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2. MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE 
(230/400V)  

2.1 Obiectul proiectului 

Prezenta documentatie solutioneaza în faza de proiect tehnic (PTh.)  instalatia 
electrica interioara de joasa tensiune (iluminat de securitate) pentru obiectivul HALA 
DEPOZITARE SI PRODUCTIE, amplasat la adresa Jud………………….. 

2.2 Baza de proiectare 

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu tema de proiectare, planurile de 
arhitectura si cu prevederile din normativele in vigoare, tinand cont de specificatiile 
celorlalte tipuri de instalatii (evacuare fum, etc). 

Pentru alte instalatii de curenti slabi ( avertizare detectie incendiu, efractie, etc) 
beneficiarul va colabora cu alte firme autorizate pentru proiectarea si executia acestui gen 
de lucrari. 

2.3 Exigente de calitate impuse si normative de referinta 

Proiectarea instalatiilor electrice este conceputa a raspunde sistemului calitatii in 
constructii , avand in vedere  printre altele reglementarile tehnice in constructii, calitatea 
produselor folosite la realizarea constructiilor, agrementele tehnice pentru produsele 
folosite, verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectului de catre 
specialisti autorizati. 

La adoptarea solutiilor tehnice au fost respectate cerintele esentiale : 
“a”  - REZISTENŢĂ MECANICA ŞI STABILITATE 
“b” – SECURITATE LA INCENDIU 
“c” – IGIENA, SĂNĂTATE SI MEDIUL INCONJURATOR 
“d” – SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE 
“e”- PROTECTIA LA ZGOMOT  
“f” - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA 

REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE 
Aceasta exigenta se apreciaza prin : 
- rezistenta mecanica a elementelor instalatiei electrice la eforturile exercitate in timpul 
utilizarii 
- numarul minim de manevre mecanice asupra aparatelor electrice si asupra 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 

 - Schema electrica monofilara tablou electric iluminat de 
siguranta

1

 - Plan parter instalatie de iluminat de securitate 2

 - Plan etaj 1 instalatie de iluminat de securitate 3
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- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa 
intre in rezonanta 

SECURITATE LA INCENDIU  
Aceasta exigenta se apreciaza prin : 
- adaptarea  instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie 
- incadrarea instalatiei electrice in categoriile privind pericolul de incendiu , respectiv  

pericolul  de explozie 
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 IP55, cabluri electrice 
cu rezistenta sporita la propagarea flacarii ). 
IGIENA, SĂNĂTATE SI MEDIUL INCONJURATOR 
Aceasta exigenta se apreciaza prin : 
- evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau  
insalubre 
- limitarea producerii de descarcari electrice care favorizeaza aparitia si propagarea 

incendiului si afectarea sanatatii oamenilor sau a mediului. 
SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE 
Aceasta exigenta se apreciaza prin : 
- protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau indirecta 
- securitatea instalatiei electrice la functionare in regim anormal (protectie la suprasarcina, 

scurtcircuit, scadere de tensiune ) 
- limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice 
- limitarea riscului de ranire prin contact cu partile in miscare ale utilajelor si 
echipamentelor 

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa  ia  
in  considerare: legarea la pamant, legarea la nulul de protectie, tensiunea redusa, 
separarea de protectie, izolarea suplimentara de protectie. 

Ca masuri suplimentare de protectie se pot adopta urmatoarele masuri : izolarea 
amplasamentului , egalizarea sau dirijarea distributiei potentialelor, protectia prin 
deconectarea automata la aparitia unei tensiuni de atingere periculoasa, protectia prin 
deconectarea automata la aparitia unor curenti de defect periculosi. 
PROTECTIA LA ZGOMOTULUI 
Aceasta exigenta se apreciaza 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 

ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLAREA TERMICA 
Aceasta exigenta se apreciaza prin : 
- asigurarea unor consumuri optime de energie electrica 
- asigurarea unor pierderi minime admise de tensiune 
- incadrarea consumului de energie activa si reactiva in limitele admise 
- adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energiei inglobate 

S-au luat masuri pentru : 
- protectia utilizatorilor impotriva atingerilor directe prin izolarea partilor active ale 

echipamentelor aflate sub tensiune, prevederea de bariere pentru impiedicarea accesului 



persoanelor neautorizate la instalatii aflate sub tensiune – asigurarea cu incuietori a 
tablourilor electrice. 

- protectia utilizatorilor impotriva atingerilor indirecte prin utilizarea masurilor 
specifice de protectie  (separarea  de protectie, intreruperea alimentarii in caz de defect  
prin utilizarea de disjunctoare cu protectie diferentiala in toate locurile de acces a 
personalului neinstruit, etc.). 
 In scopul respectarii sistemului calitatii in constructii se prevede necesitatea 
executiei lucrarilor numai cu echipamente si materiale care au agremente tehnice pe plan 
national, judicios alese, precum si avizarea proiectului in ceea  ce priveste reglementarile 
tehnice referitoare la cerinte de catre un specialist verificator de proiecte atestat (este de 
datoria beneficiarului sa respecte aceasta prevedere), si prin respectarea la executie a 
normelor si normativelor in vigoare.  

 Proiectul a fost intocmit in conformitate cu tema de proiectare, planurile de 
arhitectura si cu prevederile din STAS si normativele urmatoare: 

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata 
- Norme metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare al 

documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor, 
aprobate cu ordinul MLPAT nr. 1473/69/09.09.1996 

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG nr. 
273/1994 

- I7/2011, normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice 
aferente cladirilor 

- I 18/1-01, normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare 
de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie 

- NTE007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri 
electrice 

- SR 6646-1/1997, normativ republican privind folosirea energiei electrice la 
iluminatul artificial 

- SR 234/20088  Standard pentru bransamente electrice. Prescriptii generale de 
proiectare si executie 

- Ordin MAI 163/2007  pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva 
incendiilor  

- PE 932  Regulament pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice  . Definitii 
- STAS 6646/3 Conditii generale pentru iluminatul in cladiri civile 
- STAS 6865 Conducte cu izolatii din PVC pentru instalatii fixe 
- Normativ NTI-TEL-R-002-2007-00 privind masuratorile si verificarile la 

echipamentele si instalatiile electrice 
- NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat 

artificial din cladiri 
- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 
- P118/1999, normativ de siguranta la foc a constructiilor 
- STAS 12.604/87 Protectia impotriva electocutarii.Prescriptii generale 
- STAS 12.604/5/90 Protectia impotriva electocutarilor prin atingere indirecta.  

 Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa , executantul avand 
obligatia sa cunoasca toate actele normative in vigoare. 

2.4 Faze determinante 

Fazele determinante ale specialitatii instalatii electrice sunt: 
- masurarea rezistentei de izolatie a conductorilor electrici 



- masurarea rezistentei prizei de pamant 
- punerea in functiune a instalatiei in vederea receptiei 

2.5 Descrierea instalatiilor electrice de joasa tensiune 

2.5.1 Generalitati 

Proiectarea din prezenta documentatie se refera la circuitele din aval de tabloul 
electric general al cladirii. 

Din datele puse la dispozitie de beneficiar s-a tras concluzia ca nu apar situatii in 
care echipamentele electrice se amplaseaza pe materiale combustibile. In toate situatiile 
in cazul in care apar astfel de situatii la finisarea cladirii, se va cere acordul proiectantului 
pentru rezolvarea acestor situatii. 

Toate utilajele incluse in proiect au fost specificate de catre beneficiar sau 
producatorii-furnizorii acestora. 

Proiectul cuprinde instalaţiiile electrice de iluminat de securitate, U = 230 V c.a./
400V c.a şi instalatia de protectie. 

Instalatiile se vor realiza numai cu firme si electricieni autorizati de organismele 
competente. 

2.5.2 Categorii de receptoare si timpi de functionare 

Clasificarea amplasamentelor din punct de vedere al claselor de comutare: 

- Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului  - clasa de comutare >0,5s 
≤15s; 

- Iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire   - clasa de comutare  >0,5s 
≤15s; 

- Iluminat de securitate impotriva panicii    - nenormat; 

- Centrale de desfumare si ventilare    - clasa de comutare ≤15s; 

Timpi de functionare: 

- Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului   -  pana la terminarea 
activitatii de risc; 

- Iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire   -  cel putin o ora; 

- Iluminat de securitate impotriva panicii    -  cel putin o ora; 

2.5.3 Alimentarea cu energie electrică a imobilului 

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor fara rol de securitate la incendiu se face 
dintr-o singura sursa si pe o singura cale din sistemul energetic national (SEN). 

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu proiectate 
se va face doua surse si pe o singura cale, prima fiind sistemul energetic national (SEN) si a doua 
se constituie printr-o sursa centralizata de baterii de acumulatoare (UPS) si baterii de 
acumulatoare locale. 

2.5.3.1 Alimentarea normala cu energie din sistemul energetic national SEN 

Alimentarea cu energie electrică a imobilului din SEN se face prin racord trifazat existent 
din reteaua de joasa tensiune a operatorului de distributie din zona.  
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Racordul cladirii se face la nivelul tabloului electric general (TEG) montata la parterul 
cladirii in conformitate cu solutia descrisa in avizul tehnic de racordare obtinut de catre beneficiar 
de la operatorul de distributie.  

Alimentarea cu energie a tabloului electric iluminat de siguranta (TE-SIG) se va face sin 
tabloul electric general al cladirii. In cutia tabloului electric general, pe coloana de alimentare a 
tabloului electric iluminat de siguranta (TE-SIG),  se va monta un disjunctor automat bipolar cu 
protectie la scurtcircuit si suprasarcinIn = 20 A/2P/curba C. 

Alimentarea cu energie a noilor consumatori se va face din intrerupatoarele automate 
montate in tabloul  electric iluminat de siguranta (TE-SIG). 

Din insumarea consumatorilor noi prevazuti prin proiect  si calcularea distributiei energiei 
electrice catre acestia au rezultat urmatoarele date de proiectare pentru intreaga cladire: 

 - Putere instalata suplimentara:      1,80 KW  
- Putere maxim absorbita suplimentara:     1,80 KW  

Puterea instalata si puterea maxim absorbite suplimentara nu necesita redimensionarea 
circuitelor si a intrerupatoarelor tabloului electric general (TEG) si nici a coloanei de alimentare cu 
energie a acestuia, intrucat se incadreaza in rezerva de putere prevazuta a acestuia. 
  
2.5.3.2 Alimentarea de rezerva cu energie electrica din surse proprii 

Sursa de rezerva pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului si iluminatul de 
securitate pentru evacuarea din cladire, se constituie prin sursele locale continute in corpurile de 
iluminat de securitate (luminobloc). 

Sursa de rezerva pentru iluminatul de securitate impotriva panicii la nivelul intregii cladiri se 
constituie printr-un UPS centralizat cu trecere automata de pe sursa de baza pe cea de rezerva. 

Tranzitia de la sursa de baza la sursa de rezerva si invers nu va conduce la modificari in 
starea sistemului de alimentare cu energie. 

Sursa de rezervă pentru centrala de detectie si semnalizare incendiu se constituie printr-un 
grup de  baterii de acumulatoare montat in cutia centralei de detectie si semnalizare incendiu .  

Aceasta sursa trebuie să preia în mod automat alimentarea atunci când sursa de bază nu 
mai asigură alimentarea normală de funcţionare a instalaţiei. Tranziţia de la o sursă la alta nu 
trebuie sa conducă la modificări în starea sistemului. 

2.5.3.3 Contorizarea energiei 

Contorizare energiei active si reactive consumate se face la nivelul blocului de 
masura, protectie si contorizare, in conformitate cu avizul tehnic de racordare emis de 
catre operatorul de distributie din zona cu acordul beneficiarului. 

2.5.4 Iluminat  
  
Iluminat de securitate 

Imobilul este prevazut cu urmatoarele de categorii de iluminat de securitate: 
- Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului; 
- Iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire; 
- Iluminat de securitate impotriva panicii. 
Conform art. 7.23.5.1. , litera a,  din I7/2011 s-a prevazut iluminat de siguranta pentru 

continuarea lucrului in incaperea unde se amplaseaza centralele de desfumare si ventilatie (CDV). 
Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu echipate cu lampa LED si baterii 

locale de acumulatori tip  CISA-02-1x10W cu autonomie de cel putin 1 ora. 



Conform art. 7.23.7.1. , alineatul 2, alineatul 5 si alineatul 6,  din I7/2011 s-a prevazut 
iluminat de securitate pentru evacuare pe toate caile de evacuare a persoanelor la toate nivelurile 
si in grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8 mp. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu 
lampa LED si baterii locale de acumulatori tip  CISA-02-1x10W cu autonomie de cel putin 2 ore. 

Corpurile de iluminat se vor amplasa pe casa scarii si holuri, langa scari, la fiecare 
schimbarile de nivel si directie, la fiecare usa de evacuare din cladire si langa fiecare echipament 
de stingere incendiu (stingatoare) .   

Conform art. 7.23.9.1. , alineatul 2,  din I7/2011 s-a prevazut iluminat de securitate 
impotriva panicii. 

Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat tip  FIPAD-02-1x36W echipate cu lampa LED. 
Corpurile de iluminat se vor amplasa pe tavanul incaperilor, conform planuri. 
Acestea se vor alimenta cu energie prin intermediul unei surse centralizate (UPS) cu 

trecere automata de pe sursa de baza pe cea de rezerva , sursa ce va avea autonomie de minim 1 
ora. 

Punerea in functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va face automat prin 
intermediul UPS-ului, si manual prin intrerupatoare amplasate in locuri accesibile personalului de 
serviciu (de exemplu personal paza). 

Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va face de catre 
personalul insarcinat cu aceasta, prin actionarea manuala a unui intrerupator ce actioneaza un 
separator de sarcina montat in tabloul electric iluminat de siguranta (TE-SIG).  

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din materiale 
clasa B de reactie la foc. 

Circuitele pentru iluminatul de siguranta se realizeaza cu cabluri din cupru tip NHXH FE 
180 E30 protejate cu tuburi de protectie din PVC ce sunt montate ingropat in pereti, sapa si 
aparent pe tavane. 

Protecţia circuitelor se face prin sigurante automate (disjunctoare) cu protectie la 
suprasarcina, scurtcircuit sicurenti diferentiali, montate in cutia tabloului electric iluminat de 
siguranta (TE-SIG). 

2.5.5 Instalatii electrice de protectie 

S-au realizat urmatoarele masuri de protectie: 
- Protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase (socuri electrice) a 

utilizatorilor; 
- Protectia impotriva curentilor de suprasarcina si scurtcircuit ; 
- Protectii suplimentare prin prevederea unor dispositive de protective la curent 
diferential residual (DDR). 

2.5.5.1 Protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase 
Protectia impotriva tensiunilor de atingere periculoase s-a realizat prin legare la 

nulul de protectie  ( schema TN- S), respectiv prin legarea la priza de pamant si prin 
utilizarea dispozitivelor de protectie diferentiala ca masura suplimentara. 

In acest scop s-a realizat o retea de conductori de nul de protectie formata din 
conducta de cupru de la bara de nul de protectie a tabloului electric general (TEG) la bara 
de nul de protectie a tabloului electric iluminat de siguranta (TE-SIG) si de la aceasta la 
carcasele metalice ale corpurilor de iluminat. 

Bara de nul de protectie a tabloului electric general este lagata la priza de pamant a 
cladirii. 
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2.5.5.2 Protectie circuitelor la scurtcircuit si suprasarcini 
Protectie circuitelor la scurtcircuit si suprasarcini se face prin echiparea tabloului 

electric iluminat de siguranta (TE-SIG) cu disjunctoare calibrate corespunzator in functie 
de curentul nominal al receptoarelor si sectiunile conductoarelor circuitelor aferente. 

2.5.5.3. Protectie la curent diferential rezidual (DDR) 
Protectie la curent diferential rezidual se va face prin echiparea tabloului electric 

iluminat de siguranta (TE-SIG) cu disjunctoare cu protectie diferentiala calibrate 
corespunzator in functie de circuitele ce le deservesc.  

Intocmit:  

SC……………………… 
ing……………………… 

3      MASURI DE PROTECTIA MUNCII  

În vederea eliminarii pericolului de electrocutare a persoanelor care utilizeaza şi 
exploateaza instalatiile electrice s-a prevazut ca toate partile metalice ale instalatiei 
electrice care în mod normal nu formeaza o cale de curent, dar pot fi puse accidental sub 
tensiune, se leaga la conductorul de nul de protectie şi suplimentar la instalatia de legare 
la pamânt. 

În timpul executarii lucrarilor de instalatii electrice vor fi respectate cu strictete 
prevederile normativelor republicane de protecttia muncii, normele departamentale MEE, 
Normativul I7-2011, PE-124, C56 precum şi celelalte norme şi normative în vigoare. 

Instalatiile electrice se executa conform reglementarilor in vigoare, cu materiale 
insotite de certificate de calitate si agremente tehnice si numai cu instalatori autorizati de 
catre organismele competente.  
 În conformitate cu Îndrumatorul(aprobat cu ordinul M.L.P.T.L. nr.77/n/1996) privind 
aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor, a executiei lucrarilor şi a constructiilor, aprobat prin HGR nr. 925/1995, Anexa 
1(Cerintele la care se verifica tehnic proiectele de specialitate, functie de categoria de 
importanta a constructiilor), în functie de încadrarea în clasa de importanta III-normala, 
este necesara verificarea proiectului de catre specialist verificator de proiecte atestat la 
cerintele A. 
 Conform prevederilor art. 22, pct. e) din Legea 10/1995 se stabileşte convocarea 
fazelor determinante de control, cu participarea reprezentantului i.c.c, a proiectantului şi a 
beneficiarului la verificarea executarii prizei de pamant inainte de astuparea ei si a 
rezistentei de dispersie. 
 Pentru orice problema aparuta pe timpul executarii lucrarilor va fi chemat proiectantul 
de specialitate pentru solutionarea acesteia. 

În conformitate cu prevederile art. 23, pct.g din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
constructii, proiectul de executie trebuie respectat. Orice modificari ale acestui proiect se 
pot face numai cu avizul scris al proiectantului. 



Intocmit:  

SC……………………………….  
ing………………………………. 

CAP. 4 INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE A 
INSTALATIILOR ELECTRICE 

Beneficiarul are obligatia de a respecta normele in vigoare cu privire la exploatarea 
instalatiilor electrice in conditii de siguranta. In toate punctele de acces se vor lua masuri 
pentru blocarea cailor de acces la partile sub tensiune(blocul de masura si protectie).  

La tabloul electric nu se vor executa lucrari de nici o natura in interiorul lor, decat de 
personal autorizat si care are la zi instructajul de protectia muncii. Exceptie face cazul in 
care este necesara interventia organelor PSI  
 Lucrarile la instalatiile electrice, inclusiv inlocuirea corpurilor de iluminat defecte, se 
vor executa numai cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor sau a partilor de instalatii in 
care urmeaza a se lucra.  
 In zona de lucru se va verifica lipsa tensiunii, delimitarea zonei de lucru prin 
mijloace adecvate, asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica. 
  Folosirea de consumatori cu puteri electrice mai mari decat cele specificate in 
schema monofilara este interzisa.  
 Datorita scaderii permanente in timp a fluxului luminos emis de un corp de iluminat 
si a depunerii de praf(dependente de mediul in care lucreaza) este necesara intretinerea 
periodica a instalatiei de iluminat, care consta in curatarea echipamentelor( anual la cele 
de interior, de doua ori pe an la cele de exterior) si schimbarea celor la care uzura a 
devenit prea mare. 
 La tabloul electric se va amplasa schema electrica monofilara a respectivului 
tablou, iar disjunctoarele vor fi etichetate pentru a se putea identifica destinatia fiecaruia. 
 Se va verifica cel putin o data pe an rezistenta de izolatie a circuitelor de iluminat, 
prize si forta. Aceasta nu trebuie sa fie mai mica de 500Kohm masurata intre 
conductoarele active si intre conductoarele active si protectie. 
 Echipamentul electric fix al iluminatului se va verifica de doua ori pe an. 

 Toate verificarile, reviziile, se executa numai de unitati atestate; rezultatele 
masuratorilor urmand a fi consemnate in procesele verbale care se incheie la terminarea 
lucrarilor.  

 Inlocuirea tuturor aparatelor si corpurilor de iluminat electrice se va face numai in 
lipsa tensiunilor electrice periculoase, lucrarile fiind efectuate numai de instalatori autorizati 
si care au instructajul de protectie a muncii la zi, pentru locul de munca respectiv. 

 Nu se vor face modificari la instalatiile interioare fara avizul proiectantului. 

https://www.isuautorizari.ro
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 De mentionat ca beneficiarului ii revine responsabilitatea in luarea tuturor masurilor 
pentru exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice. 

Intocmit:  

SC…………………………..…  
ing…………………………….. 

CAP. 5  INSTRUCTIUNI DE EXECUTIE 

5.1.Verificari de efectuat 
Instalatiile electrice trebuie sa fie verificate in timpul executiei si inainte de punerea in 

functiune de catre executant conform I7 / 2011, normativelor C56, PE116, NSSMUEE111 
si CEI60364-6-61. 

5.1.1. Verificari pe parcursul executarii lucrarilor. 

In scopul asigurarii calitatii si sigurantei instalatiei electrice , executantului ii revine 
sarcina de  a lua o serie de masuri care sa contribuie la realizarea in bune conditii a 
lucrarilor.  
- trebuie sa se asigure ca materialele folosite corespund cerintelor 
- echipamentele folosite au caracteristicile  indicate in proiect 
- lucrarile se executa cu respectarea normativelor in vigoare 
Pentru realizarea acestor deziderate , in primul rand executantul trebuie sa-si 

insuseasca integral prezentul proiect, citind cu atentie toata documentatia. In al doilea 
rand trebuie sa numeasca personal tehnic insarcinat cu verificarile de calitate. Acesta va 
urmari ca toate echipamentele electrice sa fie insotite de certificate de calitate din partea 
furnizorului, sa corespunda cerintelor din proiect (puterea instalata, grad de protectie, 
dimensiuni…), si va face o verificare vizuala a lor in momentul montarii. Se va urmari: 
- verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a conductoarelor 
- verificarea dupa montaj a continuitatii electrice a instalatiei, inaintea acoperirii 

traseelor 
- verificarea calitatii tuburilor de protectie 
- verificarea aparatelor electrice 



Materialele si echipamentele descoperite cu vicii de fabricatie (sau deteriorari datorate 
stocarii-manipularii cum ar fi tuburi de protectie sparte, cabluri cu izolatia deteriorata, 
echipamente cu sparturi sau crapaturi care nu le mai asigura gradul de protectie…) sau 
fara documentatie din care sa reiasa conformitatea cu standardele in vigoare se vor 
elimina din procesul de executie al instalatiei. In ceea  ce priveste executia propriu-zisa , 
ea va fi supravegheata de conducatorul de specialitate in domeniul instalatiilor electrice, 
care se va asigura ca sunt respectate normativele in vigoare (fie ele mentionate sau nu in 
lista de referinte a proiectului ) referitoare la modul de pozare al conductoarelor, distante 
minime care trebuie respectate la instalarea echipamentelor sau pozarea cablurilor, 
protejarea traseelor si a aparatelor  fata de actiuni climatice, mecanice, chimice, reguli de 
trecere intre incaperi , modul de conectare in doze, prevederea de doze numai in spatiile 
in care este permisa amplasarea lor, etc. O atentie deosebita se va acorda trecerilor prin 
peretii despartitori care fac parte din structura de rezistenta a cladirii. Se interzice cu 
desavarsire a se executa canale sau strapungeri prin aceste elemente fara consultarea si 
acceptul proiectantului partii de rezistenta. 

5.1.2. Verificari la finalul unei faze de lucrari 

Faza de lucrare este o etapa conform graficului de executie intocmit de executant . 
Acest tip de verificare se poate face la terminarea unor portiuni distincte de instalatie (de 
exemplu toata distributia de la nivelul unui tablou principal, un circuit electric cu destinatie 
speciala cum ar fi priza de pamant, etc.) 

La incheierea unei faze de lucrari si efectuarea probelor de buna functionare , 
rezultatele verificarilor efectuate se vor consemna intr-un proces verbal. La aceste  
verificari va participa si personal imputernicit de care beneficiar. 
     Lucrarile ascunse (tuburile de protectie ingropate cu conductele-cablurile introduse prin 
ele, montarea traseelor de pat metalic, pozarea circuitelor pe pat…) se vor verifica vizual 
inainte de a fi ingropate- inchise in elemente de constructie.  
     Se vor masura parametrii (care trebuie urmariti conform normativelor) ale diverselor 
elemente din instalatie , cum ar fi rezistenta de dispersie a prizei de pamant, marcarea 
conductoarelor si respectarea codului de culori (asignarea de culori diferite pentru 
conductorii de faza, de nul, de protectie, in conformitate cu indicatiile normativelor - I.7), 
rezistenta de izolatie a conductoarelor-cablurilor  (aceasta se va determina cu un 
megohmetru cu tensiune de minim 500v).  
      Nu se accepta sa fie mai mica de 0,5Mohmi in nici  una din situatiile conductor-
conductor, conductor-protectie/pamant.  
      In cazul tablourilor de distributie se va urmari pe langa marcarea conductorilor si 
etichetarea in vederea identificarii a elementelor de protectie-comutatie, calibrarea –unde 
este cazul a elementelor de protectie, rigiditatea conexiunilor, fixarea cablurilor in tablou, 
montarea lor conform I7 ( inaltimea de montaj, modalitatea de fixare, soclu -daca se 
monteaza la nivelul solului). Atentie deosebita se va acorda circuitului  de protectie care 
trebuie sa aiba continuitatea asigurata prin elmente de conexiune  specifice (suruburi-
piulite din otel zincat…).  

5.1.3. Verificari la receptia obiectivului 

Pentru receptia obiectivului si efectuarea verificarilor de calitate se va infiinta o comisie 
care va contine obligatoriu o persoana imputernicita din partea beneficiarului. Pana la 
infiintarea ei si punerea sub tensiune in prezenta ei , toate verificarile anterioare se 
executa fara a conecta instalatiile  nou executate la tensiunea de baza. Stabilirea datei la 
care se va face aceasta receptie preliminara este dictata de rezolvarea in prealabil a 
tuturor problemelor semnalate in cadrul verificarilor anterioare. 



Se vor executa verificari prin examinare vizuala si prin incercari. Se va urmari daca au 
fost aplicate masurile pentru protectie impotriva socurilor electrice, alegerea si reglajul 
dispozitivelor de protectie s-a executat corect, conform proiectului, conexiunile 
conductoarelor au fost executate corect, etc. 

Se vor efectua verificari prin incercare : 
- continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor de echipotentialitate 
- rezistenta de izolatie a conductoarelor 
- separarea circuitelor (rezistenta de izolatie) 
- protectia prin intreruperea automata a alimentarii (simulare de functionare a 

dispozitivelor de protectie) 
- In cazul instalatiilor de comanda (automatizare) se vor executa toate comenzile 

pentru a observa indeplinirea tuturor functiilor proiectate. 

Intocmit:  

SC………………………………  
ing…………………………… 

CAP 6  Program pentru controlul executiei si calitatii lucrarilor de instalatii electrice 

INVESTITIA: HALA DEPOZITARE SI PRODUCTIE 
ADRESA: Jud………………. 

In conformitate cu ord. 24-25/24.08.1992 si in temeiul legii 10/95 privind calitatea in constructii si 
instalatii se stabileste de comun acord prezentul program pentru fazele supuse controlului calitatii 
lucrarilor: 

      

Nota: 
Coloana 4 se completeaza la data intocmirii actului din coloana 2. 
Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participare cu minimum 10 zile inaintea 
datei la care urmeaza sa se efectueze verificarea, asigurand si mijlocul de transport. 
La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea 
Constructiei. 
Beneficiarul va solicita executantului pe care il alege sa semneze prezentul program. 

Intocmit:  

SC…………………….…  

ing…………………… 

Beneficiar: S.C……………………

Proiectant: ISU AUTORIZARI ROMANIA

http://Memoriu%20Iluminat%20de%20siguranta-%20panica-%20tablou%20electric
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