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8. CAIETE DE SARCINI 
 

1. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
DE INSTALAŢII ELECTRICE 

 
1.1 GENERALITĂŢI 

 

Prezenta documentaţie contine principalele sarcini ce revin executantului lucrărilor 
aferente instalaţiei electrice: Refacerea instalatiei de incalzire si reabilitarea Biblioteca 
Judeteana, filiala Zorilor str. Observatorului nr.1, Cluj Napoca 

La baza proiectării au stat datele din comanda beneficiarului, planurile de arhitectură 
ale construcţiei şi prevederile standardelor şi normativelor în vigoare. 
 

1.1.1 NOMINALIZAREA PLANŞELOR 
 

E1 Instalatii electrice - Plan parter – circuite iluminat, circuite iluminat de 

siguranta 

E2 

E3 

 

Instalatii electrice – Plan parter – circuite prize 

Instalatii electrice – Plan invelitoare – Instalatie de protectie impotriva 

trasnetulu 

E4 

E5 

 

Schema monofilara TEG 

Schema conexiuni instalatii electrice voce-date 

 

1.2  BREVIAR DE CALCUL 
 

 Încadrarea încăperilor în categorii şi clase de influenţe externe şi stabilirea gradelor de 
protecţie pentru echipamentele electrice s-a facut conform SREN 60529 (anexele 5.1-
1/I7/2011). Pentru alegerea echipamentelor electrice care se vor monta, se vor stabili 
influenţele externe, respectiv se vor determina gradele de protecţie pentru fiecare tip de 
încăperi conform articolului 5.2.1. din normativul I7-2011.  

 
Tempera

tură 
Apă 

Corpuri 
solide 

Agent 
Coroziv 

Evacuare Materiale 
Grd. min 
protecţie 

Sali  
Multifunctionale 

AA5 AD1 AE1 AF1 BD1 BE1 IP 40 

Hol AA5 AD1 AE1 AF1 BD1 BE1 IP20 
Baie AA5 AD4 AE2 AF1 BD1 BE1 IP44 

Centrala 
Termica 

AA5 AD4 AE2 AF1 BD1 BE1 IP44 

 
1.1. Dimensionarea circuitelor de iluminat 

 Conform anexelor 5.5 - 5.6, respectiv anexele 5.10 - 5.28. din normativul I7-2011 se 
dimensioneaza secţiunea minimă admisă pentru conductoarele utilizate în instalaţiile 
electrice din interiorul clădirilor. Pentru circuitele de iluminat, conform anexei 5.32 se vor 
utiliza conductoare din cupru 1,5 mmp. 
 

1.2. Dimensionarea circuitelor de prize monofazate 
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 Conform anexelor 5.5 - 5.6, respectiv anexele 5.10 - 5.28. din normativul I7-2011 se 
dimensioneaza secţiunea minimă admisă pentru conductoarele utilizate în instalaţiile 
electrice din interiorul clădirilor. Pentru circuitele de prize, conform anexei 5.32 se vor utiliza 
conductoare din cupru 2,5 mmp. 
 

1.2.3.1 Calculul şi dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor 
electrice. Calculul pierderilor de tensiune 

 

 Alimentarea tabloului electric este de tip trifazat. La coloanele trifazat relaţia 
generală pentru curentul de calcul este: 

3*cos*U

Pk
=I iu

C


 

unde:  
 ku – coeficient de utilizare = 0,9  
 Pi – puterea instalata = 16000 W 
 U – tensiunea nominală 
 cosφc – factorul de putere = 0,92 
 Se va calcula pierderea de tensiune pe tronsonul de cablu cuprins între punctul de 
racord şi receptorul cel mai îndepărtat.  
 

Căderea de tensiune în regim monofazat: 
   ΔU%=(100/ρ*U*U) x (Pi * l/s)=0.83% < 3% 
 
 
 
 Pi - puterea instalata [W]  
 U - tensiunea [V] 
 

Rezistenţa pentru conductoarele de cupru: 
 ρ-rezistivitatea cuprului [Ω·m] = 50 [Ω·m] 
 l-lungimea conductorului [m] = 25 [m] 
 s-secţiunea conductorului [mmp] = 6 [mmp] 
 
 
 

Pierderi de tensiune admise: 

Tipul alimentării 
ΔU% 

Iluminat Alte utilizări 

Instalaţii electrice alimentate din 
retea  

3 5 

1.2.3.2 Compensarea puterii reactive.  

Nu este cazul. 
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1.2.3.3 Instalaţie de protecţie impotriva socurilor electrice 

Nu este cazul. 

 

1.2.4. Stabilirea necesităţii prevederii unei instalaţii de paratrăsnet (IPT) şi 
alegerea nivelului de protecţie împotriva trăsnetului conform Normativului I7-2011 
 

Nu este cazul, exista, proiectul trateaza numai o parte din cladire. 

 
 
 

1.2.4 Calcul fotometric 
 

Pentru sala multifunctionala s-a considerat un nivel de iluminat de 300 lx, baie - 
200lx, holuri – 100 lx, sali de lectura 500 lx, conform anexei 2 din normativul NP 061-2002, 
conform anexei 2 din normativul NP 062-2002. 
 Pentru calcule s-a lucrat cu următorii factori de reflexie: 
  - tavane: 0,80 
  - pereţi: 0,50 
  - pardoseli: 0,20 
 Înălţimea planului de lucru a fost considerată de: 
  - 0,70 m pentru spaţii de lucru 

- 0,00 m pentru spaţii de circulaţie, holuri, grupuri sanitare 
Valorile recomandate pentru sistemele de iluminat de siguraţă se stabilesc conform 

anexei 3 din normativul NP 061-2002 este de 20% din nivelul de iluminare normat pentru 
iluminatul normal 
 

 ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNEA, FORMA, ASPECTUL ŞI 
DESCRIEREA EXECUŢIEI LUCRĂRII 

 
Dispoziţii generale comune 

 Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul investiţiei, 
executantul (antreprenorul sau/şi subantreprenorul) vor desfăşura următoarele activităţi: 

- studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie precum 
şi a legislaţiei, standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere, 
astfel că până la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi 
executate; 

- va sesiza proiectantul în termen legal eventualele neconcordanţe între elementele 
grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor 
prezentate. 
 

În timpul execuţiei 

- va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în 
cantităţile şi sortimentele necesare; 

- va asigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare ritmic, în concordanţă cu 
graficul de execuţie şi termenele parţiale sau finale stabilite; 

- va respecta cu stricteţe tehnologia de lucru. 
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 Executantul este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată 
perioada de execuţie şi probelor, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările 
respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. 
 Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse şi 
documentele CTC care să ateste calitatea materialelor instalaţiilor, celelalte documente 
care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor din 
teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare - control. 

Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea 
desenată a documentaţiei, în scopul cunoaşterii de către beneficiar a elementelor reale din 
teren la punerea în funcţiune. În caz contrar, executantul devine direct răspunzător de 
eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea documentaţiei. 

 
 
 
Execuţia legǎturilor electrice 

 Executarea legǎturilor electrice se va realiza numai: 
- dupǎ curǎţarea oxizilor de la capetele conductoarelor sau barelor; 
- cu doze specializate montate pe elemente verticale ale construcţiei; 
- cu papuci prin sertizare cu piese speciale destinate acestui scop, sau prin 

metalizare şi lipire; 
- sudare electrică sau oxiacetilenică cu un cordon având lungimea de cel putin 3 

lăţimi de platbandǎ pentru conductorul de protecţie prin legare la pǎmânt; 
- fixarea papucilor sau a platbenzilor pe bare se face cu şuruburi, şaibe plate şi şaibe 

de siguranţǎ. 
 Îmbinǎrile între cǎile de curent, precum şi între acestea şi bornele aparatelor se vor 
face prin metode care sǎ asigure posibilitatea de trecere a curentului electric, 
corespunzǎtor secţiunii curente, rezistenţa mecanicǎ necesarǎ şi pǎstrarea în timp a 
calitǎţii mecanice şi electrice a contactului. 

Legǎturile între conductoare izolate, pentru îmbinǎri sau derivaţii se fac numai în 
accesorii speciale pentru acest scop (doze, cutii de legǎturǎ). 

Legǎturile între conductoare de cupru se fac prin rǎsucire şi matisare, prin cleme 
speciale sau prin presare cu scule corespunzǎtoare. Legǎturile executate prin rǎsucire şi 
matisare se cositoresc. 

Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, maşini, elemente metalice se face 
prin strângere mecanicǎ cu suruburi la secţiuni mai mici de 10 mm2. 
 

Operaţiuni pregǎtitoare 
Pregatirea montajului instalaţiei electrice constǎ în: 
- marcarea traseului instalaţiei, cu cretǎ conform planurilor din proiect marcându-se 

aparatele de iluminat, aparatele, dozele, şi alte elemente prezente în proiect; 
- executarea străpungerilor în zidarie conform traseului; 
- preparare mortar de ipsos pentru fixare dibluri, console. 

 Lucrǎri ce trebuie terminate înainte de inceperea lucrǎrilor de instalaţii electrice: 
- conform cu graficul de execuţie stabilit de comun acord între constructor şi 

beneficiar; 
- conform tehnologiei proprii a constructorului. 

 Prima operaţie în vederea începerii lucrǎrilor de execuţie a instalaţiilor electrice este 
analiza pieselor scrise şi desenate din proiectul tehnic. 

Se va face confruntarea planurilor de instalaţii electrice cu planurile celorlalte 
specialitǎţi de instalaţii, în vederea coordonǎrii traseelor comune şi a rezolvǎrii optime a 



 

5/21 

 

 

 
 

intersecţiilor. De asemenea, se va face confruntarea cu planul clǎdirii în vederea 
coordonǎrii golurilor de trecere prin pereţi, precum şi verificarea poziţiilor la fundaţiile de 
utilaje. 
 

Condiţii de amplasare şi de montare a instalaţiilor electrice 
Urmǎtoarele puncte trebuie luate în considerare: 
1. Detalii de execuţie şi construcţie tablouri/panouri electrice; 
2. Montajul aparatelor de mǎsurǎ şi control; 
3. Lucrǎri de cablare a motoarelor electrice şi aparatelor de mǎsurǎ şi control; 
4. Probe ale instalaţiei electrice, a echipamentelor şi aparatelor de mǎsurǎ şi control; 
Punctul 1- se va executa de cǎtre constructorul panoului/tabloului electric. 
Punctele 2, 3 şi 4 se vor executa de cǎtre Antreprenor (inclusiv montajul panourilor 

electrice). 
Se vor utiliza protecţii electronice moderne, având control asimetriei fazelor (inclusiv 

dispariţia unei faze) depǎşirea curentului reglat, protecţia la porniri prea dese care vor 
conferi motoarele electrice o duratǎ de viaţǎ mai mare.   

Elementele utilizate vor fi cu duratǎ mare de viaţǎ şi fiabilitate ridicatǎ în vederea 
realizǎrii unei siguranţe sporite de functionare. 
 Instalaţia de iluminat se va realiza cu aparate de iluminat echipate cu lămpi 
flourescente. 

Cablurile electrice vor fi marcate cu etichete din care va rezulta destinaţia fiecǎrui 
cablu. Etichetele se vor fixa la distanţa de 2 m. 
 În zonele expuse loviturilor mecanice cablurile se vor proteja cu tuburi de protecţie. 

La execuţie şi montaj se vor respecta: 
- documentaţia scrisǎ şi desenatǎ, faza PT faza DE; 
- standardele şi prescripţiile pentru execuţie şi montaj; 
- mǎsurile de securitate şi sănătate în muncă; 
- mǎsurile de protecţie contra incendiilor; 
- tablourile electrice se vor comanda în baza documentaţiei desenate faza DE; 
- lucrǎrile de deviere şi protecţii reţele se vor face în prezenţa şi cu acordul 

deţinǎtorilor de reţele. 
La executarea instalaţiilor electrice se va urmǎri: 
- sǎ se evite zonele în care integritatea instalaţiilor ar putea fi periclitatǎ datoritǎ 

loviturilor, vibraţiilor şi pericolului de incendiu; 
- sǎ se asigure posibilitatea unui acces uşor la instalaţia electricǎ pentru întretinere şi 

verificare, iar intervenţiile în caz de incendiu sǎ se faca fǎrǎ greutate; 
- se vor alege traseele cele mai scurte posibil respectând plansele din proiect în 

scopul evitǎrii consumului nejustificat de materiale; 
- se interzice executarea de goluri, care nu au fost prevǎzute în proiectul de 

rezistenţǎ, în vederea amplasǎrii instalaţiei electrice în elementele de beton; 
- echipamentele electrice se vor monta în cutii, tablouri închise, îngrǎdiri cu plasǎ la 

care este permis numai accesul personalului însǎrcinat cu exploatarea lor; 
Distanţele minime între diferite cabluri si între acestea şi diferite elemente de pe 

traseul lor se vor alege conform NTE 007/08/00 . Traversǎrile prin elementele de 
construcţie se vor face conform I7-2011.  
 

Condiţii de montare pentru tuburilor izolante de protecţie 
Tuburile şi accesoriile utilizate în instalaţiile electrice vor fi din materiale 

incombustibile sau cu rezistenţǎ maritǎ la propagarea flǎcǎrii. Tuburile metalice vor fi 
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protejate cu vopsea anticorozivǎ. Se recomandǎ ca tuburile sǎ fie montate pe suprafeţele 
interioare ale pereţilor evitându-se traseele pe suprafeţele exterioare ale clǎdirilor. 

Tuburile se vor verifica înainte de montaj pentru a nu avea defecte. Montarea 
tuburilor se va face astfel încât pǎtrunderea sau colectarea apei de condensare în interiorul 
lor, sǎ nu fie posibilǎ. Tuburile se vor monta pe trasee orizontale sau verticale. Excepţii se 
admit numai în cazurile în care acest lucru nu este posibil. La montarea tuburilor se vor 
prevedea elemente de fixare la capetele tuburilor, la coturi, la aparate, la doze, la derivaţii şi 
pe porţiuni drepte la distanţe indicate în I7-2011.  

Se interzice prevederea de sanţuri sau goluri în stâlpi sau grinzi de beton armat şi în 
general în elementele de rezistenţǎ ale construcţiei, în scopul montǎrii tuburilor. Îmbinarea, 
curbarea şi racordarea tuburilor la doze, aparate, echipamente se va face numai cu 
accesorii corespunzǎtoare tubului respectiv astfel încât sǎ prezinte garanţie de rezistenţǎ 
mecanicǎ, izolaţie electricǎ, etanşeitate, rezistenţǎ la coroziune şi temperaturǎ, la fel ca şi 
tuburile. 

Condiţiile de utilizare şi montare a accesoriilor (doze, mufe, curbe) sunt aceleaşi ca 
şi pentru tuburile pentru care sunt omologate. La rosturile de dilatare ale construcţiilor 
tuburile rigide se vor întrerupe şi se vor racorda prin mufe. Se interzice îmbinarea tuburilor 
la traversarea lor prin pereţi. Curbele vor avea raza interioarǎ la montajul aparent de 
minimum 5-6 ori diametrul exterior al tubului. 

Legǎturile sau derivaţiile la circuite montate în tuburi se vor face numai în doze sau 
cutii de derivaţie. Se recomandǎ ca dozele şi cutiile de derivaţie sǎ fie montate pe 
suprafeţele verticale ale elementelor de construcţie (pereţi, pǎrţi laterale grinzi). Se vor 
utiliza ca doze de derivaţie, pǎrţile fixe ale aparatelor de iluminat. Dozele şi accesoriile de 
îmbinare şi fixare metalice montate aparent se vor proteja prin vopsire cu vopsea 
anticorozivǎ. 
 

Condiţii de montare pentru conductoare izolate montate în tuburi 
Conductoarele vor fi introduse în tuburi cu diametre corespunzǎtoare conform 

detaliilor din proiect. Tragerea conductoarelor în tuburi se va executa numai dupǎ ce 
tuburile au fost montate. Conductoarele cu izolaţie din PVC vor fi manevrate pentru 
montare la temperatura mediului ambiant cuprinse între -5 ºC şi +35 ºC.  

Se interzice montarea conductoarelor izolate în tuburi instalate în pǎmânt în 
exteriorul clǎdirilor. Conductoarele se vor lega între ele şi la elemente ale instalaţiei 
electrice astfel încât sǎ se realizeze contacte sigure şi durabile care sǎ permitǎ la nevoie 
verificarea lor uşoarǎ. Se interzice supunerea legǎturilor electrice la eforturi de tracţiune. 

Legǎturile conductoarelor izolate se vor acoperi cu bandǎ care sǎ asigure acelaşi 
nivel de izolare ca şi izolaţia conductorului. Se interzice executarea de îmbinǎri între 
conductoare în interiorul tuburilor. Legarea între ele a conductoarelor din cupru se face prin 
matişare sau cu ajutorul unor cleme. 
 

Condiţii de montare a conductoarelor şi cablurilor electrice 
Materialele circuitelor electrice se considerǎ mijloacele prin care se realizeazǎ 

funcţiuni de izolare, legǎtura electricǎ şi mecanicǎ (puse în operǎ individual în teren sau 
altfel spus necuprinse în tablourile electrice), ca de exemplu: 

- conductoare, bare, cabluri; 
- izolatoare; 
- cleme; 
- alte materiale de montaj. 
Traseele de cabluri trebuie alese în aşa fel încât sǎ se realizeze legǎturile cele mai 

scurte şi sǎ se evite pe cât posibil zonele în care integritatea cablurilor este periclitatǎ. 
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Totodatǎ se va asigura accesul la cabluri pentru lucrǎri de montaj, întretinere şi reparaţii, 
pentru eventuale înlocuiri de cabluri. 

Cablurile utilizate vor fi cu întârziere la propagarea flǎcǎrii. Încercǎrile cablurilor se 
fac conform indicaţiilor furnizorilor de cabluri, PE 116-1994 normativ de încercări, mǎsurǎri 
şi probe la instalaţiile electrice, standarde, norme interne. Razele de curburǎ minime 
admise la pozarea cablurilor sunt menţionate de uzina producǎtoare. Cablurile vor fi cu 
înveliş de protecţie din material plastic. 

Cablurile pozate în încǎperi se vor marca cu etichete de identificare la capete, la 
treceri dintr-o construcţie de cabluri în alta, la încrucişǎri cu alte cabluri, etc. 

Etichetele pentru cabluri vor fi confectionaţe din, material plastic, şi vor avea înscris 
pe ele: 

- tensiunea (kV); 
- marca de identificare a cablului din jurnalul de cabluri; 
- anul de pozare. 
Toate manşoanele de legǎturǎ sau de derivaţie, precum şi cutiile terminale vor fi 

prevǎzute de asemenea, cu etichete de identificare. 
La pozarea cablurilor se vor respecta obligatoriu distanţele minime indicate de 

normativ NTE 007/08/00 faţǎ de alte cabluri, conducte.  
Accesoriile pentru cabluri vor respecta prevederile din NTE 007/08/00. Cablurile se 

pozeazǎ când temperatura exterioarǎ este de peste 5º C. 
 

 
Condiţii de montare şi alegere a aparatelor de comutaţie pentru instalaţii 

electrice de luminǎ şi a prizelor 

       Întrerupǎtoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lǎmpilor 
fluorescente se aleg pentru un curent nominal de min. 10 A. 

Întrerupǎtoarele şi comutatoarele de luminǎ se monteazǎ numai la conducta de fazǎ. 
Întrerupǎtoarele şi comutatoarele se monteazǎ la inǎlţimea de 0,8...1,5 m mǎsurat 

de la axul aparatului pânǎ la nivelul pardoselii finite (înainte de începerea execuţiei se va 
consulta benficiarul). 

Prizele se montezǎ pe pereţi la urmǎtoarele înǎlţimi mǎsurate de la axul aparatului 
pânǎ la nivelul pardoselii finite: peste 0,1 m în alte încǎperi decât acelea pentru grupuri 
sanitare, indiferent de natura pardoselii. 
 Prizele dintr-o instalaţie electricǎ utilizate pentru diferite tensiuni, intensitǎţi de curent 
sau scopuri, trebuie sǎ fie distincte ca formǎ sau sa aibǎ culori diferite sau sǎ se marcheze 
distinct în mod vizibil. 
 Succesiunea de montare a prizelor şi fişelor pe traseul conductelor circuitelor 
electrice nu trebuie sǎ permitǎ punerea sub tensiune a fişelor atunci când nu sunt introduse 
în prize. 

Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutaţie pentru montaj 
îngropat în elemente de construcţie, se monteazǎ în doze de aparat care trebuie sǎ asigure 
protecţia împotriva şocurilor electrice. 
 

Condiţii de montare a aparatelor de iluminat 

Corpurile de iluminat se monteazǎ respectându-se condiţiile din normativul SR 6646-
1:1997 şi cele expuse mai jos. Aparatele de iluminat trebuiesc amplasate astfel încât la un 
scurtcircuit la ele sa nu poata provoca un incendiu. 

Aparatele de iluminat trebuie instalate faţǎ de elementele în legǎtură cu pǎmântul la 
distanţǎ de cel puţin 0,8 m.  

http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&id_p=2137990
http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&id_p=2137990
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La întrerupǎtoare şi comutatoare se racordeazǎ conductorul de fazǎ. Dispozitivele 
de suspendare a aparatelor de iluminat se aleg astfel încât sǎ poatǎ suporta fǎrǎ deformare 
o greutate egală cu de 5 ori greutatea aparatului de iluminat respectiv dar nu mai puţin de 
15 Kg. 
 În încǎperi cu praf, scame, sau fibre combustibile, din clasa PC (AE5) se vor alege 
aparate de iluminat pe suprafaţa cǎrora temperatura va fi cel mult 200° C. 
 

Condiţii de montare a tablourilor electrice 

Între parţile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou precum şi între 
acestea şi elemente legate la pǎmânt se prevede o distanţǎ de izolare în aer de cel puţin 
15 mm şi o distanţǎ de conturnare de minimum 30 mm. 

Distanţa liberǎ între bare în tablouri se stabileşte conform STAS 7944-79. Distanţa 
de izolare în aer între pǎrţile sub tensiune neizolate ale tabloului trebuie sǎ fie de cel puţin: 

50 mm pânǎ la elementele de construcţie (uşi pline, pereţi); 
100 mm pânǎ la pereţi sau uşi din plasǎ. 
Distanţa între elementele metalice de protecţie sau susţinere care nu sunt legate la 

pǎmânt sau la nul şi elementele metalice legate la pǎmânt trebuie sǎ fie de minimum 0,8 m. 
În cazul în care se iau mǎsuri prin care elementele metalice în legǎtura cu pǎmântul devin 
inaccesibile prin acoperirea cu mǎşti, tuburi, din materiale electroizolante, nu se mai 
impune respectarea acestor distanţe. 

Tablourile se monteazǎ vertical şi se fixeazǎ sigur pentru a se evita vibraţiile. 
Tablourile se protejeazǎ împotriva coroziunii. Aparatele de protecţie, de comandǎ, 
elementele de conectare, circuitele de intrare şi plecǎrile se marcheazǎ clar şi vizibil astfel 
încât sǎ fie uşor de identificat pentru manevre, reparaţii şi verificǎri. 

Tablourile vor fi echipate cu aparataj care asigurǎ o fiabilitate şi siguranţǎ, în 
exploatare. Dulapul, uşa, traversele, montanţii tabloului vor avea asigurate continuitatea 
pentru legarea la pǎmânt. 
 Conform articolului 2.4.19 din normativul P118-99, traversarea pereţilor antifoc de către 
conductoare şi cabluri electrice este admisă numai dacă în spaţiile libere din jurul lor se închid 
cu materiale C0 (CA1), asigurându-se rezistenta la foc egală cu cea a peretelui. În spaţiile 
destinate depozitelor este strict interzisă orice activitate, de prelucrare, manipulare sau 
depozitare, desfăşurată cu materiale sau substanţe definite conform Normativ de siguranţa la 
foc P118, articolul 2.1.4 şi 2.1.5 aferente categoriilor de pericol de incendiu – A, B, C şi D.  

 
Protecţie împotriva şocurilor electrice 

 Orice defecţiune constatatǎ la instalaţiile electrice va fi anunţatǎ imediat serviciilor de 
specialitate ale furnizorilor şi beneficiarului şi se vor lua mǎsuri de interzicere a accesului 
personalului şi utilizatorilor în zonele cu defecţiuni. 
 Accesul la tabloul şi echipamente electrice pentru revizii şi înlocuirea elementelor 
defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele specifice de protecţie a muncii, 
dupǎ scoaterea instalaţiei de sub tensiune şi verificarea lipsei de tensiune. 
 În timpul exploatǎrii se verificǎ starea conductoarelor de legare la pǎmânt, a 
legǎturilor dintre priza de pǎmânt şi elementele care trebuiesc legate la pǎmânt, precum şi 
a legǎturilor aparente de îmbinare între elementele instalaţiei de legare la pǎmânt. 
Periodicitatea şi modul de verificare se stabilesc prin documente normative 
departamentale. 
 În exploatare, mǎsurarea rezistentei de dispersie şi a tensiunilor de atingere şi de 
pas trebuie făcutǎ periodic, conform prevederilor din documente normative departamentale 
sau la cererea organelor de control însǎrcinate cu protecţia muncii, precum şi ori de câte ori 
se aduc modificǎri instalaţiei de legare la pǎmânt sau se constatǎ defecţiuni ale acesteia. 
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 Mǎsurarea rezisţentei de dispersie a instalaţie de legare la pǎmânt se face cel puţin 
o datǎ la doi ani pentru instalaţii de joasǎ tensiune. 
 În timpul exploatǎrii, se verificǎ periodic, conform prevederilor din documentele 
normative, starea de corodare a electrozilor, prin dezgroparea unor pǎrţi a acestora. În 
cazul în care se constatǎ reducerea grosimii, respectiv a diametrului, cu mai mult decât o 
treime din valoarea iniţialǎ, se înlocuiesc electrozii prizelor de pǎmânt. 

Pentru verificare şi întreţinere a instalaţiilor electrice şi a sistemului de 
protecţie  împotriva trăsnetului, se va tine cont de prevederile I7-11, cap.8. 

 
2. CAIET DE SARCINI PENTRU FURNIZORI DE MATERIALE, UTILAJE, ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE ŞI CONFECŢII DIVERSE PENTRU  
INSTALAŢII ELECTRICE 

 
1. PROPRIETĂŢI FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT, DE CALITATE, TOLERANŢE, 

PROBE TESTE PENTRU MATERIALELE COMPONENTE 
 

Condiţii generale privind materialele, aparatele şi echipamentele electrice 
Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza numai materiale aparate şi 

echipamente omologate de unitǎţi autorizate. Materialele, aparatele şi echipamentele 
electrice trebuie sǎ corespundǎ din punct de vedere calitativ conform prevederilor din 
proiect. 

Materialele, aparatele şi echipamentele electrice trebuie sǎ corespundǎ gradului de 
protecţie specific fiecarei încaperi din punct de vedere a protecţiei contra şocurilor electrice 
conform SREN 60529:1995. Calitatea materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice va 
trebui sǎ fie probatǎ pe baza certificatelor emise de furnizor. Materialele, aparatele şi 
echipamentele vor avea parametrii din proiect ,din punct de vedere al regimului de 
funcţionare (tensiune, curent, frecvenţǎ, putere etc.) şi trebuie sǎ corespundǎ caracterului 
specific al instalaţiei electrice respective. 

În instalaţiile electrice se vor utiliza ca materiale de protecţie, izolare sau pentru 
suporturi, materiale incombustibile sau greu combustibile, încadrarea acestora în aceste 
categorii stabilindu-se pe baza prescripţiilor în vigoare. 
 

Proprietǎti fizice, chimice, de aspect, calitate, toleranţe pentru materiale 
folosite 

Circuitele electrice de iluminat, prizǎ se vor executa cu cabluri de cupru, pentru 
tensiunea de 500 V şi tensiunea de încercare de 2000 V, în montaj aparent în jgheaburi 
speciale. Conductele electrice sau cabluri cu întâziere la propagarea focului tip CYYF, sunt 
executate conform STAS 6865-89 şi trebuie să corespundă condiţiilor de calitate impuse. 
Cablurile vor avea determinatǎ comportarea la foc în condiţiile prevǎzute de SR EN 60332-
2-1:2005. 

Cablurile şi conductoarele vor fi furnizate de cǎtre un producǎtor aprobat şi acolo 
unde este posibil, acesta va fi acelaşi pentru toate cablurile şi conductoarele. Fiecare 
tambur sau bobinǎ de cabluri va fi insoţit de un certificat al fabricantului în care se 
menţioneazǎ numele producǎtorului, dimensiunea nominalǎ a cablului, date şi rezultatele 
testelor. Cablurile fabricate cu mai mult de 12 luni înaintea livrǎrii nu vor fi acceptate. 

Cablurile de alimenare şi control vor fi în concordanţǎ cu specificaţiile din prezenta 
documentaţie. Se vor utiliza cabluri electrice din cupru cu secţiunile specificate în piesele 
desenate şi în breviarul de calcul. Cablurile electrice trebuie sǎ respecte normele de 
rezistenţǎ la tracţiune şi temperaturǎ şi sǎ nu prezinte defecţiuni ale izolaţiei sau mantalei. 
Nu se acceptǎ cabluri care prezintǎ legǎturi electrice ale conductoarelor în interiorul 
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mantalei. Cablurile vor respecta cel puţin standardele româneşti în vigoare şi in primul rând 
SR 11388:2000. 

Nivelul de izolaţie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale 
cablului şi de valorile rigiditǎţii dielectrice (normativul NTE 007/08/00). În cazul instalaţiilor 
de joasǎ tensiune, cablurile vor avea tensiunile nominale mai mici sau egale cu 0,6 kV si 
U= 1 kV. Rigiditatea dielectricǎ a cablurilor caracterizeazǎ nivelul de izolaţie la 
supratensiuni şi are valorile indicate în standardele şi normele interne pe produs, funcţie de 
tensiunea cea mai ridicatǎ a reţelei. În cazul de faţǎ aceastǎ tensiune se considerǎ de 
maxim 1,2 kV. 

Toate cablurile vor fi livrate cu capetele sigilate. Dacǎ cablu este tǎiat la ambele 
capete acesta va fi imediat sigilat pentru a preveni umezirea acestuia. Cablurile nu trebuie 
transportate la amplasament în bobine desfǎcute, dar un numǎr de cabluri scurte vor putea 
fi transportate pe acelaşi tambur. 

Tuburile şi ţevile de protecţie sunt de tipul IPEY, P.V.C.-U, P.V.C.-M, Coppex . 
Execuţia tuburilor IPEY se face conform SR EN 50086-1:2001 care stabileste dimensiunile, 
masa, lungimea de livrare, raportul dintre masă şi lungime, caracteristicile fizice, mecanice 
şi electrice. Mai sunt precizate : 

Reguli pentru verificarea calităţii: 
 - verificări de tip 
 - verificări de lot 
 - verificări periodice 
Metode de verificare 
 - verificarea aspectului, dimensiunilor, rezistenţei la foc, rezistenţei de izolaţie, 

a rigidităţii electrice 

SR EN 50086-1:2001 cuprinde  datele tehnice ale tuburilor cu diametrul nominal 
între 12 şi 63 mm, modul de ambalare, marcare, transport,clasificarea tuburilor după 
caracteristicile mecanice, materiale de execuţie, modul de racordare, posibilitatea de a fi 
îndoite, comportarea la temperatură, rezistenţa la propagarea flăcării, caracteristicile 
electrice, rezistenţa la influenţe exterioare, rezistenţa la substanţe corozive sau poluante, 
accesoriile pentru tuburi şi ţevi de protecţie - mufe drepte – curbe. Condiţiile de utilizare şi 
montare a accesoriilor (doze, mufe, curbe) sunt aceleaşi ca şi pentru tuburile pentru care 
sunt omologate. 

Tablourile electrice de distribuţie de joasǎ tensiune se vor conforma cerinţelor 
minime 

- grad de protecţie: 
- min-IP33, IP55 funcţie de tipul tabloului, 
- acces la conexiuni: frontal, 
- ambient local: maxim 40º C, minim 0º C. 

Tabloul electric va fi executat conform normativului I-7-2011. 
Tabloul va fi furnizat echipat cu aparatajul montat şi legǎturile executate. Aparatajul 

din tabloul electric va corespunde standardelor internaţionale şi naţionale. Tabloul va fi 
însoţit de certificat de calitate. 
 Echipamentul de micǎ comutaţie (întrerupǎtoare, comutatoare, prize, etc.) vor purta 
semnele privind gradul de protecţie, mǎrimi nominale şi vor corespunde normelor româneşti 
şi/sau europene. Tot echipamentul va fi ales în funcţie de curentul şi tensiunea locului unde 
este utilizat. Întrerupǎtoarele şi comutatoarele iluminatului vor corespunde unui curent 
nominal de 10 A. 

Aparatele electrice prevăzute în proiect sunt: întrerupătoare, comutatoare, prize cu 
contact de protecţie. Întrerupătoarele se execută conform SR EN 60669-2-1:2005 care 

http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&id_p=2103633
http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&id_p=2105015
http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&id_p=2105015
http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&id_p=2128736
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precizează condiţiile de execuţie, caracteristicile ce trebuiesc îndeplinite, precum şi regulile 
pentru verificărea calităţii. 

Prizele cu contact de protecţie se execută conform SR CEI 60884-1:2003 care 
conţine condiţiile tehnice şi precizarea ca trebuiesc respectate condiţiile tehnice generale 
din STAS CEI 60947-1-92. SR CEI 884-1+A1:1997 precizează regulile pentru verificarea 
calităţii, iar STAS 3184/3-85 stabileşte forma şi dimensiunile prizelor. STAS 3184/4-85 
stabileşte calibrele de verificare pentru prize şi fişe. 
 Toate aparatele de iluminat cu lǎmpi fluorescente trebuie sǎ corespundǎ 
urmǎtoarelor criterii minime: 

- minimum 50 lm/W, 
 Toate aparatele de iluminat vor fi echipate cu instalaţii de pornire cu pierderi mici. 
 Aparatele de iluminat vor avea gradul de protecţie corespunzǎtor mediului unde se 
monteazǎ. 
 Pentru instalaţia de priză de pământ se va folosi platbandă din Ol-Zn 40x4 mm. 
 În instalaţiile electrice se vor utiliza ca materiale de protecţie, izolare sau pentru 
suporturi, materiale incombustibile sau greu combustibile. 
           Instalațiile de curenti slabi trebuie să fie montate la o distanța de minim 25 cm fata 
de instalația electrică interioara. 

 
 
Cerinţe suplimentare 
Executarea instalaţiilor electrice se va face în conformitate cu PE 932/1992, I7-2011. 

Verificarea instalaţiilor electrice se va face conform normativului C 56. Executantul va 
cunoaşte şi respecta prevederile STAS-urilor şi a altor acte normative referitoare la 
materiale, echipamente, condiţii de calitate şi de execuţie, clase de protecţie etc. 
Executantul rǎspunde de execuţia lucrǎrilor încredinţate. 

Toate materialele utilizate vor fi corespunzǎtoare din punct de vedere cantitativ 
conform prevederilor din proiect. Calitatea lor va fi probatǎ prin certificate emise de furnizor 
în care se va atesta norma internǎ de fabricaţie cât şi corespondenţa cu standardul 
respectiv. 

Pentru lucrǎri ascunse se vor încheia procese verbale cu delegatul împuternicit al 
beneficiarului consemnându-se dacǎ este cazul, rezultatele verificǎrilor efectuate. 
Beneficiarul are posibilitatea de a opta la contractarea lucrǎrii asupra furnizorilor de 
aparataj şi echipamente propuse de executant. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&id_p=2107252
http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&id_p=
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3. CAIET DE SARCINI PENTRU RECEPŢII, TESTE, PROBE, VERIFICĂRI ŞI PUNERI ÎN 
FUNCŢIUNE PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE 

 
1. CONDIŢIILE DE RECEPŢIE, MĂSURĂTORI, ASPECT, TOLERANŢE 

 
1.1.Condiţii generale privind materialele, aparatele şi echipamentele electrice 

Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza numai materiale aparate şi 
echipamente omologate de unitǎţi autorizate. Materialele, aparatele şi echipamentele 
electrice trebuie sǎ corespundǎ din punct de vedere calitativ conform prevederilor din 
proiect. 

Materialele, aparatele şi echipamentele electrice trebuie sǎ corespundǎ gradului de 
protecţie specific fiecarei încaperi din punct de vedere a protecţiei contra şocurilor electrice 
conform SREN 60529:1995. Calitatea materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice va 
trebui sǎ fie probatǎ pe baza certificatelor emise de furnizor. Materialele, aparatele şi 
echipamentele vor avea parametrii din proiect ,din punct de vedere al regimului de 
funcţionare (tensiune, curent, frecvenţǎ, putere) şi trebuie sǎ corespundǎ caracterului 
specific al instalaţiei electrice respective. 

În instalaţiile electrice se vor utiliza ca materiale de protecţie, izolare sau pentru 
suporturi, materiale incombustibile sau greu combustibile, încadrarea acestora în aceste 
categorii stabilindu-se pe baza prescripţiilor în vigoare. 
 

1.2.Verificări la recepţia preliminară 

- verificările de calitate la recepţia preliminară se fac de către comisia de recepţie 
- se verifică existenţa dispozitivelor de protecţie; 
- se verifică funcţionarea corectă a instalaţiilor de iluminat; 
- se verifică funcţionarea corectă a instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ. 

 
 

Verificări pe faze de lucrări: 
- pentru toate circuitele electrice se verifică vizual respectarea prevederilor cu privire 

la sistemul de marcare a conductelor prin culori; 
- legăturile electrice se verifică vizual prin sondaj la cel puţin 15% din numărul total. 

 Verificǎrile se fac: 
- înaintea punerii în funcţiune a instalaţiilor electrice, pentru lucrǎrile noi; 
- dupǎ modificǎri, reparaţii capitale, modernizǎri, extinderi ale instalaţiilor; 
- în exploatare la intervale regulate de timp. 
Verificǎrile se fac de cǎtre personal calificat care posedǎ cunoştinţe aprofundate de 

protecţie a muncii şi în domeniul prevenirii riscurilor de şoc electric. 
 Verificǎrile prin examinare vizualǎ se fac înaintea verificǎrilor prin mǎsurǎtori. La 
verificarea prin examinare vizualǎ a materialelor electrice, care în funcţionare normalǎ se 
aflǎ permanent sub tensiune se urmareşte sǎ se stabileascǎ dacǎ acestea îndeplinesc 
urmǎtoarele condiţii: 

- sunt în conformitate cu normele de securitate şi de produs (marcaj, certificare); 
- sunt alese şi montate corect, conform normativului I7-2011, instrucţiunilor 

producǎtorului şi cu alte norme specifice; 
- nu prezintǎ nici un defect vizibil care ar putea afecta buna funcţionare şi securitatea 

bunurilor sau a persoanelor. 
Verificarea prin examinare trebuie sǎ aibǎ în vedere pe cât posibil: 
- mǎsurile de protecţie împotriva şocurilor electrice; 
- mǎsuri de protecţie împotriva incendiilor; 
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- alegerea corectǎ a conductoarelor; 
- alegerea corectǎ şi reglajul dispozitivelor de protecţie şi control a izolaţiei; 
- prezenţa şi corecta amplasare a dispozitivelor de întrerupere şi comandǎ; 
- alegerea echipamentelor, materialelor şi mǎsurilor de protecţie corespunzǎtor 

influenţelor externe; 
- identificarea conductoarelor de protecţie şi neutru; 
- identificarea circuitelor, siguranţelor, întrerupǎtoarelor, butoanelor 
- realizarea corectǎ a conexiunilor conductoarelor; 
- asigurarea accesibilitǎţii pentru întreţinere. 
Încercǎrile la care sunt supuse instalaţiile electrice se efectueazǎ în urmǎtoarea 

ordine: 
- continuitatea conductoarelor de protecţie şi a legǎturilor echipotenţiale principale şi 

suplimentare; 
- rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice; 
- separarea circuitelor; 
- întreruperea automatǎ a alimentǎrii; 
- încercǎri funcţionale pentru echipamente neasamblate de producǎtor. 
După efectuarea tuturor verificărilor de mai sus se pune sub tensiune instalaţia fără 

receptoare şi pe fiecare circuit în parte. 
 

1.3 Condiţiile de recepţie pentru tabloul electric 
Date fiind eventualele urmǎri ale fazelor de transport şi depozitare, instalare, se 

procedeazǎ la completarea şi verificarea prealabilǎ a tabloului, înainte de trecerea la 
racordarea instalaţiilor. 

Verificarea vizualǎ a intregritǎţii construcţiei metalice a tabloului, a aspectului 
sudurilor. 

Montarea aparatelor de mǎsurǎ, care au fost transportate separat în lǎdiţe de la 
furnizorul tabloului. În prealabil se vor verifica la fiecare aparat, existenţa sigiliului. 

Verificarea existenţei şi integritǎţii marcajelor şi etichetǎrilor tabloului, circuitelor, 
aparatelor, conform proiectului. 

Verificarea legǎturilor de protecţie, prin punere la pǎmânt a aparatelor precum şi 
între bara generalǎ de pǎmânt şi centura de legare la pǎmânt. 

Tabloul electric executat conform prezentului caiet de sarcini este, în mod obligatoriu, 
testat prin încercări: 
 - de tip; 
 - individuale. 
 Încercările de tip au ca scop să verifice ca toate dulapurile electrice de joasă tensiune, 
de un anumit tip sau model să prezinte aceleaşi caracteristici constructive şi funcţionale. 
Încercările de tip, conform SR EN 60439-1:2001 sunt urmatoarele: 

- verificarea limitelor de încălzire; 
- verificarea proprietăţilor dielectrice; 
- verificarea de ţinere la curenţi de scurtcircuit; 
- verificarea eficacităţii circuitului de protecţie; 
- verificarea distanţelor de izolare şi a distanţelor de izolare pe suprafaţă; 
- verificarea funcţionării mecanice; 
- verificarea gradului de protecţie. 
Încercările de tip se vor efectua conform dispoziţiilor SR EN 60439-1:2001, iar 

rezultatele încercărilor trebuie, să respectă prevederile aceluiaşi standard. 
Încercările individuale, conform SR EN 60439-1:2001 cuprind: 
- verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual încercarea funcţionării electrice; 
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- încercarea dielectrică; 
- verificarea măsurilor de protecţie şi a continuităţii circuitului de protecţie. 

 Efectuarea încercărilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de 
materiale şi individuale de fabricaţie. Aceste încercări se execută pe fiecare dulap electric de 
joasă tensiune înainte de livrare. 
 Constructorul va controla tablourile electrice de joasă tensiune şi după operaţiunile de 
transport şi instalare, în vederea inlaturării eventualelor deteriorări. 

Dupǎ ce toate verificǎrile de mai sus au fost executate se poate verifica funcţionarea 
circuitelor în parte pentru scurt timp şi se vor verifica sensurile de rotaţie ale motoarelor în 
funcţionare liberǎ. 

 
1.4 Condiţii de marcare prin culori a conductoarelor şi a barelor electrice 

Conductoarele şi barele electrice se marchezǎ prin culori pentru identificarea 
funcţiunii pe care o îndeplinesc în circuitiul respectiv. Marcarea se face prin culoarea 
izolaţiei, prin tub izolant colorat sau prin vopsire. 

Se folosesc urmǎtoarele culori de marcare:  
 a) pentru conducte izolate şi cabluri 

verde/galben, pentru conducte de protecţie (PE şi PEN); 
albastru deschis, pentru conducte neutre (N); 
alb sau cenuşiu  deschis pentru conducte mediane (M) sau neutre (N); 
alte culori decât cele de mai sus (ex: roşu, albastru, maro) pentru conducte de fazǎ 

sau pol (L1, L2, L3); 
se interzice folosirea conductoarelor cu izolaţie de culoare verde sau galbenǎ în 

circuite cu conducte PE sau PEN. 
 -b) pentru conductoare active neizolate şi bare, în curent alternativ 

roşu, pentru faza L1; 
galben, pentru faza L2; 
albastru, pentru faza L3; 
negru cu dungi albe, cu lǎţime de 10 mm la intervale de 10 mm, pentru bare neutre; 
alb, cenuşiu sau negru, pentru barele de legare la pamǎnt PE. 
La conductoarele neizolate, marcarea se face la capetele conductelor, prin culorile 

specificate mai sus, aplicate pe;lungimea de min. 15 cm pe conductor, dupǎ instalarea 
acestuia. 

În întreaga instalaţie electricǎ dintr-o clǎdire trebuie mentinuţǎ aceeaşi culoare de 
marcare pentru conductele ce aparţin aceleaşi faze. 
 

1.5 Marcarea cablurilor 
Cablurile pozate în încǎperi, canale, galerii, poduri şi puţuri de cabluri se vor marca 

cu etichete de identificare la capete, la treceri dintr-o construcţie de cabluri în alta, la 
încrucişǎri cu alte cabluri, etc.. 

Cablurile pozate în jgheaburi se vor marca numai la capete. 
Etichetele pentru cabluri vor fi confecţionate din plumb, material plastic, cupru sau 

aluminiu (materialul se va alege în funcţie de mediul de pozare) şi vor avea înscris pe ele: 
- tensiunea (kV); 
- marca de identificare a cablului din jurnalul de cabluri; 
- anul de pozare. 
Toate manşoanele de legǎturǎ sau de derivaţie, precum şi cutiile terminale vor fi 

prevǎzute de asemenea, cu etichete de identificare. 
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4. CAIET DE SARCINI PENTRU URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP 
A INVESTIŢIEI 

 
 

1. EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE INTERIOARE 
 

1.1. Modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei 
Exploatarea instalaţiilor interioare se va efectua conform normelor în vigoare. Astfel 

responsabilitatea exploatării instalaţiilor electrice interioare revine proprietarului sau 
administratorului clădirii, care asigură exploatarea întregii instalaţii. Exploatarea instalaţiei 
interioare se poate face cu personal propriu având sarcini permanente în acest scop sau cu 
personal aparţinând unor unităţi specializate în exploatarea instalaţiilor de încălzire cu care 
s-au încheiat contracte sau înţelegeri. 

Conform Legii nr. 10/1995 pentru asigurarea durabilităţii siguranţei în exploatare, 
funcţionalităţii şi calităţii instalaţiilor electrice este necesară urmărirea comportării în timp a 
investiţiei. Scopul urmăririi comportării în timp a instalaţiilor electrice este asigurarea 
aptitudinii lor pentru exploatarea pe toata durata de serviciu. Supravegherea curentă a stării 
tehnice, are ca obiect depistarea şi semnalizarea în faza incipientă a situaţiilor care 
periclitează durabilitatea şi siguranţa în exploatare în vederea luării din timp a măsurilor de 
intervenţie necesară. 
 Supravegherea curentă a stării tehnice are caracter permanent. Organizarea 
supravegherii curente a stării tehnice, a instalaţiilor electrice din dotare este în sarcina 
beneficiarului sau unitaţii de exploatare care va investiga prin examinare directă sau cu 
mijloace de măsurare specifice. 

Supravegherea curentă a stării tehnice a instalaţiilor electrice se face în baza 
proiectului şi instrucţiunilor scrise ale proiectantului şi anume: 

- se verifică integritatea prizei de pământ astfel încât rezistenţa de dispersie să nu 
depăşească 1ohm;  

- se vor verifica periodic continuitatea centurii interioare de legare la pământ şi 
racordarea părţilor metalice ale instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub 
tensiune dar accidental pot avea o schimbare de potenţial; 

- se va verifica periodic priza de pământ conform Normativului PE 116-1994. 
Verificarea instalatiilor de legare la pǎmânt se face în conformitate cu standardele, 

normativele şi prescripţiile prevǎzute anterior. În funcţie de rezultate se adoptǎ mǎsuri 
suplimentare de legare la pǎmânt şi echipotenţializare. Verificarea instalaţiilor şi mǎsurilor 
de protecţie trǎznetului se vor face conform Normativului I7-2011. 
- se va verifică periodic tabloul electric, aparatele (prize, întrerupătoare, comutatoare), 
aparate de iluminat, circuite şi coloane, cabluri, echipamente; 
 

Beneficiarii au obligaţia: 
- sa întocmească anual o situaţie asupra stării instalaţiilor electrice conform anexei 3 

din Legea 130/1998, care va cuprinde şi principalele deficiente constatate; 
- efectuării la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, rezultate din 

activitatea de urmărire în timp a instalaţiilor electrice; 
- să urmărească întocmirea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor, deci implicit a 

instalaţiilor electrice. 
Proiectantul are obligaţia să urmarească execuţia conform prevederilor din proiect şi 

să introducă în proiect toate modificările ce survin până la recepţie, la terminarea lucrărilor. 
 

Acţiuni de demontare după expirarea perioadei de viaţă: 
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După expirarea perioadei de viaţă, acţiunile de demontare şi de demolare se vor 
realiza incluzând reintegrarea în mediul natural al deşeurilor. Transportul şi depozitarea 
deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele de reintegrare în natură sau în zonele 
destinate utilizării sau conservării lor se face cu acordul organelor de supraveghere sanitară 
şi de protecţie a mediului înconjurător. 
 

1.2. Protecţia împotriva şocurilor electrice 
 Orice defecţiune constatatǎ la instalaţiile electrice va fi anunţatǎ imediat serviciilor de 

specialitate al furnizorilor şi beneficiarului şi se vor lua mǎsuri de interzicere a accesului 
personalului şi utilizatorilor în zonele cu defecţiuni. 
 Accesul la tabloul şi echipamente electrice pentru revizii şi înlocuirea elementelor 
defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele specifice de protecţie a muncii, 
dupǎ scoaterea instalaţiei de sub tensiune şi verificarea lipsei de tensiune. 
 În timpul exploatǎrii se verificǎ starea conductoarelor de legare la pǎmânt, a 
legǎturilor dintre priza de pǎmânt şi elementele care trebuiesc legate la pǎmânt, precum şi 
a legǎturilor aparente de îmbinare între elementele instalaţiei de legare la pǎmânt. 
Periodicitatea şi modul de verificare se stabilesc prin documente normative 
departamentale. 
 În exploatare, mǎsurarea rezisţentei de dipersie şi a tensiunilor de atingere şi de pas 
trebuie făcutǎ periodic, conform prevederilor din documente normative departamentale sau 
la cererea organelor de control însǎrcinate cu protecţie a muncii, precum şi ori de câte ori 
se aduc modificǎri instalaţiei de legare la pǎmânt sau se constatǎ defecţiuni ale acesteia. 
 Mǎsurarea rezisţentei de dispersie a instalaţie de legare la pǎmânt se face cel puţin 
o datǎ la doi ani pentru instalaţii de joasǎ tensiune În timpul exploatǎrii, se verificǎ 
periodic, conform prevederilor din documentele normative, starea de corodare a 
electrozilor, prin dezgroparea unor pǎrţi a acestora. În cazul în care se constatǎ reducerea 
grosimii, respectiv a diametrului, cu mai mult decât o treime din valoarea iniţialǎ, se 
înlocuiesc electrozii prizelor de pǎmânt. 

1.3. Măsuri PSI privind exploatarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune 
 Nu se vor inlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare, utilizându-
se întotdeauna disjunctoare de aceaşi valoare şi caracteristici cu cele prevǎzute în proiect. 
 Se interzice 

- suspendarea aparatelor de iluminat direct de conductoarele de alimentare; 
- încǎrcarea peste sarcina indicatǎ a întrerupǎtoarelor, comutatoarelor şi a prizelor; 
- utilizarea lǎmpilor mobile de control alimentate la o tensiune mai mare de 24 V; 

 Se interzice exploatarea motorului la o sarcină mai mare decât pentru care a fost 
construit. 
 Racordarea de noi receptoare electrice la reţele existente se va faca pe baza unei 
documentaţii de specialitate, interzicându-se supraîncarcarea circuitelor. 

Pentru stingerea incendiilor la instalaţii electrice se procedează la scoaterea 
instalaţiei de sub tensiune după care se refulează agentul stingător. Se poate folosi apă 
sub formă de jet pulverizat sau spumă. La instalaţiile sub tensiune se poate folosi bioxid de 
carbon sau mase pulverulente. 

Se vor respecta „Normele de prevenire şi stingere a incendiilor” în vigoare. 
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5. STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE 
RESPECTATE LA MATERIALE, UTILAJE, CONFECŢII, EXECUŢIE, MONTAJ, 
PROBE, TESTE, VERIFICĂRI 

- Legea 177 privind calitatea in construcţii, publicata in M.O. 12/24 ian. 1995.Consolidata 
2015. 
- Legea 453/2001 privind autorizarea executării construcţiilor; 
- Hotărârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă Nr. 319/2006; 
- Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru şantierele temporare sau mobile; 
-Regulament PE 932 de furnizare şi utilizare a energiei electrice; 
- I7-2011. Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente 
clădirilor; 
- Normativ NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri 
electrice; 
- Normativ PE116 privind măsurătorile şi verificările la echipamentele şi instalaţiile electrice; 
- Normativ NP 057/2002 „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe 
- Normativ NP 061-2002 pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial 
din clădiri; 
- Normativ P118 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor; 
- Normativ I 18 – 1, 2/2002 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare 
de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie; 
- SR CEI 60050(826)+A1:1995 Vocabular electrotehnic international. Capitolul 826: 
Instalaţii electrice în construcţii; 
- SR HD 60364-1:2009 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 1: Principii 
fundamentale, determinarea caracteristicilor generale, definiţii; 
- SR CEI 60364-4-44:2005 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru 
asigurarea securităţii. Protecţie împotriva perturbaţiilor de tensiune şi perturbaţiilor 
electromagnetice; 
- SR CEI 60364-5-53: 2005 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-53: Alegerea şi 
instalarea echipamentelor electrice. Secţionare, întrerupere şi comandă; 
- SR CEI 60364-5-55:2005/A1:2005 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-55: Alegerea 
şi instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente; 
- SR CEI 60621-1:1995 Instalaţii electrice pentru şantiere în aer liber supuse la condiţii 
severe (inclusiv exploatări miniere la suprafaţa şi cariere). Partea 1: Domeniu de aplicare şi 
definiţii; 
- SR CEI 60621-2:1997 Instalaţii electrice pentru şantiere supuse la condiţii de exploatare 
severe (inclusiv exploatări miniere la suprafaţa şi cariere). Partea 2: Prescripţii generale de 
protecţie; 
- SR CEI 61200-413:2005 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 413: protecţia împotriva 
atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării; 
- SR CEI 61200-52:2005 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 52: Alegerea şi instalarea 
echipamentelor electrice. Sisteme de pozare; 
- SR CEI 61200-53:2005 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 53: Alegerea şi instalarea 
echipamentelor electrice. Aparataj; 
- SR CEI 61200-704:2005 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 704: Instalaţii pentru 
şantier; 
- SR CEI/TR 62066:2005 Supratensiuni şi protecţia împotriva supratensiunilor în reţelele de 
joasă tensiune alternativă. Informaţii generale de bază; 
- SR EN 50110-1:2005 Exploatarea instalaţiilor electrice; 
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- SR EN 61140:2002 Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi 
echipamente electrice; 
- SR HD 193 S2:2002 Domenii de tensiuni pentru instalaţiile electrice în construcţii; 
- SR HD 308 S2:2002 Identificarea conductoarelor, cablurilor şi cordoanelor flexibile; 
- SR HD 384.1 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 1: Domeniu de aplicare, 
obiect şi principii fundamentale; 
- SR HD 384.3 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 3: Determinarea 
caracteristicilor generale; 
- SR HD 60364-4-41:2007 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de 
protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice; 
- SR HD 384.4.42 S1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie 
pentru asigurarea securităţii. Capitolul 42: Protecţia impotriva efectelor termice; 
- SR HD 384.4.42 S1:2004/A1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de 
protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 42: Protecţia împotriva efectelor termice; 
-SR HD 384.4.42 S1:2004/A2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de 
protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 42: Protecţia împotriva efectelor termice; 
- SR HD 384.4.43 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru 
asigurarea securităţii. Capitolul 43: Protecţie împotriva supracurenţilor; 
- SR HD 384.4.442 S1:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru 
asigurarea securităţii. Capitolul 44: Protecţia împotriva supratensiunilor. Sectiunea 442: 
Protecţia instalaţiilor de joasă tensiune împotriva defectelor de punere la pământ în 
instalaţiile de înaltă tensiune. Partea 6-61: Verificări. Verificări la punerea în funcţiune; 
- STAS 2612-87 Protecţia împotriva socurilor electrice. Limite admise; 
- STAS 4102-85 Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie; 
- STAS 6865 Conducte cu izolaţii din PVC pentru instalaţii fixe. 

 
 
     Întocmit, 
ing. Sorin Borsa  

 Autorizaţie ANRE gr. II nr. 34118 

 
 

 


