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MEMORIU  GENERAL 
               
                 

CAP.1 DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI
1.1. Denumirea obiectivului de investitie   :  HALA  DE  PRODUCTIE

1.2.Amplasament                       :  Sat HEMEIUŞ, Comuna  HEMEIUŞ, Judetul Bacau
            
1.3. Beneficiar                                   :  S.C.  « GARNITURI INDUSTRIALE »  S.R.L.

Constructia propusa  are ca functiune :  productie garnituri din cauciuc 
Adosat constructiei, pe latura de sud, este camera tehnica compresoare si sopronul cuptoare.
Inaltimea utila min. 3,00m si max. 3,47m.

Hala are orientarea  sud – nord cu latura lunga si cu  doua retrageri  gabaritice pe latura de vest.
 Hala propusa,  cu regimul de inaltime parter  inalt, are rezolvate urmatoarele spatii :
- spatiu productie - sectia turnare – injectare cauciuc / mase plastice  s =   691,78mp
- materii prime s =     47,13mp
- atelier              s =     44,20mp
- camera tehnica compresoare s =     26,79mp
- sopron 4 cuptoare s =     49,57mp
- spatiu sortare, ambalare, livrare produs finit s =   743,81mp
- birou control calitate s =    50,65mp
- 4 birouri                  s = 13,18mp+13,18mp+58,77mp+16,90mp

            - baie + spatiu de repaus                                                                s = 5,62mp+16,46mp
- birou secretariat s =    28,52mp
- receptie s =    26,62mp
- spatii tehnice s =   21,85mp
- hol + vestiar / spalator femei + barbati                                s = 14,23mp+20,51mp+21,86mp

                                  Aria utila = 1911,63mp
- terasa acces s =      8,43mp

Inaltimea utila a halei de productie si zona materii prime este min. 6,60m si max. 7,725m.
In zona  birouri, vestiare, receptie, s-a propus un tavan fals, realizat tot din panouri tristat, la cota 

+3,00m.
Inchiderile perimetrale verticale – pereti exteriori, peretii de compaertimentare  si acoperisul,  vor fi 

din panouri termoizolante – tristrat - de 100mm grosime  (  tabla - spuma poliuretanica- tabla).
Peretele transversal  din axul B si peretii interiori de compartimentare ai spatiului materii prime 

sunt  tristrat (tabla – vata minerala  - tabla) cu grosimea de 150mm si rezistenta la foc de 180min.
Acoperisul este rezolvat in sase ape (hala mare), respectiv intr-o apa (zona camerei tehnice 

compresoare + sopron cuptoare) cu  scurgerea apelor meteorice  in exterior ,  prin jgheaburi si burlane  
(burlanele coborand la 10 cm de trotuar). 

In panourile de acoperis, s-au practicat luminatoare din panouri transparente , guri evacuare gaze 
si trape de evacuare fum si gaze arse, toate pozate pe planul de invelitoare anexat .

Panourile pentru acoperis vor fi livrate, cu toate accesoriile oferite de furnizor, (burlane, jgheaburi, 
pazii, opritoare de zapada, rigle) pe suport metalic.

   
Finisaje interioare
- panouri termoizolante (tristrat) , vopsea RAAL 9002 ,



- var lavabil, alb, pe peretii din gipscarton, 
- pardoseli din gresie portelanata, antiderapanta,
- pardoseli epoxidice in hala ,
- pardoseala parchet in spatiile de birouri,
- tamplarie PVC,alb.

Finisaje exterioare
- panouri termoizolante (tristrat) , vopsea RAAL 9006 ,
- pardoseala din gresie antiderapanta,
- tamplarie PVC, alb,
- usi metalice sectionale ; glisante si simple , alb,

           -     firma luminoasa din litere volumetrice.

Procesul tehnologic de fabricare a garniturilor  din cauciuc 
In principiu, injectarea este un proces simplu. Cauciucul, de regula, sub forma de benzi, intra 

intr-un cilindru unde este incalzit pana la inmuiere. Apoi este presat printr-o duza in matrita care este 
incalzita pana la temperatura de 200ºC si este inchisa cu o mare forta. Aici, cauciucul este vulcanizat, apoi
matrita se deschide si produsul este evacuat , urmand ca  ciclul sa se repete.  

2.2. STRUCTURA
     Structura de rezistenta este alcatuita din : cadre transversale ; din stalpi din table sudate; articulatii
in fundatii si grinzi din table sudate, ce se prind incastrat de stalpi prin intermediul flanselor cu suruburi de 
inalta rezistenta.

Panele de acoperis sunt prevazute din profile cu pereti subtiri din table galvanizate profilate la 
rece.

Fundatiile sunt izolate de tip bloc si cuzinet si sunt realizate din beton armat.
Pe perimetrul cladirii (pe 3 laturi – ax 1,9,A) s-a dispus un parapet cu dimensiunile  de 0,20m 

(latime) si de 3,00m (inaltime) acesta avand legatura cu placa de pardoseala care are o grosime de 30cm 
pe o latime de 2,00m in zona parapetului.

Pentru executarea umpluturilor se va utiliza numai pamant adecvat, calitatea acestuia urmand sa 
se verifice conform prevederilor normativului C 29-85.

Inchiderile perimetrale verticale si acoperisul,  vor fi din panouri termoizolante de 100mm ( doua foi
de tabla usor profilata, cu spuma poliuretanica intre ele).

Panourile tristrat se vor prinde de panele de acoperis, respectiv de riglele de perete prin 
intermediul suruburilor autofiletante.

Burlanele si piesele de finisaj si etansare vor fi  din tabla din otel galvanizat, profilate la rece si 
prevopsite.

2.3 UTILITATI
2.3.1. RETEA APA POTABILA

Construcţia va fi racordata la sursa proprie de alimentare cu apa existenta (put forat),  echipata cu
pompa submersibila avand Q= 2 l/s si H= 30 mCA. Echipamentele (tablou electric si automatizare, vas
expansiune,  robineti  concesie,  clapet  sens,  manometru)  ce  deservesc  pompa  submersibila  sunt
amplasate in cabina putului forat. De asemenea in cabina putului se va realiza si contorizarea debitelor de
apa consumate la nivelul obiectivului prin intermediul unui apometru Dn 40 proiectat. 

Bransamentul va fi realizat prin intermediul unei conducte din polietilena PEHDØ 40 mm PN 6.
Conducta se va poza ingropat, pe pat de nisip de 10 cm la o adancime 1 m ce asigura protectia la inghet a
acesteia. 

Conducta  de  bransament  va  alimenta  rezervorul  metalic  suprateran  de  incendiu  si  consum
menajer proiectat, avand volumul V=200 mc, D= 5 m, H=3 m. 

Adiacent rezervorului a fost prevazuta o constructie din beton armat, subterana, avand LxlxH= 3m
x 3m x 2m, prevazuta cu un chepeng metalic de acces avand  Lxl = 2,1m x 1,7m. 

In interiorul acesteia se vor monta echipamente de pompare dupa cum urmeaza:
- Grup pompare incendiu 1A+1R+1P avand Q = 15 l/s, H = 20 mCA;
- Grup hidrofor avand Q = 2 l/s, H = 30 mCA.

Prin intermediul sorburilor ce vor echipa rezervorul, grupurile de pompare vor prelua si asigura
debitele si presiunile necesare in cele 2 retele de alimentare cu apa proiectate in incinta .



2.3.1.b. RACORD CANALIZARE EXTERIOARA
In  vederea  evacuarii  apelor  uzate  menajere  ce  se  produc  in  cadrul  obiectivului  din  grupurile

sanitare, se propune a se realiza o retea de canalizare exterioara compusa din 4 camine de vizitare din
beton Dn1000 mm echipate cu rame si capace carosabile si o conducta PVC-KG Ø200 mm in lungime de
105 m pozata conform plan de situatie si profil longitudinal anexat, care deverseaza in bazinul vidanjabil
din beton cu capacitatea  Vutil = 36 mc si dimensiunile Lxlxh = 3,8 m x 4,8 m x 3.5 m. Pentru vidanjare se
va incheia contract cu o societate specializata. 

Evacuarea apelor meteorice de pe cladire  se va realiza in spatiul verde. 

2.3.1.c. INSTALATII SANITARE INTERIOARE
Construcţia este prevăzută cu grupuri sanitare si dusuri.
Pentru colectarea apelor de pe pardoseala băilor si a spatiului tehnic  s-au prevăzut  sifoane de

pardoseală.
Alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor interiori  se realizeaza prin alimentare cu apa din

reteaua proiectatat a in incinta.
Alimentarea cu apa caldă de consum a consumatorilor  interiori  se face de boilerul  de 200 litri

proiectat amplasat in camera CT.

Distribuţia de apă rece şi apă caldă este de tip arborescent, ramificat, amplasată cât mai discret şi
mascat. Pe traseul urmat catre punctele de consum conductele de apa rece si apa calda menajera se vor
monta in tuburi de protectie ingropate in sapa.

2.3.2. INSTALATII ELECTRICE
    Alimentarea cu energie electrica - Racordul electric se va face de la reteaua electrica existenta in 
zona, prin solicitarea la  furnizorul de energie electrica a unui aviz tehnic de racordare. Masurarea 
energiei electrice se va face functie de avizul tehnic de racordare eliberat de furnizorul de energie 
electrica. Racordul electric nu face parte din prezenta documentatie.
  Prezenta documentaţie tratează instalaţiile electrice aferente Halei de productie garnituri 
industriale - HEMEIUS, ce cuprind următoarele: 

1. Instalaţii electrice forta - 
Punctul de delimitare a proiectarii instalatiilor electrice, din prezenta documentatie si alimentarera

cu energie electrica este la intrarea in tabloul general.
 Tabloul general se va executa din panouri electrice  iar intrerupatorul general  va fi de 630A.
Pe  intrare  se  vor  monta  aparate  pentru  masura  energiei  electrice  (ampermetre,  voltmetre,

contoare de energie activa si reactiva).Pentru compensarea energiei reactive se va monta o baterie de
compensare automata de 90 KVA si 5 trepte de putere(20+20+20+20+10) KVA.

Din tabloul general se alimenteaza:
- Bara capsulata de 250 A tip busbar ce alimenteaza zona de productie 1
- Bara capsulata de 400 A tip busbar ce alimenteaza zona de productie 2
- Tablou statie pompare incendiu si rezervor incendiu
- Tablou statie compresoare
- Tablou iluminat depozit si scowroom
- Tablou iluminat zona de productie
- Tablou Iluminat si prize birouri

         Alimentarea tabloului TEG se face cu cablu CYABY 2x (3x185+95) mmp din tabloul de joasa
tensiune a postului de transformare.

Datele electroenergetice de consum sunt urmatoarele:
- putere electrica instalata: Pi= 450 KW;
- putere electrica absorbita: Pc= 280 kW;
- curentul de calcul: Ic= 504A
- tensiunea de utilizare: 400/230V; 50Hz;

Din tabloul general se alimenteaza :
- in zona de productie busbar nr. 1 cu cablu CYY-F 5x70 mmp prin intermediul cutiei de alimentare

de 250 A. Din busbarul BB1 se alimenteaza  presele de injectie orizontala  2 buc cu puterea de 25 kW cu 



cablu CYY-F 5x16 mmp,  presele de mase plastice 6 buc, cu puterea de 10 KW care se alimenteaza cu 
cablu CYY-F 5x4 mmp si tabloul de  atelier care se alimenteaza cu un cablu de 5x10 mmp.

-- in zona de productie busbar nr. 2 cu cablu CYY-F 4x185+1x95 mmp prin intermediul cutiei de 
alimentare de 400 A. Din busbarul BB2 se alimenteaza  presele de injectie verticala  5 buc cu puterea de 
25 kW cu cablu CYY-F 5x16 mmp,  presele de compresie  5 buc, cu puterea de 15 KW care se 
alimenteaza cu cablu CYY-F 5x6 mmp si tabloul de  cuptoare care se alimenteaza cu un cablu de 5x6 
mmp.

-in zona de productie tabloul TL1 productie care se alimenteaza cu un cablu CYY-F 5x6 mmp
- in zona de depozitare si schoroom se monteaza tabloul de iluminat TL2 care se alimenteaza cu 

un cablu CYY-F 5x6 mmp si tabloul TE-CTC control calitate produse care se alimenteaza cu un cablu 
CYY-F 5x4 mmp.

-in zona de birouri se va monta un tablou de iluminat si prize birouri cu un cablu CYY-F 5x6 mmp.

Consumatorii vitali  sunt statia de pompare incendiu, statia de compresoare si circuitele de 
alimentare centrala de incendiu si iluminat siguranta.

           Vor avea doua surse de alimentare: din reteaua electrica a furnizorului de electricitate si la
intreruperea energiei electrice prin intermediul unui grup generator de 80 KVA care prin intermediul AAR
conectat inaintea intrerupatorului general va prelua consumatorii  vitali pentru o perioada de 3 ore.

2. Instalatii electrice pentru iluminat si prize
Sistemele de iluminat avute în vedere pentru diverse destinaţii ale încăperilor,s-au ales pe baza

condiţiilor cantitative  şi calitative determinante în realizarea mediului luminos, confortabil,  funcţional şi
estetic.

Alegerea  corpurilor  de  iluminat  şi  a  surselor  de  lumină  s-a  făcut  în  funcţie   de  destinaţia
încăperilor,  influenţele  externe,  cerinţele  luminotehnice  şi  măsurile  de  protecţie  împotriva  şocurilor
electrice.
        Soluţia de iluminat artificial adoptată foloseşte sistemul de iluminat general uniform distribuit cu
corpuri de iluminat având distribuţia semidirectă a fluxului luminos, sistem care este caracterizat printr-o
repartiţie uniformă a fluxului luminos în planul util, este funcţional şi estetic astfel: 

-in zona de biroiri si spatii comune s-au prevazut corpuri de iluminat tip FIRI 2x18 W, FIRI 4X18W,
montate incastrat in plafonul fals, in bai corpuri de iluminat tip AB 1x18W deasupra oglinzii si spoturi PLS
26 W  pe tavan,

-in zona de depozitare si sowroom se vor monta corpuri de iluminat tip FIPAD 2x58 W  montate
aparent pe tavan

- in zona de productie si  spaţiile tehnice în care pot  apărea degajări  mai  mult  sau mai puţin
periculoase ca: umiditate, praf, gaze inflamabile, s-au folosit corpuri de iluminat etanşe, IP 67 de tip FIPAD
2x58W  şi  s-au  prevăzut  pe  circuitele  de  alimentare  dispozitive  de protecţie  diferenţiale.Nivelurile  de
iluminare  vor  fi  conform  normativului  NP-061-02.  Comanda  iluminatului  se  va  face  local,  prin
întrerupătoare şi comutatoare, montate la 1,5 m fata de pardoseala.

Criterii de formare a circuitelor de lumină:
- puterea maximă pe un circuit de lumină este de aproximativ 1200 W;
- numărul de încăperi pe circuit este de 3 încăperi alăturate, dacă se indeplineşte prima conditie;
- puterea circuitului de rezervă este de o putere egală cu majoritatea puterilor circuitului;
Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip CYY- F 3x2,5  mm² si CYY- F 5x2,5

mm² ( pentru circuitele trifazate) protejate in  tuburi  de tip IPEY montate îngropat in pereti  in zona de
birouri sau pe pod de cabluri in celelalte zone.. 

Toate circuitele de iluminat sunt protejate la suprasarcină şi scurtcircuit cu întrerupătoare automate
bipolare sau tripolare precum şi  cu protecţii  diferenţiate  adecvate,  montate în tabloul  de distribuţie  şi
reglate (conform schemei electrice) astfel încât să se asigure selectivitatea acestor.

Toate părţile metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la conductori de protecţie, care prin
intermediul tabloului electric se leagă la nul şi la aceeaşi priză de pământ.

Instalaţii  electrice pentru prize - In zona de birouri si controlul calitatii   sunt prevazute prize simple sau
duble cu contact de protectie montate ingropat. In zona de depozitare si spatii tehnice s-au montat aparent
prize monofazate si  trifazate.  La plecarile  din  tablouri  vor  fi  prevazute cu intrerupatoare  automate ce
protectie  automata  la  curentii  de  defect  de  tip  diferential  0,03A  conform  schemelor  monofilare  si
specificatiilor de aparataj. Criterii de formare a circuitelor de priză:



- puterea maxima pe un circuit de priză este de aproximativ 2000W;
- numarul de prize pe circuit este de 8 prize;
- nu se vor monta prize in băi si pe pereţi exteriori;
Instalaţiile electrice de prize, prevăzute, cuprind  circuite de prize generale pentru racordarea unor

receptoare electrice cu putere nominală priză la 2 kw;
Toate prizele vor fi  cu contact de protecţie, iar circuitele care alimentează  aceste prize au fost
prevăzute cu dispozitive de protecţie diferenţiale de înaltă sensibilitate.
Circuitele pentru prize vor fi realizate cu conductoare din cupru izolat, de tip CYY-F3x 2,5 mm²  

sau CYY-F 5x2,5 mmp (fază, nul şi conductor de protecţie), in tub de protectie  din PVC montat ingropat 
sau pe poduri de cablu.. 

Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării se realizează cu 
ajutorul dispozitivelor diferenţiale de protecţie, prevăzute pe circuitele  de prize.Vor fi respectate 
prevederile normativelor NP – I7 – 2011 şi GP 052 – 2000, art. 5.36 – 5.60.

            Se va evita amplasarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru
distributia  acentului  termic),  iar  la incrucisarile  cu acestea se va pastra o distanta de min 12 cm. Pe
traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire sau de alimentare
cu apa.

3. Instalaţii de protecţie priza de pamant si paratrasnet
Toate părţile metalice ale instalaţiei - care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot fi puse sub 

tensiune accidental  - vor fi legate la nulul de protecţie şi la pământ.
Protecţia la scurtcircuit şi suprasarcină se va face cu microîntrerupătoare automate prevăzute cu 

relee de protecţie termice şi electromagnetice.
Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării se realizează cu 

ajutorul dispozitivelor diferenţiale de protecţie, prevăzute pe circuitele de prize.
Conform NP – I7 –2011 şi GP 052 – 2000 s-a prevăzut o platbandă din OL–Zn 40x4 mm montata

in pamant in jurul cladirii si electrozi verticali di olzn 2 ½ » cu L=2,5 m care va avea asigurată continuitatea
electrică prin suduri, drept priză de pământ exterioara.

La proiectarea si executia instalatiei de protectie impotriva trasnetului IPT se au in vedere cerintele
normativului I7-2011, adaugandu-se o conceptie optima tehnic si economic si echipamente agrementate
conform  Legii  10/1995.   Se  vor  respecta  toate  normele  de  sanatate  si  securitate  in  munca   pentru
instalatiile electrice.        
           Instalatia de paratrasnet este de  tip III NORMAL si consta din 1 dispozitiv electronic de captare tip 
Prevectron  avand raza de protectie  Rp=42 m. 
           Varful dispozitivului de capatre PDA trebuie sa fie cu minim 2 m peste orice obstacol. Numarul de 
coborari de paratrasnet vor fi minim de 4 coborari de la instalatia  de paratrasnet la priza de pamint  cu 
conductor de coborire din OL-Zn d=10 mm sau ol zn 25x4 mm montat aparent pe coama cladirii si apoi 
aparent pe fatada cladirii. Acestea se vor lega la priza de pamint prin intermediul unor  piese de separatie 
montate la inaltimea de +2.0 m fata de cota teren.   

     Conductorul  de coborare se executa de preferinta dintr-o bucata fara imbinari. In cazul in care
nu se poate, numarul imbinarilor trebuie redus la minimum, iar imbinarile se realizeaza prin sudare, lipire,
suruburi sau buloane.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie mai mica de 1 Ohm fiind o priza comuna
atat pentru instalatia de paratrasnet cat si pentru instalatia de protectie impotriva  atingerilor indirecte. 

           In cazul in care rezistenta de dispersie nu este mai mica de valoarea impusa de normativul I7-2011
se va realiza o priza de pamant artificiala realizata din banda OL-ZN 40x4 montata ingropat si  electrozi 
veticali OLZn d= 2 ½”, l=2,5 m, pana la obtinerea valorii impuse. 
             Instalaţiile electrice se vor da în exploatare numai după ce o comisie de persoane autorizate au 
verificat şi au constatat că instalaţiile sunt apte pentru a fi puse sub tensiune şi au eliberat un certificat de 
conformitate cu normele în vigoare a instalaţiei electrice executate.

În exploatare tablourile electrice vor fi permanent închise, la ele neavând acces decât personalul
autorizat, cu pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare, dotat cu mijloace individuale de protecţie. 

Se interzice folosirea instalaţiilor electrice improvizate.
Se vor verifica periodic instalaţiile de protecţie prin legare la punctul neutru al sursei şi la pământ

din  punct  de  vedere  al  integrităţii  şi  al  rezistenţei  de  dispersie  şi  se vor  lua  măsuri  de  remediere  a
deficienţelor.

În proiectare s-au respectat: Normativele NP-I7-2011, PE 107, PE 155/92, GP 052/2000, STAS



12604, STAS 12604/4, 12604/5, Legea 10/95, Legea 319/2006, HG 1425/06, HG955/2010, C 56 – 2000,
Ord. M.I. nr. 775/98.

4. Instalatii pentru iluminat de siguranta
In conformitate cu reglementarile specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de 

iluminat artificial in cladiri conform art. 7.23.2 din normativul I 7/2011 se vor prevedea urmatoarele tipuri de
iluminat de siguranta :

-     Iluminat de securitate pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat cu surse autonome, 
montate langa usile aferente cailor de evacuare si unde este necesar sa fie semnalizat un pericol 
potential : la o distanta de maxim 2 m pentru fiecare schimbare de directie, de-a lungul cailor de evacuare 
la o distanta maxima de 15 m, in  grupul sanitar cu o suprafata mai mare de 8 mp,  la o distanta de maxim 
2 m pentru fiecare iesire de evacuare din cladire. 

   Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SR EN 60598-2-22) se alimenteaza din
tabloul  electrice  de  iluminat,  pe  circuite  comune  cu  iluminatul  normal,  cu  cabluri  cu  intraziere  la
propagarea flacarii. TE fiind alimentat din reteaua de distributie a energiei electrice. 

   luminatul  trebuie  sa  functioneze  permanent  cat  timp  exista  personal  in  cladire  din  reteaua  de
distributie a energiei electrce si in caz de incendiu din sursele autonome montate in corpurile de iluminat
ce au o autonomie de 2 ore.  

-   Iluminatul de securitate pentru circulatie  se prevede pe caile de circulatie din cladire, unde este 
necesar sa se asigure personalului,  distingerea unor obstacole de pe caile de circulatie unde iluminatul 
de evacuare nu este suficient si completeaza iluminatul de evacuare. 
   Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SR EN 60598-2-22) se alimenteaza din tabloul
electric TE, pe circuite comune cu iluminatul normal, cu cabluri  cu intraziere la propagarea flacarii TE fiind
alimentat din reteaua de distributie a energiei electrice.        
  Iluminatul trebuie sa functioneze permanent cat timp exista personal in cladire din reteaua de   distributie
a energiei electrce si in caz de incendiu din sursele autonome montate in corpurile de iluminat ce au o
autonomie de 2 ore. Punerea in functine a iluminatului de securitate pentru circulatie se face instantaneu la
intreruperea sursei principale de tensiune. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED
pentru semnalizarea starii de functionare sau avarie. 

Beneficiarul  are  obligatia  de a verifica lunar  functionarea si  autonomia  luminoblocurilor  pentru
iluminatul de securitate la evacuare.

-   Iluminat de securitate continuare lucru se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu  acumulatori 
ce au o autonomie de minim 2 ore si care asigura un nivel de iluminare care sa permita persoanelor sa 
ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi identificata.

 Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SR EN 60598-2-22) se alimenteaza din tabloul
electric TEG, pe circuite comune cu iluminatul normal, cu conductoare  cu intraziere la propagarea flacarii 
montate in tub de protectie ingropat in pereti. TEG fiind alimentat din reteaua de distributie a energiei 
electrice.
 Se prevede o comanda automata de punere in functiune dupa caderea iluminatului normal. 

Se va folosi cablu cu intarziere la propagarea focului de tip CYY-F, de sectiune 3x1.5 mmp, avand o faza
neintreruptibila pentru alimentarea acumulatorilor si semnalizarea prezentei tensiunii.

-    Iluminatul de securitate pentru interventii 
      Iluminatul de securitate pentru interventii este alcatuit din corpuri de iluminat echipate cu aparataj
pentru iluminatul de siguranta, autonomie 3h, montat aparent,  integrat in iluminatul normal, timpul de
punere in functiune este de 5s. A fost prevazut in zona tablourilor electrice , centralei termice si aer
comprimat..

Se va folosi cablu cu intarziere la propagarea focului de tip CYY-F, de sectiune 3x1.5 mmp, avand
o faza neintreruptibila pentru alimentarea acumulatorilor si semnalizarea prezentei tensiunii.

-   Iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor 
Iluminatul  de  securitate   pentru  marcarea  hidrantilor  este  format  din  corpuri  de  iluminat  cu

acumulatori, cu autonomie de 3h, montate in locurile indicate pe planse langa punctele hidrantilor, timpul
de  punere  in  functiune  5s.  Corpurile  de  iluminat  vor  fi  echipat  cu  pictograma  pentru  semnalizarea
hidrantilor si se vor monta la o distanta de maxim 1.5m fata de hidrant.



Punerea in functine a iluminatului securitate  pentru marcarea hidrantilor se face instantaneu la
intreruperea sursei principale de tensiune. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED
pentru semnalizarea starii de functionare sau avarie. 

Beneficiarul  are  obligatia  de a verifica lunar  functionarea si  autonomia  luminoblocurilor  pentru
iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor.

5. Instalatii de curenti slabi
 Instalaţiile interioare de curenti slabi s-au proiectat având în vedere prevederile normativului I 18/1 

– 02.
Aceasta este compusa din retea de telefonie si retea de date care sunt conectate la o firida de 

racord curenti slabi.  Aceasta va fi amplasat la intrarea in cladire de unde se vor alimenta toate prizele de  
telefon si date. Prizele de voce-date se monteaza ingropat in perete, acestea vor fi de tip  2xRJ 45.

    La fiecare loc de priza se va lasa o rezerva de 15-20 cm cablu  care va fi vizibila si clar marcata 
pentru verificare 

   Nu se vor monta mai multe cabluri  in tubulatura decit  este permis. Cablurile aferente cablarii
structurate se vor pozitiona la distanta de cel putin 30 cm de cablurile de energie electrica, precum si la
distanta de lampile fluorescente.  Acolo unde nu exista alta posibilitate, se admit intersectii  de trasee.
Dupa conectare fiecare cablu va fi etichetat corespunzator  prizei aferente.

  
         Toate părţile metalice ale instalaţiei - care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot fi puse sub
tensiune accidental  - vor fi legate la nulul de protecţie şi la pământ.

Protecţia la scurtcircuit şi suprasarcină se va face cu microîntrerupătoare automate prevăzute cu 
relee de protecţie termice şi electromagnetice.

2.3.3. INSTALATII INCALZIRE
Clădirea va fi prevăzută cu instalaţii termice de încălzire centrală conform SR 1907/1997 si 

Normativului I13/2002.
Proiectul a fost calculat  pentru zona climatică III cu temperatura exterioară  te = - 18°C şi zona 

eoliană III cu viteza vantului de 4,5 m/s , conform SR 1907/2 – 1997.
Amplasarea echipamentului se face in camera tehnica proiectata. 
Centrala va produce agent termic pentru încălzire cu temperatura de 85/20ºC si va asigura debitul

necesar de apă caldă menajeră în grupurile sanitare. Combustibilul folosit va fi gazul natural. 
In  vederea  asigurarii  agentului  termic  necesar  s-au  propus  3  centrale  pe  combustibil  g.n.  in

condensatie avand o capacitate de 120 KW fiecare, functionare in cascada. Caracteristicile centralelor
sunt :

Caracteristici
• latime:442 mm 
• adancime:452 mm 
• inaltime:842 mm 
• putere: 120,0 kW
• greutate: 103,0 kg
• randament la putere nom./min. (80/60ºC): 97,5/96,2 %
Functionare in regim de incalzire
• presiune max. in circuit incalzire: 4,4 bar
• temperatura maxima agent termic: 90ºC
• domeniu reglare temp. agent termic: 20 - 85ºC
Alimentare electrica
• tensiune/frecventa: 230/50 V/Hz
• putere electrica instalata: 390 W
• grad de protectie electrica: IPX5D
Racorduri hidraulice
• tur/retur instalatie incalzire: 1 1/2"
• alimentare gaz: 1"

Pentru circulaţia agentului  termic se vor monta pompe de circulaţie cu turatie variabila  în linie
pentru fiecare ramură (incalzire si incalzire apa calda) , pompe montate pe conductele de tur.

Pentru pastrarea ecartului  de Δt  = 20 ºC intre  tur  si  retur,  care asigura un randament  bun al
centralei  termice,  se  va  monta  electrovana  servomotorizata  cu  trei  cai  pe  ramura  de  incalzire  a
obiectivului. 



Sistemul de asigurare al instalaţiei ales este de tipul cu vas de expansiune închis şi supape de
siguranţă. Vasul de expansiune cu o capacitate de 300 litri este calculat la debitul de agent termic produs.

Pentru producerea apei calde menajere se va monta un schimbător de căldură cu 2 serpentine–
boiler cu o capacitate de 200 litri  dimensionat corespunzător la necesarul de apă caldă , alimentat cu
agent termic. Boilerul a fost prevazut cu vas de expansiune inchis avand V=35L si pompa de circulatie a
agentului termic avand Q= 2 mc/h si H= 5 mCA.

Pe returul conductei de agent termic se va monta un separator de nămol Dn 50 mm. Pentru
protejarea cazanului pe conducta de alimentare cu apă rece se va monta o statie de dedurizare a apei.

Reglarea debitului de agent termic furnizat se va face din tabloul de automatizare al cazanului şi
cu ajutorul unui regulator electronic care va actiona asupra electrovanei cu trei căi, pompelor de circulatie
si a termostatului de imersie boiler functie de temperatura exterioara si temperaturile de pe conductele de
tur si retur.

În  punctele  cele  mai  înalte  ale  conductelor  din  centrala  termică  se  vor  monta  dezaeratoare
automate de coloană pentru a se aerisi corespunzător instalaţia interioară şi pentru a se evita formarea
dopurilor de aer care ar creea disfunctionalităţi.
Preluarea apelor uzate rezultate din golirea instalaţiei sau din scăpările accidentale , se face cu ajutorul 
unui sifon de pardoseala cu diametrul de 100 mm.

2.3.4. AMENAJARI EXTERIOARE
          Intrucat terenul de amplasament nu prezinta declivitati, nu sunt necesare lucrari suplimentare de 
sistematizare verticala. 
          Apele pluviale sunt dirijate prin jgheaburi si burlane in spatiul verde al incintei proprietarului.

CAP.3 DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA
Suprafata teren = 4507,00mp 
Acsol = Ad        = 1962,92mp
Au                     = 1911,63mp
Cota coama hala                   = + 8,73 
Cota streasina hala               = + 7,64
Cota coama cam.tehnica      = + 4,05
Cota streasina cam.tehnica  = + 3,55
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