va realiza înainte de a se achiziţiona noile corpuri de iluminat,
circuitele de pe care se demontează corpurile de iluminat existente nu se vor
repune sub tensiune decât după ce se vor monta corpurile noi achiziţionate şi
după efectuarea probelor de funcţionare pentru a nu pune în pericol, prin
electrocutare indirectă sau directă, persoanele care ar putea să treacă prin zonele
de lucru şi pentru evitarea de scurtcircuite.

Corpurile de iluminat existente din circuitele de iluminat nonnal. selectate
pentru a se transforma în corpuri pentru iluminatul de siguranţă pentru
continuarea lucrului, împotriva panicii şi pentru circulaţie se vor înlocu i. Pentru
aceasta corpurile de iluminat existente, selectate, se vor dem onta. Demontarea
acestora se va realiza în lipsa tensiunii de alimentare iar d em o n tarea se va
realiza când vor fi prezente corpurile noi achiziţionate pentru a n u se întrerupe
prea mult timp activitatea beneficiarului. In unele zone, indicate d e beneficiar,
lucrările de instalaţii electrice se vor efectua într-o anumită p erioad ă de timp şi
în funcţie de programul stabilit de acesta. Dacă demontarea se va realiza înainte
de a se achiziţiona noile corpuri de iluminat, circuitele de pe care s e demontează
corpurile de iluminat existente nu se vor repune sub tensiune d e c â t după ce se
vor monta corpurile noi achiziţionate şi după efectuarea probelor d e funcţionare
pentru evitarea de scurtcircuite.
Au fost prevăzute în listele cu măsurători corpuri noi de ilum inat pentru
realizarea iluminatului de siguranţă pentru continuarea lucrului, împotriva
panicii şi pentru circulaţie (echipate cu kit-uri de emergenţă). A co lo unde se
doreşte şi este posibil a se realiza, beneficiarul poate opta nu m ai pentru
montarea kit-urilor de emergenţă la corpurile de iluminat existente selectate
conform planurilor din documentaţie. Acest lucru se va com unica din timp
executantului.
în zonele cu tavan casetat cablul se va monta deasupra tavanului cu
console metalice. Pentru acest lucru în zonele cu tavan casetat pe porţiunile de
lucru se va demonta tavanul casetat. Demontarea tavanului casetat în vederea
lucrărilor de montare a circuitelor pentru iluminatul de siguranţă se va realiza
fără a se deteriora. Pentru a se remonta executantul va avea grijă ca la
demontarea tavanului casetat să-l numeroteze şi să-l depoziteze în siguranţă.
Conexiunile în dozele existente pentru realizarea iluminatului de siguranţă
la circuitele de iluminat existente se vor reface. Acolo unde sunt mai multe
conexiuni de realizat în dozele existente se vor monta doze în p lu s cu montaj
aplicat lângă acestea.
Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat este prevăzut conform
destinaţiilor spaţiilor planurilor primite de la beneficiar. Beneficiarul răspunde
de corectitudinea planurilor în care au fost înscrise suprafeţele cât şi destinaţiile
încăperilor.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuarea din
clădire şi pentru marcarea hidranţilor interiori se vor monta astfel încât să fie
vizibile şi nu mascate de grinzi sau alte echipamente.
Realizarea verificărilor. Realizarea verificărilor se face după încheierea
lucrărilor înainte de punerea în funcţiune conform norm ei 01*.în vigoare,
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Darea în folosinţă către beneficiar. După realizarea verificărilor şi
efectuarea probelor de funcţionare instalaţia se dă în folosinţă c ă tr e beneficiar
respectându-se legislaţia în vigoare.
Observaţii: S-au găsit în teren spaţii de evacuare şi uşi blocate sau
închise care sunt marcate cu corpuri de iluminat pentru evacuare. Acestea fiind
blocate nu pot fi folosite pentru evacuare în caz de urgenţă şi pot p u n e în pericol
viaţa ocupanţilor.
In cazul în care se găsesc în teren posturi de prim ajutor, ecliipam ente de
intervenţie împotriva incendiului (stingătoare) sau puncte de alarmă
(declanşatoare m anuale de alarmă în caz de incendiu) care nu au fost marcate
conform normativului 17/2011 se va cere consultanţa proiectantul ui pentru
marcarea acestora şi completarea planurilor. Orice modificări a d u s e pe parcursul
execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice faţă de proiect se vor fa c e numai cu
acordul proiectantului.
Corpurile de iluminat pentru marcarea posturilor de prim ajutor, a
echipamentelor de intervenţie împotriva incendiului (stingătoare) s a u a punctelor
de alarmă (declanşatoare manuale de alarmă în caz de incendiu) v o r fi de tipul
corpuri de iluminat pentru iluminat de siguranţă pentru evacuare inscripţionate
cu simboluri grafice corespunzătoare sau fără inscripţionare.
4. Verificări periodice. Generalităţi
Verificarea periodică are rolul de a determina dacă tot echipamentul din
componenţa instalaţiei electrice este în stare de utilizare.
Verificările periodice, care includ o examinare detaliată a instalaţiei,
trebuie efectuate fără demontare sau cu demontare parţială, pentru a arăta că
timpii de deconectare a echipamentelor de protecţie sunt respectaţi şi confirmaţi
prin măsurări şi asigură cumulativ:
a) securitatea persoanelor şi animalelor împotriva efectelor şocurilor
electrice şi a arsurilor;
b) protecţia împotriva deteriorării bunurilor prin focul şi căldura
dezvoltată de un defect al instalaţiei;
c) confirmarea că această instalaţie nu este avariată sau deteriorată aşa
încât să afecteze siguranţa în funcţionare;
d) identificarea defectelor instalaţiei şi abaterea de Ia prescripţii care pot
conduce la un pericol.
Trebuie luate măsuri pentru a se asigura că verificarea nu constituie un
pericol pentru persoane sau animale şi nu produce deteriorări de bunuri şi
echipamente; chiar dacă circuitul este în stare de defect. Instrumentele de
măsurare şi echipamentul de supraveghere şi metodele trebuie alese conform
recom andărilor din SR EN 61557.

Aria de verificare şi rezultatul unei verificări periodice a instalaţiei, sau a
oricărei părţi a instalaţiei trebuie să fie înregistrate.
Orice avarie, deteriorare, defecte sau condiţii pericul oase trebuie
înregistrate.
Verificarea trebuie efectuată de o persoană calificată co m p eten tă în
verificări.
4.1 Frecventa verificărilor periodice
Frecvenţa verificărilor periodice ale unei instalaţii trebuie să fie
determinată de tipul instalaţiei şi de echipamentele folosite, de frecvenţa şi
calitatea mentenanţei şi de influenţele externe la care acestea s u n t supuse. în
condiţii normale de funcţionare verificările pentru securitatea şi sănătatea în
muncă sunt indicate în tabelele 8.3 şi 8.4 conform normativ 17/201 1.
4.2 Rapoarte pentru verificări periodice
Verificările periodice ale unei instalaţii se finalizează c u un raport
periodic. Raportul trebuie să conţină detalii ale acelor părţi ale instalaţiei şi
limitele verificării, acoperite de documentaţii, împreună cu o consem nare care
include orice defecţiune şi rezultatele încercărilor. Raportul trebuie să
consemneze rezultatele încercărilor.
Rapoartele trebuie redactate şi semnate sau autentificate de o persoană sau
de persoane competente.
4.3 întreţinerea si verificarea iluminatului de siguranţă
Utilizatorul sau proprietarul instalaţiei iluminatului de siguranţă trebuie să
denum ească o persoană competentă pentru a supraveghea, întreţine şi verifica
iluminatul de siguranţă.
încercările instalaţiei de iluminat de siguranţă trebuie să fie efectuate fără
a afecta funcţionarea instalaţiei.
Zilnic vor fi controlaţi vizual indicatorii alimentării de la sursa centrală
pentru verificarea funcţionării lor corecte.
Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat şi fiecare semnalizare de
ieşire iluminată din interior de la bateria de acumulatoare prin simularea unui
defect în alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient,
pentru a se asigura că fiecare corp de iluminat este funcţional.
Atunci când alimentarea iluminatului de siguranţă se face de la o sursă
centrală (baterie, generator) aceasta din urmă va fi monitorizată.
Anual fiecare corp de iluminat şi fiecare semnalizare iluminată din
interior trebuie să fie încercate la toate intervalele de timp stabilite în
conformitate cu informaţiile producătorului. Alimentarea iluminatului normal şi

toţi indicatorii luminoşi vor fi controlaţi pentru a verifica funcţionarea lor
corectă.
Toate încercările şi rezultatele trebuie să fie consemnate în Registrul de
control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alertare, lim itare şi stingere
a incendiilor.
Pentru verificarea sistemelor de iluminat de siguranţă din am plasam ente
pentru utilizări medicale se vor respecta prevederile speciale din S R CEI 603647-710.
5. Exploatarea instalaţiilor electrice
Exploatarea instalaţiilor electrice sau orice lucrare la o instalaţie electrică
se realizează de către personal calificat, autorizat, resp ectân d normativul
17/2011.
Exploatarea instalaţiilor electrice sau orice lucrare la o instalaţie electrică
trebuie să aibă la bază documentaţia de evaluare a riscurilor con fo n ii Legii nr.
319/2006.
La exploatarea instalaţiilor electrice, suplim entar faţă d e Legea nr.
319/2006, se va ţine seama şi de: HG nr. 1 146/2006, HG nr. 1091/2006, HG nr.
300/2006, HG nr. 457/2003 şi de recomandările din SR EN 50110-1:2005.
6. Sarcini nentru beneficiar
Conform HGR 925 - art. 6 B E N EF IC IA R U L va asigura verificarea
proiectului prin verificator atestat iVILPAT Ia următoarele cerinţe:
- Rezistenţă şi stabilitate;
- Siguranţă în exploatare;
- Siguranţă Ia foc.
Beneficiarul, prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini:
- recepţionează documentaţia primită de la proiectant verificând piesele
scrise şi desenate, coroborarea între ele, exactitatea elementelor (lungimi, trasee,
etc.);
- să sesizeze proiectantul de orice neconcordanţe sau situaţii specifice
apărute în execuţie, în scopul analizei com une şi găsirii rezolvării urgente;
- să anunţe proiectantul în vederea prezentării în fazele determinante,
trasare reţele semnalizare, precum şi punerea în funcţiune sau alte situaţii;
- să nu accepte modificări faţă de documentaţia de execuţie, decât cu
avizul proiectantului;
- să urmărească ritmic execuţia lucrărilor în scopul respectării
documentaţiei, participând conform sarcinilor sale de serviciu la controlul
calităţii lucrărilor, la confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări,
efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante;

- să nu accepte sub nici un motiv trecerea la o altă fază sau recepţia
lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care c o n c u r ă la o bună
calitate a materialelor şi execuţiei;
- pentru orice nerespectare a prevederilor documentaţiei, beneficiarul, prin
dirigintele de şantier va solicita proiectantul în scopul clarificării problem elor.
7. Norm e de protecţia muncii si PSI
In timpul execuţiei lucrărilor şi montajului se vor asig u ra prin grija
executantului toate măsurile de protecţie, igiena muncii ş i prevenirea
incendiilor.
Pentru executarea instalaţiilor electrice, formaţia de lucru v a fi dotată cu
următoarele mijloace de protecţie individuală: indicator de tensi une de joasă
tensiune, ochelari de protecţie, cască de protecţie, mănuşi de protecţie
electroizolante, cizme electroizolante, covor electroizolant, vestă reflectorizantă
etc.
F.fectuarea instructajului de protecţia muncii revine acelora care
organizează, controlează şi conduc procesele de.muncă.
Toate tablourilor de execuţie se vor echipa în lipsa tensiunii d e alimentare
cu energie electrică.
Executantul va lua toate măsurile necesare de protecţia muncii, de
prevenire şi combatere a incendiilor cu mijloace financiare proprii.
Executarea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice s e face numai
de către personal calificat şi autorizat în instalaţii electrice.
Este interzisă punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice ne verificate sau
provizorii. Verificarea se face cu instalaţia scoasă de sub tensiune.
Este interzisă identificarea circuitelor conectate la tablou prin punerea lor
sub tensiune, aceasta făcându-se prin etichetarea circuitelor sau prin folosirea
conductelor cu izolaţii de culori diferite.
Aparatele şi utilajele electrice trebuie verificate în special în privinţa stării
izolaţiei, astfel încât la punerea lor în funcţiune să nu apară pericolul
electrocutării.
Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse în timpul lucrului şi care ar
putea să între accidental sub tensiune, trebuie să fie legate la instalaţia de
protecţie. Uneltele şi lămpile portative trebuie să fie alimentate la tensiuni
reduse în conformitate cu 17/2011.
Este interzisă legarea la tablou a lămpilor portative.
Materialele şi echipamentele electrice utilizate pentru realizarea tabloului
vor fi însoţite de fişe tehnice şi certificate de calitate emise de către furnizorii
acestora. Nu se vor monta materiale şi echipamente care nu corespund normelor.
La executarea instalaţiilor electrice se vor respecta următoarele:

1. 17/2011 - Normativ pentru proiectarea, execuţia ş i exploatarea
instalaţiilor electrice aferente clădirilor.
2. N T E 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea ş i executarea
reţelelor de cabluri electrice.
3. P E — 124/95 - Normativ pentru alimentarea cu en erg ie electrică a
consumatorilor industriali şi similari.
4. S T A S 2612/87 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite
admise.
5. S T A S 12604/87 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii
principale.
6. S T A S 12604/5/90 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii
electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
7. M M P S - Norm e specifice de protecţia muncii pentru transportul şi
distribuţia energiei electrice.
8. L E G E Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva
incendiilor.
9. O .M .A .I. 163 din 28/02/2007 Normă generală de apărare împotriva
incendiilor.
10.O rdinul 3/2011 pentru aprobarea N orm elor m etodologice de
avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia
civilă.
11.H O T Ă R Â R E Nr. 51 din 5 februarie 1996 p riv in d aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje,
echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a
capacităţilor de producţie.
12.H O T Ă R Â R E N r. 273 din 14 iunie 1994 p riv in d aprobarea
Regulam entului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora.
13.H O T Ă R Â R E N n 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau
autorizării privind securitatea la incendiu.

întocmit,
proiectant iilg. Ştirbu C.

A nexa 1

CAIET DE SARCINI
1. DATE G E N E R A L E
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii pentru care s-a el aborat caietul
de sarcini: „INSTALAŢII E L E C T R IC E DE ILUIVIINAT DE
SIGURANŢĂ C O R P B, C O R P C, C O R P D, C O R P E. C O R P F,
C O R P H, CANTINA, CĂM IN 2, C O R P K, C Ă M IN 4, SALA
SPORT”
1.3. Beneficiar: U N IV ER SITA TEA "ŞTEFAN C E L
M A RE”
SUCEAVA
1.4. Faza de proiectare: P T
1.5. Obiectul caietului de sarcini: caietul de sarcini pentru partea de
instalaţii electrice cuprinde sarcinile generale care descriu elementele
tehnice menţionate în planşele de instalaţii electrice aferente obiectivului de
investiţie din cuprinsul lucrării şi prezintă informaţii precizări şi prescripţii
complementare desenelor.
1.6. Nivelul de performanţă al lucrărilor.
Prin proiectare au fost prevăzute următoarele exigenţe privind calitatea
lucrărilor (conf. Legii nr. 10/1995 şi Normativul C 56/2002):
a. - rezistenţa la foc, rezistenţă şi stabilitate;
b. - siguranţa la foc;
c. - siguranţa în exploatare.
a) Rezistenţă şi stabilitate
Circuitele electrice se realizează cu conductoare trase în tuburi de
protecţie rezistente la foc montate îngropat fixate de pereţi şi plafoane.
Aparatele electrice şi corpurile de iluminat sunt de tip omologat.
Punctele de fixare să nu sufere modificări de poziţie;
Se verifică lipsa deteriorărilor materialelor şi aparatelor de orice fel.
Se respectă prevederile Normativului 17-2011
b) Siguranţa la foc
Instalaţia electrică este adaptată la gradul de rezistenţă la foc al
elementelor de construcţie şi la categoria de incendiu a clădirii, astfel că practic
este eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalaţiilor electrice.

Circuitele sunt prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi supra sarcină.
Se respectă prevederile Normativului PI 18/1-2013 - Normativ privind
securitatea la incendiu a construcţiilor.
c) Siguranţa în exploatare
Instalaţia electrică este astfel proiectată şi se va realiza astfel încât să
asigure protecţia utilizatorului împotriva şocurilor electrice prin contact direct
sau indirect.
Se vor alege gradele de protecţie pentru aparate şi corpuri d e iluminat în
conformitate cu prevederile Normativului 17/2011.
Elementele instalaţiei electrice care în mod accidental nu sunt sub
tensiune dar care pot intra sub tensiune în mod accidental sunt prevăzute cu
măsuri de protecţie - instalaţii de legare la nulul de protecţie.
Instalaţiile electrice sunt prevăzute cu protecţie Ia scurtcircuit şi protecţie
la suprasarcină prin disjunctoare.
1.7. Descrierea soluţiilor tehnice
Pentru stabilirea soluţiilor s-a ţinut cont de prevederile: Normativului
17/2011 - ..NORMATIV pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor
electrice aferente clădirilor"; Normativului NTE 007/08/00 - ,,NORMATIV
pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice"; PI 18/1-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor.
Din punct de vedere al mediului, încăperile se încadreaz-ă -.conform
normativului 17/2011 astfel:
- camere - categoria U0 - uscată;
Conform STAS 12604/1990 din punct de vedere al pericolului de
electrocutare, sunt încăperi puţin periculoase categoria C E c.
1.8. Ordinea de executare a lucrărilor.
- Demontare instalaţii electrice de iluminat existente - pe porţiuni I imitate;
- Trasarea circuitelor;
-M ontarea jgheaburilor;
- Montarea cablurilor;
-.Montarea corpurilor de iluminat;
- Executarea legăturilor;
- Realizarea verificărilor şi măsurători ale rezistenţei de izolaţie a circuitelor;
~ Realizarea probelor de funcţionare a echipamentelor electrice.

2. S TA ND A RD E SI N O R M A T IV E DE R E F E R IN Ţ Ă :
Se menţionează mai jo s standardele şi normativele sp e cifice care
obligatoriu trebuiesc respectate la execuţie, verificare, punere î n funcţiune şi
exploatare a instalaţilor electrice.
2.1. Standarde şi Normative
S R H D 308 S 2:2002
S R H D 361
S 3 :2 0 0 2 + A 1:2007
S R H D 384.3 S 2 :2004
S R H D 384.4.42 S l : 2 0 0 4 +
A l:2004+ A 2:2004
S R H D 384.4.43 S2:2O04

S R H D 384.4.482 S l : 2 0 0 3

S R H D 384.5.52 S I : 2 0 0 4
+ A 1:2004
S R H D 384.5.523 S 2 :2 0 0 3

S R H D 384.5.537 S 2 :2 0 0 3

S R H D 516 S 2 :2002
+ A 1:2 0 0 4 + A 2 :2 0 0 9
S R H D 603 S 1:2001
+ A 1 :2 0 0 2 + A 2 :2 0 0 4 + A 3 :2 0
07
S R EN 1838:2003
S T A S 2612-87
S T A S 9436 ( s t a n d a r d p e
părţi)
S R 12294:1993
S R E N 5 0 2 0 0 :2 0 0 7
S R E N 50266 ( s t a n d a r d p e
p ărţi)

- Identificarea conductoarelor cablurilor
flexibile
- Sistem e de identificare a cablurilor

şi

cordoanelor

- Instalaţii electrice în construcţii. Partea 3 : D eterm inarea
caraeteristiciI or generale
- Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: M ăsuri de
protecţie pentru asigurarea securităţii.
Capitolul 42:
Protecţia îm potriva efectelor term ice
- Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: P ro te c ţie pentru
asigurarea securităţii. Capitolul 43: P ro tecţie îm potriva
supracurenţilor
- Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: P ro tecţia pentru
asigurarea securităţii. Capitolul 48: A leg erea m ăsu rilo r de
protecţie în funcţie de influenţele externe. Secţiune 4S2:
Protecţia îm potriva incendiului în am p la s a m e n te cu riscuri
- Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: A leg erea şi
m ontarea ec h ip am en telo r electrice. Capitolul 52: S iste m e de
pozare
- Instalaţii electrice în constaicţii. Partea 5: A legerea şi
instalarea ec h ip am en telo r electrice. S ecţiunea 523: Curenţi
admisibili în sistem e de pozare
- Instalaţii electrice în constaicţii. Partea 5: A legerea şi
instalarea ec h ip am en telo r electrice. Capitolul 53: Aparataj.
Secţiunea 537: D ispozitive de secţionare şi c o m a n d ă
- Ghid de utilizare a cablurilor de jo a s ă ten siu ne arm onizate
- Cabluri de distribuţie de tensiune nom inală 0,6/1 kV

- Aplicaţii ale iluminatului. Iluminatul de siguranţă
- Protecţia îm potriva electrocutărilor. Limite a d m is e
- Cabluri şi conducte electrice. Clasificarea şi sim bolizarea,
- i l u m i n a t u l artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie
- M etodă de încercare pentru rezistenţa la foc a cablurilor de
mici dim ensiuni fără protecţie utilizate în circuite de urgenţă
- M etod e c o m u n e de încercare a cablurilor supuse la foc.
încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe

S R C E I 60287-1-1 +
A l :200l

S R H 0 60364-4 -4 1:2 0 0 7

S R H D 60364-5 -5 1 :20 1 0
S R HD 60364-5 -5 5 9 :2 0 0 6

S R H D 6 0 3 6 4 -6:2 0 0 7
S R E N 6 0 5 2 9 :19 9 5 +
A 1:2003
S R EN 60598 ( s t a n d a r d p e
părţi)
S R EN 60695 ( s t a n d a r d p e
părţi)
17/2011
N T E 007/08/00
P I 18/3-2015

P E 116/94
C56
P E 118/92
P I 18/1-2013
L egea n r. 10/1995
L e g e a n r. 50/1991
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r.
90/2008
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r.
3 0 0 /20 0 6
L e g e a n r . 3 0 7 /20 0 6
L e g e a n r. 3 1 9 /20 0 6
H o tă râ re a G u v e rn u lu i nr.
1 146/2006
H o t ă r â r e a G u v e r n u lu i n r .

conductoare sau cabluri în.mănunchi în p o z i ţ i e verticală
- Cabluri electrice. Calculul intensităţii
ad m isib ile a
curentului. Partea I: Ecuaţiile intensităţii adm isibile a
curentului (factor de încărcare 100%) şi c a lcu lu l pierderilor.
Secţiunea I: Generalităţi
- Instalaţii electrice de j o a s ă tensiune. P a r t e a 4: Măsuri de
protecţie pentru asigurarea securităţii. C a p ito lu l 41: Protecţia
îm potriva şocurilor electrice
- Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5 -5 1 : Alegerea şi
montarea ech ip am en telor electrice. Reguli g e n e r a l e
- Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5 -5 5 : A legerea şi
instalarea ech ip am en telor electrice. Alte
echipam ente.
Articolul 559: Corpuri şi instalaţii de iluminat
- Instalaţii electrice de jo a s ă tensiune. Partea 6 : Verificare
- Grade de protecţie asigurate prin carcase ( C o d IP)
- Corpuri de iluminat
- încercări privind riscurile de foc
- N O R M A T I V pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea
instalaţiilor electrice aferente clădirilor
- N O R M A T I V pentru proiectarea şi exe cutarea reţelelor de
cabluri electrice
- N orm ativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor,
Partea a 111-a - Instalaţii de detectare, s e m n a liz a re şi
avertizare
- N orm ativ de încercări şi măsurători la e c h ip a m e n te le şi
instalaţiile electrice
N orm ativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii
şi a instalaţiilor aferente
- R egulam ent general de m an ev rare în instalaţiile electrice
(com pletat cu instrucţiunile IP ~ 24 A, B, C,)
- N orm ativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor.
- Legea privind calitatea în construcţii
- Legea privind autorizarea executării
lucrărilor de
construcţii
- Hotărârea Guvernului pentru aprobarea R eg u lam entu lu i
privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes
public
- Hotărârea Guvernului privind cerinţele m in im e de
securitate şi sănătate pentru şantierele tem p o ra le sau m o b ile
- Legea privind apărarea îm potriva incendiilor
- Legea securităţii şi sănătăţii în m uncă
- Hotărârea Guvernului privind cerinţele m in im e de
securitate şi sănătate pentru utilizarea în m u n c ă de către
lucrători a ec h ip am en telo r de m uncă
- Hotărârea Guvernului privind asigurarea securităţii

457/2003
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r.
971/2006
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r.
1091/2006

utilizatorilor de echipamente electrice de joas-â tensiune
- Hotărârea Guvernului privind cerinţele m in im e pentru
sem nalizarea de securitate şi/sau de s ă n ă ta t e la locul de
muncă
- Hotărârea Guvernului privind c e rin ţe le m inim e de
securitate şi sănătate pentru locul de m unca

La execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice-trebuie s ă se respecte
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 ş i ale Hotărârii
Guvernului nr. 1 146/2006, astfel încât echipamentele electrice de muncă care se
procură şi/sau se utilizează, trebuie să îndeplinească:
a) prevederile tuturor reglementărilor tehnice ro m ân e care transpun
legislaţia comunitară aplicabilă sau
b) cerinţele m inime în cazurile în care nu se aplică sau se aplică
parţial reglementări tehnice române care transpun legislaţia
comunitară.
Beneficiarul va lua măsuri ca dotările cu mijloace PS1 şi amenajările
constructive la instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor s â fie terminate
la darea în exploatare a obiectivelor şi menţinute ulterior în stare d e funcţionare.
Instalaţiile electrice ce fac obiectul prezentului proiect s e vor executa
(monta, demonta), modifica, întreţine, repara şi exploata în conform itate cu
prevederile din acte normative pentru protecţia muncii în vigoare.
Beneficiarul şi constructorul vor întocmi instrucţiuni proprii, speciale şi
specifice tuturor locurilor de m uncă ce se consideră că au un caracter deosebit,
sau pentru care norm ele existente nu dau prescripţii suficiente, care să conducă
la securitatea investiţiei şi a personalului.
3. A P A R A T E L O C A L E - C O N D IŢ II DE I N S T A L A R E
3.1. C o n d iţii g e n erale
3.1.1. Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza num ai aparate
şi materiale om ologate respectiv cu agrement tehnic. Fiecare aparat-trebuie să fie
prevăzut cu o plăcuţă indicatoare care să cuprindă datele sale tehnice şi un
indicator de semnalizare.
3.1.2. Aparatele electrice individuale care se instalează în t e r e n , ‘conform
proiectului (întrerupătoare, prize, corpuri de iluminat etc.) vor fi însoţite de
certificate de calitate, certificate de conformitate, agremente tehnice, certificate
de garanţie, instrucţiuni de montare şi instrucţiuni de utilizare (în lim ba română).
3.1.3. Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea şi frecvenţa nominală,
modul de m ontare şi ceilalţi parametri prevăzuţi în m od expres în proiect şi în
m od special gradul de protecţie conform SR EN 60529 (Grade de protecţie
asigurate prin carcase).

3.1.4. în spatiile de producţie (tehnologice) pot fî am plasate instalaţii
electrice după caz de tip "închis" sau "'capsulat".
3.1.5. Amplasarea şi montarea aparatelor trebuie să se facă în 'a ş a fel încât
ele să nu stânjenească circulaţia pe coridoare, pasarele, accese.
3.1.6. Amplasarea şi montarea aparatelor locale trebuie să se facă în aşa
fel încât întreţinerea, verificarea, localizarea defectelor şi reparaţiile să se poată
realiza cu uşurinţă.
3.1.7. Se va evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există
posibilitatea deteriorării lor în exploatare, ca urmare a loviturilor m e c a n ic e sau a
acţiunii agenţilor corozivi.
3.2. Aparate pentru instalaţia de iluminat şi prize
3.2.1. Circuitele de iluminat vor fi separate de circuitele de prize.
3.2.2. Circuitele de iluminat vor avea o putere instalată to ta lă de 3 kW
pentru alimentare monofazată şi 8 kW pentru alimentare trifazată.
3.2.3. Puterea instalată totală pe un circuit m onofazat de p rize este de 2
kW.
3.2.4. Prizele la tensiunea de 230 V v or fî prevăzute c u contact de
protecţie.
3.2.5. Corpurile de iluminat se aleg şi se m ontează respectându-se pe
lângă prevederile din 17/201 I, precum şi condiţiile din reglem entările specifice
referitoare la proiectarea şi executarea sistemele de ilum inat artificial.
3.2.6. Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de ilum inat (cârlige de
tavan, bolţuri, dibluri etc.) se aleg astfel încât să poată suporta fără defonnări o
masă egală cu de 5 ori masa corpului de iluminat respectiv, dar nu mai puţin de
10 kg.
3.2.7. întreruptoarele şi butoanele de p e circuitele de ilum inat trebuie
montate numai pe conductoarele de fază.
3.2.8. Se recomandă ca întreruptoarele, comutatoarele şi butoanele să se
monteze la înălţimea de 0,6-^ 1,5 m, m ăsurată de la axul aparatului până la
nivelul pardoselii finite.
3.2.9. Se recomandă ca prizele să se m onteze la înălţimea de 0,1 m,
măsurată de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite.3.2.10. Se
interzice montarea directă a corpurilor de iluminat incandescente pe materiale
combustibile.
3.2.10. Se interzice suspendarea corpurilor de ilum inat direct prin
conductele de alimentare.
3 .2 .1 1. Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutaţie
pentru montaj îngropat în elemente de construcţie se montează în doze de aparat.

3 .2 .i 2.
Corpurile de iluminat şi prizele se racordează l a instalaţia de
protecţie, la nulul de protecţie (PE) din tabloul de alimentare, nul ui de protecţie
fiind racordat la instalaţia de legare la pământ. Racordarea la nulul de protecţie a
tabloului se face printr-un singur conductor, diferit de cel de lu c ru (conductor
marcat prin izolaţie cu verde-galben).
4, M A T ER IALE PENTRU CIRCUITE E L E C T R IC E
4.1. Condiţii generale
4.1.1. Materialele circuitelor electrice se consideră m ijloace prin care se
realizează funcţiuni de izolare, legătura electrică şi mecanică (p u s e în operă
individual sau în teren sau altfel spus necuprinse în tablouri el ectrice) ca de
exemplu:
- cabluri, conductoare, bare;
- izolatoare;
- cleme;
- alte materiale de montaj.
4.1.2. La alegerea materialelor se va ţine seama de destinaţia construcţiei
şi condiţiile de utilizare şi montare.
4.1.3. Materialele electrice utilizate de către executant v o r fi însoţite de
certificate de calitate, certificate de conformitate, agremente tehnice, certificate
de garanţie, instrucţiuni de montare şi instrucţiuni de utilizare (în lim ba română).
4.1.4. Se vor utiliza ca materiale de protecţie, de izolare sau pentru
suporturi materiale incombustibile sau greu combustibile, încadrarea acestora în
aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripţiilor specifice în vigoare (172 0 1 1 ).

4.1.5. Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice şi cabluri cu
m anta din materiale plastice.
4.1.6. Alegerea şi montarea sistemelor de jgheaburi se face conform
prevederilor 17/201 1 de la art. 5.2.1.6.2.
4.1.7. Sistemele de jgheaburi şi accesoriile lor (doze, piese de colţ, piese
de capăt, piese de îm binare etc.) pentru instalaţiile electrice treb uie să fie
executate din materiale incombustibile sau care nu propagă flacăra conform
recom andărilor din SR EN 50085-1.
4.1.8. Accesoriile sistemelor de jgheaburi, inclusiv capacele dozelor, cu
excepţia elementelor de adaptare pentru aparate, se montează după pozarea
cablurilor electrice şi verificarea circuitelor.
4.1.9. La pozarea cablurilor electrice trebuie să se ţină seama de
instrucţiunile producătorul ui, de prevederile specifice pentru clădiri din 17/2011

şi de normativul NTE /O07/08/00 pentru proiectarea şi exe cu tarea reţelelor de
cabluri electrice.
4.2. Alte materiale.
4 .2 .1. In instalaţiile electrice se vor folosi numai protecţii calibrate.
4.2.2. Conductele instalaţiilor de legare la pământ se p re v ă d conform SR
HD 60364-5-54:2007; SR EN 6 1 140:2002+A1:2007; SR HD 60364-4-41:2007.
4.2.3. Construcţiile metalice suport al materialelor electrice şi alte
accesorii de montaj vor fi din otel sau tablă care se vor vopsi p e n tru protecţie şi
după caz anticoroziv.
4.3. Dispoziţie generală.
Utilizarea altor materiale decât cele indicate în proiect şi detaliile de
execuţie se vor putea face numai cu avizul expres al proiectantului.
5. E X E C U ŢIA IN ST A L A Ţ IIL O R EL ECTR IC E
5.1. Prevederi generale
5.1.1. Se va avea în vedere încadrarea stabilită în proiect a consumatorului
şi a receptorilor conform prescripţiilor M EE-PE 124/94, din p u n c t de vedere al
nivelului de siguranţă în continuarea alimentării cu energie electrică. Această
încadrare stă la baza concepţiei proiectului şi execuţiei.
5.1.2. Se va identifica conform proiectului categoria încăperilor, spaţiilor,
zonelor în funcţie de mediu (normativ 17-2011).
5.1.3. In instalaţiile electrice se vor lua măsuri de protecţie împotriva
electrocutărilor prin atingere directă şi a electrocutărilor prin atingere indirectă
(17-2011) respectaudu-se standardele şi normativele în vigoare, atât în conţinutul
proiectului cât şi la execuţie şi exploatare.
5.1.4. Legarea la pământ este folosită ca mijloc principal de protecţie. De
asem enea, ca mijloc auxiliar (suplimentar) de protecţie, se va folosi protecţia
prin legare la nulul de protecţie în condiţiile STAS 12604.
5.1.5. Se va evita amplasarea elementelor instalaţiilor electrice (tuburi,
conducte etc.) în structura de rezistenţă a construcţiilor.
Se interzice spargerea de şanţuri, goluri etc. în elementele de beton, dacă
n u sunt prevăzute în proiect, în vederea amplasării instalaţiilor electrice,
afectând structura de rezistenţă a construcţiei.
5 .1 .6. Traversarea elementelor de construcţie incombustibile cu elemente
ale instalaţiei electrice se va face conform prevederilor normativului 17-2011.

5.1.7. Traversarea elementelor de construcţie com bustibile şe. va face
conform prevederilor normativului 17-201 1.
5.1.8. Se interzice montarea dispozitivelor de protecţie electrică (siguranţe
fuzibile etc.) pe conductele instalaţiilor de protecţie {pământ, nul d e protecţie).
5.1.9. Conductele conductoarelor vor fi marcate (prin culoarea izolaţiei,
tub varnisch colorat montat la capete etc.) în scopul asigurării unei uşoare
identificări în caz de verificări şi reparaţii cât şi pentru evitarea pericolelor de
accidentare prin electrocutare.
5.1.10. Marcarea conductoarelor se va face cu următoarele culori;
- verde-galben, pentru conductoarele de protecţie - PE;
- albastru deschis pentru conducte neutre - N;
- culori diferite de cele de mai sus şi diferite între ele pentru conductele de
fază recomandându-se să se folosească pentru marcarea fazelor: neg ru , albastru
închis şi m aro - L I, L2, L3.
5.1.11. în întreaga instalaţie electrică se va menţine aceeaşi culoare de
marcare pentru fiecare conductă de fază.
5.1.12. îmbinările dintre căile de curent precum şi între acestea şi bornele
aparatelor se vor face prin metode care să asigure posibilitatea de trecere a
curentului electric, corespunzător secţiunii curente, rezistenţei mecanice
necesare şi păstrării în timp a calităţii m ecanice şi electrice a contactului.
6 VER IFICA RE A SI ÎN T R E Ţ IN E R E A IN ST A L A Ţ IIL O R
ELEC T R IC E
6.1.
Verificarea în timpul execuţiei, înainte de punerea în funcţiune şi pe
perioada exploatării instalaţiilor electrice se va realiza urmărind' în principal
prevederile normativului C 56 cât şi a normativului 17-2011.
6.2 în timpul montării şi la finalizarea construcţiei unei instalaţii noi sau
finalizarea unei extinderi sau a unei modificări a unei instalaţii existente, înainte
de a fi puse în funcţiune de către utilizator, se fac verificări iniţiale la instalaţiile
electrice de către o persoană calificată prin inspecţii şi încercări.
6.3 în timpul exploatării instalaţiilor electrice se fac verificări periodice ce
au rolul de a determina dacă tot echipamentul din com ponenţa instalaţiei
electrice este în stare de utilizare.
6.4 Se vor lua măsuri pentru a se asigura că verificarea nu constituie un
pericol pentru persoane sau animale şi nu produce deteriorări de bunuri şi
echipam ente, chiar dacă circuitul este în stare de defect. Instrumentele de
m ăsurare şi echipamentul de supraveghere şi m etodele trebuie alese .-'conform
reco m andărilor din SR EN 61557.
6.5 Rezultatul unei verificări periodice a instalaţiei va fi înregistrată.

6.6 Frecvenţa verificărilor periodice ale unei instalaţii electrice, în condiţii
normale de funcţionare, se realizează în funcţie de denumirea verificării indicate
în tabeleie 8.3 şi 8.4 conform nonnativ 17/2015.
6.7 La punerea în funcţiune a echipamentelor electrice de j o a s ă tensiune
în concordanţă cu precizările din H G nr. 457/2003 se va v e rifica dacă ele au
asigurate protecţia împotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montării şi
utilizărilor lor şi protecţia împotriva riscului cauzat de influenţe e x te rn e asupra
lor.
6.8 L a exploatarea instalaţiilor electrice, suplim entar faţă de L eg ea 111*.
319/2006, se va ţine seama şi de; HG nr. 1146/2006, H G nr. 1091 /2 0 0 6 , H G nr,
300/2006, H G nr. 457/2003 şi de recomandările din SR EN 5 0 1 1 0 -1 :2005.
6.9 Măsurătorile efectuate la instalaţiile electrice trebuie realizate numai
de persoane califi cate sau de persoane afl ate sub controlul şi supravegh erea unei
persoane calificate cu instrumente de măsurare atestate m etrologic.
6.10 Procedurile de întreţinere, lucrările de reparaţii, lucrările de înlocuire,
etc. se execută cu personal calificat respectând prevederile normativului
17/2011.
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