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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA 

 

1. DATE GENERALE 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 

 “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran” 

TITULARUL INVESTITIEI 

Primaria Municipiului Craiova 

BENEFICIARUL LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

Primaria Municipiului Craiova 

PROIECTANT 

SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL 

AMPLASAMENT 

Strada Calea Bucuresti din Craiova, între strazile Filantropiei si Romul, la intersectia dintre strada Stefan 

cel Mare si Calea Unirii, având suprafata de circa 3.865 mp. Amplasamentul se afla localizat sub pasajul 
auto suprateran. 

2. SITUATIA EXISTENTA 

 In prezent, pasajul se reprezinta ca o zona utilitara a orasului. In imediata  vecinatate a acestuia 
nu exista activitati care sa atraga locuitorilor. Zona este una de tranzit si nu suscita interesul nimanui 

spre a-si petrece timpul liber aici. Desi iluminatul urban pe timp de noapte este unul  destul de bine 
studiat, punand pasarela  in evidenta, prin curbura si dinamica sa, zona de sub pasarela este una 

parasita in aceasta perioada a zilei si se prezinta ca un spatiu ascuns, intunecos. 

 

 Reteaua stradala din Municipiul Craiova este de tip radial. Astfel, se remarca faptul ca spre zona 

studiata converg mai multe strazi principale, fapt care explica importanta acestui amplasament. 
Totodata, pasajul se afla in lungul unei  importante artere a orasului, Calea Bucuresti. Asadar, traficul 

intens in apropierea zonei studiate reprezinta un avantaj pentru dezvoltarea unor activitati urbane in 

zona. 

 Tesutul urban este fragmentat, fiind dispus de-a lungul strazilor, de tip radial. Pe langa 

activitatile culturale si educative (date de prezenta Universitaii, Teatrului National , Grupului Scolar 
Industrial, Colegiului National si a Muzeului de Arta ), in zona s-au dezvoltat de-a lungul timpului 

activitati recreative ( datorita Gradinii Botanice), astfel incat zona are un potential major spre a deveni 
un puternic atractor urban.  
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3. SITUATIA PROPUSA 

 

 Tema de proiectare 

 

 Primaria Municipiului Craiova din Romania are ca obiectiv prioritar, dezvoltarea din punct de 
vedere cultural, social si economic a unor spatii urbane sarace in activitati, cu scopul imbunatatirii 

confortului si sigurantei cetatenilor orasului. 

 Amenajarea acestor spatii lipsite de activitati urbane debuteaza cu transformarea perimetrului 

de sub Pasajul carosabil de pe Calea Bucuresti, intr-un spatiu bogat in diferite evenimente de ordin 

cultural, sportiv sau de relaxare. Strada Calea Bucuresti din Craiova reprezinta o artera importanta de 
circulatie si un pol urban al carui interes se va accentua odata cu realizarea acestor activitati urbane. 

Indiferent de scenariul de interventie, zona poate juca un rol special în redefinirea caracterului urban 
al cartierului din care face parte. 

 Proiectul propuse va urmari investigarea identitatii proprii a acestui cartier, reprezentativ pentru 
centrul Craiovei. Re-evaluarea statutului urban al spatiului exterior presupune în primul rând favorizarea 

contactelor sociale si identificarea acelor activitati care raspund nevoilor comunitatii. 

Tema-programa interventiei va fi detaliata de catre proiectant, în functie de interpretarea proprie a 
potentialului zonei, insa se va pune accent pe amenajarea de spatii recreative pentru copii, cinema in 

aer liber si zona pentru spectacole. 

  

 Obiective proiect: 

 Întelegerea rolului cultural al arhitecturii în societatea contemporana si a cailor de 

promovare a acestuia ; 
 Fundamentarea modalitatilor specifice de raportare la contextul construit printr-un 

simbol urban; 

 Explorarea mijloacelor formale si constructive de interventie asupra spatiului si 

peisajului urban. 
 

 Alternativa recomandata de catre elaborator 

Avand in vedere avantajul financiar prezentat in Studiul de fezabilitate, se recomanda Alternativa B, 
in detrimentul primei alternative. Aceasta alternativa este analizata detaliat, din punct de vedere 

tehnico-economic, in capitolele urmatoare. 

 

Avantajele scenariului recomandat: 

Scenariul recomandat a fost considerat acela care atinge gradul cel mai înalt de utilitate, 
profitabilitate tehnica si functionalitate, dar şi sub aspect economico-social, împreună cu posibilitatea 

de a furniza beneficii atat locuitorilor municipiului, cat si celor care sunt in continua interactiune cu 

localitatea, in cadrul activitatilor social-economice, edilitare, gospodaresti etc. ce se desfasoara in 
municipiu. 
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Alte avantaje functionale ale scenariului recomandat:   

- Capabilitatea tehnica de a indeplini activitatile specifice unui proiect de investitii; 

- Asigurarea continuitatii implementarii proiectului; 

- Aspecte economice, edilitare, sistematizare teritoriala. 

 

 Descrierea constructive, functionala si tehnologica, dupa caz 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane  a Municipiului 

Craiova, care sa asigure atât conservarea arhitecturala a oraşului, cat si creşterea calităţii vieţii şi 

atractivităţii zonei atât pentru populaţia locală, cât şi pentru persoanele aflate in tranzit pe teritoriul 

oraşului. 

Proiectul îşi propune următoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activităţile si lucrările 

propuse in cadrul proiectului, respectiv: 

 Îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane prin modernizarea spatiilor publice urbane; 

 Conservarea pasajului suprateran existent prin inserarea unei functiuni adecvate, la partea 

inferioara a acestuia; 

 Activarea urbana si integrarea zonei in contextul social al orasului, exploatand 

caracteristica zonei de punct 0 al orasului si maxima vizibilitate 

 Creşterea numărului de vizitatori/turişti prin consolidarea identitatii urbane si a realizării 

activităţilor ocazionale / temporare propuse prin proiect; 

 Creşterea rolului  social şi cultural ce îl joaca centrul orasului in viaţa şi identitatea 

locuitorilor. 

Pe langa introducerea unei functiuni, prin proiect se asigură iluminatul zonei, mobilarea urbana, 

tratarea trotuarelor, elemente de informare urbana, cat si modul de integrare al acestora in ansamblul 

arhitectural al zonei. 

Continuarea proiectului ‘’Pasajul suprateran’’ prin amenajare integrata global si distincta, la nivel local 

va aduce zonei o diversitate de utilizatori – rezidenţi, lucrători, vizitatori ocazionali – si prin aceasta un 

ingredient pentru vitalitate urbana, coeziune sociala şi siguranţa investiţională. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi confortului în zona Pasajului suprateran, prin efectuarea de lucrări de 

amenajare urbana si modernizare a sistemului de iluminat reprezintă un element necesar procesului 

de revitalizare a zonei studiate. De asemenea pentru crearea unui cadru adecvat si pentru creşterea 

calităţii vieţii în zona este necesara proiectarea unui mobilier urban corespunzător funcţionalităţii 

zonei. 

Prin urmare, se propune amenajarea si revitalizarea km 0 al municipiului Craiova in vederea integrării 

noului pasaj suprateran în viaţa socială a locuitorilor şi transformarea acestuia într-un factor activ al 

vieţii contemporane. 

Atingerea obiectivului general şi realizarea obiectivelor specifice ale proiectului de faţă, prin 

implementarea activităţilor şi obţinerea rezultatelor prevăzute la nivelul acestuia, contribuie la 

creşterea atractivităţii pasajului suprateran din Craiova prin valorificarea potenţialului functional al 
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acestuia, prin care se urmăreşte creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a 

serviciilor sociale. 

Zona studiată este delimitată astfel: 

Nord:  B-dul Nicolae Titulescu (până la limita acestuia) 

Sud:   Calea Bucuresti (până la limita acesteia) 

Est:    limita structurala a pasajului suprateran 

Vest:  limita structurala a pasajului suprateran 

În perimetrul zonei sunt cuprinse străzile: Brestei, Stefan cel Mare, Vasile Conta, Romul, Principatele 

Unite si Calea Bucuresti. 

In vederea amenajarii zonei de 3.865 mp, pe o lungime de 240.5ml, de sub pasajul suprateran existent, 

sunt analizate doua scenarii posibile a fi implementate (Alternativa A si Alternativ B), respectiv: 

Implementarea proiectului de amenajare urbana, va contribui la completarea ofertei de spatii publice 

de recreere a oraşului. Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi confortului în zona Pasajului suprateran, prin 

efectuarea de lucrări de amenajare urbana, modernizare a sistemului de iluminat si implementarea 

unor spatii verzi reprezintă un element necesar procesului de revitalizare a zonei studiate. Prin 

urmare, se propune amenajarea si revitalizarea km 0 al municipiului Craiova in vederea integrării 

noului pasaj suprateran în viaţa socială a locuitorilor şi transformarea acestuia într-un factor activi al 

vieţii contemporane, prin preluarea unor funcţii de informare, cultură, socializare si recreere. 

 

Rezultatele implementării proiectului: 

Imbunatatirea infrastructurii urbane prin: 

 

 Reabilitarea strazilor si trotuarelor si transformarea lor in esplanade pietonale 

Amenajarea acestei zone îşi propune crearea unui spaţiu pietonal care sa aiba un potential urban 

multifuncţional, unde se pot organiza activităţi expoziţionale, târguri şi alte evenimente artistice, 

culturale si recreative. Această zonă prezintă un potenţial ridicat şi poate fi caracterizată drept inima 

centrului orasului, asigurand totodata si un cadru vizual adecvat funcţionalităţii zonei. In ceea ce 

priveste tipul de finisaj al pardoselii folosit, se vor utiliza pardoseli din elemnete prefabricate, care se 

vor monta direct peste pavajul existent. 

 

 Montare mobilier urban  

Pentru a putea diferenţia vizual zona studiata faţă de alte zone din centrul Municipiului Craiova, este 

imperativă echiparea acesteia cu un mobilier urban adecvat corespunzător funcţionalităţilor şi 

identităţi zonale. Alegerea acestui mobilier urban trebuie să aibă la bază anumite criterii bine definite 

în ceea ce priveşte o anumită unitate conceptuală la nivelul esteticii urbane. Astfel, prin proiect se 

alege un mobilier organic si prietenos, care sa faca pe trecatori sa interactioneze cu spatiul nou creat. 

In zona centrala, se constata fluxuri mari de pietoni care se suprapun peste fluxuri auto importante. 

Prin propunerea de amenajare a zonei de sub pasajul suprateran, se va imbunatati considerabil 

calitatea vietii locuitorilor. 
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 Tehnologia utilizata 

Proiectul urmareste realizarea unui spatiu dinamic si interactiv. Asadar sunt prevazute o serie de 

sisteme video de proiectie pentru a realiza pardoseli interactive, holograme 3d si 2d, ecrane info-

touch si proiectie video tip ‘’cinema’’ . Pentru a putea suspenda apratura necesara acestei tehnologii, 

este nevoie sa ne folosim de partea inferioara a structurii pasajului suprateran. Totodata punctul de 

vedere al proiectantului initial prevede faptul ca este interzisa introducerea de ancore si bolturi prin 

perforare sau impuscare, in elementele din beton precomprimat. Avand in vedere ca la aceasta 

suprastructura numai inimile sunt precomprimate, rezulta ca se pot realiza prinderile respective numai 

de placa inferioara a tablierului celor 4 inimi. Pentru a exista certitudinea ca sistemele de prindere 

sunt amplasate in pozitiile potrivite, fara a afecta structura de rezistenta, proiectantul initial ofera 

consultanta cu privire la pozitionarea exacta a aparatelor utilizate.  
 

 Acces 

 Accesul in acest spatiu se va putea face din dreptul trecerilor pentru pietoni. 

 

 Recompartimentare, functiune 

 

 Dat fiind faptul ca spatiul se dezvolta pe lungime, acesta poate fi conceput ca un drum strabatut 

prin istorie. Asadar, proiectul reprezinta o incursiune in timp, de la epoca de piatra la cea digitala, din 
zilele noastre.  

 

Zonificarea propusa cuprinde urmatoarele spatii exterioare (deschise): 

 

ZONA A       -  A.U.  =   175.00 mp 

ZONA B-01  -  A.U. =   700.00mp 

ZONA B-02  -  A.U. =   485.00 mp                    

ZONA B-03  -  A.U. =   755.00 mp                

ZONA B-04  -  A.U. =   530.00mp 

ZONA C        -  A.U. =   680.00 mp 

TOTAL          -  A.U. = 3325.00 mp 

  

*NOTA – Aceste suprafete nu iau in considerare trotuarele perimetrale de 1m latime. 

 

 

 



 

Proiectant: 

S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. 

 

Data intocmirii: 

Iunie 2014 

Proiect: “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran” 

NUME DOCUMENT: MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA Pth 

 

PAGINA: 10 

 

 

Alternativa aleasa 

ZONA A (Urban rain) 

Functiune: Zona expunere instalatie iluminare 

Suprafata: A.U. =  220mp 

Finisaje: 

 pardoseala: pardoseala existenta se va pastra integral 

 obiecte de mobilier: se va realiza o instalatie din lasere, de culoare alb-galbui, fixate la 
nivelul plafonului, cu proiectie de sus in jos, h=3.45 m 

 imprejmuire: se va pastra imprejmuirea existenta din stalpisori antiparcare 

ZONA B-01 (Urban field) 

Functiune: Zona pentru activitati de relaxare 

Suprafata: A.U. =   680 mp 

Finisaje: 

 pardoseala: pardoseala existenta se va acoperi partial cu un strat de cauciuc granulat, 

colorat rosu in masa, S=200mp 

 obiecte de mobilier: sunt realizate din polistiren extrudat, care vor fi acoperite cu acelasi 

strat cu care se va acoperi pardoseala; cercuri metalice, cu rol de bancheta, cu leduri 
prevazute la partea inferioara, pentru asigurarea unui iluminat ambiental 

 imprejmuire: se va pastra imprejmuirea existenta din stalpisori antiparcare 

ZONA B-02 (Urban connections) 

Functiune: Zona de expunere si interactiune 

Suprafata: A.U. =   490 mp                    

Finisaje: 

 pardoseala: pardoseala existenta se va acoperi partial cu un strat de cauciuc granulat, 
colorat rosu in masa, sub forma de fasii inguste, cu o lungime egala cu latimea pasajului 

amenajat,  S=130mp 

 obiecte de mobilier: se propun puncte info (ramane la latitudinea beneficiarului); 

 imprejmuire: se va pastra imprejmuirea existenta din stalpisori antiparcare 

ZONA B-03 (Urban living) 

Functiune: Zona de living urban si activitati artistice organizate ocazional 

Suprafata: A.U. =   720 mp                

Finisaje: 

 pardoseala: pardoseala existenta se va acoperi partial cu un strat de cauciuc granulat, 

colorat rosu in masa, S=450mp. 
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 obiecte de mobilier: sunt realizate din polistiren extrudat, care vor fi acoperite cu acelasi 

strat cu care se va acoperi pardoseala;  

 imprejmuire: se va pastra imprejmuirea existenta din stalpisori antiparcare 

ZONA B-04 (Urban shadows) 

Functiune: Zona de proiectii si activitati recreative 

Suprafata: A.U. =  550 mp 

Finisaje: 

 pardoseala: pardoseala existenta se va acoperi partial cu un strat de cauciuc granulat, 
colorat rosu in masa, S= 245mp. 

 obiecte de mobilier: sunt realizate din polistiren extrudat, care vor fi acoperite cu acelasi 
strat cu care se va acoperi pardoseala; 

 imprejmuire: imprejmuirea existenta din stalpisori de protectie;  

Echipamente: 

 3 sisteme video de proiectie pe pardoseala 

 4 sisteme video pentru holograme 2d 

 

ZONA C (Urban labyrinth) 

Functiune: Zona labirintului 

Suprafata: A.U. =   780 mp 

Finisaje: 

 pardoseala: pardoseala existenta se va acoperi partial cu un strat de cauciuc granulat, 

colorat rosu in masa, S=120mp. 

 obiecte de mobilier: sunt realizate din polistiren extrudat, care vor fi acoperite cu acelasi 

strat cu care se va acoperi pardoseala; se propune amplasarea unor obiecte 
supradimensionate (cescute, farfurii, ghivece...etc - ramane la latitudinea 

beneficiarului); 

 imprejmuire: imprejmuirea existenta din stalpisori de protectie; 

*NOTA – Aceste suprafete nu iau in considerare trotuarele perimetrale (1m latime). 

 

 

 Interventii (impact) asupra contextului 

  
 In propunerea de arhitectura se va incerca realizarea unor interventii cu un impact cat mai 

redus asupra constructiilor existente. Asadar, fata de structura de rezistenta a pasjului suprateran al 
Craiovei, va exista o minima interventie, care tine de modul de agatare al videoproiectoarelor la partea 

superioara (intradosul pasajului). Nu se propunere inlocuirea pavajului cu alte finisaje de pardosela, 

ceea ce presupune acoperirea acestuia, acolo unde este cauzul. Totodata se propune pastrarea integral 
a stalpisorilor de protective,pentru securizarea zonei.  
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 Activitati si functiuni 

 

 Spatiul urban propus este un spatiu urban pietonal. 

 Se creeaza potential posibilitatea organizarii in acest spatiu a unor activitati artistice, culturale, 

si de recreere. 
 In mod necesar si obligatoriu, orice activitate care implica aglomerari de persoane sau pericol 

de coliziune cu vehicule trebuie organizata cu respectarea normativelor si intregii legislatii in vigoare, 
mai ales evitarea coliziunii pietonilor cu vehicule aflate in miscare pri realizarea de imprejmuiri adecvate 

conform legislatiei. Administratia locala nu va autoriza organizarea de activitati fara respectarea acestor 
cerinte. 

 Acest spatiu cauta sa aduca un plus de valoare culturala zonei in care se afla, prin introducerea 

unor activitati de natura artistica: cinema in aer liber, expozitie temporara si interactiva  
prin proiectii interactive, miniconcerte sau arta contemporana,teatru experimental, dans contemporan, 

mima, etc. 
 Zonele de recreere vor fi niste spatii prietenoase, care invita trecatorii sa ramana in acel loc 

spre a se bucura de atmosfera locului. Caracterul “prietenos’’ al acestor spatii este dat de folosirea unor 

locuri de sedere cu forme cat mai organice si ergonomice, trecatorul simtindu-se astfel ca acasa, spatiul 
acesta devenind astfel un living urban.  

 

 Mobilier si finisaje 

 

 Spatiu se constituie ca un living urban desfasurat pe toata lungimea pasajului. Finisajele si 

obiectele de mobilier sunt autodependente, intrucat mobilierul este realizat dintr-un material compozit, 

care sa prezinte duritate dar si flexibilitate, fiind finisat cu un amestec de cauciuc si poliuretan, de 
culoare rosie, care se continue atat pe pardoseala cat si pe obiectele mentionate. 

 

 Inchideri si compartimentari 

 

 Nu exista inchideri sau compartimentari. Delimitarile intre zone se va face prin finisajul 
pardoselii. Ca elemente verticale prezente in spatiu, vom avea doar panourile de expunere.  

 

 INSTALATII 

Se proiecteaza instalatii electrice de curenti tari pentru iluminat si alimentare a echipamentelor de 

videoproiectie si sonorizare. 

  

Premize: 

 Pentru reamenajarea spatiului destinat pasajului se considera proiectarea instalatiilor astfel 

incat aceastea sa deserveasca spatiile nou create intr-un mod care asigura eficienta si confort. Instalatia 
de forta si iluminat va fi refacuta integral astfel incat sa asigure un grad mare de confort in exploatare. 
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Instalatii electrice – curenti tari: 

  Instalatie de iluminat de la intradosul pasajului suprateran vor fi pastrate. Totodata,vor 
fi montate noi corpuri de iluminat si alimentarea electrica va fi facuta avand in vedere noua stereotomie 

a tavanului. Instalatia de forta va fi proiectata integral atat ca distributie de cablu cat si ca aparataj 
pentru a se adapta la noile spatii rezultate din recompartimentare. Prizele se vor monta ingropat, in 

peretii de rigips si vor fi prize duble.  

 Curenti slabi - securitate, detectie incendiu, retelistica nu fac obiectul prezentului proiect. 

4. EXIGENTE ESENTIALE IN PROIECTAREA PASAJULUI 

 In conformitate cu prevederile Legii 10 din 24.01.1995, modificata si reactualizata la data 
intocmirii documentatiei, privind calitatea in constructii si tinand seama de stabilirea categoriei de 

importanta a constructiilor, in vederea obtinerii unor constructii de calitate, pentru aceasta amenajare 

in care va functiona spatiu public, sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de 
existenta a acesteia, a urmatoarelor exigente esentiale de performanta: 

  B – securitate la incendiu 
  C – igiena, sanatate si mediu 

  D – siguranta in exploatare  
  E – protectie impotriva zgomotului 

  F – economie de energie si izolarea termica 

 In conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a 
proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, proiectul urmeaza a fi verificat pentru cerintele A, B, 

C, D, E si F. Asigurarea prin proiect a detaliilor de executie la nivelul de calitate corespunzator 
exigentelor de performanta esentiale urmeaza a se face prin respectarea Reglementarilor tehnice in 

vigoare. 

 Respectarea conditiilor tehnice de calitate va fi urmarita in primul rand de sefii formatiilor de 
lucru si personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor, precum si de catre responsabilii 

tehnici atestati. Constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice in vigoare, urmand a se 
efectua si urmatoarele verificari: 

- pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectele de 

investitii, inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte 
categorii de lucrari; 

- la terminarea unei faze de lucru; 
- la receptia preliminara a obiectelor. 

 
 

Indeplinirea cerintelor 

B. SECURITATE LA INCENDIU 

 Proiectul trateaza amenajarea unui sapatiu exterior, acoperit, realizat in proportie de 99% din 
beton armat.  

 Materialele folosite in amenajarea acestui spatiu nu sunt explozibile si sunt tratate ignifug. 
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 Sistemul de securitate, curenti slabi si retelistice, inclusiv sistemul de alarmare la incendiu, nu 

fac obiectul acestui proiect. Acestea trebuie proiectate sau expertizate pentru o functionare optima 

conform legislatiei in vigoare. 

 

C. SANATATEA OAMENILOR  SI  PROTECTIA MEDIULUI 

 

 Prin proiect s-au luat masurile corespunzatoare asigurarii unei desfasurari normale a activitailor 

artistice, culturale, sportive si de recreere. 

 Toate instalatiile si utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare si dupa caz, 

agrementate tehnic, asigurand in acest fel incadrarea in normele romanesti si europene privind 
zgomotul si calitatea aerului. 

 Materialele utilizate nu vor fi nocive sau cancerigene. 

Activitatile desfasurate pe amplasament ca si echipamentele utilizate nu vor genera zgomot 

peste limitele admise, conform legislatiei in vigoare. 

 

 

D. SIGURANTA IN EXPLOATARE 

 

 Prin proiect s-au respectat conditiile din „Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct 

de vedere al cerintei de siguranta in exploatare” – indicativ NP 068-02, cu indicatiile date pentru spatiile 
exterioare amenajate. 

 

Siguranta circulatiei pedestre 

Siguranta privind circulatia pe cai exterioare pietonale.  

 Suprafetele de calcare au fost astfel proiectate incat sa se asigure evitarea riscului de accidente 

prin : 

 Alunecare 

 Stratul de uzura la aleile si circulatiile pietonale  din spatial public sunt  executate din materiale 

care nu permit alunecarea si accidentarea persoanelor, (asfalt, beton), chiar in conditiile in care acestea 
sunt ude.  

 

 Impiedicare 

 In zonele unde exista denivelari mai mari de 2,5 cm., prezentul proiect propune pante de acces 

care nu vor depasii in profil longitudinal 2% si in profil transversal 1%.  

  

 Lovire de obstacole laterale sau frontale 

 Pe tot parcursul traseelor de circulatie pietonala se asigura inaltimea libera de trecere de 
minimum 2,10 m. 
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 Siguranta cu privire la coliziune cu vehicule in miscare 

 In mod curent, spatiul urban propus este un spatiu urban pietonal avand un trafic normal. 

 Acest spatiu este clar delimitat de carosabilul adiacent de diferenta de nivel existenta, ca si de 
sirul continuu de stalpisori antiparcare avand circa 1,4 m interax amplasati in interiorul trotuarului la 

distanta de circa 1 m de bordura. Aceasta delimitare este suficienta pentru situatiile in care nu exista 
trafic intens de pietoni sau aglomerari de persoane. 

  

 Nota pentru organizarea de activitati: 

 In mod exceptional, alternativ fata de situatia descrisa in paragraful precedent, se creeaza 

posibilitatea organizarii in acest spatiu a unor activitati artistice, culturale, si de recreere, implicand 
trafic intens pietonal sau aglomerari de persoane. 

 Orice activitate care implica aglomerari de persoane sau pericol de coliziune cu vehicule trebuie 
organizata de catre sau cu aprobarea administratiei locale, cu respectarea normativelor si intregii 

legislatii in vigoare. Se va respecta in mod expres art. 2.(A).2.1.e. punctul 4 din normativul NP 068-02 

mentionat anterior: “in zonele cu trafic intens, la marginea caii pietonale, spre carosabil, se vor prevedea 
balustrade de protectie (h=0,90m) sau spatiu verde de siguranta”. 

 Prin grija administratiei locale, orice organizare de activitati va trebui imprejmuita 
corespunzator pentru a impiedica iesirea accidentala a pietonilor pe carosabil, utilizand balustrade sau 

spatiu verde, jardiniere cu arbusti etc. 

 Administratia locala nu va autoriza organizarea de activitati fara respectarea acestor cerinte. 
 

 

Siguranta cu privire la accesul in cladiri 

 Fiind un spatiu public deschis, aceesul se face in dreptul trecerilor de pietoni. 

 

Siguranta cu privire la iluminarea artificiala 

 

Iluminatul de siguranta 

 Iluminatul de siguranta nu face obiectul prezentului proiect. 

Iluminatul general 

 Fiind un spatiu public deschis, iluminatul se face corespunzator. 

Contactul cu elemente de instalatii 

 Executarea lucrarilor de instalatii se va face astfel incat suprafetele accesibile utilizatorilor sa 

nu prezinte muchii ascutite, bavuri, colturi taioase etc. 

 Fixarea elementelor de instalatii pe suprafetele de constructie se  va face astfel incat sa nu 

permita riscuri de accidentare prin desprindere, cadere sau rasturnare. 

 Executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice se va face numai de 
catre personal calificat corespunzator.  
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Siguranta cu privire la instalatii electrice 

 Tensiunile de lucru sunt de 220V. 

 La instalatiile electrice se vor aplica masuri pentru protectia impotriva socurilor electrice 
datorate atingerii directe sau indirecte. 

 

Protectia impotriva atingerilor directe. 

 Toate materialele si echipamentele electrice vor avea asigurata protectia impotriva atingerii 

directe a partilor active. 

 Protectia impotriva atingerilor directe se realizeaza, dupa caz, prin  una din urmatoarele masuri  

a) izolarea partilor active; 
b) introducerea echipamentelor in carcase de protectie; 

c) instalarea unor obstacole care sa impiedice atingerile intamplatoare a partilor 
active; 

d) instalarea partilor active in afara zonei accesibile. 

a) Izolarea partilor active se realizeaza prin acoperirea completa cu o izolatie care sa aibe 
caracteristici corespunzatoare in conditiile de solicitare mecanica, termica, electrica. 

b) Protectia prin carcase sau bariere  indeplineste urmatoarele conditii : 

 Gradul de protectie al barierei este cel putin IP2xx. Intre obstacol si partea activa 

distanta este minimum 40 mm. 

 Suprafetele superioare ale barierelor sau invelisurilor din materiale neizolante, usor 

accesibile, sa fie IP4x4. 

 Barierele sa fie fixate sigur si sa reziste solicitarilor mecanice, 

 Desfacerea sau scoaterea barierelor nu este posibila decat: fie cu cheia, fie numai 

dupa scoaterea de sub tensiune a partilor active protejate prin bariere sau invelisuri, 
tensiunea neputand sa fie restabilita decat dupa remontarea barierelor. 

c) Protectia prin obstacole se aplica la incaperile pentru echipamentele electrice: 

 la apropierea intamplatoare de partile active (prin balustrade sau grilaje); 

 la contacte intamplatoare cu partile active, in cursul operatiilor de intretinere sau 

exploatare (prin ecranare). 

d) Protectia prin “amplasarea in afara zonei de accesibilitate”:   

 partile active simultan accesibile, ce se gasesc la potentiale diferite, sunt amplasate 

astfel incat sa nu se gaseasca in interiorul   zonei accesibile  

  

Siguranta cu privire la intretinerea mobilierului, finisajelor 

 Operatiile de intretinere si curatare a mobilierului, finisajelor (pardoseli, plafon) si plantelor se 

vor face cu personal specializat. 

 

Siguranta la vandalizare 

 Siguranta la vandalizare, este asigurata de politia locala. 
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Siguranta cu privire la compartimentari 

 Separarea spatiilor nu face obiectul prezentului proiect. 

 

Acces persoane cu dizabilitati 

 Spatiul amenajat se afla la nivelul trotuarelor si area acelasi grad de accesibilitate ca si acestea. 

 

E. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 

 Protectia impotriva zgomotului nu face obiectul prezentului proiect. 

Amenajarea este exterioara si nu se realizeaza protectia la zgomot provenit dinspre spatial amenajat. 

Activitatile desfasurate pe amplasament ca si echipamentele utilizate nu vor genera zgomot peste 
limitele admise, conform legislatiei in vigoare. 

 

F. ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLAREA TERMICA 

 Economia de energie se face conform normelor europene si a legilor in viguare ,iar izolarea 

termica nu face obiectul prezentului proiect. 

5. REGLEMENTARI TEHNICE – PREVEDERI LEGALE IN VIGUARE 

Lucrarile de constructii si instalatii vor respecta reglementarile tehnice in vigoare , dintre care se 
mentioneaza, fara a se limita la acestea, urmatoarele: 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare 

(Legea nr.123/2006) 
 Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

 Od. MDLPL nr.269/04.03.2008 si Ministerul Internelor si Reformei Administrative 
nr.431/31.03.2008 - Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii 

pe baza performantelor de comportare la foc - Clase de reactie la foc. 

 Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 
 C.107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri 

 C.107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit 
 C.107/2-97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta 

destinatie decat cea de locuit 

 C.107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor 
 C.107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit 

 C.107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu 
solul 

 C.107/6-02 Normativ general privind calculul transferului de masa(umiditate) prin elemente de 
constructie 

 C.107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale 

cladirilor (revizuire NP 200/89) 
 Mc 001 – 2006, Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor;  

 Mc 001/4 – 2009, Breviar de calcul a performantei energetice a cladirilor si  apartamentelor;  
 ME.005-00 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente 

constructiilor 
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 MP.008-00 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor 

Normativului P.118-99 – Siguranta la foc a constructiilor 

 MP.022-02 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si 
produselor pentru constructii 

 MP.031-03 Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din 
punct de vedere al cerintelor functional 

 NE.001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri 

 NP 008-97, Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in  functie 
de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara;  

 NP 060-02, Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei 
cladirilor de locuit existente in vederea reabilitarilor termice 

 NP.068-02 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de 
siguranta in exploatare 

 NP.082-04 Cod de proiectare privind bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea 

vantului 
 NP.086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a 

incendiilor 
 NP.114-04 Normativ privind proiectarea si executia ancorajelor 

 P.100-1/04 Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri 

 P.118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor 
 P.130-99 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor 

 SC 006-2001, Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri 
de locuit; 

 ST.042-02 Specificatie tehnica privind ancorarea armaturilor cu rasini sintetice la lucrarile de 
consolidare a elementelor si structurilor din beton armat-proiectare si executie 

 ST.043-01 Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta pentru ancorarea in 

beton cu sisteme mecanice si metode de incercare 

 

REGLEMENTARI  PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI  IGIENA  MUNCII 

La elaborarea proiectului s-a tinut seama de prevederile Legii 90/1996, ale regulamentului privind 

protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.1993, ale 

reglementarilor tehnice PSI si ale Normelor de protectie a muncii in activitatea de constructii-montaj 
aprobate cu Ordinul M.C. Ind.nr.1233/D/29.12.1980 (initial anulate apoi repuse in valabilitate cu ordinul 

MLPAT nr.1/N/03.01.1994) ale Normativului IM 007/1996 (lucru la inaltime) aprobat cu Ordinul MLPAT 
74/N/15.10.1996, ale Normativului IM 006 (lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje) aprobat 

cu Ordinul MLPAT nr.73/N/15.10.1996. 

Inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul va preda executantului, releveul tuturor instalatiilor 
tehnologice si energetice din zona santierului si va lua masuri de devierea sau scoaterea lor din 

functiune pe toata durata executiei lucrarilor. 

La executie, executantul si beneficiarul vor tine seama atat de dispozitiile normelor susmentionate, cat 

si de alte norme de protectia si igiena muncii in constructii, specifice activitatii de santier sau uzina, in 
vigoare la data executarii lucrarilor. 

Pe timpul executarii lucrarilor de constructii, instalatii, drumuri, etc., se  vor respecta reglementarile 

tehnice in vigoare, din care se mentioneaza, fara a se limita la acestea, urmatoarele : 

Legislatie specifica: 

 Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006; 
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 HG 1425/2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, publicata in MO nr. 882/30.102006 

 HG 955/2010 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006 

 HG 300 /2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 
sau mobile. 

 HG  nr.355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, completata cu HG 

1169/2011. 
 HG nr.971 din 26 iulie 2006  privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate  si/sau 

de sanatate la locul de munca ; 
 HG 1028/2006- privind cerintele minime  de securitate si sanatate in munca referitoare la 

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare , publicata in MO nr.710/18.08.2006 
 Legea 180/2002 – pentru aprobarea OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 

 HG nr. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei nr. 722 din 23 august 2006; 

 HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala 
a amselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; 

 HG 158/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatii 

lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive; 
 HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 

 HG 1146 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de 
catre lucratori a echipamentelor de munca; 

 HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 
lucratorilor la riscurile generate de vibratii; 

 Legea nr. 180/2002  pentru aprobarea OG 2/2001 privind regimul juridic 

 OUG nr.2/2001 intrare in vigoare 24.08.2001 privind regimul juridic al contraventiilor 
 OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca 

 OUG 99/2000  privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru 
protectia persoanelor incadrate in munca. 

 Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice activitatilor. 

 Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. 
 Planul de prevenire si protective 

 Plan propriu de securitate  
 

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea 

accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. In acest scop este obligat: 

 sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii muncii si, daca 

este cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare conform 
prevederilor legale; 

 sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitate a muncii, precum si 
prescriptiile din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si 

auxiliare necesare realizarii constructiilor; 

 sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei exploatari 
ulterioare a lucrarilor de constructii-montaj in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze 

beneficiarul si proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau 
necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare; 

 sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea rezolvarii 

problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in executarea lucrarilor de 
constructii; 
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sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si cele constatate la 

receptia lucrarilor de constructii.  

6. ORGANIZAREA DE SANTIER 

  

 Lucrarile de organizare de santier trebuie sa se desfasoare in conformitate cu toate masurile 
de siguranta enuntate mai sus si cu respectarea prevederilor Normelor de prevenire si stingere a 

incendiilor la lucrarile ce constructii si instalatii aferente acestora – indicativ C 300-94. 

Caile de circulatie adiacente trebuie sa ramana libere pentru a exista o fluenta in circulatia 
perimetrala atat a persoanelor cat si a autovehiculelor. Santierul trebuie imprejmuit cu panouri 

provizorii care sa preintampine patrunderea altor persoane pe santier. Accesul in santier va fi 
controlat. 

Se vor lua toate masurile de preintampinare a poluarii aerului, apei, solului in timpul lucrarilor de 

executie. La iesirea din santier se va prevedea un punct de spalare a utilajelor care parasesc 
perimetrul santierului. Executantul va intocmi un proiect de organizare de santier, verificat. 

Constructorul care executa lucrarea este obligat sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor. 

Organizarea de santier cuprinde: 

 cai de acces; 
 unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ; 

 sursele de energie ; 

 apa potabila, grup sanitar ; 
 grafice de executie a lucrarilor ; 

 organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru 
conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ; 

 masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a 

incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in 
documentatia de executie a obiectivului; 

 masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de 
praf, asigurarea acceselor necesare). 

 Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent 
imobilului printr-un gard ce se va demonta dupa realizarea lucrarilor de constructie.  

 Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienei si sanatatii 

oamenilor se vor lua toate masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din urmatoarele acte 

normative: 

 Legea securitatii si sanatatii in munca Nr.319/2006; 

 HG nr. 1425/2006-Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatartii 
in munca Nr. 319/2006,completata cu HG 955/2010. 

 HG nr.300/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau 

mobile; 
 HG nr. 355/2007-privind supravegherea sanatatii lucratorilor, completata cu HG 1169/2011. 

 HG nr.1048/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori 
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

 HG nr.1051/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a 
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; 
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 HG nr. 1091/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 

 HG nr. 1028/2006 –Cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea 

echipamentelor cu ecran de vizualizare .  
 HG nr. 1146/2006-Cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea in 

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.  
 IM 006/1996 - Norme specific de protectia muncii pentru lucrari de zidarie si 

finisaje(BC10/1996) 

 Ordinul MLPT nr.9/N/15.03.1993 - Regulament privind protectia muncii in constructii(BC 
nr.5,6,7/1993). 

 P118/1999-Normativ de protectie la foc; 
 Od. MDLPL nr.269/04.03.2008 si Ministerul Internelor si Reformei Administrative 

nr.431/31.03.2008 - Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii 
pe baza performantelor de comportare la foc - Clase de reactie la foc. 
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PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR 
FAZA DTAC – ARHITECTURA  

INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA CURENTA A COMPORTARII IN 
TIMPUL EXECUTIEI 

Urmarirea curenta se asigura de catre beneficiar, pe baza prezentelor instructiuni de urmarire.  

Operaţiunile de urmărire se relizează pe parcursul exploatării construcţiei prin observare directă de uz 

curent în următoarele situaţii: 

A). Verificări periodice obligatorii la un interval de 6 luni. 

B). Verificări operative după producerea unor fenomene naturale sau evenimente ce pot afecta 
construcţia (de exemplu seism, inundaţie, alunecări de teren, explozie, incendiu, aglomerări de 

zăpadă). 

 La lucrările de construcţii pe următoarele categorii se vor verifica: 

 

 Pereţi gips-carton – apariţia crăpăturilor sau a deplasărilor, degradări ale materialului; 
+ALTE PUNCTE DIN CAIETUL DE SARCINI 

 Pentru remedierea eventualelor defecţiuni se vor lua măsuri de urgenţă în aşa fel încât să se 
evite orice mărire a efectelor respectivelor defecţiuni, şi în special să se evite posibile 

accidente care să afecteze sănătatea oamenilor. 

 Toate aceste verificări se vor face conform normativelor menţionate în memoriul general şi  în 
caietele de sarcini pe categorii de lucrări.  

 Toate lucrarile ce vor fi executate vor respecta in afara normelor si stasurilor romanesti si 
standardele si stasurile comunitatii europene. 

Intocmit, 

Arh. Fotescu Andrei 
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Anexa 01_ PROGRAMUL PROIECTULUI DE URMARIRE PE SANTIER A 
 CALITATII LUCRARILOR DE ARHITECTURA – FINISAJE 

 

TITLUL PROIECTULUI: “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran” 

TITULARUL INVESTITIEI Primaria Municipiului Craiova 

BENEFICIAR: Primaria Municipiului Craiova 

PROIECTANT GENERAL: S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN 

NUMARUL PROIECTULUI: KB 48 

 

 

  FAZA DE EXECUTIE SUPUSA 

CONTROLULUI 

Documentul scris 

care se incheie 
PVFD-faze deter. 

PVLA-lucr.ascunse 
PVR-receptie 

 
I 

 

B 

 

P 

 

C 

Documentatia care 

sta la baza atestarii 
calitatii 

01 02 03 04 05 06 07 08 

01 Trasare pardoseli si pozitionare 

mobilier 

P.V.F.D. 

 
□  

■

  

 

■

  

 

■

  

Plan pardoseli si 

plan amenajare 

02 Receptia lucrarilor P.V.F.D. 
 

□  
■

  

 
■

  

 
■

  

Plan executie 

 

I   – Inspectia in Constructii (teritoriala )  

B   – Beneficiar   

P   – Proiectant     

C   – Constructor 

P.V.R.   – proces verbal de receptie 

P.V.F.D.  – proces verbal faza determinata 

P.V.A.   – proces verbal de lucrari ce devin ascunse 

 

 

Participare obligatorie   ■     Participare optionala  □ 
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- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de santier autorizat, are obligatia sa anunte data 
inceperii executiei lucrarilor de construire la Inspectia in Constructii si sa prezinte 

prezentul program de urmarire a calitatii lucrarilor executate spre luare loa cunostinta si 

aprobare. 
- Dupa caz  Inspectia in Constructii – IC va preciza la inceperea lucrarilor fazele 

determinante la care va fi reprezentata de catre un inspector. 
- Constructorul are obligatia sa anunte factorii nominalizati mai sus cu cel putin 48 ore 

inaintea datei de incepere a fazelor de executie precizate in programul de control. 
- In afara momentelor obligatorii pentru verificare , precizate in tabelul de mai sus, 

proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel putin in urmatoarele situatii: 

- derogari privind calitatea materialelor de executie; 
- cand certificatele de calitate a lucrarilor nu corespund prevederilor din proiect; 

- cand exista diferente intre situatia proiectata si cea de pe santier; 
- la prereceptia lucrarilor executate.  

 

Neconvocarea proiectantului reprezinta preluarea exclusiva de catre constructor a raspunderilor 
privind conformitatea lucrarilor executate cu proiectul. 

 

Beneficiar :      Proiectant :                 Constructor :   Aprobat  

(diriginte de santier)          arhitectura           (responsabil cu calitatea)     Inspectia in Constructii                 
.................      ..................  ...............................  ............................. 
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DATE GENERALE 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 

 “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran” 

TITULARUL INVESTITIEI 

Primaria Municipiului Craiova 

BENEFICIARUL LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

Primaria Municipiului Craiova 

PROIECTANT 

SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL 

 
 

 
 

Lista cu semnatura proiectantilor 

 
 

Sef proiect: arh. Andrei Fotescu 
 

 

 
Proiectant structura: ing. Mitrus Cristian 
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BORDEROU: 
STRUCTURA 

A. PARTI SCRISE 

FOAIE DE CAPAT 

BORDEROU 

ECHIPA ELABORARE PROIECT 

REFERATE DE VERIFICARE 

MEMORIU TEHNIC REZISTENTA 

PROGRAM FAZE DETERMINANTE REZISTENTA 

B. PARTI DESENATE 

R 01 PLAN IMBINARE PIESE METALICE SI SECTIUNI SCARA 1:2 
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA 

 

1. DATE GENERALE 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 

 “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran” 

TITULARUL INVESTITIEI 

Primaria Municipiului Craiova 

BENEFICIARUL LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

Primaria Municipiului Craiova 

PROIECTANT 

SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL 

AMPLASAMENT 

Strada Calea Bucuresti din Craiova, între strazile Filantropiei si Romul, la intersectia dintre strada Stefan 

cel Mare si Calea Unirii, având suprafata de circa 3.865 mp. Amplasamentul se afla localizat sub pasajul 
auto suprateran. 

2. PREZENTARE GENERALA SI NORMATIVE CE AU STAT LA BAZA 
PROIECTARII 
 Documentatia de fata are ca obiect autorizarea executarii lucrarilor de amenajare 

exterioara a zonei aflate sub pasaj suprateran 
 

 Standarde și normative care au stat la baza proiectării construcției :  

P100-1/2013 - „Cod pentru proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri”; 
CR 0-2005 - „Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii”,  

SR EN 1990:2004/NA:2006 - „Bazele proiectării structurilor. Anexa Natională”; 
SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - „Actiuni generale. Greutăţi specifice, greutăți proprii,  încărcări 

din exploatare  pentru  construcții. Anexa națională”; 

NP 082-04 - „Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea 
vântului”,  

CR 1-1-3-2005 - „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii  asupra construcțiilor”; 
NP 112-04 - „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă”; 

STAS 6054/1977  -„ Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României”; 
NP 120-2006 - „Excavații adânci în mediu urban”; 

NE 012/1-2007 - „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, 

beton armat și beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului; 
NE 012/2-2010 - „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat 

și beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton”; 
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NP 007/97 -„Cod de proiectare pentru structurile in cadre din beton armat”; 
SR EN 1992-1-1:2004/NB-2008 - „Proiectarea structurilor din beton, reguli generale si reguli 

pentru cladiri.Anexa natională„; 
 

CR2-1-1.1 - „Cod de proiectare a constructiilor cu pereţi structurali din beton armat”; 

CR6-2006 - „Normativ alcătuirea, calculul şi executarea structurilor de zidărie”; 
NP 005-03 - „Normativ privind  proiectarea construcțiilor din lemn”; 

NP 019-97 - „Ghid  pentru calculul la stări limită a elementelor strcuturale din lemn” ; 
SR EN 1995-1-1-2004-NB-2008 - “Proiectarea structurilor de lemn. 

Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri. Anexă naţională”P118 / 83 - 

„Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția împotriva focului"; 
P 130/99 - „Urmarirea comportării în timp a construcțiilor” ; 

Legea 10/1995  privind calitatea în construcții; 
 

 La realizarea lucrărilor de construcție se vor respecta normele de protecție a 
muncii : N.P.M. din Legea 5/65 si Normele republicate aprobate cu Ordinul 
M.M. nr.34/75 nr.110/77 și nr.39/77. 

 

3. Descrierea constructiei din punct de vedere structural 

Proiectul propune o amenajare exterioara pe o zona aflata sub un pasaj rutier suprateran 

existent in centrul Craiovei. 

Pe zona planseului casetat a podului existent din beton pentru circulatie auto, se va realiza un 
sistem de prindere videoproiectoare, prin placa si contraplaca zincate, prinse cu 4 buloane M10, gr. 8.8, 

zincate.  

Sarcina maxima pe sistemul de prindere va fi de 100 kg, adica 25 kg/ bulon. Capacitatea unui 

bulon este de 4000kg. 

Trasabilitatea se referă la produsele utilizate efectiv în lucrare, precizându-se elementele și 
pozițiile acestora conform detaliilor prevăzute în proiect sau dispozițiilor de șantier.  

În cazurile în care executantul nu poate aproviziona produsele conforme cu prevederile din 
proiect, modificările privind tipul și clasa produselor se pot face numai cu acordul scris al proiectantului 

(dispozitie de șantier, care face parte din proiect și intră în cartea tehnică a construcției). 

Daca in urma perforarilor care se executa in placile de la intradosul suprastructurii se constata 

ca s-au desprins bucati de beton din stratul de acoperire al armaturii, este necesar ca aceste zone sa 

fie remediate inainte de amplasarea placilor metalice zincate, prin intermediul unor mortare speciale de 
reparatii 

 

4. Concluzii 

Interventiile descrise nu afecteaza integritatea elementelor structurale ale pasajului suprateran 

si aduc o sarcina insignifianta pentru calculul gravitational si pentru masa inertiala a cladirii. Drept 
urmare se poate afirma ca aceste interventii nu vor afecta siguranta pasajului suprateran la sarcini 

gravitationale si orizontale. 
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5. MASURI DE PROTECŢIE A MUNCII 
La elaborarea proiectului s-au respectat normele cuprinse în „Norme generale de protecţie a 

muncii”. Ediţia 1996, elaborate de I.C.S.PM" și avizate de M.M.P.S. 

Constructorul și beneficiarul au obligaţia sa respecte aceste norme și să le îmbunătăţească 
conform specificului fiecărui loc de muncă. 

Pe parcursul lucrărilor se vor respecta prevederile Legii 90/1996, cu privire la protecţia 
muncii,Regulamentul privind protecţia muncii Aprobat de M.LP.A.T. CU Ordinul 9N/15.03.1993. 

 

6.PARTICIPAREA  PROIECTANTULUI   PE  ŞANTIER   ÎN  VEDEREA VERIFICĂRII MODULUI 
DE PUNERE ÎN PRACTICĂ A PROIECTULUI. 

 

 Proiectantul are datoria de a merge pe şantier pentru verificarea modului în care se realizează 

execuţia conform programului de faze determinante. 

 Conform prevederilor Legii nr. 10 / 1995 - Privind calitatea în construcţii, „constructorul are 

obligaţia de a analiza Proiectul Tehnic și trebuie să facă eventuale observaţii cu privire la conţinutul 

acestuia pe care acesta le aduce la cunoştinţa investitorului și acesta la rândul sau le prezintă 
proiectantului spre rezolvare”.  

 Cu această ocazie constructorul va analiza conţinutul documentaţiei prin intermediul Serviciului 
Tehnic și va solicita proiectantului ca în limita prevederilor contractuale sa facă completările necesare. 

Proiectantul după ce a rezolvat problemele semnalate va solicita încheierea cu constructorul a unui 

Proces Verbal din care să rezulte completitudinea documentaţiei. Din acest moment constructorul are 
obligaţia ca prin intermediul Serviciului Tehnic să rezolve toate problemele ce apar în derularea 

activităţii, urmând ca proiectantul sa fie solicitat atunci când apar probleme care implică luarea de decizii 
cu privire la modificare/ derogare a Proiectului Tehnic (abateri dimensionale peste limitele admise, se 

folosesc alte materiale decât cele precizate în proiect, există diferenţe între proiect și situaţia existentă 
pe teren).  

 Alte faze de control prevăzute de legislaţia și reglementările tehnice în vigoare (la care nu 

participă proiectantul), vor face obiectul "Programului propriu de verificare a calităţii al executantului” 
prin Responsabilul Tehnic cu Execuţia și Inspectorul de Şantier al lucrării ca reprezentant al 

beneficiarului. Rezultatele acestui program, se concretizează prin P.V.L.A., evidența certificatelor de 
calitate și toate documentele de şantier prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 Proiectantul are obligaţia de a participa pe şantier la fazele de execuţie precizate în " Programul 

de control al proiectantului privind verificarea calităţii lucrărilor executate și Programul de faze 
determinante", care la redarea documentaţiei tehnice, investitorul va semna acest document pentru 

luare la cunoştinţă. Pentru o participare a proiectantului la urmărirea execuţiei lucrărilor în afara 
programului mai sus precizat se poate încheia "Contract de Asistenţă Tehnică". 
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PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE 
Conform art. 22, lit. e din legea 10/1995 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire faza de control sau faza determinanta 
Documentul 

scris 
Participanti 

1 Faza premergatoare montarii buloanelor PVLA D + E + P.R. 

2 Receptie finala a amenajarii PVLA D + E + P.R. 
 

Nota: 
- Convocarea participantilor la verificarile pentru fazele de control se va face prin grija dirigintelui de santier cu minimum 3 zile inainte; 
- Obligatoriu dupa fiecare verificare se va intocmi proces verbal. In afara de punctele enumerate, dirigintele de santier si executantul sunt obligati a verifica si 

intocmi procese verbale de receptie, pentru fiecare lucrare ce devine ascunsa. 
 

Legenda: 
D – Diriginte de santier; SG – Specialist Geotehnician; E – Executant; PR – Proiectant rezistenta;  INSP – Inspector de Specialitate la Inspectia in Constructii 
PVLA – Proces Verbal de Lucrari Ascunse 
De acord: 
 
Diriginte                        Executant                       Proiectant Rezistenta              
                            Ing. Cristian Mitrus  
 
Vizat,  
Inspectia de Stat in Constructii 
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Departament Functie Nume, Prenume Specimen Semnatura 
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MEMORIU TEHNIC 

INSTALATII ELECTRICE 

 
 

 

GENERALITATI 
 

 Prezenta documentatie trateaza instalatiile electrice aferente proiectului “Amenajare zona sub 
Pasaj Suprateran” din Municipiul Craiova. 

 

 Amplasamentul obiectivului se afla sub Pasajul Suprateran construit pe str. Calea Bucuresti 
din Municipiul Craiova, între strazile Vasile Conta si Constantin Brancusi, la intersectia dintre strada 

Stefan cel Mare si Calea Unirii, având suprafata de circa 3.865 mp.  
 

 În conformitate cu prevederile legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, proiectantul 
considera ca documentatie tehnica pentru instalatiile electrice trebuie sa fie verificata de cåtre 

verificatori autorizati MLPAT, la toate cerintele.  

Instalatiile electrice tratate sunt:  
- Instalatiile electrice de iluminat. 

- Instalatii electrice de prize 230, 50Hz si racorduri monofazice. 
- Instalatii de curenti slabi – date, ethernet. 

 

 
 BAZA DE PROIECTARE  

 
La baza intocmirii proiectului au stat: 

 
 Tema de proiectare elaborata la faza DTAC. 

 Tema de arhitectura elaborate de proiectantul de specialitate. 

 
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare: 

 
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. 

- Regulamentui privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG, nr. 

272/1994;  
- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat 

prin H.G. nr. 273 / 1994; 
- Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, cu adaugirile ulterioare, 

- Legea 608/2001 cu adaugirile ulterioare, 

- Hotarirea de guvern 622/2004 cu completarile din HG 796/2005,  
- Codul tehnic al retelelor de distributie – CTRD - ANRE 

- Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente 
cladirilor I7 - 2011,  

- Normativ de incercari si masurari la echipamente si instalatii electrice, indicativ PE 116/94; 
- Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din cladiri  NP – 061 – 02. 

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea muncii; 

- Instructiuni proprii interne de securitate si sanatatea muncii pentru transportul si distributia 
energiei electrice - IPI 65/2006;  

- Ord. MAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;  
- SR EN 50164 (standard pe părţi) Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). 
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- SR EN 50274:2003  Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Protecţia împotriva şocurilor 
electrice. Protecţia împotriva contactului direct involuntar cu părţi active periculoase 

- SR CEI 60227 (standard pe părţi) Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil de 
tensiune nominală până la 450/750V, inclusiv 

- SR CEI 60245 (standard pe părţi) Cabluri cu izolaţie de cauciuc. Tensiune nominală pana la 
450/750 V, inclusiv 

- SR EN 60.439-1  Realizarea tablourilor electrice. 

- C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente; 
- Legea 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400/230 V; 50Hz.  
 

PREZENTAREA SOLUTIEI TEHNICE PROIECTATE 

 
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

 
 Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea la reteaua publica. Racordarea 

la reteaua electrica se va face prin intermediul unui tablou de distributie de joasa tensiune.  

Necesarul de putere al obiectivului este de 10kW.  
Alimentarea cu energie a obiectivului se va face cu cablu CYAbY 5x4mm2, montat ingropat la 0.8m 

adancime, pe pat de nisip de 10cm. Toate traseele de cabluri montate ingropat vor fi semnalizate cu 
folie/banda, conform normelor in vigoare, inscriptionata cu „atentie cabluri electrice sub tensiune”. 

Tabloul electric va fi prevazut cu un intrerupator automat de 25A, tetrapolar cu protectie diferentiala 
de 30mA, pentru protectia la atingerile accidentale. Totodata va fi prevazut un releu de monitorizare 

instalatie electrica care va delansa intreruptorul general prin intermediul unei bobine de delansare, in 

caz de urgenta. 
Tabloul electric se va dota cu un descarcator pentru protectia impotriva supratensiunilor admosferice 

sau de comutatie (PRD 20r protejat de un disjunctor tetrapolar).  
 

INSTALATIILE DE ILUMINAT 

 
Instalatiile de iluminat vor fi alimentate cu cablu CYYF 3x2.5. Circuitele de iluminat vor fi protejate cu 

miniintrerupatoare automate de 10A, cu protectie la scurtcircuit. Cablurile vor fi protejate in tub PVC 
Φ20 si vor fi móntate pe tavan. Pentru comanda circuitelor de iluminat vor fi prevazute contactoare si 

un releu crepuscular. 
 

INSTALATIILE DE PRIZE 230V/50 Hz 

 
Circuitele electrice aferente instalatiilor speciale de proiectie si jocuri de lumni vor fi realizate 

cu cabluri de tip CYYF 3x2.5mm2, pozat aparent pe perete, montat in tub PVC Φ20.  
Circuitele electrice vor fi protejate cu miniintrerupatoare automate de 10A, cu protectie la 

scurtcircuit.  

Pe circuitele de prize monofazate vor fi prevazute prize simple etanse, IP55, toate cu contact de 
protectie, cu o putere instalata de 2000 W, în conformitate cu prevederile normativului I7-2011. 

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este de 230 V c.a.. Din aceste circuite vor fi 
alimentate toate sistemele speciale. 

 
INSTALATIILE DE CURENTI SLABI - ETHERNET 

 

Pentru distributia retelei de date va fi prevazut un router ethernet, amplasat in tabloul 
electric. Datorita lungimii mari a traseului de cablu, mai mare de 100m, se va prevedea un cofret 

metalic in care se va monta un switch ethernet. Fiecare proiector va fi prevazut cu cate un cablu 
ethernet. Cablul de date va fi de tip UTP CAT 5e. 



      

 

Proiect: “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran“ 

Nr.Contract:22325/12.02.2014; Nr. proiect: KB-48 

Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova 

Proiectant General: S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. 

Proiectant : S.C.THERMOVENT S.R.L. 

NUME DOCUMENT: PT+DE  

Data intocmirii: 

Iunie 2014 

 

 
SC THERMOVENT SRL 

Adresa: Str.Alexandru Sihleanu nr 14, Sector 3, Bucuresti, Romania,cod postal 030657 
Tel/fax : +40 021-3222311 email:info@thermovent.ro;www thermovent.ro 

CIF : RO14583222 Nr.Reg.Com J40/3087/2002; 
 6 of 11 

 

 

Instalatia de date va fi racordata la providerul de retea de date a orasului.  
 

INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA TENSIUNILOR ELECTRICE ACCIDENTALE DE ATINGERE 
INDIRECTA      

 
Protectia contra electrocutarii prin atingere indirecta, se asigura prin legarea carcaselor 

echipamentelor electrice fixe sau mobile la nulul de protectie (PE) conform I7-2011. In acest scop s-

au prevazut urmatoarele masuri: 
- utilizarea celui de-al treilea fir, retea 230Vac, prin conectarea acestuia la priza de pamant, 

- prizele vor fi prevazute cu contact de protectie; 
- izolarea partilor active; 

- amplasarea partilor active in afara zonei de accesibilitate; 

Pentru asigurarea securitatii oamenilor, in instalatiile electrice cu tensiune pana la si peste 1000V se 
construiesc instalatii de legare la pamant. Toate partile metalice ale instalatiilor sau ale 

echipamentului electric care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care ar putea fi puse sub 
tensiune in urma unei deteriorari a izolatiei, se leaga la pamant. 

O instalatie de legare la pamant este realizata prin utilizarea cablurilor electrice cu cinci conductoare 

(al cincilea conductor il reprezinta nulul de protectie). 
Elementele ce trebuie legate la pamant pentru protectia impotriva electrocutarii sunt indicate in SR 

EN 50274:2003; STAS 12216: STAS 12217. 
Se va realiza masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant si se va avea in vedere ca 

valoarea ei sa fie sub 4 ohm. In cazul in care valoarea masuratorii este mai mare de aceasta valoare 
se va proceda la extinderea prizei de pamant. 

 

EXIGENTE DE CALITATE 
 

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 
 Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii  

 Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor 

de iluminat care nu produc deteriorari si uzura. 

 Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare  

 Adaptarea masurilor de protectie antiseismica ( asigurarea tablourilor electrice impotriva  

 rasturnarii, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi. 

 

Siguranta la foc se realizeaza prin : 
 Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie. 

 Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de 

explozie. 

 Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice. 

 
Siguranta in exploatare se realizeaza prin :  

 Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau indirecta. 

 Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la suprasarcina si 

la scurtcircuit. 
 

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin asigurarea confortului acustic in incaperile dotate cu 

instalatii electrice ce pot emite zgomote ( pe perioade scurte de timp) la anclasare, la declansare etc. 
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de 

substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice. 
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Verificarea si receptia lucrarilor 
 

Verificarea executiei pe parcurs, la stadii fizice determinate precum si receptia finala a lucrarilor, 
respectiv urmarirea comportarii in exploatare, se vor asigura de catre toti factorii implicati : 

proiectant,  
beneficiar, furnizor de energie electrica, prin prisma exigentelor de calitate. 

Punerile sub tensiune ale instalatiei electrice aferente obiectivului se realizeaza numai dupa verificari 

amanuntite pe fiecare componenta a instalatiei, precum si pe ansamblul ei.  
Aceste verificari se vor realiza in conditiile respectarii exigentelor de calitate, a normelor de protectie 

a muncii, respectiv, prin asigurarea masurilor regulamentare de interventie in caz de accident sau 
avarie.                

                                                                                             Intocmit, 
   Sofrone Gh. 
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CAIET DE SARCINI 

 
 

1. SPECIFICATII GENERALE 
1.1. Obiectul lucrarii 

 

 
 Aceasta documentatie face parte integranta din proiectul “Amenajare zona sub Pasaj 

Suprateran” din Municipiul Craiova. 
 În conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, proiectul va fi verificat de catre verificatori 

autorizati MLPAT, cu specialitatea instalatii electrice (Ie), la toate cerintele.  

 Documentatia prezenta se refera la instalatiile electrice. 
Executia lucrarilor se va realiza de catre firme autorizate ANRE. 

 
1.2. Baza de proiectare 

 

 La baza intocmirii proiectului au stat planurile de arhitectura precum si tema de proiectare 
conform Studiu de fezabilitate. 

 La elaborarea proiectului au fost respectate toate prescriptiile legale în vigoare referitoare la 
proiectarea instalatiilor electrice în constructii. Documentatia proiectului contine piese desenate 

(planuri, scheme) si piese scrise (caiet de sarcini, memoriu tehnic, liste de cantitati).  
 

1.3. CERINTE TEHNICE 

 
  

1.3.1. INSTALATIA APARENTA 
   

 Se va prevedea o instalatie electrica aparenta montata in tub de protectie PVC.  

 
1.3.2. DISTANTE MINIME FATA DE ALTE CONDUCTE 

       
 Distantele minime la intersectii cu conducte cu fluide inconbustibile reci (sub 40 grade 

Celsius) vor fi de 3 cm, iar cu conducte cu fluide incombustibile calde (peste 45 grade Celsius) vor fi 
de 50 cm. La apropieri (circuite paralele) distantele vor fi de 5 cm la conducte reci si de 100 cm la 

conducte calde (fluide incombustibile). 

 Distantele se pot reduce la fluidele incombustibile calde daca materialele sunt rezistente la 
temperatura respectiva si sunt calculate la acesta (curentul maxim admisibil) sau sunt protejate 

termic (conform  NTE 007/08/00  si  I7-2011). Distantele se aplica atât la cabluri cât si la circuite în 
tuburi. 

 

1.3.3. DISTANTE DE PRINDERE (SUSTINERE) 
  

 Circuitele realizate din cabluri nearmate se vor prinde la distante de 50 cm pe orizontala si la 
100 cm pe verticala. Cablurile armate se vor fixa la intervale de 80 cm pe trasee orizontale si la 

intervale de 150 cm pe verticala. 
 Circuitele realizate din conductori trasi în tuburi de protectie din material plastic se fixeaza la 

intervale de 0,6...0,8 m pe orizontala si 0,7...0,9 m pe verticala. In cazul tuburilor metalice distatele 

sunt 1,0...1,3 m pe orizontala si 1,2...1,6 m pe verticala. In cazul tevilor distantele sunt de 1,5...3 m 
pe orizontala si pe verticala. Limitele inferioare corespund diametrelor mici iar limitele superioare 

corespund diametrelor mari. 
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 Se prevad în mod obligatoriu puncte de fixare la 10cm de doze, cutii de tragere, derivatii, 
coturi, aparate, echipamente, etc. Orice element se fixeaza în minim doua puncte de fixare. 

 
1.3.4. LEGATURI ELECTRICE 

     
 Derivatiile, ramificatiile, racordurile la aparate în cabluri sau conductori în tuburi se realizeaza 

numai în doze (fie pentru legaturi, fie pentru aparat). Legaturile se realizeaza cu cleme, sau prin 

presare si apoi se izoleaza asigurându-se acelasi nivel de izolare al conductorilor. 
 Se interzice executarea legaturilor electrice prin simpla rasucire. 

 Legatura dintre conductorii de cupru si cei de aluminiu se realizeaza prin cleme de "cupal" 
speciale sau prin presare în tuburi speciale. 

 Se interzice efectuarea legaturilor în interiorul tuburilor de protectie. 

 
1.3.5. ELEMENTE DE FIXARE 

     
 Tuburile de protectie si cablurile montate aparent se fixeaza conform distantelor mentionate 

la punctul 1.3.3.     

 Se vor utiliza solutii care nu afecteaza termoizolatia sau structura de rezistenta a constructiei 
si care se pot demonta usor. Se pot utiliza dibluri din material plastic sau alte solutii echivalente. 

  
 

1.3.6. Prize  
 

 Toate prizele utilizate la tensiunea de 230 V vor fi prevazute cu contacte de protectie. Fac 

execeptie prizele de pe transformatoarele de separatie si cele la tensiune redusa. Prizele la tensiunea 
redusa nu vor avea contacte de protectie conform I7- 2011. 

 Prizele monofazate vor avea curentul nominal de 16 A si vor fi de tipul aparent. 
 

1.3.7. Circuite electrice 

 
 Circuitele electrice se vor executa în conformitate cu prevederile normativelor  I7-2011 si PE 

107. Sectiunile circuitelor sunt calculate în conformitate cu normativele si standardelor în vigoare. 
 

1.3.8. Cabluri de distributie a energiei tip CYABY 
 

 Compozitie: 

  - conductori din cupru unifilar sau multifilar, izolat cu PVC 
  - culoare conform standardelor românesti 

  - umplutura 
  - armatura cablului cu fire de otel sau lame 

  - folie PVC neagra 

  
Caracteristici tehnice: 

  - tensiune de lucru:     1000 V 
  - temperatura de lucru:    -15oC la +70oC 

  - flexibilitate:      moderata 
  - raza de curbura:     15xD 

  - rezistenta la umiditate:    buna 

  - rezistenta la socuri:    foarte buna 
  - rezistenta la foc:    fara propagarea focului 

  - rezistenta la agenti chimici:   buna 
 Trebuie sa corespunda cel putin standardului STAS-SR CEI 502. 
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1.3.9. Cabluri de distributie tip CYYF 

 
 Cordoane de putere pentru montare aparenta sau îngropate cu limita de tensiune 1000 V, 

fara armatura. 
 Compozitie:   

- conductori de cupru monofilar sau litat, izolatie PVC 

  - culoare conform standardelor  
  - umplutura daca e necesar 

  - Invelitoare PVC gri. 
 Caracteristici tehnice: 

  - tensiune de lucru:     1000 V 

- temperatura de lucru:       - 15oC la +70oC 
  - flexibilitate:      tolerabila 

  - raza de curbura:     6xD 
  - rezistenta la umiditate:    buna 

  - rezistenta la socuri:    buna 

  - rezistenta la foc:    fara propagarea focului 
  - rezistenta la agenti chimici:   buna 

 Trebuie sa corespunda cel putin standardului STAS-SR CEI 502. 
 

1.3.10. Tuburi 
 

 Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fara îngrosari, subtieri sau 

crapaturi. Tuburile de PVC vor fi pastrate uscate si vor fi asigurate împotriva patrunderii corpurilor 
straine în interiorul lor. 

 Tuburile cu diametrul pâna la 25 mm se vor curba cu arcul de încovoiere de sectiune 
adecvata. Pentru diametre mai mari tuburile se încalzesc întâi si se utilizeaza o coarda de cauciuc 

introdusa în tub pentru încovoiere. 

 Raza minima de curbura va fi minimum 4 diametre. 
 Tuburile înglobate în beton se monteaza înainte de închiderea cofrajului, fiind bine fixate. 

 La grosimi mici si mijlocii ale stratului de beton se recomanda montarea în mijlocul stratului 
de beton. 

          Trebuie sa corespunda cel putin standardului STAS 6990. 
 

2. EXECUTIA LUCRARILOR 

  
 Instalatiile electrice trebuie executate in conformitate cu prezentul proiect - partea scrisa si 

partea desenata - si in conformitate cu urmatoarele standarde, normative si prescriptii: 
- I7 – 2011 Normativ pentru proiectarea executarea si exploatarea instalatiilor electrice 

aferente  cladirilor; 

- I 18/1 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti 
slabi aferente  cladirilor civile si industriale; 

- P 118 - Norme tehnice de proiectare si de realizare a constructiilor privind protectia impotriva 
focului; 

- SR HD 516 S2:2002+A1:2004  -Ghid de utilizare a cablurilor de joasa tensiune armonizate  
- SR HD 603 S1:2001+A1:2002+A2:2004 +A3:2007 Cabluri de distributie de tensiune  

nominala  0,6/1 kV 

- STAS 2612-87 Protectia împotriva electrocutarilor. Limite admise  
- SR ISO 386-1 Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate 

- SR EN 50085 (standard pe parti) Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalatii 
electrice 
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- Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalatii electrice 
- Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice 

- Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinte de securitate 
- SR CEI 60227 (standard pe parti) Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil de 

tensiune nominala pâna la 450/750V, inclusive 
- SR EN 60269 (standard pe parti) Sigurante fuzibile de joasa tensiune 

- SR EN 60335  Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. 

- SR HD 6036   Instalatii electrice de joasa tensiune. 
- SR CEI 60364 Instalatii electrice în constructii 

- SR EN 60702 Cabluri cu izolatie minerala şi terminalelor lor de tensiune nominala pâna la 750 
V 

- SR EN 60898  Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protectia la supracurenti 

pentru instalatii casnice şi similar 
- SR EN 60947 (standard pe parti)    Aparataj de joasa tensiune 

- SR CEI 61200   Ghid pentru instalatii electrice 
- SR EN 61386 (standard pe parti) Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice 

- PE 116/94  Normativ de încercari şi masuratori la echipamentele şi instalatii electrice 

- NTE 401/03/00 Metodologia privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor în 
instalatii electrice de distributie 1 – 110 kV. 

- NTE 006/06/00   Normativ privind metodologia de calcul al cerintelor de scurtcircuit în 
retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV. 

- NTE 007/08/00    Normativ pentru proiectarea şi executarea retelelor de cabluri electrice. 
- SR HD 21 (standard pe parti) Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil de tensiune 

nominala pâna la 450/750 V 

- SR HD 22 (standard pe parti) Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de 
tensiune nominala pâna la 450/750 V inclusive 

- SR EN 50164 (standard pe parti) 
- SR EN 50274:2003   Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Protectia împotriva şocurilor 

electrice. Protectia împotriva contactului direct involuntar cu parti active periculoase 

- SR CEI 60227 (standard pe parti) Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil de 
tensiune nominala pâna la 450/750V, inclusiv 

- SR CEI 60245 (standard pe parti) Cabluri cu izolatie de cauciuc. Tensiune nominala pana la 
450/750 V, inclusiv 

- SR EN 60.439-1  Realizarea tablourilor electrice. 
- C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente; 

- Legea 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii în munca. 
  

In timpul executiei lucrarilor se va proceda continuu la verificarea vizuala si tactila a materialelor 
utilizate. Tuburile de protectie crapate sau subtiate nu vor fi puse în opera. Conductorii sau cablurile 

care prezinta deteriorari ale izolatiei vor fi respinse. 

 Aparatele, tablourile electrice sau altele asemenea, puse în opera vor avea declaratii de 
conformitate s-au vor avea agrementele necesare conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

constructii. 
 Nu se vor schimba (înlocui) materialele prevazute în proiect decât cu aprobarea scrisa a 

proiectantului. Prezenta proiectantului pe santier va fi solicitata cu cel putin trei zile înaintea datei 
dorite. Cheltuielile legate de prezenta proiectantului pe santier vor fi suportate de antreprenor. 

 

                                                                                             Intocmit, 
   Sofrone Gh. 
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Investitia :                             “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran“ 

Proiectant General :   S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. 

Proiectantul lucrarilor : S.C. THERMOVENT S.R.L. , Bucuresti, Alexandru Sihleanu nr.14, sector 3, 
Bucuresti 

Beneficiarul lucrarilor :   Primaria Municipiului Craiova 

PROGRAM DE CONTROL AL EXECUŢIEI  
INSTALAŢII ELECTRICE  

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995,  a Regulamentului privind controlul de stat 

al calităţii în construcţii (HG. Nr. 766/1998) şi Procedurii privind controlul statului în fazele de 

execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, se stabileşte prezentul program 

de control.  

Conform prevederilor Legii 10/1995 secţiunea 3, art.23d, Executantul are obligaţia convocării 

factorilor care sunt prevăzuţi să participe la verificări cu minim 3 zile înainte de realizarea fazei 

determinante.   

La recepţia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea 

construcţiei. 

Nr. 
crt. 

Faza la care se execută controlul 
Documente 
întocmite 

Cine 

execută 
controlul 

Nr. şi 

data 
actului 

încheiat 

0 1 2 3 4 

1 

Priza de împământare: 

 verificarea materialelor de executie priza de 

impamantare; 

 verificarea rezistenţei de dispersie. 

P.V.L.A. B,E,I,P 

 

2 

Trasee pentru coloane şi circuite electrice: 

 verificarea distanţei faţă de alte instalaţii; 

 verificarea distanţei între punctele de fixare; 

 verificarea securităţii (protecţie mecanică). 

P.V. B,E 

 

3 

Tablouri electrice, aparate electrice: 

 verificare caracteristici tehnice şi calitate materiale, 

aparate, tablou; 

 verificare loc şi poziţie montaj. 

P.V. B,E,I,P 

 

4 

Legături electrice: 

 verificare legături electrice în tabloul electric, la 

bornele echipamentelor şi motoarelor; 

P.V. B,E 

 

5 

Punerea în funcţiune în vederea recepţiei: 

 verificarea rezistenţei de izolaţie la conductoarele 

electrice; 

 verificarea continuităţii circuitelor; 

 verificarea reglajului aparatelor de protecţie şi 

comandă; 

 verificare racorduri de echipotenţialitate; 

P.V. B,E 

 

6 Recepţia la terminarea lucrărilor P.V.P.I.F. B,E,I,P 
 

Inspectoratul de Stat în Construcţii    Beneficiar            Executant           Proiectant 

              sing.Sofrone Gh 
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Notaţii :  

 

Participanţi: Documente întocmite:  

B – beneficiar, P.V. – Proces verbal; 

P – proiectant, P.V.F.D. – proces verbal de control al calităţii lucrărilor în faze 

determinante; 

E – executant, P.V.L.A. – proces verbal de control de lucrări ascunse; 

I – inspector, P.V.R. – proces verbal de recepţie; 

G – geolog, P.V.P.I.F. – proces  verbal  punere  în  funcţiune; 

 C –  certificat; 

 D.S. – dispoziţie de şantier; 

 B.I. – buletin de încercări; 
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Investitia :                             “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran“ 

Proiectant General :   S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. 

Proiectantul lucrarilor : S.C. THERMOVENT S.R.L. , Bucuresti, Alexandru Sihleanu nr.14, sector 3, 
Bucuresti 

Beneficiarul lucrarilor :   Primaria Municipiului Craiova 

 
PROGRAM DE CONTROL AL EXECUŢIEI  

INSTALAŢII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995,  a Regulamentului privind controlul de stat al calităţii 

în construcţii (HG. Nr. 766/1998) şi Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante 

pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, se stabileşte prezentul program de control.  

Conform prevederilor Legii 10/1995 secţiunea 3, art.23d, Executantul are obligaţia convocării 

factorilor care sunt prevăzuţi să participe la verificări cu minim 3 zile înainte de realizarea fazei determinante.   

La recepţia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea 

construcţiei. 

Nr. 

crt. 
Faza la care se execută controlul 

Documente 

întocmite 

Cine 

execută 

controlul 

Nr. şi data 

actului 

încheiat 

0 1 2 3 4 

1 Predare – primire  front de lucru P.V. B,E  

2 Trasarea lucrării  P.V. B,E 
 

3 

Priza de împământare: 

- verificarea materialelor de executie priza de 

impamantare; 

- verificarea rezistenţei de dispersie. 

P.V.L.A. B,E,I,P 

 

4 Certificat de garanţie pentru calitatea materialelor livrate C E 
 

5 
Certificat de calitate pentru elementele de instalaţii livrate 

din bazele proprii 
C E 

 

6 Verificare echipamente electrice de joasă tensiune B.I. E 
 

7 
Verificare cabluri şi conductori de joasă tensiune 

(continuitate, rezistenţă de izolaţie) 
B.I. E 

 

8 Verificare întreruptor de joasă tensiune B.I. E  

9 Verificarea funcţionării instalaţiei B.I. E  

10 Verificarea poziţionării pentru tuburi, doze, tablouri, goluri P.V. B,E,P  

11 Controale curente în execuţie D.S. B,E,P  

12 Recepţia la terminarea lucrării P.V.P.I.F. B,E,I,P 
 

 

Inspectoratul de Stat în Construcţii       Beneficiar     Executant           Proiectant 

           sing.Sofrone Gh 
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Notaţii :  

 

Participanţi: Documente întocmite:  

B – beneficiar, P.V. – Proces verbal; 

P – proiectant, P.V.F.D. – proces verbal de control al calităţii lucrărilor în faze 

determinante; 

E – executant, P.V.L.A. – proces verbal de control de lucrări ascunse; 

I – inspector, P.V.R. – proces verbal de recepţie; 

G – geolog, P.V.P.I.F. – proces  verbal  punere  în  funcţiune; 

 C –  certificat; 

 D.S. – dispoziţie de şantier; 

 B.I. – buletin de încercări; 
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