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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

                HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare clădire  str. A.I. Cuza, nr.1”  

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
31.07.2014; 

Având în vedere raportul nr.103811/2014 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare clădire  str. A.I. 
Cuza, nr.1”.  
          În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii de  Guvern nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2  
şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul 

de investiţii „Amenajare clădire  str. A.I. Cuza, nr.1”, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 22.423,489  mii lei (fără TVA)    
respectiv                                                  - 5.038,646 mii euro  (fără TVA)        

        din care (C+M)                 - 14.361,877 mii  lei  (fără TVA)    
respectiv                                                    - 3.211,194 mii euro  (fără TVA)    
  2. Eşalonarea Investiţiei (INV/C+M) fără TVA 

 Anul I Anul al II-lea Anul al III-lea 
 mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro 

Total 
investitie 

  
7.474,496  

  
1.679,548  

  
7.474,496  

    
1.679,548  

  
7.474,497  

   
1.679,550  

din care 
C+M: 

    
4.787,292  

  
1.070,398  

  
4.787,292  

    
1.070,398  

  
4.787,293  

  
1.070,398  

       (1 euro=4,4503 lei/euro)                    
  3. Durata de realizare a investiţiei       - 36 luni  
  4. Capacităţi(în unităţi fizice şi valorice): ADC totală =4.629,85 mp. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare şi Implementare Proiecte  
Biroul Management Financiar 
Nr. 103811/__.07.2014 

                                                                                         Se aprobă, 
                                                                                            Primar, 

                                                                                           LIA – OLGUŢA VASILESCU 
 

 
 
 
 
 
 

Raport privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
pentru obiectivul de investiţii “Amenajare clădire str. A. I. Cuza nr. 1” 

 
 

Imobilul din str. A. I. Cuza, nr.1 datează din perioada 1900-1905 şi se află pe lista 
monumentelor istorice din municipiul Craiova, Anexa la Ordinul nr. 2361/2010 al ministrului 
culturii şi cultelor, pozitia 159, cod Dj-II-m-D-07977, fiind fostul Hotel Palace si ulterior sediu 
al Bancii Comerciale Romane, iar în prezent, fiind folosit ca sediu al Primariei Municipiului 
Craiova. Clădirea se distinge printr-o volumetrie impunătoare, concepută în maniera specifică 
pentru majoritatea hotelurilor construite la inceputul secolului al XX-lea în Bucureşti, aşezată 
pe parcele de colţ, cu două faţade principale aliniate la limita domeniului public, cu intrări şi 
apartamente pe colţul clădirii tratat deosebit din punct de vedere volumetric.  

Conform datelor de arhivă existente, proiectul a fost conceput cu dubla destinaţie de 
bancă şi hotel de la bun început ce trebuie să fi funcţionat independent, având fluxuri de 
circulaţie separate.  

Configuraţia clădirii este dominată de existenţa holului central şi a luminatorului. 
Accesul băncii comunică direct cu holul ghişeelor, dezvoltat pe înălţimea a două niveluri. 
Decoraţia şi comunicarea spaţiilor, perspectivele deschise şi profunde indică faptul că această 
zonă a clădirii funcţiona în comun, acestea fiind spaţiile în care se afla banca. Golul central se 
menţine peste nivelul luminatorului de la etajul intâi insă funcţionează ca o curte de lumină. 
Mai limpede, de la nivelul etajului doi separarea cursivei faţă de golul central se realizează prin 
ziduri verticale străpunse de ferestre.  

Această concepţie aparte care se poate sintetiza ca „o clădire în clădire” susţine teoria 
distribuirii funcţiunilor astfel: la parter şi la etajul intâi banca iar la nivelurile doi, trei şi la 
nivelul mansardei hotelul. Subsolul clădirii se află la cota – 4,78 şi este fragmentat în mai multe 
zone independente.  

Principalele date de identificare ale imobilului sunt următoarele:  
S teren    = 1.036,00 mp 
AC totala    =    717,70 mp 
ADC totala    = 4.629,85 mp 

Funcţionalitatea clădirii (S+P+4) este aceea de birouri, acestea fiind situate atât la parter, 
cât şi la etajele superioare. Utilizările multiple ale clădirii au adus o serie de intervenţii care au 
înlocuit pardoselile, lambriurile şi zugrăvelile, aspectul actual fiind destul de alterat. Aspectul 
general al spaţiilor interioare este neingrijit şi nepotrivit valorii monumentului istoric. Utilizarea 
spaţiilor este haotică şi improprie, supraglomerarea birourilor fiind una dintre cele mai 
apăsătoare probleme. 
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 Constructia a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908, 1940, 1977, 1986 
şi 1990), afectând fiecare structura de rezistentă, însă, după nici unul dintre acestea nu au fost 
făcute interventii importante asupra clădirii.  
 S-a impus astel necesitate realizării unor lucrări de consolidare, refacere, reabilitare şi 
amenajare pentru schimbarea de destinaţie, cu păstrarea aspectului şi stilului arhitectural al 
clădirii. 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
“Amenajare clădire str. A. I. Cuza nr. 1”  a fost elaborată de către S.C. GETRIX SA 
CRAIOVA. 

In conformitate cu continutul cadru al Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de 
Interventie, pentru reabilitarea clădirii se propun două variante de interventie: varianta 1 – cu 
centrală termică proprie şi varianta 2 – cu alimentare cu agent termic de la termoficare, 
proiectantul recomandând varianta nr. 1. Conceptul de arhitectură ca şi cel de interventii 
structurale este comun ambelor variante şi are drept principiu esential prelungirea duratei de 
viată şi punerea în valoare a monumentului istoric. 

În cadrul variantei recomandate se propune realizarea principalelor categorii de lucrări: 

Rezistență 

Urmare a analizei făcute în expertiza tehnica pentru evaluarea gradului de asigurare 
seismică rezultă următoarele lucrări de interventii structurale: 

- Faţade  
     - îndepărtarea şi refacerea tencuielilor şi elementelor de ornament local    

                      degradate; 
     - realizarea lucrărilor de evacuare a apelor meteorice de pe amplasament prin  

sporirea secţiunii jgheaburilor şi burlanelor, racordarea burlanelor care permit 
această intervenţie, la canalizarea pluvială; 

- restaurarea şi repararea elementelor de piatră degradate la nivelul  balcoanelor 
ancadramentelor şi cornişelor; 

- repararea şi recondiţionarea tâmplăriilor. 
-   Subsol 

- îndepărtarea tencuielilor de pe suprafeţele afectate de igrasie şi umiditate, uscarea 
şi tratarea pereţilor cu soluţii de dezumidificare şi desalinizare; 

                - înlocuirea tuturor tipurilor de instalaţii interioare (apă-canal, termice, electrice) 
introducerea pieselor de trecere pentru noile instalaţii şi etanşeizarea lor; 

- retencuirea pereţilor cu mortare speciale pe bază de var hidraulic; 
- realizarea noilor închideri corespunzătoare în vederea asigurării aerisirii şi 

ventilării naturale a spaţiilor de la nivelul subsolului; 
- împiedicarea pătrunderii apelor şi a curenţilor de aer excesivi necesită montarea 

unui sistem de protecţie pentru fiecare gol în parte; 
- închiderea şi obturarea unor goluri de uşi şi tehnologice necesare 

refuncţionalizării subsolului se vor rezidii în asize pentru conlucrarea zidului 
vechi cu cel nou; 

- consolidări locale scări acces; 
- conform cerinţelor pentru funcţiunea de arhivă, se vor crea goluri de ventilare 

suplimentare; 
- realizare sistem de fundare pentru spaţiu tehnic lift; 

                - înaintea începerii lucrărilor de reabilitare de la nivelul subsolului, se vor  
îndepărta toate obiectele parazitare depozitate la acest nivel. 
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-  Parter, mezanin şi etajele I, II, III şi IV 
     -  repararea şi restaurarea zonelor cu pardoseli de mozaic deteriorate; 

                - suprafeţele de ziduri, pilaştrii şi bolţi din cărămidă fisurate, la fiecare se vor 
consolida prin injectare utilizând mortare pe bază de var hidraulic conform 
normelor EN 459-1, potrivit pentru  întărirea şi consolidarea structurală, 
transpirantă şi rezistentă la săruri; 

-  pentru sporirea capacităţii portante a elementelor structurale din zidărie fisurate cu 
secţiuni reduse şi cu retrageri în plan, dar cu solicitări la sarcini orizontale mari de 
la nivelele parter şi Et.IV respectiv zonele de scări acces etaj I-III se propune 
consolidarea acestora cu fibre compozite de carbon; 

- asigurarea capacităţii portante la nivelele et.I, II şi III, a elementelor structurale cu 
secţiuni slăbite şi fisurate, necesită consolidarea suplimentară prin introducerea  
unor tiranţi metalici Φ25 mm şi Φ 35 mm.Tiranţii metalici marca PC 52 se vor 
poziţiona între cota superioară buiandrugi şi intrados planşeu nivel superior, 
centrate în secţiunea transversală ale zidului portant în sistem de galerii forate. 
Barele de oţel Φ 25 mm se vor monta în golurile tehnologice Φ63 mm, iar cele de 
Φ32 mm în goluri de 102 mm, ulterior injectate şi blocate la capete. 

-  tencuielile interioare de pe pereţi şi tavane devenite nisipate, fisurate şi cojite vor 
fi îndepărtate şi refăcute. Retencuirea se va realiza cu mortare clasice/tradiţionale 
pe bază de var-nisip. Nu vor fi utilizate tencuieli impermeabile şi rigide cu mortar 
pe bază de ciment. 

-  pentru crearea continuităţii şi măririi capacităţii structurale interioare, pe latura 
stânga a coridorului perimetral/zona colţ între axele C-F/4 şi 4-8/C se propune 
înlocuirea celor două segmente de zidărie de compartimentare de 12,5 cm grosime 
cu  şpaleţi de beton armat de 15 cm. şpaleţii între etajele I-III vor fi poziţionaţi şi 
ancoraţi pe grinzile structurale consolidate de la nivelul planşeului peste parter. 
Continuitatea pe verticală va fi asigurată de mustăţile de ancoraj de pe înălţimea 
fiecărui nivel (planşeu peste etaj I,II şi III). 

- Pod, şarpantă, luminator 
- în vederea măririi capacităţii portante a structurii de la nivelul etajului IV şi a 

îmbunătăţirii efectului de şaibă orizontală se propune consolidarea planşeului de 
lemn prin montarea şi fixarea unui strat superior complementar de dulapi de lemn 
ecarisat, poziţionaţi în unghi de 45º faţă de cel existent. Pentru asigurarea gradului 
de rezistenţă la foc intradosul planşeului de lemn peste etaj IV se va placa cu 
gipscarton special. Se propune izolarea termică a podului prin folosirea de 
materiale uşoare cu rezistenţe mari la transferul termic (plăci de vată minerală, 
polistiren, etc): 

- toate elementele din lemn vor fi tratate antiseptic, hidrofug, antifungicid şi 
ignifug; 

- şarpanta existentă cu degradări majore, cu elemente componente putrezite, 
afectate de carii, ciuperci şi infiltraţii de ape meteorice, necesită înlocuirea ei 
totală cu o nouă structură; 

-  elementele metalice (tiranţi, plăcuţe, bride, etc.) ale luminatoarelor vor fi curăţate, 
sablate şi tratate anticorosiv; 

- structura metalică a celor două luminatoare necesită consolidări locale, la nivelul  
rezemării perimetrale, prin introducerea  unor elemente complementare, precum 
prin consolidarea celor existente. Soluţia de consolidare propusă nu afectează 
conceptul structural iniţial şi modul de conlucrare a luminatoarelor cu structura 
principală; 
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-  durata  de exploatare prelungită a structurilor metalice, precum şi eforturile 
orizontale generate de cutremure impun revizuirea tuturor  îmbinărilor şi refacerea 
celor slăbite;  

- întreaga structură metalică, reabilitată obligatoriu, va fi curăţată şi tratată    
anticorosiv, ignifug şi vopsit; 

- se propune înlocuirea învelitorii din tablă de zinc la nivelul acoperişului şi 
înlocuirea învelitorii din policarbonat celular, cu un alt sistem transparent şi 
termorezistent la nivelul luminatorului superior; 

- caracterul de monument istoric de mare valoare impune atenţie deosebită în timpul 
executării lucrărilor de consolidare şi restaurare la nivelul întregului obiectiv. 
Arhitectură 

Din punct de vedere funcţional, intervenţia se axează pe satisfacerea nevoilor actuale 
cu limitările impuse de respectul faţă de valoarea substanţei originale a monumentului istoric.  

La subsol principala decizie de intervenţie se axează pe amenajarea fostelor spaţii 
adiacente depozitelor tezaurului ca spaţii pentru arhive.  

 La parter se propune desfacerea compartimentărilor care afectează substanţa 
originală. Un prim set de intervenţii se concentrează pe organizarea eficientă a spaţiilor de 
birouri de pe latura vestică. Astfel, se propune reactivarea accesului istoric dinspre strada Unirii 
şi aliniera compartimentărilor din zonă cu forma supantei mezaninului astfel incât să se pună în 
valoare această rezolvare inedită. Pentru aceasta, se vor desfiinţa denivelările din planul 
orizontal, se va reface compartimentarea dintre spaţiile P25 şi P26 astfel incât să permită 
accesul către scara către subsol. Un alt set de intervenţii se concentrează pe mutarea tuturor 
spaţiilor de relaţii cu publicul în holul central astfel incât activităţile şi fluxurile să se organizeze 
corect. 

La nivelul etajelor, s-a urmărit păstrarea compartimentărilor existente şi organizarea 
birourilor pe sistemul open space. Cele mai semnificative propuneri sunt datorate necesităţii 
amenajării grupurilor sanitare pe sexe.  

Şarpanta şi învelitoarea sunt profund deteriorate şi trebuie să se înlocuiască complet. 
Structura şi compoziţia vor fi reconstituite fidel substanţei istorice. 

Tâmplăria de lemn exterioară deteriorată se înlocuieşte complet cu tâmplărie din lemn 
stratificat, cu geam termopan, exact pe forma celei existente. Tâmplaria fostelor vitrine şi uşi de 
la parter a fost inlocuită cu tâmplarii din PVC. Se propane ca acestea să fie înlocuite cu vitrine 
moderne metalice cu geam security şi laminat. Această decizie a fost determinată de necesităţile 
de funcţionare actuale. 

Finisajele exterioare din tencuieli cu praf de piatră sunt deteriorate şi se propune 
refacerea lor cu vopsea lavabilă pe bază de dispersie de copolimeri acrilici. Acest material s-a 
ales deoarece are acelaşi aspect cu cel istoric, dar un comportament superior în timp. Soclul şi 
campul finisajelor de la nivelul parterului sunt realizate din mosaic buciardat care se propane să 
fie curăţat prin spălare şi să fie chituit. 

Finisajele interioare sunt, în principal, zugrăveli pe bază de vopsea lavabilă, vopsea de 
humă sau vopsea în ulei. Se propane folosirea de vopsitorii lavabile de calitate superioară. 

În grupurile sanitare se propune ca pardoselile să fie realizate din răşini epoxidice iar 
pereţii să fie finisaţi cu răşini hidroepoxidice. Se propune ca în birouri pardoselile să se 
realizeze din parchet de lemn masiv. Pardoselile cursivelor şi ale treptelor se propane să fie 
realizate din mosaic turnat ca şi în prezent. 

Uşile interioare din lemn de la nivelul parterului şi al etajului întâi se vor restaura. în 
cazul uşilor lipsite de valoare istorică se propUne înlocuirea acestora. 
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 Instalații 

Clădirea va avea următoarele tipuri de instalații: 

Instalații sanitare 

• instalatie alimentare cu apă rece a obiectelor sanitare 
• instalatie alimentare hidranti de incediu interiori 
• instalatie alimentare cu apă caldă - preparare locală a acesteia utilizand boilere 

electrice instant amplasate în grupurile sanitare lângă obiectele sanitare 
• hidranti de incediu exteriori - reteaua urbană de stingerea incendiului, cu hidranti 

exteriori de incendiu, stradali, supraterani asigură cel putin 3 hidranti pe o rază de 
200 m fată de clădirea studiată 

• instalatia de canalizare menajeră - asigura evacuarea apelor uzate menajere, prin 
scurgere liberă, la caminele exterioare de canalizare amplasate la ieşirea fiecărei 
coloane verticale 

• instalatie canalizare pluvială - apele pluviale se vor deversa în reteaua de 
canalizare din zona existentă pe strada adiacentă, printr-un racord nou la reteaua 
stradala 

Instalații HVAC 

• instalatie încălzire-răcire - se propune montarea ventilo-convectoarelor de 
parapet, respectiv a ventilo-convectoarelor tip casetă montate în plafon fals, 
ambele tipuri prevăzute cu o baterie de încălzire şi o baterie de răcire, în sistem 
patru ţevi. 

• instalatie alimentare cu agent termic pentru încălzire 
• încălzirea spatiilor aferente imobilului se va realiza de către o centrală 

termică proprie, cu functionare pe combustibil gaze naturale, amenajată la 
subsol, care va asigura agentul termic  (apa caldă 80/60 grd C). 

• instalatie alimentare cu agent de răcire - agentul de răcire (apă răcită 7/12grd 
C) propus a fi utilizat pentru răcirea spaţiilor aferente imobilului va fi furnizat de 
un grup de patru agregate frigorifice (chillere) care vor fi amplasate suspendat pe 
faţada de nord a imobilului. 

• instalatia de ventilatie 
• asigurarea ventilaţiei imobilului se va asigura printr-o instalaţie centralizată 

numai pentru spaţiul cu aglomerări de persoane din centrul clădirii şi 
implicit pentru culoarele de circulaţie 

• ventilatia birourilor amplasate perimetral se va realiza natural prin 
intermediul suprafetelor vitrate  
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• pentru asigurarea aerului proaspăt în spatiile de circulatie şi în holul central 
de la parter, se propune amplasarea la subsol a unei centrale de tratare aer, 
cu functionare în regim 100 % aer proaspat 

• instalatie desfumare mecanica - la subsolul imobilului (arhiva) s-a proiectat o 
instalatie de evacuare fum si gaze de ardere in scopul asigurarii conditiilor de 
evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu si pentru a putea folosi mijloacele de 
interventie la stingere a incendiilor, precum si de limitare a propagarii acestora. 

• instalatie desfumare prin tiraj natural organizat - pentru culoarul de evacuare 
amenajat pe latura de nord a imobilului se impune realizarea evacuării fumului şi 
gazelor fierbinţi. Acest lucru se realizează prin tiraj natural organizat prin 
amplasarea a trei trape de fum cu deschidere automată montate în planşeul peste 
depozit, cu deschidere direct în exterior. Pătrunderea aerului de compensare se 
realizează prin ochiurile mobile ale tâmplăriei care comunică direct cu exteriorul. 

Instalatie energie electrică 
• alimentarea cu energie electrică 

• se propune solicitarea unui spor de putere furnizorului de energie electrica 
CEZ Oltenia şi eventual schimbarea cablului de alimentare a clădirii. Se 
propune montarea unui tablou electric general TEG la subsol, într-un spaţiu 
tehnic special amenajat. 

• pentru consumatorii considerati vitali (sistemul de efractie, centrala de 
incendiu, ventilatoarele de desfumare, supraveghere video, lift, iluminat 
special etc.) va fi prevazut un grup electrogen trifazat cu o putere de 
33kVA, montat la exteriorul cladirii si care va intra in functiune in cazul 
caderii de tensiune din retea. 

• iluminat normal 
• la subsol şi la subsolul intermediar, în spatiile tehnice, depozite şi în 

spatiile destinate arhivelor - iluminat cu corpuri echipate cu tuburi 
fluorescente T5, 1x14W, 1x28W, în constructie etanşă IP65 şi montaj 
aparent. 

• birourile şi spatiile de lucru se vor echipa cu corpuri de iluminat 4x14W în 
montaj încastrat în tavanul fals şi echipate cu tuburi fluorescente T5.  

• culoarele, casele de scara - corpuri de iluminat echipate cu tuburi 
fluorescente 4x14W, montate încastrat în tavanul fals, cu aplici echipate cu 
surse economice şi cu corpuri de iluminat tip downlight.  

• grupuri sanitare - corpuri de iluminat tip spot, echipate cu surse cu LED 
10W, montate încastrat în tavanul de gips-carton. 

• in zona de acces principal de la parter şi în holul central - aplici speciale, 
echipate cu una sau doua surse economice; aplicile vor fi alese astfel încat 
să corespunda arhitecturii şi finisajelor din spaţiile respective.  

• pod - corpuri de iluminat tip FIPAD 1x14W, în montaj aparent. 
• iluminatul de siguranta constă în: 

- Iluminatul de sigurantă de securitate pentru evacuare 
- Iluminatul de sigurantă de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori 

de incendiu  
- Iluminatul de siguranta de securitate împotriva panicii 
- Iluminatul pentru continuarea lucrului 

• prize si forta  
- birourile si salile de sedinte vor fi prevazute cu prize duble monofazate 

230Vca, 50Hz, in montaj ingropat 
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- instalaţia de forţă este reprezentată de sistemul de climatizare, CTA, 
ventilatoare, boilere electrice, uscatoare de m`ini, pompe în centrala 
termica şi chiller-ele montate la exterior 

• Instalatia de paratrăsnet - se propune montarea unui dispozitiv de amorsare tip 
PDA, conform normativului I7/2011 

• Instalatia de priză de pământ - este obligatoriu a se realiza un nou buletin PRAM 
pentru masurarea rezistentei prizei existente de pamant. #n situaţia în care 
rezistenţa masurată a prizei de păm`nt existente depaşeşte valoarea impusa, se vor 
lua măsuri de suplimentare a prizei de pamant prin montarea unor electrozi 
verticali în pamant (priza de pămănt artificială) p`nă la obtinerea valorii impuse 
(maxim 1 Ohm – fiind o priza de pamant comuna cu instalaţia de paratrasnet). 

• Instalatii de protectie împotriva şocurilor datorate atingerilor - schema de protectie 
impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S 

Instalatie curenti slabi 
Prin proiect se propune echiparea sediului Primariei Craiova cu instalatii de curenti slabi 

compuse din: 
• Sistem de cablare structurată voce - date 
• Sistem de detectie şi avertizare în caz de incendiu 
• Sistem de alarma antiefractie 
• Sistem de control acces  
• Sistem de supraveghere video cu circuit închis. 

Instalatie alimentare cu gaze naturale 
Se propune reechiparea postului de reglare masurare existent, amplasat pe latura de vest, 

în concordanta cu receptorii care se vor monta, realizarea unei instalaţiide utilizare noi, care să 
nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al imobilului. 

Prin urmare, postul de reglare masurare existent se propune a fi echipat cu un regulator 
tip RTG 32 şi un contor cu membrana tip G 40.  De la postul de reglare masurare se va realiza o 
instalaţie de utilizare montata aparent pe clădire p`nă în apropierea centralei termice, unde se va 
monta receptorul propus a se monta. 

Durata estimată de proiectant pentru realizarea investitiei este de 36 luni. 
Costul total al lucrărilor conform devizului general este de 27.760.763 lei, respectiv 

6.237.952 euro. Pentru susţinerea financiară a acestei investiţii se intenţionează efectuarea 
demersurilor pentru obţinerea de fonduri europene nerambursabile în cadrul perioadei 
următoare de programare 2014-2020. 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4), lit. (d) din 
Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia 
publică locală, art. 44, alin.(1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, 
Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de interventii pentru investiţia: “Amenajare clădire 
str. A. I. Cuza nr. 1”, având următorii  indicatori tehnico-economici: 

 

1.  Valoarea totală a investiţiei este de 22.423,489 mii lei (fara TVA) reprezentând 
5.038,646 mii euro (fără TVA), respectiv 27.760,763 mii lei (inclusive TVA) reprezentând 
6.237,952 mii  Euro (inclusiv TVA), la cursul BNR de 4,4503lei/euro din data de 30.04.2014, 

din care  C+M este de 14.361,877  mii lei (fara TVA) reprezentând 3.211,194 mii euro 
(fără TVA), respectiv 17.720,567 mii lei (inclusiv TVA) reprezentând 3.981,881 mii euro 
(inclusiv TVA), la cursul BNR de 4,4503lei/euro din data de 30.04.2014; 

 

2. Eşalonarea investitiei (INV/C+M) fara TVA 



 1

 Anul I Anul al II-lea Anul al III-lea 
 mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro 

Total 
investitie 

  
7.474,496  

  
1.679,548  

  
7.474,496  

    
1.679,548  

  
7.474,497  

   
1.679,550  

din care 
C+M: 

    
4.787,292  

  
1.070,398  

  
4.787,292  

    
1.070,398  

  
4.787,293  

  
1.070,398  

 

3.  Durata de realizare (luni): 36 luni 
 

4.  Capacităţi (în unitati fizice şi valorice): ADC totală = 4.629,85 mp 
 
 
   

 
Director executiv, Şef  Birou, 
Monica Nastasă                          Larisa Flori 

  
 

  
                                                                                            

Întocmit, 
 Insp. Nicolae Dragota   Insp. Elena Petrisor        
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  1.  DATE GENERALE PROIECT 

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

“REABILITARE CLADIRE PALACE” 

Localitate:  Craiova, jud. Dolj 

1.2 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

1.3 PROIECTANT GENERAL 

      S.C. GETRIX S.A. CRAIOVA 

1.4 PROIECTANT DE SPECIALITATE 

      S.C. IDP Proiect S.A. CRAIOVA, b-dul Stirbei Voda nr. 30, cladirea MALMO, etaj 7 
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2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 

2.1 PREZENTAREA PROIECTULUI 

Prezenta documentaţie tratează la faza D.A.L.I. instalaţiile electrice curenti tari aferente 

obiectivului „REABILITARE CLADIRE PALACE”, avand un regim de inaltime de S+P+4E. 

               Construcţia este amplasată în municipiul Craiova, în zonă centrală şi istorică, pe strada A.I. Cuza, 

nr.1. 

                În prezent, această clădire, proprietate a Consiliului Local al Municipiului Craiova, este sediul 

Consiliului Local al Municipiului Craiova şi este declarată clădire de patrimoniu, fiind inclusă în lista 

monumentelor istorice la poziţia 162, cod DJ-II-m-B-07977. 

Prezenta documentaţie trateaza următoarele categorii de instalatii electrice aferente  

obiectivului: 

— alimentarea cu energie electrica 

— distributia energiei electrice 

— iluminat interior, normal si de siguranta 

— prize 230Vca si circuite forta 

— priza de pamant 

—  instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice  

— masuri de protectie impotriva electrocutarii si PSI 

 

2.2 REGLEMENTĂRI 

La baza întocmirii proiectului au stat: 

• Tema de proiectare elaborata de beneficiar; 

• Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate; 

• Teme de specialitate: instalaţii termice, instalatii ventilatie şi instalaţii sanitare. 

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în  

vigoare: 
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 - Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007, privind calitatea in constructii; 

 - Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

 - Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 

 - Ordinul MF si MTCT nr.34/2006 privind achizitiile publice; 

 - HGR nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in constructii; 

 - HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HGR 

nr.272/1994; 

 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat 

prin HGR nr. 273/1994; 

 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana 1000 V c.a., indicativ 

NP-I7-11; 

 - Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a si 1500Vc.c, indicativ GP052-

2000; 

 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de electrice interioare de curentii slabi 

aferente cladiriilor civile si de productie, indicativ I 18/1-01; 

 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a 

sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri, indicativ I 18/2-02; 

 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri, indicativ 

NP-061-02; 

 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in 

exploatare, inclusiv NP-068-02; 

 - Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice, indicativ PE 001/94; 
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 - Norme de preventire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ PE 

009/93; 

 - Normativ pentru proiectarea si executatia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 

007/08/00 

 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ NTI-TEL-R-

002-2007; 

 - Normativ privind limitare regimului nesimetric si deformant in retelele electrice, indicativ PE 

143/94; 

 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-Ip30-88; 

 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor, 

indicativ C 56-02; 

 - Norme generale de protectia muncii-2002; 

 - Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca – 2006; 

 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr. 

163/28.02.2007; 

          - Hotararea Guvernului Romaniei nr. 971 din 26.07.2006 privind cerinte minime pentru 

semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de munca. 

 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99; 

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994; 

- Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, 

agrozootehnice si industriale, indicativ P100-1995; 

- Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice din cladiri, indicativ GT-059-03; 

- STAS 12604/87 – protectia impotriva electrocutarii.prescriptii generale; 

- STAS 12604/5-90 – protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta. 

- Instalatii electrice fixe.prescriptii de proiectare si executie; 
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- SR CEI 364-1...7 – instalatii electrice ale cladirilor; 

- SR CEI 60439-1- ansambluri prefabricate de aprataj de joasa tensiune. 

In conformitate cu legea 10/1995, se stabileste ca faza determinanta a executiei, verificarea 

functionarii instalatiilor electrice in vederea receptionarii lucrarilor. 

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinţelor de calitate conform Legii 10/ 1995, 

specialitatea instalatii electrice IE. 

 

3. DESCRIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE 

A. SITUATIA EXISTENTA 

A.1 Alimentare cu energie electrica  

            In prezent, cladirea este alimentata din punct de vedere electric dintr-un post de transformare, 

cu cablu montate subteran. 

            Alimentarea se realizeaza intr-o firida de bransament trifazata montata la exterior, in montaj 

incastrat, in partea de est a cladirii, cu cablu 3x185+95 mmp. Firida este echipata cu sigurante tip 

MPR cu fuzibili 315A si 250A. Din firida se alimenteaza tabloul electric general montat la exterior, pe 

culoarul de acces in spatele cladirii.  

           Contorizarea energiei electrice se realizeaza la nivelul tabloului general. 

           Cladirea nu este echipata cu grup electrogen pentru cazurile de cadere de tensiune. 

A.2 Distributia energiei electrice 

In prezent cladirea este echipată cu instalatii electrice de forta (iluminat, prize) care au suferit 

modificari in timp, cele originale fiind depasite si inlocuindu-se cu cablari aparente sau in pat-cablu, 

pozate inestetic, deteriorand grav imaginea cladirii. 

Distributia energiei electrice in prezent se realizeaza cu cabluri de cupru, montate ingropat 

sau aparent.  
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             De la tabloul general, situat la subsol, se alimenteaza alte tablouri electrice secundare situate 

pe scara de acces secundara, de diferite dimensiuni si cu montaj ingropat. Alimentarea acestora se 

realizeaza cu cabluri de cupru in montaj ingropat.  

A.3 Iluminat interior normal si de siguranta  

In zonele tehnice de la subsol si subsol intermediar, iluminatul se realizeaza cu surse 

economice, montate direct in dulii E27, fara sa fie prevazute si corpuri de iluminat. In restul zonelor, 

corpurile de iluminat sunt invechite si este necesara inlocuirea acestora cu unele performante si 

economice. In zonele de arhiva au fost prevazute corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente 

montate pe instalatia de iluminat existenta. 

 La parter, mezanin si etaje, corpurile de iluminat sunt echipate cu surse economice. In birouri, 

casele de scara si holuri nivelul de iluminare nu asigura confortul vizual necesar persoanelor care isi 

desfasoara activitatea in aceste incaperi. Podul cladirii nu prezinta instalatie electrica pentru iluminat. 

            Cladirea nu este dotata cu iluminat de siguranta pentru evacuare sau sursa de rezerva pentru 

cazurile de cadere de tensiune. 

A.4 Prize si forta  

Cladirea dispune de prize monofazate 230Vca, 50Hz, montate in birouri, salile de sedinte etc. si 

care sunt alimentate din tablourile existente, cu cabluri de cupru in montaj ingropat sau aparent. Circuitele 

pentru alimentarea prizelor nu sunt echipate cu sigurante cu protectie diferentiala 30mA. Distributia 

prizelor in birouri nu corespunde din punct de vedere al amenajarii mobilierului.  

Cladirea este echipata cu aparate de aer conditionat montate in birouri si alimentate din tablourile 

existente. Protectia acestora este realizata cu sigurante cu fuzibil sau disjunctoare modulare. 

A.5 Priza de pamant si paratrasnet 

Cladirea nu este prevazuta cu instalatie de paratrasnet functionala. Priza de pamant este 

realizata cu electrozi verticali montati in pamant si uniti prin platbanda.  
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B. SITUATIE PROPUSA 

B.1. Alimentare cu energie electrica 

       Reablitarea Sediului Primariei implica unele schimbari de compartimentare si reorganizare a 

spatiilor existente. Prin modificarea instalatiilor termice si instalatiilor de ventilatie puterea electrica 

absorbita a imobilului se modifica. 

In acest sens se propune solicitarea unui spor de putere furnizorului de energie electrica CEZ Oltenia 

si eventual schimbarea cablului de alimentare a cladirii. Se propune montarea unui tablou electric general 

TEG la subsol, intr-un spatiu tehnic special amenajat. 

      Pentru consumatorii considerati vitali (sistemul de efractie, centrala de incendiu, ventilatoarele de 

desfumare, supraveghere video, lift, iluminat special etc.) va fi prevazut un grup electrogen trifazat cu 

o putere de 33kVA, montat la exteriorul cladirii, in curtea interioara; acesta va intra in functiune in 

cazul caderii de tensiune din retea. 

Grupul electrogen va avea urmatoarele caracteristici: 

- carcasat si insonorizat, adecvat pentru montajul la exterior 

- capacitate de 33kVA 

- putere electrica in regim de avarie 27 kW 

- tensiune furnizata 400Vca/50Hz 

- autonomie de 8 ore la 75% din sarcina  

- rezervor pentru o autonomie de minim 8 ore 

       In baza calculelor realizate, datele electroenergetice de consum pentru noua configuratie a 

cladirii vor fi : 

TABLOU TEG DATE TEHNICE 
Putere electrica instalata  Pi                 441 kW 

Putere electrica absorbita  Pa                 308,7 kW 

Curentul de calcul   Ic 495,6 A 

Tensiune 3x400/230 V; 50 Hz; 
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Receptoarele de energie electrica aferente noilor spatii recompartimentate constau din: 

iluminat artificial, aparate de climatizare, ventiloconvectoare, aparatura de birou, aparatura audio-

video, pompe şi ventilatoare. 

Receptorii electrici din instalaţia electrica suplimentara a consumatorului nu produc influenţe 

negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului. 

Contorizarea energiei electrice se va realiza la nivelul tabloului general. 

B.2. Distributia energiei electrice  

Se propune ca distributia energiei electrice sa se realizeze de la tabloul general TEG montat la 

subsol in zona spatiilor tehnice catre tablourile secundare cu cabluri din cupru cu intarziere la 

propagarea focului tip CYYF, montate in jgheab metalic deasupra tavanului flas sau in peretii cladirii si 

protejate in tub PVC; in zona de subsol cablurile de distributie vor fi pozate pe jgheabul metalic 

montat pe hol, desupra tavanului fals. 

Tablou TEG va fi alimentat de la firida de bransament nou proiectata, si va fi echipat pe partea 

de intrare cu un intrerupator automat tripolar 630A. Pentru alimentarea de la GE va fi prevazut un 

tablou electric special pentru consumatorii considerati vitali – TECV; acesta va avea dubla alimentare: 

de la tabloul TEG si de la GE. Intre alimentarea de la grupul electrogen - situat in exterior - si o plecare 

de pe bara de alimentare a consumatorilor normali din TEG va fi prevazut un AAR, pentru comutarea 

automata pe sursa de rezerva. AAR-ul va fi montat in cadrul tabloului TECV sau in vecinatatea 

acestuia. 

Pentru consumatorii electrici ai cladirii au fost prevazute tablouri electrice secundare cu 

alimentare normala din TEG astfel:  

1. Tablouri electrice pentru subsol: 

- Tablou electric subsol TES1; 

- Tablou electric subsol TES2; 

- Tablou electric subsol TES3; 

- Tablou electric subsol intermediar TES4; 
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- Tablou centrala termica TCT; 

2. Tablouri electrice pentru parter: 

- Tablou electric parter TEP1;  

- Tablou electric parter TEP2; 

- Tablou electric parter TEP3; 

3. Tablouri electrice pentru etajul 1: 

- Tablou electric etaj TE1.1; 

- Tablou electric etaj TE1.2; 

- Tablou electric etaj TE1.3; 

4. Tablouri electrice pentru etajul 2: 

- Tablou electric etaj TE2.1; 

- Tablou electric etaj TE2.2; 

- Tablou electric etaj TE2.3; 

5. Tablouri electrice pentru etajul 3: 

- Tablou electric etaj TE3.1; 

- Tablou electric etaj TE3.2; 

- Tablou electric etaj TE3.3; 

6. Tablouri electrice pentru etajul 4: 

- Tablou electric etaj TE4.1; 

- Tablou electric etaj TE4.2; 

- Tablou electric etaj TE4.3; 

4. Tablouri electrice pentru pod: 

- Tablou electric pod TEPod 
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             Tot din tabloul general TEG se vor alimenta si chillerele montate in exteriorul cladirii, in partea 

din spate a acesteia. Cablul pentru alimentarea chillerelor va fi montat ingropat prin exteriorul cladirii 

pana in partea din spate, la fel ca si cablul ce alimenteaza consumatorii considerati vitali, din  grupul 

electrogen. 

Din tabloul pentru consumatori vitali TECV se vor alimenta: 

- Tabloul liftului; 

- Pompa prevazuta la subsol pentru hidranti interiori incendiu; 

- centrala de incendiu de la parter; 

- ventilatoarele pentru desfumarea de la subsol; 

- iluminatul holului central si al intrarii principale; 

- Tabloul aferent curentilor slabi TCS, amplasat la subsolul cladirii, in camera 

serverului si care alimenteaza centrala de efractie, sistemul de supraveghere video, 

rack-ul pentru voce-date, sistemul pentru control-acces. 

La trecerile prin ziduri si intre nivele, cablurile electrice vor fi protejate in tuburi din PVC, 

etansandu-se spatiile dintre cablu si tubul de protectie. 

Tablourile electrice vor fi din policarbonat sau metal, incastrate, cu usa plina cu yala, cu grad de 

protectie minim IP 31, echipate conform schemelor monofilare. Exceptie fac tablourile TEG, TECV si 

TCT, care sunt amplasate la subsolul cladirii, si tabloul TEPod; acestea sunt in constructie etansa IP55. 

Toate tablourile electrice sunt prevazute cu rezerva de spatiu de minim 15%. 

Se propune echiparea cladirii cu instalatie de degivrare, cu montaj pe jgheaburi, pe tot conturul 

imobilului, cu trei cabluri termice. In acest sens se va monta un tablou electric aferent degivrarii, in 

podul cladirii; acesta se va alimenta din tabloul podului. 

B.3 Iluminat interior normal si de siguranta  

Iluminat normal 
               La subsol si la subsolul intermediar, in spatiile tehnice, depozite si in spatiile destinate 

arhivelor se propune sa se realizeze un iluminat cu corpuri echipate cu tuburi fluorescente T5, 

1x14W, 1x28W, in constructie etansa IP65 si montaj aparent. 
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Birourile si spatiile de lucru se vor echipa cu corpuri de iluminat 4x14W in montaj incastrat in 

tavanul fals si echipate cu tuburi fluorescente T5.  

                Iluminatul culoarelor de la etaje se propune sa se realizeze cu corpuri de iluminat echipate 

cu tuburi fluorescente 4x14W, montate incastrat in tavanul fals, cu aplici echipate cu surse 

economice si cu corpuri de iluminat tip downlight.  

Iluminatul caselor de scara se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu tuburi 

fluorescente 4x14W, montate incastrat in tavanul fals si cu aplici echipate cu surse economice. 

Alimentarea acestora se va realiza din tablourile secundare de la parter. 

In grupurile sanitare se propune sa se monteze corpuri de iluminat tip spot, echipate cu 

surse cu LED. Acestea se vor monta incastrat in tavanul de gips-carton. 

In zona de acces principal de la parter si in holul central, iluminat se propune sa se realizeze 

cu aplici speciale, echipate cu una sau doua surse economice; aplicile vor fi alese astfel incat sa 

corespunda arhitecturii si finisajelor din spatiile respective.  

Iluminatul podului se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIPAD 1x14W, in montaj aparent. 

Toate corpurile de iluminat vor fi echipate cu balast electronic. 

          Circuitele pentru alimentarea corpurilor de iluminat se vor realiza in montaj ingropat, in 

zidarie,sau aparent deasupra tavanului fals, cu cablu tip CYYF 3x1,5 mmp, CYYF 5x1,5 mmp sau 

conductor FY 1,5 mmp, protejat in tub PVC. 

Pentru aprinderea si stingerea iluminatului vor fi prevazute intrerupatoare si comutatoare langa 

usile de acces sau din loc in loc in puncte caracteristice, in montaj ingropat, finisaj alb, si in 

constructie modulara. Intrerupatoarele si comutatoarele din spatiile tehnice vor fi in montaj ingropat, 

finisaj alb, si in constructie etansa. Intrerupatoarele prevazute in spatiile din pod vor fi in montaj 

etans, IP55, si montate aparent.        

          Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normelor in vigoare si sunt cuprinse intre 100 si 

500 lx. Atat amplasarea corpurilor de iluminat, cat si tipul acestora, s-au ales astfel incat sa se 

integreze armonios in arhitectura cladirii si s-au stabilit de catre proiectantul de instalatii electrice de 

comun acord cu arhitectul. 
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Iluminat de siguranta 

  Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta s-au stabilit în concordanta cu prevederile 

Normativului I7-2011. 

  Aparatele folosite pentru iluminatul de siguranta vor fi echipate cu balast electronic care va putea fi 

alimentat din sursa principala de alimentare a iluminatul normal (reţeaua furnizorului) dar şi din kit-uri de 

baterii amplasate local (surse de rezervă secundare). 

  Cablurile pentru alimentarea circuitele de iluminat de siguranta vor respecta prevederile 

normativului I7-2011, aceste fiind cu întârziere la propagarea flăcării, de tip CYY-F. 

Iluminatul de siguranta va consta din: 

a) Iluminatul de siguranta de securitate pentru evacuare - este destinat să asigure identificarea şi 

folosirea, în conditii de securitate, a căilor de evacuare. Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru 

evacuare vor fi echipate cu surse LED si echipate cu baterii locale pentru o autonomie de minim o ora. 

Acestea trebuie să respecte recomandările din SR EN 60598-2-22:2004 şi tipurile de marcaj stabilite prin 

H.G. nr. 971/2006 şi SR EN 1838:2003 privind distanţele de identificare, luminanta şi iluminarea 

panourilor de semnalizare de securitate.  

Corpurile de iluminat de evacuare vor fi alimentate din circuitele de iluminat normal, din cadrul 

tablourilor de nivel si trebuie sa fie in functiune o perioada de minim 1 ora, in cazul caderii de tensiune.  

Corpurile de iluminat de evacuare vor fi montate in urmatoarele locatii: 

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta; 

- la fiecare schimbare de directie; 

- la fiecare iesire din cladire; 

- in toate incaperile cu mai mult de 50 de persoane; 

- in toaletele cu suprafete mai mari de 8 mp si cele pentru persoanele cu handicap; 

- in incaperi cu suprafete mai mari de 100 mp; 

Punerea în funcţiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la întreruperea 

iluminatului normal se face în max. 5 s. iar timpul de funcţionare este de cel puţin 1 h. 
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b) Iluminatul de siguranta de securitate pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu -  este 

prevăzut să permită identificarea uşoară a hidranţilor interiori de incendiu în lipsa iluminatului normal. 

Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidranţilor sunt echipate cu LED-uri. Acestea 

trebuie să respecte recomandările din SR EN 60598-2-22:2004 şi tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 

971/2006 şi SR EN 1838:2003 privind distanţele de identificare, luminanta şi iluminarea hidranţilor. 

Aparatele de iluminat pentru marcarea hidranţilor se amplasează în afara hidrantului (alături sau deasupra) 

la maxim 2 m fată de cota pardoselii. Acestea vor fi echipate cu kit-uri de baterii cu autonomie de 1 

ora. 

Punerea în funcţiune a sistemului de iluminat de securitate pentru marcarea hidranţilor la 

întreruperea iluminatului normal se face în max. 5 s, iar timpul de funcţionare este de cel puţin 1 h. 

c) Iluminatul de siguranta de securitate împotriva panicii - este 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 identificata. 

Corpurile de iluminat de siguranta împotriva panicii sunt integrate în iluminatul normal al spaţiilor 

respective şi vor fi prevăzute cu kit-uri de baterii cu autonomie de 3 ore. 

Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate impotriva panicii la intreruperea 

iluminatului normal se face in maxim 5 s, iar timpul de functionare este de cel putin 3 h. 

d) Iluminatul pentru continuarea lucrului este prevazut pentru continuarea activitatii normale 

fara modificari esentiale, in camera centralei de incendiu, in camera tabloului general, in centrala termica 

si in camera server-ului. Acesta este realizat cu kituri de baterii ce confera o autonomie de 3 ore pentru 

fiecare lampa aflata in spatiile respective. Timpul de punere in fuctiune este de 0.5-5s, iar timpul de 

functionare este pana la terminarea activitatii de risc. 

   B.4. Prize si forta  

              Birourile si salile de sedinte vor fi prevazute cu prize duble monofazate 230Vca, 50Hz, in 

montaj ingropat si alimentate din tablourile noi propuse cu cablu tip CYYF 3x2,5mmp, sau cu 

conductor FY 2,5 mmp, protejat in tub PVC. Toate circuitele de alimentare pentru prize vor fi in 

montaj ingropat si constructie modulara. Toate prizele vor fi prevazute cu contact de protectie si vor 



REABILITARE CLADIRE PALACE 
Str. A.I. Cuza, Nr.1 

 

Nr. Proiect  : 
1975/2014 Faza : D.A.L.I. Data : 03.2014 

                                              

 
 

Craiova, B-dul Stibei Voda, nr. 30, Tel: 0351/429001, Fax: 0251/41.83.00, 
Email:office@idpractice.com  
Inregistrata la Registrul Comertului cu J16/1137/20.07.2012, CUI RO30454254 
 

fi protejate cu disjunctoare diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea lor de sub 

tensiune. 

Prizele din birouri sau spatii comune vor fi montate pe pereti, la inaltimea de 0.3m fata de 

nivelul pardoselii finite sau la cotele indicate pe planuri. 

In zonele tehnice de la subsol, prizele vor fi cu grad de protectie sporit tip IP44, finisaj alb, 

montaj ingropat, in restul zonelor fiind de tip IP 20.  

Instalatia de forta este reprezentata de sistemul de climatizare, CTA, ventilatoare, boilere 

electrice, uscatoare de maini, pompe in centrala termica si chiller-ele montate la exterior. Toate 

aceste echipamente se vor alimenta pe partea de forta cu cabluri cu intarzierea propagarii focului tip 

CYYF, iar automatizarea si legaturile interioare intre echipamente vor fi realizate de catre furnizorul 

de echipamente.  

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor este adaptata puterii 

consumatorului. In mod analog vor fi alese si aparatele pentru protectie din tablourile electrice. 

Circuitele ( forta, iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul 

la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa caz. 

B.5 Instalatia de paratrasnet  

Pentru protectia impotriva descarcarilor electrice se propune montarea unui dispozitiv de 

amorsare tip PDA, conform normativului I7/2011. 

In urma pastrarii configuratiei geometrice generale a cladirii, pozitia dispozitivului de 

amorsare va fi pe acoperisul cladirii si va avea urmatoarele caracteristici: 

- nivel de protectie intarit I 

- Δt=25μs 

- Raza de protectie – 42 m 

- Montat pe catarg cu h=5 m 

- Contor de lovituri de trasnet 

 Se va urmari ca acesta sa depaseasca orice obstacol cu minim 2m. 
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Se vor realiza doua conexiuni intre dispozitiv si priza de pamant pe partea de nord si pe partea 

de est a cladirii cu conductor rotund OlZn φ10; cele doua coborari nu vor afecta cladirea din punct de 

vedere estetic. 

Se va realiza un buletin de verificare pentru asigurarea continuitatii electrice a coborarilor de 

paratrasnet. 

 B.6 Instalatia de priza de pamant 

             Este obligatoriu sa se realizeze un nou buletin PRAM pentru masurarea rezistentei prizei 

existente de pamant; aceasta trebuie sa aiba valoarea sub 1 Ohm, fiind o priza comuna cu priza de 

paratrasnet. In situatia in care rezistenta masurata a prizei de pamant existente depaseste valoarea 

impusa se vor lua masuri de suplimentare a prizei de pamant prin montarea unor electrozi verticali in 

pamant (priza de pamant artificiala) pana la obtinerea valorii impuse ( maxim 1 Ohm – fiind o priza de 

pamant comuna cu instalatia de paratrasnet). 

B.7 Instalaţii de protectie împotriva socurilor datorate atingerilor 

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe 

parcursul intregii scheme, intre tabloul general de distributie si receptoare). 

 In acest sens, intre tabloul general si tablourile secundare se vor poza urmatoarele 

conductoare:  

- fazele de racord L1, L2, L3 ; 

- neutrul N ; 

- conductorul de protectie PE. 

Se va urmari ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distributia electrica.  

Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) printr-o eclisa debrosabila la nivelul tabloului 

general. 

Masuri impotriva atingerii directe  

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform 

prevederilor normativului I7/2011. 
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Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii. 

Masuri impotriva atingerilor indirecte 

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al treilea, 

respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau 

receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de prize 

din locurile periculoase din pct. de vedere electric. 

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de 

protectie intr-un circuit de protectie. 

La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, tevi si 

tubulaturi metalice.  

Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 

25x4 mm, fie prin conductor din cupru flexibil tip LifY d=10 mmp. Se vor lega la pamant:, tevi 

metalice, tablourile electrice, carcase de echipamente, etc.  

Va fi prevazuta centura de impamantare in camera tabloului general si in camera centralei 

termice. 

 

4. 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 electrice la maxime de utilizare; 

- adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva rasturnarii, 

utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi; 

- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa intre in 

rezonanta. 
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Siguranta la foc se realizeaza prin : 

• Adaptarea instalatiei electrice corespunzator  rezistentei la foc a elementelor de 

constructie; 

• Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice 

pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri 

de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi de protectie metalice, 

aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta sporita la propagarea 

flacarii). 

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 incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote  

pe perioade scurte de timp (la anclansare , la declansare); 

- nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice; 

- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice ce 

pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia  de executie. 

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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5. VERIFICAREA PROIECTULUI 

Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 (Legea calitatii in constructii) se interzice executarea 

proiectelor neverificate de catre „verificatori de proiecte atestati” ( art.13), obligatia si raspunderea 

pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte atestati, o are 

investitorul (art. 21 pct. C). 

Obtinerea avizelor necesare constructiei este responsabilitatea beneficiarului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Întocmit,                                                                                  

                                                                                  Dipl. Ing. Carol Sgubin   
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MEMORIU TEHNIC 
Instalatii Alimentare Gaze Naturale 

 
 Proiectarea si executarea instalatiilor pentru alimentarea cu gaze naturale se va face in conformitate 
cu prescriptiile tehnice precum si a normativelor si standardelor in vigoare: Norme tehnice pentru proiectarea, 
executarea si exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008, Legea nr.123/2012 – 
Legea energiei electrice si a gazelor naturale, Prescriptie tehnica PTA1 - 2010 - Cerinte tehnice privind 
utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, Legea 10-1995 precum si a tuturor normelor in 
vigoare referitoare la instalatiile pentru alimentare cu gaze naturale la constructiile civile.  
 In prezent imobilul are asigurata alimentarea cu gaze naturale printr-un bransament ingropat 
amplasat pe latura de vest si printr-un post de reglare masurare amplasat pe peretele imobilului. Intrucat in 
prezent in imobil nu sunt montati receptori de gaze naturale, instalatia de alimentare cu gaze este inchisa.  
 Avand in vedere incadrarea imobilului in categoria cladirilor de importanta deosebita si exceptionala 
se va urmari pe cat este posibil ca instalatiile de alimentare cu gaze naturale necesare pentru asigurarea 
functionalitatii imobilului sa nu aduca prejudicii aspectului cladirii, cu exeptia cazurilor in care conditiile de 
securitate au prioritate fata de orice alte conditii. 
 In acest scop se propune reechiparea postului de reglare masurare in concordanta cu receptorii care 
se vor monta, realizarea unei instalatii de utilizare noi, care sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al 
imobilului dar care sa asigure functionalitatea echipamentelor montate la interior, cu respectarea conditiilor 
de securitate care au propritate fata de orice alte conditii. 
 Prin urmare postul de reglare masurare existent se propune a fi echipat cu un regulator tip RTG 32 si 
un contor cu membrana tip G 40. Executia lucrarilor la instalatia de alimentare cu gaze naturale se va face 
numai dupa intocmirea de catre un proiectant autorizat al dosarului preliminar al instalatiei si avizarea 
acestuia de catre S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A.  De la postul de reglare masurare se va realiza o 
instalatie de utilizare montata aparent pe cladire pana in apropierea centralei termice, unde se va monta 
receptorul propus a se monta. 
 Receptorul de gaze naturale propus a se monta trebuie sa respecte prevederile din normele tehnice in 
vigoare, trebuie sa fie agrementate in conformitate cu legislatia in vigoare. Pentru incalzirea spatiilor in 
centrala termica se propune montarea urmatorilor receptori : un cazan de pardoseala echipat cu arzator cu 
functionare pe gaze naturale pentru producere agent termic apa calda 80/60 °C, cu puterea termica nominala 
Q=320 kW si un consum de gaz q=36.0 Nmc/h. 
 Debitele de gaze naturale instalate au fost stabilite dupa modele de referinta asemanatoare si pot sa 
fie diferite fata caracteristicile echipamentelor care se vor achizitiona. Arzătoarele echipamentelor va trebuie 
sa fie omologate si cu agremente tehnic în vigoare, eliberate de organele competente în domeniu. 
 Cladirea centralei termice se va amenaja astfel incat sa respecte conditiile impuse pentru functionarea 
cu gaze naturale de normativele în vigoare (NTPEE-/2008, P 118/1999). In spatiul în care se vor monta 
receptori de gaze naturale geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala 



(securizat, termopan etc.) se impune obligatoriu montarea unui detector automat de gaze cu limita inferioara 
de sensibilitate 2 % CH4 în aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de alimentare cu 
gaze naturale al arzatoarelor. 
 Pentru ca incaperea in care se va amplasa cazanul echipat cu arzator cu functionare pe combustibil 
gaze naturale sa corespunda normelor tehnice in vigoare se impun o serie de modificari constructive. 
Modificarile au ca scop asigurarea suprafetei vitrate necesare, asigurarea prizei de admisie aer necesar arderii 
combustibilului si de asemenea asigurarea comunicarii directe a spatiului centralei termice cu un coridor care 
comunica direct cu casa scarii si implicit cu exteriorul conform normativelor in vigoare. Centrala termica se va 
amenaja astfel incat sa fie prevazuta cu ferestre exterioare pentru iluminarea si ventilarea naturala a incaperii. 
 In cazul utilizarii detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0.02 m m2/m3 de volum de 
incapere. Pentru asigurarea aerului necesar arderii se vor prevedea orificii practicate la partea inferioara a 
incaperii direct din exterior conform NTPEE-2008 art.8.29. si art.8.30. cu suprafata S = 0,0025xQi (m2).  
 Inainte de intrarea in cladire a conductei de gaze naturale se vor amplasa montate aparent 
electrovana si robinetul de incendiu. De la robinetul de incendiu, conducta de alimentare cu gaze naturale va 
patrunde direct in centrala termica aparent la nivelul ferestrelor aferente centralei termice.  
 Patrunderea conductelor in interiorul imobilului se va face prin tub de protectie care va avea 
diametrul interior Dinterior=Dexteriorcond.protejata x 1.5 mm ; interspatiul ramas liber se va umple cu 
amestec de mastic bituminos.  
 Pe conducta de alimentare cu gaze naturale la intrarea in centrala termica se va monta o electrovana 
care va fi actionata de un detector de gaze amplasat  in interior. Intregirea instalatiei de utilizare gaze naturale 
se va realiza prin infiletare folosind fitinguri din fonta maleabila, canepa si minium de plumb pana la Ø ¾’’, iar 
peste acest diametru prin sudura cu flacara oxiacetilenica. In dreptul punctelor de consum se va executa o 
coborare pana la nivelul de amplasare al fiecărui receptor de gaze naturale care va fi prevazut cu cate un 
robinet cu cep –cana de siguranta si unul de manevra .  
 Dupa ce au fost indeplinite toate conditiile tehnice specificate, obligația de realizare a proiectului se 
consideră a fi îndeplinită dacă proiectul a fost declarat conform de un verificator de proiecte atestat de către 
MDRT, in conf. cu Legea nr. 123/2012, Art. 160 alin. (2) si (3).  
 Aparatele de utilizare gaze naturale ce se vor monta   trebuie sa respecte prevederile PRESCRIPTIEI 
TEHNICE PTA1-2010- ,,Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi,, 
Emisiile de noxe rezultate in urma procesului de ardere trebuie sa se incadreza  in limitele admise.  
 Prezentul proiect este intocmit conform situatiei arhitecturale si constructive existente la data 
intocmirii proiectului. Eventualele modificari ulterioare in planul constructiei impun verificarea respectarii 
normelor de siguranta conform NTPEE -2008 , cu obligatia din partea beneficiarului de a lua masurile ce se 
impun pentru respectarea NTPEE -2008 . Executia lucrarilor la instalatia de alimentare cu gaze naturale se va 
face numai dupa intocmirea de catre un proiectant autorizat al dosarului preliminar al instalatiei si avizarea 
acestuia de catre S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A.   
                                      ÎNTOCMIT, 
                                                       Ing. Tudor Tudorică 
                                          Inst. aut. Gr. I D, Autorizaţia A.N.R.E.  
                                             Bucureşti nr. 304120296 / 2012 
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MEMORIU TEHNIC 
Instalatii Desfumare 

 
 Proiectarea si executarea instalatiilor pentru desfumare se va face in conformitate cu prescriptiile 
tehnice precum si a normativelor si standardelor in vigoare: Normativul P 118-1999, Normativul I 5-2010, 
Legea 10-1995 precum si a tuturor normelor in vigoare referitoare la instalatiile pentru desfumare la 
constructiile civile.  
 Avand in vedere incadrarea imobilului in categoria cladirilor de importanta deosebita si exceptionala 
se va urmari pe cat este posibil ca instalatiile de desfumare necesare pentru asigurarea functionalitatii 
imobilului sa nu aduca prejudicii aspectului cladirii, cu exeptia cazurilor in care conditiile de securitate au 
prioritate fata de orice alte conditii. 

Instalatie desfumare mecanica 
 La subsolul imobilului acolo unde se vor amenaja spatii cu destinatia de arhiva cu suprafata  mai mare 
de 36 mp s-a proiectat o instalatie de evacuare fum si gaze de ardere in scopul asigurarii conditiilor de 
evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu si pentru a putea folosi mijloacele de interventie la stingere a 
incendiilor precum si de limitare a propagarii acestora. 
 Prin desfumarea cu tiraj mecanic se asigura evacuarea fumului si introducerea aerului de compensare 
direct din exterior in asa fel incat sa fie asigurata mecanic circulatia aerului in spatiul protejat si evacuarea 
fumului in caz de incendiu. 
 In acest scop la subsol se vor monta doua tronsoane de tubulatura, unul pentru introducere aer de 
compensare si unul pentru evacuare fum in caz de incendiu, executate din tabla de otel zincat izolata 
corespunzator cu saltele de vata bazaltica rezistenta la foc.  
 Pe cele doua tipuri de tronsoane de tubulatura se vor prevedea grile de introducere aer respectiv 
evacuare fum, grile rezistente la foc, prevazute cu voleti cu actionare automata si manuala. Evacuarea aerului 
se va face cu un ventilator rezistent la 400 ° C timp de 1 ora cu debitul de aer specificat in plansele desenate. 
In spatiile respective grilele de evacuare fum se vor monta la o inaltime de minim 1.80 m de la pardoseala.  
 Grilele de introducere aer se vor monta la o inaltime maxima de la pardoseala de 1.0 m. Dimensiunile 
grilelor de evacuare sunt specificate pe planurile de instalatii. Alimentarea şi comanda voletilor de fum se face 
cu cablu rezistent la foc de tip N2XCH 7x1,5 mm. Instalaţiile, inclusiv ventilatoarele de desfumare, trebuie să 
fie alimentate electric dintr-o sursă normală şi o sursă electrică de rezervă.  
 Gurile de evacuare au fost pozitionate conform normativului P118/1999 in asa fel incat sa se asigure 
cel putin o gura la 320 mp. Viteza aerului la gurile de introducere nu va depăşi 5 m/s, iar gurile de introducere 
mecanică a aerului trebuie să asigure minimum 60% din debitul evacuat. Debitul de extragere al unei guri va fi 
de cel putin 1 m/s pentru 100 mp. Introducerea aerului se va realiza cu un ventilator montat pe culoarul din 
jurul depozitului.  



Instalatie desfumare prin tiraj natural organizat 
 Desfumarea prin tiraj natural organizat se realizeaza prin introduceri de aer si evacuari de fum care 
comunica cu exteriorul direct sau prin canale (ghene), astfel dispuse, dimensionate si realizate încat sa asigure 
circulatia aerului în volumul protejat si evacuarea fumului. 
 Pentru culoarul de evacuare amenajat pe latura de nord a imobilului se impunrea realizarea evacuarii 
fumului şi gazelor fierbinti. Acest lucru se realizeaza prin tiraj natural organizat prin amplasarea a trei trape de 
fum cu deschidere automata montate in planseul peste depozit, cu deschidere direct in exterior. Patrunderea 
aerului de compensare se realizeaza prin ochiurile mobile ale tamplariei care comunica direct cu exteriorul.  
 Declansarea incendiului precum si comanda automata a echipamentelor pentru desfumare mecanica 
si naturala este sesizata de centrala de avertizare incendiu. Alimentarea şi comanda trapelor de fum se face cu 
cablu rezistent la foc de tip N2XCH 7x1,5 mm. Echipamentele de desfumare, trebuie să fie alimentate electric 
dintr-o sursă normală şi o sursă electrică de rezervă.  
 
 
 
                                                                                  Intocmit, 
                                                                                                              ing. Tudor Tudorică 
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MEMORIU TEHNIC 
Instalatii Sanitare 

 
 Proiectarea si executarea instalatiilor sanitare se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice 
precum si a normativelor si standardelor in vigoare: I 9 – 2009, STAS  1478 – 90, P118/2 – 2013, STAS 1785 / 
1986, P118 / 1999, Legea 10-1995 privind calitatea construcţiilor, normativul pentru tevi din polipropilena 
indicativ 003/1996, precum si a tuturor normelor in vigoare referitoare la instalatiile sanitare pentru cladiri.  
 Avand in vedere incadrarea imobilului in categoria cladirilor de importanta deosebita si exceptionala 
se va urmari pe cat este posibil ca instalatiile sanitare interioare necesare pentru asigurarea functionalitatii 
imobilului sa nu aduca prejudicii aspectului cladirii, cu exeptia cazurilor in care conditiile de securitate au 
prioritate fata de orice alte conditii. 

SITUATIA EXISTENTA 
Instalatie alimentare cu apa rece 
 Alimentarea cu apa rece se realizeaza in prezent printr-un racord, comun pentru apa rece de consum 
si apa pentru stingerea incendiilor, cu o conducta cu diametrul Dn=50 mm. Contorizarea consumului de apa de 
face printr-un apometru amplasat in subsolul cladirii, pe latura de est. Distributia instalatiilor de alimentare cu 
apa si hidranti de incendiu interiori este relizata din teava de otel zincat, traseul fiind partial mascat, realizat 
prin slituri practicate in zidaria de caramida, partial aparent. 
 Din distributia pe orizontala a conductelor de alimentare cu apa rece si apa pentru hidrantii interiori, 
este realizata apoi o distribuite pe verticala cu mai multe coloane mascate in zidaria de caramida. Conductele, 
armaturile si obiectele sanitare aferente instalatiei de alimentare cu apa sunt colmatate, uzate din punct de 
vedere fizic si moral si se impune inlocuirea lor.  
 Interventiile asupra instalatiei de alimentare cu apa rece aparute ca urmare a defectiunilor s-au ca 
urmare a suplimentarii obiectelor sanitare s-au realizat prin amplasarea aparenta a traseelor de conducte, 
armaturi si accesorii. 
 

 Instalatie alimentare cu apa cada 
 Cladirea nu este prevazuta cu instalatie centralizata de producere apa calda menajera. 

Instalatie alimentare hidranti de incediu interiori 
 Cladirea este echipata cu hidranti de incendiu interiori alimentati din reteaua orasului, printr-un 
racord comun cu apa rece pentru consum. Hidrantii de incendiu interiori sunt amplasati in nise practicate in 
zidarie sau aparenti si sunt echipati cu furtun plat cu diametrul Dn=50 mm. Hidrantii de incendiu interiori sunt 
amplasati la subsol, parter, etajul I,II,III si etajul IV. Montajul hidrantilor s-a realizat fie in nise praticate in 
zidarie fie aparent. Distributia instalatiilor de alimentare cu apa si hidranti de incendiu interiori este relizata 
din teava de otel zincat, traseul fiind mascat, realizat prin slituri practicate in zidaria de caramida.  



 Distributia pe orizontala si verticala a conductelor de alimentare cu apa a hidrantilor interiori, este 
realizata prin trasee mascate in zidaria de caramida. Conductele, armaturile si hidrantii de incendiu colmatate, 
uzate din punct de vedere fizic si moral si se impune inlocuirea lor.  
 

Instalatie canalizare menajera 
 Pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare amplasate in imobil este 
prevzut un racord la reteaua de canalizare stradala existenta pe latura de vest a imobilului. Majoritatea 
traseelor conductelor de canalizare menajera sunt montate pe orizontala aparent la nivelul planseului peste 
subsol, iar pe verticala in ghene practicate in zidarie. Interventiile ulterioare asupra instalatiei de canalizare 
menajera s-au realizat aparent fara a fi mascate in zidarie. Pentru evacuarea apelor uzate menajere de la 
obiectele sanitare amplasate ulterior au rezultat trese de conducte greu controlabile, cu pante 
necorespunzatoare pe anumite portiuni, montate de asemenea aparent. 

Instalatie canalizare pluviala 
 Pentru preluarea apelor pluviale provenite de la receptorii amplasati pe sarpanta cladirii sunt utilizate 
in prezent jgheaburi metalice de colectare racordate la coloane verticale din tabla zincata cu dimensiunile 
(10x10) cm. In prezent apele pluviale nu sunt colectate centralizat fiind deversate direct la terenul amenajat 
din jurul imobilului.  

SITUATIA PROPUSA 
Instalatie alimentare cu apa rece 
 Instalatia interioara de alimentare cu apa rece are rolul de a asigura debitele specifice si presiunile 
necesare la armaturile obiectelor sanitare. Instalatia interioara de apa rece se compune din conducte montate 
in coloane, conducte de distributie pe orizontala, conducte montate in legaturile la obiectele sanitare si 
armaturi de inchidere si reglaj.  
 Conform normelor in vigoare P118 /2- 2013 pentru cladirile de importanta exceptionala si deosebita 
timpul teoretic de functionare al hidrantilor de incendiu interiori este de 60 minute. In cazul retelelor 
interioare cu hidranti de incendiu pentru care este prevazut timpul teoretic de functionare de 60 minute se 
impune realizarea unei distributii separate a instalatiilor de alimentare cu apa rece si a instalatiilor de 
alimentare hidranti de incendiu interiori.  
 Din subsol se propune realizarea unei instalatii de alimentare cu apa rece a consumatorilor din incinta 
imobilului separata de instalatia pentru alimentarea hidrantilor de incendiu interiori. Din distributia pe 
orizontala a conductelor de alimentare cu apa rece propuse a se monta aparent pe holul din jurul arhivelor, se 
va dezvolta apoi o distribuite pe verticala cu mai multe coloane mascate in ghene propuse a se executa in 
holul de circulatie comun sau in casele de scara. Conductele se vor izola cu tuburi izolante de 9 mm grosime si 
se vor proteja in tub de protectie cu diametrul interior corespunzator, acolo unde este cazul.  
  Dotarea cu obiecte sanitare va fi din cele agreate de beneficiar, vor fi utilizate obiecte sanitare cu 
agrement tehnic, avand forme şi culori adecvate in corelare cu solutiile de arhitectura propuse. La amplasarea 
obiectelor sanitare se va respecta STAS 1504 în ceea ce priveşte distanţele de montaj. În general obiectele 
sanitare vor fi din porţelan pentru lavoare, etajere, inox pentru spalatoare si uscatoare de maini etc. 
 Conductele montate in legaturile la obiectele sanitare se vor monta ingropate in slituri practicate in 
zidarie. Conductele de alimentare cu apa rece propuse a se monta in distributia pe orizontala, verticala 
precum si in legaturile la obiectele sanitare se vor realiza din polipropilena cu insertie din aluminiu tip PPR-Al.  



 Legaturile de la robinetele de trecere la obiectele sanitare vor fi racorduri flexibile. Presiunea de regim 
maxima a instalatiilor va  fi de maxim 6 bar. Obiectele sanitare vor fi echipate cu armaturi din alama nichelata 
sau inox. Avand in vedere categoria de importanta a cladirii pentru mascarea corespunzatoare a conductelor 
amplasate aparent la nivelul planseului peste subsol, se impune realizarea unui plafon fals vizitabil, pentru a 
putea avea acces in caz de interventie. De asemenea pe ghenele verticale propuse a se realiza in grupurile 
sanitare se impune realizarea unor usi de vizitare pentru accesul la conductele montate in ghenele respective. 
 La trecerea conductelor prin peretii interiori si prin planseele intre niveluri se vor utiliza obligatoriu 
etansari rezistente la foc conform normelor in vigoare. 
 

 Instalatie alimentare cu apa cada 
 Avand in vedere pozitiile dispersate de montaj ale obiectelor sanitare, pentru furnizarea apei calde 
menajere se propune solutia de preparare locala a acesteia utilizand boilere electrice instant amplasate in 
grupurile sanitare langa obiectele sanitare. Livrarea apei calde de consum se va face la maxim 60ºC . Pentru 
aceasta boilerele instant electrice trebuie sa fie echipate cu termostat de siguranta care va opri alimentarea cu 
energie electrica atunci cand va fi atinsa aceasta temperatura. Conductele de legatura de la boilere la 
obiectele sanitare se vor monta ingropate in slituri practicate in zidarie. Conductele de alimentare cu apa calda 
propuse a se monta se vor realiza din polipropilena cu insertie din aluminiu tip PPR-Al. Traseele de montaj ale 
conductelor de apa calda vor urmari pe cat posibil traseele de montaj ale conductelor de apa rece. 
 

Instalatie alimentare hidranti de incediu interiori 
 Conform normelor in vigoare P118 /2- 2013 pentru cladirile închise din categoriile de importanta 
exceptionala si deosebita A si B, încadrate conform legislatiei în vigoare, indiferent de aria construita sau 
desfsurata si numar de niveluri se impune echiparea cu hidranti de incendiu interiori. Numarul de jeturi in 
functiune este : 1 jet in functiune, debitul de apa care trebuie asigurat este : 2.10 l/s. Conform avizului Regiei 
de Apa Oltenia nr. 2716 din data de 09.05.2014 privind parametrii realizati de reteaua orasului in zona 
imobilului, nu se asigura prin bransamentul existent presiunea necesara functiomnarii hidrantilor de incendiu 
interiori. Ca atare se impune realizarea unui bransament nou, dimensionat corespunzator, racordat la reteaua 
de apa stradala de pe latura de vest a imobilului pe strada Unirii. Conform avizului Regiei de Apa in aceasta 
zona reteaua de apa asigura parametrii privind debitul solicitat pentru functionarea hidrantilor de incendiu 
interiori, dar nu asigura presiunea necesara functionarii hidrantilor. Ca atare se impune amplasarea pe 
conducta de alimentare cu apa pentru hidrantii de incendiu a unui grup de pompare (echipat cu pompa activa 
si pompa de rezerva) care va asigura ridicarea presiunii in instalatia de alimentare cu apa a hidrantilor de 
incendiu interiori. 
  Numarul de hidranti de incendiu interiori se determina  tinand seama de numarul de jeturi in 
functiune simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii (fiecare produs care 
poate sa arda) si de lungimea furtunului hidrantului. Jeturile simultane, trebuie obtinute de la hidrantii de 
incendiu situati pe acelasi palier si în acelasi compartiment de incendiu al cladirii.  
 Conform normelor in vigoare P118 /2- 2013 pentru cladirile de importanta exceptionala si deosebita 
timpul teoretic de functionare al hidrantilor de incendiu interiori este de 60 minute. In cazul retelelor 
interioare cu hidranti de incendiu pentru care este prevazut timpul teoretic de functionare de 60 minute se 
impune realizarea unei distributii separate a instalatiilor de alimentare cu apa rece si a instalatiilor de 
alimentare hidranti de incendiu interiori. Simultaneităţile şi duratele de funcţionare ale instalaţiei de stins 
incendiu sunt următoarele : - în primele 60 minute, hidranţii de incendiu interiori, - în următoarele 3 ore, 
hidranţii exteriori. Avand in vedere gradul de finisare al cladirii pentru atingerea fiecarui punct din interiorul 
imobilului cu un jet in fuctiune se propune utilizarea acolo unde este necesar a hidrantilor de incendiu echipati 
cu furtun semirigid cu lungimea de 30 ml. Astfel hidrantii echipati cu furtun cu lungimea de 30 ml vor fi 



conform STAS 297/2 si SR ISO 6309, echipati cu furtun semirigid STAS SR EN 671-1/2002 cu diametrul de 
Dn=33 mm, cu lungimea de 30 m si teava de refulare de mana, simpla cu diametrul ajutajului de 12 mm. In 
restul spatiilor se vor utiliza hidranti de incendiu echipati cu furtun plat cu lungimea de 20 ml.  
 S-a incercat pe cat posibil ca poziile de montaj ale hidrantilor propusi a se monta sa fie aceeasi cu cele 
ale hidrantilor existenti. Restul hidrantilor vor fi conform STAS 297/2  si ISO 6309,  echipati cu furtun plat STAS  
SR EN 671-2/2002, cu diametrul  de Dn=50 mm, cu lungimea de 20 m si teava de refulare de mana, simpla cu 
diametrul ajutajului de 12 mm.  
 Reteaua de distributie pentru alimentarea hidrantilor de incendiu interiori se va executa din teava de 
otel. Conform art. 4.26 din P 118/2-2013 in instalatiile de alimentare cu apa a hidrantilor interiori nu sunt 
admise conducte din materiale plastice. Conform P118/2-2013 robinetul hidrantului de incendiu, împreuna cu 
echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul si dispozitivele de refulare a apei, se 
monteaza într-o cutie speciala, amplasata în nisa sau firida în zidarie, la înaltimea de 0,80m...1,50m de la 
pardoseala. Intrucat dimensiunile hidrantilor actuali executati conform normelor in vigoare sunt mai mari 
decat cei existenti se impune redimensionarea golurilor din zidarie. 
 De asemenea intrucat pozitiile de montaj actuale ale hidrantilor sunt apropiate de tablourile electrice 
au fost necesare reamplasari ale hidrantilor propusi in asa fel incat sa fie respectate distantele de amplasare 
conform normativelor in vigoare. Din distributia pe orizontala a conductelor de alimentare cu apa a instalatiei 
de hidranti interiori propuse a se aparent la nivelul planseului de la subsol, se va dezvolta apoi o distribuite pe 
verticala cu mai multe coloane mascate in ghene propuse a se executa conform planurilor anexate.  
 Pentru mascarea conductelor de distributie trebuie sa fie amenajate pe traseele de montarea a 
conductelor pe orizontala  un plafon fals vizitabil la nivelul plaseului de la subsol, iar pe traseele pe verticala 
ale coloanelor de alimentare hidranti se impune realizarea unor ghene de mascare a conductelor. La trecerea 
conductelor prin peretii interiori si prin planseele intre niveluri se vor utiliza obligatoriu etansari rezistente la 
foc conform normelor in vigoare. 
 

Retea hidranti de incediu exteriori 
 Conform normelor in vigoare P118 / 2013, art. 6.1, aliniatul 4), punctul a) pentru cladirile închise din 
categoriile de importanta exceptionala si deosebita A si B, încadrate conform legislatiei în vigoare, se impune 
echiparea cu hidranti de incendiu exteriori. Numarul de jeturi in functiune este : 1 jet in functiune, debitul de 
apa care trebuie asigurat pentru cladiri civile cu volumul cuprins intre 15000 mc si 30000 mc si nivel de 
stabilitate la incendiu I, conform anexei nr. 7 din  P118/2- 2013 este de : 15 l/s.  
 Imobilul se afla în zona centrala a municipiului Craiova, care este echipata cu retea urbana de 
stingerea incendiului, cu hidranti exteriori de incendiu, stradali, supraterani. Aceasta retea asigura cel puţin 3 
hidranti pe o raza de 200 m fata de cladirea studiata. Ca urmare stingerea din exterior a incendiului se va face 
cu trei hidranţi de incendiu exteriori cu diametrul de 65 mm care asigura un debit minim de 5 l/s fiecare, 
amplasati pe o raza de 200 m conform art. 6.25 din P 118/2-2013 in  cazul utilizarii autopompelor.  
 La reţelele de distrubuţie la care intervenţia în caz de incendiu se face cu pompe mobile de incendiu, 
presiunea disponibilă la hidranţii exteriori trebuie să fie de minim 0.70 bar ( 7 mH2O ), conform art. 6.30 din  
normativul P 118/2-2013.  
 

Instalatie canalizare menajera 
Instalatia de canalizare are rolul de a asigura evacuarea apelor uzate menajere, prin scurgere 

libera, la caminele exterioare de canalizare amplasate la iesirea fiecarei coloane verticale. Instalatiile de 
canalizare ape uzate menajere se compun din obiectele sanitare, conductele de legatura de la acestea la 



colectoarele de evacuare catre caminele de canalizare exterioara. Instalaţia de canalizare menajera preia apele 
uzate de la obiectele care echipeaza grupurile sanitare si de la sifoanele de pardoseala.  

Instalatia de canalizare ape uzate menajere se va executa pe cat posibil pe aceleasi trasee cu cele 
existente in prezent. Pentru mascarea conductelor in spatiile tehnice de la subsol, precum si in grupurile 
sanitare este necesara realizarea unui plafon fals vizitabil, iar pe traseele pe verticala ale coloanelor de 
canalizare se impune realizarea unor ghene de mascare a conductelor.  

Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va realiza prin conducte de canalizare 
verticale si orizontale, executate din tuburi de scurgere tip PP pentru conductele montate la interior si PVC-KG 
pentru conductele montate la exterior. Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza 
prin  tuburi de scurgere din polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 32 mm 
pentru lavoare, 50 mm pentru sifoanele de pardoseala si 110 mm pentru vasele de closet.  

Pentru racordarea la reteaua de canalizare menajera a receprotilor din zona de sud – est a imobilului 
este necesara realizarea unui racord proiectat la reteaua stradala existenta pe strafda A. I. Cuza.   

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon. Pe conductele 
orizontale, la schimbarea de directie  se vor monta piese de curatire cu diametrul corespunzator conductei. 
Inaltimea de  montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia 
sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.  

Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor 
STAS 1795. La baza coloanelor de canalizare se vor monta suporti care sa sustina coloanele de canalizare in 
timpul functionarii. Dilatarea coloanelor de canalizare va fi preluata la fiecare nivel prin mufe de imbinare si 
prin prevederea de puncte fixe la fiecare nivel sub mufele de sub planseul.  
 

Instalatie canalizare pluviala 
 Pentru preluarea apelor pluviale provenite de la receptorii amplasati pe sarpanta cladirii sunt utilizate 
in prezent jgheaburi metalice de colectare racordate la coloane verticale din tabla zincata cu dimensiunile 
(10x10) cm. Apele pluviale provenite de la receptorii de pe latura de est se vor colecta centralizat la rigolele 
prevazute pe aceasta latura a imobilului. De asemenea pe latura de est evacuarea apelor pluviale din incinta 
curtii de lumina se va realiza cu doua pompe submersibile amplasate in doua base de colectare. Pentru 
evacuarea apelor pluviale de pe aceasta latura a imobilului este necesar realizarea unui racord nou la reteaua 
de canalizare stradala existenta in zona. De asemenea pentru evacuarea apelor pluviale de pe latura de nord s-
au prevazut doua rigole de colectare care se vor racorda printr-o conducta proiectata la reteaua de colectare 
stradala de pe strada Unirii.   
 La execuţie se vor respecta prevederile următoarelor normative : 
 I 9 – 2009, STAS  1478 – 90, P118/2 – 2013, STAS 1785 / 1986, P118 / 1999, Legea 10-1995 privind 
calitatea construcţiilor, normativul pentru tevi din polipropilena indicativ 003/1996, precum si a tuturor 
normelor in vigoare referitoare la instalatiile sanitare pentru cladiri, Ord.9/N/15-93 Regulament privind 
protecţia şi igiena muncii in construcţii, Legea Protecţei Muncii nr. 90 / 1996, Ordinul nr. 508 / 2002 şi Ordinul 
nr. 933 / 2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii . 

Atat la executie cat si în exploatare se vor respecta cu stricteţe normele de tehnica securităţii muncii 
specifice acestui gen de lucrări. Executia lucrarilor de instalaţii sanitare se va realiza numai cu personal calificat 
si cu instructajul de protecţia muncii efectuat la zi.   

                                                                                  Intocmit, 
                                                                                                              ing. Tudor Tudorică 



              Investitia :   AMENAJARE CLADIRE  
         Str. : A. I. Cuza, nr. 1, Craiova, jud. Dolj 
                                                                                               Beneficiar : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                            Faza :           DALI 
 

MEMORIU TEHNIC 
Instalatii Termice 

Varianta I - Incalzire cu agent termic de la centrala termica propie 

 Proiectarea si executarea instalatiilor termice se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice 
precum si a normativelor si standardelor in vigoare: SR 1907-1-1997, STAS  1907-2-1997, STAS 7132-86, 
Normativul I 13-2002, Normativul I 5-2010, STAS 6648/82-1,2 Legea 10-1995 precum si a tuturor normelor in 
vigoare referitoare la instalatiile termice pentru cladiri.  
 Avand in vedere incadrarea imobilului in categoria cladirilor de importanta deosebita si exceptionala 
se va urmari pe cat este posibil ca instalatiile termice interioare necesare pentru asigurarea functionalitatii 
imobilului sa nu aduca prejudicii aspectului cladirii, cu exeptia cazurilor in care conditiile de securitate au 
prioritate fata de orice alte conditii. 

SITUATIA EXISTENTA 
Instalatie alimentare cu agent termic 
 In prezent agentul termic (apa calda 80/60 grd C) utilizat pentru incalzirea spatiilor aferente imobilului 
este furnizat de punctul termic de cartier amenajat in zona. Distributia agentului termic catre corpurile de 
incalzire interioare se realizeaza dintr-un spatiu amenajat la subsolul cladirii prin sistem distribuitor colector.  
 Initial cladirea a fost prevazuta cu o centrala termica propie amplasata la subsol, pe latura de nord, 
intr-un spatiu special amenajat. Centrala termica a fost echipata cu un cazan cu functionare pe combustibil 
solid, destinata pentru producerea agentului termic.   
 

Instalatie incalzire cu radiatoare 
 Asigurarea incalzirii spatiilor aferente birourilor, holului central si a spatiilor adiacente holului central  
se realizeaza in prezent prin corpuri de incalzire statice tip radiatoare cu elemente din fonta, amplasate la 
parapetul suprafetelor vitrate.   
 Trasele de conducte pentru alimentarea cu agent termic a radiatoarelor sunt amplasate aparent pe 
orizontala cat si prin ghene verticale de distributie practicate in pereti. Traseele de conducte utilizate pentru 
alimentarea cu agent termic a radiatoarelor amplasate in spatiile de circulatie, holuri, casele de scari s-au 
realizat fara a mai fi mascate in canale sau ghene verticale, fiind realizate aparent. De asemenea interventiile 
ulterioare asupra instalatiei de incalzire cu radiatoare s-au realizat aparent fara a fi mascate in zidarie. 
Instalatie aer conditionat 
 Asigurarea racirii spatiilor aferente imobilului se realizeaza in prezent cu mai multe aparate de aer 
conditionat tip split, compuse din doua unitati, o unitate exterioara amplasata pe fatada imobilului si o unitate 
interioara tip split de perete. Amplasarea unitatilor exterioare pe fatadele cladirii s-a realizat neuniform, fiind 
amplasate la cote diferite.  



 Condensul preluat de la unitatile interioare de aer conditionat a fost evacuat direct in exterior. La 
interior traseele conductelor de freon si condens si de asemenea trasele cablurilor de alimentare cu energie 
electrica au fost amplasate aparent fara a fi mascate corespunzator.   

SITUATIA PROPUSA 
Instalatie incalzire – racire  
 Pentru asigurarea unui climat corespunzator necesar pentru desfasurarea activitatilor, respectiv 
pentru asigurarea parametrilor climatici interiori atat in perioada calda si in perioada rece se propune prin 
prezentul memoriu montarea ventiloconvectoarelor de parapet, respectiv a ventiloconvectoarelor tip caseta 
montate in plafon fals, ambele tipuri prevazute cu o baterie de incalzire si o baterie de racire, in sistem patru 
tevi. Ventiloconvectoarele propuse a se monta au structura interioara realizata din tabla de otel zincata 
captusita la interior cu materiale fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului. Bateriile de incalzire respectiv 
de racire sunt realizate din teava de cupru prevazute cu aripioare din aluminiu. Ventilatorul care echipeaza 
ventiloconvectorul este de tip centrifugal format din doua rotoare din aluminiu, cu lamelele inclinate, fiind 
cuplat la un motor eficient cu parametrii conform normelor si standardelor in vigoare.  
 Motorul electric are sase viteze disponiblie dintre care numai trei sunt conectate la bornele 
ventiloconvectorului. Tavita pentru colectare condens de la bateria de racire este realizata din tabla de otel 
galvanizata si este izolata la exterior anticondens. De asemenea ventiloconvectorul va fi echipat cu filtru de aer 
regenerabil, fabricat din material sintetic protejat intr-un cadru galvanizat cu ochiuri pe ambele parti.  
 Pentru incaperile in care nu se poate amenaja plafonul fals se vor utiliza ventiloconvectoare carcasate 
de pardoseala. Carcasa ventiloconvectorului este prevazuta cu jaluzele verticale pentru refularea aerului tratat 
si cu jaluzele in partea frontala pentru aspiratia aerului din interior. 
 Pentru incaperile in care se va amenaja plafon fals se propune utilizarea unor ventiloconvectoare tip 
caseta montate in plafonul fals prevazute pentru aspiratia centrala a aerului si cu refularea pe cele patru laturi 
ale acestuia. In spatiile tehnice, pe casele de scara incalzirea spatiilor se propune a se asigura cu radiatoare 
montate aparent. 
 La interior trasele de conducte pentru alimentarea cu agent termic (apa calda 80/60 grd C)  respectiv 
agent de racire (apa racita 7/12 grd C) a tuturor ventiloconvectoarelor vor fi montate pe traseele orizontale la 
nivelul planseului peste subsol, iar pe verticala prin ghenele verticale de distributie practicate in pereti, sau in 
ghene verticale propuse a se realiza, care se vor masca corespunzator. Legaturile la ventiloconvectoare se vor 
realiza ingropat in sapa.  
 Acolo unde in prezent nu sunt montate corpuri de incalzire si unde se propune amplasarea 
ventiloconvectoarelor carcasate sunt necesare realizarea unor coloane suplimentare verticale de distributie. 
Pentru aceste coloane aparute suplimentar sunt necesare ghene de mascare suplimentare. Conductele 
propuse a se monta in coloane, legaturile la ventiloconvectoare si in distributia pe orizontala vor fi din cupru 
pentru instalatii.  
 Conductele utilizate in distributia agentului de incalzire se vor izola cu tuburi izolante de 13 mm 
grosime si se vor proteja in tub de protectie cu diametrul interior corespunzator acolo unde este cazul. 
Conductele utilizate in distributia pe orizontala a agentului de racire se vor izola cu tuburi izolante de 19 mm 
grosime si se vor proteja in tub de protectie cu diametrul interior corespunzator acolo unde este cazul. 
 Pentru colectarea condensului de la toate ventiloconvectoarele se propune realizarea unor coloane 
verticale  de canalizare colectate pe mai multe ramuri in subsolul cladirii si evacuate apoi la reteaua de 
canalizare ape uzate.  



 Acolo unde nu este posibil acest lucru, in special la ventiloconvectoarele amplasate la parapet este 
necesara echiparea individuala a acestora cu pompe de ridicarea presiunii. Pe racordurile de colectare 
condens a ventiloconvectoarelor de la subsol se vor monta obligatoriu clapete de sens. 
  

Instalatie alimentare cu agent termic pentru incalzire 
Sarcina termica de incalzire (pierderile de caldura) a fost determinata conform SR 1907/1/1997 ( zona 

climatica II cu te= -15 ºC si zona eoliana III ) , cu temperaturile interioare conform STAS 1907/2/1997, cladirea 
fiind amplasata in interiorul localitatii. 
 Agentul termic  (apa calda 80/60 grd C) utilizat in prezent pentru incalzirea spatiilor aferente 
imobilului se propune sa se realizeze intr-o centrala termica propie, utilata cu echipamente cu functionare pe 
combustibil gaze naturale amenajata la subsol. 
 Centrala termica se va echipa cu un cazan de pardoseala compus din elemente de fonta cu 
posibilitatea de niplare ulterioara. Cazanul va fi prevazut cu un arzator cu functionare pe combustibil gaze 
naturale presiune joasa, cu randament minim asigurat de 90 %, echipat cu : rampa de gaz, filtru regulator, 
tablou de protectie si automatizare.  
 Pentru evacuarea gazelor arse, amplasarea ansamblului cazan – arzator se va realiza in asa fel incat sa 
fie posibila evacuarea gazelor arse si de asemenea sa fie respectate toate conditiile de montaj conform 
normelor in vigoare, in special cele cu privire la functionarea in conditii de maxima siguranta a consumatorilor 
de gaze naturale. Cosul de fum se va amenaja la exterior pe fata de est a imobilului. 
 Cazanul va fi echipat cu un tablou de comanda, protectie si automatizare in functie de temperatura 
exterioara, in conformitate cu ultimele reglamentari in vigoare, capabil sa gestioneze functionarea tuturor 
echipamentelor din centrala termica. Pentru ca incaperea in care se va amplasa cazanul echipat cu arzator cu 
functionare pe combustibil gaze naturale sa corespunda normelor tehnice in vigoare se impun o serie de 
modificari constructive. Modificarile au ca scop asigurarea suprafetei vitrate necesare, asigurarea prizei de 
admisie aer necesar arderii combustibilului si de asemenea asigurarea comunicarii directe a spatiului centralei 
termice cu un coridor care comunica direct cu casa scarii si implicit cu exteriorul conform normativelor in 
vigoare. Centrala termica se va amenaja astfel incat sa fie prevazuta cu ferestre exterioare pentru iluminarea si 
ventilarea naturala a incaperii. Conform NTPEE 2008 se va monta obligatoriu un detector automat de gaze cu 
limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) in aer, care va actiona asupra robinetului de inchidere 
(electroventil montat in exteriorul centralei) a conductei de gaze naturale.  
 In aceste conditii suprafata vitrata minima a spatiului unde se va monta cazanul de pardoseala se 
determina asigurand 0,02m2 pentru un m3 de volum net de incapere. Distributia agentului termic catre 
ventiloconvectoare, radiatoare si bateria centralei de tratare aer se realizeaza din centrala termica unde sunt 
montate mai multe pompe de circulatie.  
 In centrala termica se va realiza o distributie separata pe ramuri cu pompe de circulatie pe fiecare 
circuit, separat pentru ventiloconvectoare, separat pentru circuitul de radiatoare si separat pentru bateria de 
incalzire aer proaspat care echipeaza centrala de tratare aer destinata a se monta la nivelul planseului peste 
subsol. 
 Pompele de circulatie propuse vor fi electronice cu turatie variabila, cu un randament minim asigurat 
conform normelor in vigoare. De la distribuitorul respectiv colectorul din centrala termica conductele de 
alimentare cu agent termic de incalzire se vor monta apoi la niveul planseului peste subsol, urmarind coridorul 
de acces din jurul spatiului central cu destinatia de arhiva. 



 In spatiul tehnic conductele se vor amplasa aparent si se vor izola corespunzator cu izolatie din tuburi 
izolante de 13 mm grosime si se vor proteja cu folie de aliminiu sau tabla zincata. La trecerile pereti 
conductele se vor monta in tub de protectie cu diametrul interior corespunzator. 

Cazanul va fi protejat la suprapresiune cu 2 termostate ( 1 termostat de siguranţă şi un termostat de 
reglaj ) şi un presostat de minimă presiune. La depăşirea temperaturii de 98ºC şi la scăderea presiunii sub 
valoarea minimă tabloul cazanului emite semnale optice si acustice.  

Intreg ansamblul instalatiilor de încalzire este asigurat la suprapresiuni prin sistem de expansiune 
închis alcatuit dintr-un vas de expansiune închis cu membrana si doua  supape de siguranta montate pe 
conducta de tur de la cazan. Dimensionarea sistemului de expansiune  s-a facut conform STAS 7132-86 .  

Pentru colectarea eventulalelor impuritati din instalaţie pe conducta de retur se vor monta în paralel 
sau individual filtre Y de impuritati. Umplerea instalatiei din centrala si a celei interioare se va face prin 
intermediul unei statii de dedurizare automatizata.  

 

Instalatie alimentare cu agent de racire  
Sarcina de racire a fost determinata in conformitate cu standardele romanesti (STAS 6648/82-1,2), în 

functie de conditiile climatice si de natura materialelor de constructie indicate in planurile de arhitectura.  
 Agentul de racire (apa racita 7/12 grd C) propus a fi utilizat pentru racirea spatiilor aferente imobilului 
va fi furnizat de un grup de patru agregate frigorifice (chillere), monobloc, fiecare echipat cu un condensator 
racit cu aer si grup hidraulic (prevazut cu doua pompe de circulatie activa si de rezerva), care vor fi amplasate 
suspendat pe fatada de nord a imobilului. Pentru montajul agregatelor frigorifice cat si pentru asigurarea 
interventiilor la acestea este necesara realizarea unei schele metalice dimensionata corespunzator. 
 De asemena pentru evitarea propagarii zgomotului produs in functionare de agregatele frigorifice se 
impune realizarea unui perete fonoabsorbant amplasat pe latura de est. Aceasta solutie adoptata este o 
solutie de compromis, neavand posibilitatea de amplasare pe sol a echipamentelor frigorifice. 
 Alimentarea cu apa racita de la chillere la colectorul respectiv distribuitorul de apa racita propus a se 
amplasa in spatiul tehnic de la subsol se va realiza intr-o ghena verticala amplasata pe casa scarii si apoi in 
spatiul tehnic din apropiere. 
 La interior traseele conductelor de distributie agent de racire este identic cu traseul conductelor de 
alimentare cu agent de incalzire, la subsol conductele sunt montate pe orizontala la nivelul planseului iar apoi 
prin ghenele verticale practicale in zidaria de caramida sau in ghene propuse a se realiza mascate 
corespunzator. Conductele utilizate in distributia agentului de racire se vor izola cu tuburi izolante de 19 mm 
grosime si se vor proteja in tub de protectie cu diametrul interior corespunzator acolo unde este cazul. 
 Executia instalatiilor termice se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice precum si a 
normativelor si standardelor in vigoare: SR 1907-1-1997, STAS  1907-2-1997, STAS 7132-86, Normativul I 13-
2002, Normativul I 5-2010, STAS 6648/82-1,2 Legea 10-1995 precum si a tuturor normelor in vigoare 
referitoare la instalatiile termice pentru cladiri, Ord.9/N/15-93 Regulament privind protecţia şi igiena muncii in 
construcţii, Legea Protecţei Muncii nr. 90 / 1996, Ordinul nr. 508 / 2002 şi Ordinul nr. 933 / 2002 privind 
aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii . 

Atat la executie cat si în exploatare se vor respecta cu stricteţe normele de tehnica securităţii muncii 
specifice acestui gen de lucrări. Executia lucrarilor de instalaţii termice se va realiza numai cu personal calificat 
si cu instructajul de protecţia muncii efectuat la zi.   

                                                                                  Intocmit, 
                                                                                                              ing. Tudor Tudorică 



              Investitia :   AMENAJARE CLADIRE  
         Str. : A. I. Cuza, nr. 1, Craiova, jud. Dolj 
                                                                                               Beneficiar : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                            Faza :           DALI 
 

 
MEMORIU TEHNIC 
Instalatii Termice 

Varianta II - Incalzire cu agent termic de la punctul termic 
 
 Proiectarea si executarea instalatiilor termice se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice 
precum si a normativelor si standardelor in vigoare: SR 1907-1-1997, STAS  1907-2-1997, STAS 7132-86, 
Normativul I 13-2002, Normativul I 5-2010, STAS 6648/82-1,2 Legea 10-1995 precum si a tuturor normelor in 
vigoare referitoare la instalatiile termice pentru cladiri.  
 Avand in vedere incadrarea imobilului in categoria cladirilor de importanta deosebita si exceptionala 
se va urmari pe cat este posibil ca instalatiile termice interioare necesare pentru asigurarea functionalitatii 
imobilului sa nu aduca prejudicii aspectului cladirii, cu exeptia cazurilor in care conditiile de securitate au 
prioritate fata de orice alte conditii. 

SITUATIA EXISTENTA 
Instalatie alimentare cu agent termic 
 In prezent agentul termic (apa calda 80/60 grd C) utilizat pentru incalzirea spatiilor aferente imobilului 
este furnizat de punctul termic de cartier amenajat in zona. Distributia agentului termic catre corpurile de 
incalzire interioare se realizeaza dintr-un spatiu amenajat la subsolul cladirii prin sistem distribuitor colector.  
 Initial cladirea a fost prevazuta cu o centrala termica propie amplasata la subsol, pe latura de nord, 
intr-un spatiu special amenajat. Centrala termica a fost echipata cu un cazan cu functionare pe combustibil 
solid, destinata pentru producerea agentului termic.   
 

Instalatie incalzire cu radiatoare 
 Asigurarea incalzirii spatiilor aferente birourilor, holului central si a spatiilor adiacente holului central  
se realizeaza in prezent prin corpuri de incalzire statice tip radiatoare cu elemente din fonta, amplasate la 
parapetul suprafetelor vitrate.   
 Trasele de conducte pentru alimentarea cu agent termic a radiatoarelor sunt amplasate aparent pe 
orizontala cat si prin ghene verticale de distributie practicate in pereti. Traseele de conducte utilizate pentru 
alimentarea cu agent termic a radiatoarelor amplasate in spatiile de circulatie, holuri, casele de scari s-au 
realizat fara a mai fi mascate in canale sau ghene verticale, fiind realizate aparent. De asemenea interventiile 
ulterioare asupra instalatiei de incalzire cu radiatoare s-au realizat aparent fara a fi mascate in zidarie. 
Instalatie aer conditionat 
 Asigurarea racirii spatiilor aferente imobilului se realizeaza in prezent cu mai multe aparate de aer 
conditionat tip split, compuse din doua unitati, o unitate exterioara amplasata pe fatada imobilului si o unitate 
interioara tip split de perete. Amplasarea unitatilor exterioare pe fatadele cladirii s-a realizat neuniform, fiind 
amplasate la cote diferite.  



 Condensul preluat de la unitatile interioare de aer conditionat a fost evacuat direct in exterior. La 
interior traseele conductelor de freon si condens si de asemenea trasele cablurilor de alimentare cu energie 
electrica au fost amplasate aparent fara a fi mascate corespunzator.   

SITUATIA PROPUSA 
Instalatie incalzire – racire  
 Pentru asigurarea unui climat corespunzator necesar pentru desfasurarea activitatilor, respectiv 
pentru asigurarea parametrilor climatici interiori atat in perioada calda si in perioada rece se propune prin 
prezentul memoriu montarea ventiloconvectoarelor de parapet, respectiv a ventiloconvectoarelor tip caseta 
montate in plafon fals, ambele tipuri prevazute cu o baterie de incalzire si o baterie de racire, in sistem patru 
tevi. Ventiloconvectoarele propuse a se monta au structura interioara realizata din tabla de otel zincata 
captusita la interior cu materiale fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului. Bateriile de incalzire respectiv 
de racire sunt realizate din teava de cupru prevazute cu aripioare din aluminiu. Ventilatorul care echipeaza 
ventiloconvectorul este de tip centrifugal format din doua rotoare din aluminiu, cu lamelele inclinate, fiind 
cuplat la un motor eficient cu parametrii conform normelor si standardelor in vigoare.  
 Motorul electric are sase viteze disponiblie dintre care numai trei sunt conectate la bornele 
ventiloconvectorului. Tavita pentru colectare condens de la bateria de racire este realizata din tabla de otel 
galvanizata si este izolata la exterior anticondens. De asemenea ventiloconvectorul va fi echipat cu filtru de aer 
regenerabil, fabricat din material sintetic protejat intr-un cadru galvanizat cu ochiuri pe ambele parti.  
 Pentru incaperile in care nu se poate amenaja plafonul fals se vor utiliza ventiloconvectoare carcasate 
de pardoseala. Carcasa ventiloconvectorului este prevazuta cu jaluzele verticale pentru refularea aerului tratat 
si cu jaluzele in partea frontala pentru aspiratia aerului din interior. 
 Pentru incaperile in care se va amenaja plafon fals se propune utilizarea unor ventiloconvectoare tip 
caseta montate in plafonul fals prevazute pentru aspiratia centrala a aerului si cu refularea pe cele patru laturi 
ale acestuia. In spatiile tehnice, pe casele de scara incalzirea spatiilor se propune a se asigura cu radiatoare 
montate aparent. 
 La interior trasele de conducte pentru alimentarea cu agent termic (apa calda 80/60 grd C)  respectiv 
agent de racire (apa racita 7/12 grd C) a tuturor ventiloconvectoarelor vor fi montate pe traseele orizontale la 
nivelul planseului peste subsol, iar pe verticala prin ghenele verticale de distributie practicate in pereti, sau in 
ghene verticale propuse a se realiza, care se vor masca corespunzator. Legaturile la ventiloconvectoare se vor 
realiza ingropat in sapa.  
 Acolo unde in prezent nu sunt montate corpuri de incalzire si unde se propune amplasarea 
ventiloconvectoarelor carcasate sunt necesare realizarea unor coloane suplimentare verticale de distributie. 
Pentru aceste coloane aparute suplimentar sunt necesare ghene de mascare suplimentare. Conductele 
propuse a se monta in coloane, legaturile la ventiloconvectoare si in distributia pe orizontala vor fi din cupru 
pentru instalatii.  
 Conductele utilizate in distributia agentului de incalzire se vor izola cu tuburi izolante de 13 mm 
grosime si se vor proteja in tub de protectie cu diametrul interior corespunzator acolo unde este cazul. 
Conductele utilizate in distributia pe orizontala a agentului de racire se vor izola cu tuburi izolante de 19 mm 
grosime si se vor proteja in tub de protectie cu diametrul interior corespunzator acolo unde este cazul. 
 Pentru colectarea condensului de la toate ventiloconvectoarele se propune realizarea unor coloane 
verticale  de canalizare colectate pe mai multe ramuri in subsolul cladirii si evacuate apoi la reteaua de 
canalizare ape uzate.  



 Acolo unde nu este posibil acest lucru, in special la ventiloconvectoarele amplasate la parapet este 
necesara echiparea individuala a acestora cu pompe de ridicarea presiunii. Pe racordurile de colectare 
condens a ventiloconvectoarelor de la subsol se vor monta obligatoriu clapete de sens. 
  

Instalatie alimentare cu agent termic pentru incalzire 
Sarcina termica de incalzire (pierderile de caldura) a fost determinata conform SR 1907/1/1997 ( zona 

climatica II cu te= -15 ºC si zona eoliana III ) , cu temperaturile interioare conform STAS 1907/2/1997, cladirea 
fiind amplasata in interiorul localitatii. 
 Agentul termic  (apa calda 80/60 grd C) utilizat in prezent pentru incalzirea spatiilor aferente 
imobilului este furnizat de punctul termic de cartier amenajat in zona. Distributia agentului termic catre 
ventiloconvectoare se realizeaza din spatiu amenajat la subsolul cladirii unde sunt montate mai multe pompe 
de circulatie. Contorizarea consumului de energie termice se va realiza cu un calorimetru amplasat in spatiul 
tehnic de la subsol. In spatiul tehnic se va realiza o distributie separata pe ramuri cu pompe de circulatie pe 
fiecare circuit, separat pentru ventiloconvectoarele amplasate in sala de consiliu, separat pentru 
ventiloconvectoarele din birourile perimetrale si separat pentru bateria de incalzire aer proaspat care 
echipeaza centrala de tratare aer. 
 De la distribuitorul respectiv colectorul din spatiul tehnic conductele de alimentare cu agent termic de 
incalzire se vor monta se vor monta apoi la niveul planseului peste subsol, urmarind coridorul de acces din 
jurul spatiului central cu destinatia de arhiva. In spatiul tehnic conductele se vor amplasa aparent si se vor 
izola corespunzator cu izolatie din tuburi izolante de 13 mm grosime si se vor proteja cu folie de aliminiu sau 
tabla zincata. La trecerile pereti conductele se vor monta in tub de protectie cu diametrul interior 
corespunzator. 

 

Instalatie alimentare cu agent de racire  
Sarcina de racire a fost determinata in conformitate cu standardele romanesti (STAS 6648/82-1,2), în 

functie de conditiile climatice si de natura materialelor de constructie indicate in planurile de arhitectura.  
 Agentul de racire (apa racita 7/12 grd C) propus a fi utilizat pentru racirea spatiilor aferente imobilului 
va fi furnizat de un grup de patru agregate frigorifice (chillere), monobloc, fiecare echipat cu un condensator 
racit cu aer si grup hidraulic (prevazut cu doua pompe de circulatie activa si de rezerva), care vor fi amplasate 
suspendat pe fatada de nord a imobilului. Pentru montajul agregatelor frigorifice cat si pentru asigurarea 
interventiilor la acestea este necesara realizarea unei schele metalice dimensionata corespunzator. 
 De asemena pentru evitarea propagarii zgomotului produs in functionare de agregatele frigorifice se 
impune realizarea unui perete fonoabsorbant amplasat pe latura de est. Aceasta solutie adoptata este o 
solutie de compromis, neavand posibilitatea de amplasare pe sol a echipamentelor frigorifice. 
 Alimentarea cu apa racita de la chillere la colectorul respectiv distribuitorul de apa racita propus a se 
amplasa in spatiul tehnic de la subsol se va realiza intr-o ghena verticala amplasata pe casa scarii si apoi in 
spatiul tehnic din apropiere. 
 La interior traseele conductelor de distributie agent de racire este identic cu traseul conductelor de 
alimentare cu agent de incalzire, la subsol conductele sunt montate pe orizontala la nivelul planseului iar apoi 
prin ghenele verticale practicale in zidaria de caramida sau in ghene propuse a se realiza mascate 
corespunzator. Conductele utilizate in distributia agentului de racire se vor izola cu tuburi izolante de 19 mm 
grosime si se vor proteja in tub de protectie cu diametrul interior corespunzator acolo unde este cazul. 
  
 



 Executia instalatiilor termice se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice precum si a 
normativelor si standardelor in vigoare: SR 1907-1-1997, STAS  1907-2-1997, STAS 7132-86, Normativul I 13-
2002, Normativul I 5-2010, STAS 6648/82-1,2 Legea 10-1995 precum si a tuturor normelor in vigoare 
referitoare la instalatiile termice pentru cladiri, Ord.9/N/15-93 Regulament privind protecţia şi igiena muncii in 
construcţii, Legea Protecţei Muncii nr. 90 / 1996, Ordinul nr. 508 / 2002 şi Ordinul nr. 933 / 2002 privind 
aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii . 

Atat la executie cat si în exploatare se vor respecta cu stricteţe normele de tehnica securităţii muncii 
specifice acestui gen de lucrări. Executia lucrarilor de instalaţii termice se va realiza numai cu personal calificat 
si cu instructajul de protecţia muncii efectuat la zi.   

                                                                                  Intocmit, 
                                                                                                              ing. Tudor Tudorică 
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MEMORIU TEHNIC 
Instalatii Ventilatie 

 
 Proiectarea si executarea instalatiilor de ventilatie se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice 
precum si a normativelor si standardelor in vigoare: Normativul I 5-2010, STAS 6648/82-1,2, SR 1907-1-1997, 
STAS  1907-2-1997, Normativul P118-1999, Legea 10-1995 precum si a tuturor normelor in vigoare referitoare 
la instalatiile de ventilatie pentru cladiri.  
 Avand in vedere incadrarea imobilului in categoria cladirilor de importanta deosebita si exceptionala 
se va urmari pe cat este posibil ca instalatiile de ventilatie interioare necesare pentru asigurarea 
functionalitatii imobilului sa nu aduca prejudicii aspectului cladirii, cu exeptia cazurilor in care conditiile de 
securitate au prioritate fata de orice alte conditii. 
 In prezent imobilul nu este prevazut cu instalatie de ventilatie mecanica pentru aisgurarea aerului 
proapsat. Avand in vedere incadrarea imobilului in categoria cladirilor de importanta deosebita si exceptionala 
si amplasarea birourilor perimetral de jur imprejurul holului central asigurarea ventilatiei imobilului se va 
asigura printr-o instalatie centralizata numai pentru spatiul cu aglomerari de persoane din centrul cladirii si 
implicit pentru culoarele de circulatie. S-a optat pentru acesata solutie pentru a nu deteriora pe cat posibil 
elementele arhitecturale ale imobilului. Ventilatia birourilor amplasate perimetral se va realiza natural prin 
intermediul suprafetelor vitrate.  
 Pentru asigurarea aerului proaspat in spatiile de circulatie si in holul central de la parter se propune 
amplasarea la subsol a unei centrale de tratare aer modulanta, cu functionare in regim 100 % aer proaspat, 
destianata a se monta la nivelul planseului peste subsol. Centrala de tratare aer asigura ratia de aer proaspat 
filtrat, incalzit sau racit in functie de anotimp. 
 Dimensionarea echipamentelor de ventilatie s-a facut conform normativului I 5 – 2010, tabel 5.4.1 
care precizeaza debitul de aer proaspat pentru o persoana, într-un mediu în care nu se fumeaza conform SR 
EN 15251:2007; astfel pentru incaperi din categoria I de ambianta, debitul care trebuie asigurat pentru o 
persoana este de 36 mc/hxpers.  
 Centrala de tratare modulanta se va echipa cu un ventilator centrifugal si cu trei baterii : o baterie 
alimentata cu agent termic de incalzire, o baterie  alimentata cu agent de racire si o baterie electrica pentru 
preincalzirea aerului. De asemena pentru protectia impotriva inghetului centrala de tratare se va echipa cu un 
registru antinghet prevazut cu termostat.  
 Centrala de tratare este destinata a se monta aparent la nivelul planseului peste subsol si va asigura 
introducerea aerului proaspat preluat din exterior prin intermediul unui tronson de tubulatura izolat 
corespunzator si a prizei de aer executata in suprafata vitrata de pe latura de vest a cladirii. Evacuarea aerului 
viciat se va realiza printr-o priza de aer executata in suprafata vitrata de pe latura de sud a cladirii. 



 Pentru asigurarea unui grad corespunzator de filtrare centrala de tratarea aerului va fi prevazuta cu un 
filtru tip G4 la intrarea in echipament si un filtru tip F7 la iesirea din echipament dupa ventilatorul de 
introducerea aerului.  
 Ventilatorul de introducere aer care echipeaza centrala de tratare aer este de tip centrifugal format 
din doua rotoare din aluminiu, cu lamelele inclinate, fiind cuplat la un motor eficient cu parametrii conform 
normelor si standardelor in vigoare. Motorul electric va fi alimentat prin intermediul unui convertizor de 
frecventa pentru a putea regla eficient debitul de aer vehiculat de ventilator. 
 De la centrala de tratare aer se vor monta mai multe tronsoane de tubulatura din tabla zincata care 
vor urmari pe cat posibil traseul culoarului de circulatie din subsol.  
 Introducerea aerului in holul central se va realiza prin intermediul a doua grile amplasate una pe un 
tronson de tubulatura montat vertical si cealalta amplasata orizontal mascata in plafonul fals din spatiul 
adiacent holului central. Grilele de introducere propuse a se monta vor fi prevazute cu jaluzele reglabile pe 
orizontala si verticala si de asemenea vor fi echipate cu registre de reglaj.  
 Aspiratia aerului viciat se va realiza prin doua grile rectangulare amplasate una pe un tronson de 
tubulatura montat vertical si cealalta amplasata orizontal mascata in plafonul fals de pe latura de vest a  
holului central. Grilele de evacuare propuse a se monta vor fi prevazute cu jaluzele reglabile pe orizontala si 
verticala si de asemenea vor fi echipate cu registre de reglaj.  
 Intrucat aerul proapsat introdus va fi incalzit sau racit in functie de temperaturile ambiante este 
necesara izolarea tubulaturii de introducere pentru evitarea aparitiei condensului, cu saltele de vata minerala 
caserata cu folie de aluminiu si protejata cu tabla zincata in spatiile tehnice.  
 Pentru o distributie de aer cat mai uniforma a aerului centrala de tratare aer este racordata la 
tronsoane simetrice de tubulatura rectangulara amplasata in zona grinzilor de sustinere, in functie de 
configuratia spatiului ventilat si de inaltimea de montaj. Sistemele de tubulatura de introducere respectiv 
evacuare aer sunt proiectate ca sisteme de presiune joasă şi sunt construite din tabla zincata izolata si 
protejata corespunzator.  
 Dimensionarea canalelor de aer s-a facut prin metoda vitezelor descrescătoare, aplicându-se şi 
metoda pierderilor de sarcină unitare constante, pentru a asigura o mai uşoară echilibrare hidraulică a reţelei.  
Vitezele folosite pentru fiecare tronson de tubulatura cuprinse între 2,5 si 6 m/s sunt viteze relativ mici de 
circulaţie a aerului prin tubulatura. S-au adoptat aceste viteze pentru reducerea nivelului de zgomot, avându-
se în vedere specificul încaperilor climatizate.  
 Grilele de introducere si grile de evacuare se vor echipa cu plenum (cutie de racordare). S-au prevazut 
registre de reglaj la toate grilele, iar cele rectangulare se propun a se achiziţiona cu dublă deflecţie, cu jaluzele 
reglabile pe verticală şi orizontală. La alegerea şi dimensionarea grilelor de introducere respectiv evacuare aer 
s-a avut în vedere în principal criteriul de reducere a nivelului de zgomot, dar în acelaşi timp s-a ţinut cont de o 
repartizare cât mai uniformă a debitului de aer introdus respectiv evacuat, pentru spălarea în bune condiţii a 
întregii incinte. La trecerile prin peretii rezistenti la foc a tubulaturii de ventilatie pentru introducerea aerului 
proaspat respectiv pentru evacuarea aerului viciat se vor monta clapete rezistente la foc, de tip normal 
deschise prevazute cu fuzibil.    
 Acolo unde grupurile sanitare sunt amenajate la interior fara pereti exteriori pentru evacuarea aerului  
viciat din grupurile sanitare se vor monta ventilatoare axiale de extactie aer destinate a se monta pe ghenele 
de ventilatie propuse a se executa, amplasate conform planselor desenate. Pentru compensarea aerului 
evacuat se vor monta grile de transfer in usile aferente grupurilor sanitare. 
 



 Executia instalatiilor de ventilatie se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice precum si a 
normativelor si standardelor in vigoare: Normativul I 5-2010, STAS 6648/82-1,2, SR 1907-1-1997, STAS  1907-
2-1997, Normativul P118-1999, Legea 10-1995 precum si a tuturor normelor in vigoare referitoare la 
instalatiile de ventilatie pentru cladiri, Ord.9/N/15-93 Regulament privind protecţia şi igiena muncii in 
construcţii, Legea Protecţei Muncii nr. 90 / 1996, Ordinul nr. 508 / 2002 şi Ordinul nr. 933 / 2002 privind 
aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii . 

Atat la executie cat si în exploatare se vor respecta cu stricteţe normele de tehnica securităţii muncii 
specifice acestui gen de lucrări. Executia lucrarilor de instalaţii de ventilatie se va realiza numai cu personal 
calificat si cu instructajul de protecţia muncii efectuat la zi.   

 
 
                                                                                 Intocmit, 
                                                                                                              ing. Tudor Tudorică 
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