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Prezentul proiect contine 25  file si 2 planse desenate 

1. OBIECTUL PROIECTULUI 

Prezentul proiect descrie sistemele tehnice de desfumare pentru beneficiarul S.C. 
ARENA EVENTS SRL la obiectivul HALA DEPOZITARE SI PRODUCTIE situat la adresa 
Jud. Ilfov, Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 1, si este intocmit de către SC GREEN DESIGN 
INVEST SRL, Str. Ceahlau, nr. 20, Bl. 103, Sc. B, Et. 8, Ap 53, Sector 6, Bucuresti, Telefon: 
0726 346 646; Certif. Atestare Proiectare IGSU- CNSIPC Nr 3261/ 14.03.2013. 

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ing. DOGARU DRAGOS, Certificat de absolvire 
pentru ocupatia PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE, Nr. 109034 din 26.02.2011. 

2. BAZA DE PROIECTARE 

Acest proiect este intocmit avand la baza planurile arhitecturale si planul de sectiune a 
cladirii, conform scenariului de securitate la incendiu si conform normativelor si standardelor 
in vigoare. 

Se au in vedere urmatoarele prescriptii tehnice: 
- Legea 307/2006 – Privind apărarea împotriva incendiului; 
- P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor 
- Standardul SR CEN/TR 12101-5:2007 Sisteme de control a fumului şi gazelor fierbinţi 

partea 5: ghid de recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de 
ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi 

- Manual privind exemplificări, detalieri şl soluţii de aplicare a prevederilor normativului 
p118-99 "Siguranţa la foc a construcţiilor" indicativ: MP 008-2000 

- SR-EN 54-X  Sisteme de detectie si alarmare la incendiu 

14 
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14 
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- P118/3 – 2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor -Partea a III-a  
Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu. 

- Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 
clădirilor, indicativ I 7—2011; 

- SR EN 54-x Sisteme de detecţie şi alarmare incendii. Norme tehnice; 
- HG 273 din 14.06.1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
- Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii 
Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executantul avand 
obligatia sa cunoasca toate actele normative in vigoare. 

Proiectul se supune obligatoriu verificării de către verificator tehnic de calitate a proiectelor, 
atestat –MDRT ( fost MLPAT) = I e : cerinte esentiale de calitate + TOATE : A,B,C,D,E,F 
(conform Legii 10/1995+123/2007), inclusiv „Securitate la INCENDIU”  . 

3. DESCRIEREA OBIECTIVULUI 

3.1 Datele de identificare 

Denumirea obiectivului de investiții: HALA DEPOZITARE SI PRODUCTIE 
Amplasament:      Jud. Ilfov, Otopeni,  
Proiectant:  S.C. …………….SRL 
Beneficiar:   S.C. ……………SRL 

Profil de activitate:  
Depozitare și prelucrare de materiale și echipamente de sunet, lumini și scenă pentru 

evenimente și  
Producție de materiale publicitare tip tipografie 

Program de lucru : un schimb  

3.2. Destinaţia  

Cladirea se incadreaza in categoria celor cu functiuni mixte de tip obisnuit.  

La analizarea masurilor de protectie la foc s-au avut in vedere cerintele din norme specifice 
fiecarui tip de functiune, fiind respectate prevederile art. 8.1.1 -  8.1.9. din P118/99  

Funcțiuni principale – depozitare și producție 

Funcțiuni secundare – administrative 

Funcțiuni conexe – depozitare, vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice 

3.3 Categoria şi clasa de importanţă 

Categoria de importanță “C”  - importanță normală 
Clasa de importanţă III - importanță normal 

3.4 Particularităţi specifice construcţiei/amenajării 
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a) tipul clădirii: 

Construcţie existentă, civilă, cu funcțiuni mixte, publică, închisă, supraterană (fără săli aglomerate) 

b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei; 

Regim de înălţime Parter + Etaj parțial 
Volum total = 17000 mc 

c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente 
construcţiei; 

1. hală 
regim de înălțime P+1Ep 
Suprafata construita = 1830 mp 
Suprafata desfasurata = 2490 mp 

Principalele destinaţii ale încăperilor:  

PARTER

1 tipografie 316,18

2 tipografie 135,83

3 atelier 660,33

4 depozit 284,82

5 birou 7,21

6 birou 13,04

7 depozit 10,31

8 depozit 13,70

9 receptie 58,24

10 hol 7,14

11 debara 4,50

12 vestibul 2,82

13 grup sanitar 4,54

14 birou 33,25

15 grup sanitar 17,97

16 grup sanitar 15,44

17 birou 53,41

18 paza 5,89

19 scara 8,73

20 scara 4,40

total 1657,75
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ETAJ

1 birou 39,98

2 chicineta 11,5

3 vestiar 9,6

4 hol 19,47

5 grup sanitar 18,64

6 spațiu tehnic 5,03

7 hol 17,05

8 vestiar 22,53

9 birou 103,65

10 anexă 8,97

11 anexă 9,45

12 hol 10,90

13 birou 14,11

14 anexă 5,27

15 culoar 20,58

16 birou 57,10

17 birou 31,35

18 sala 77,05

19 hol 17,48

20 birou 6,82

21 birou 16,86

22 birou 14,28

23 scara 4,83

24 scara 1,95

total 544,45
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d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora; 

un compartiment de incendiu Sc=1830 mp 

Se respectă prevederile tab. 3.2.4., 3.2.5. și 2.2.2.  pentru gradul II de rezistență la foc.  

4. MEMORIU TEHNIC PROIECT 
 

4.4.1.Generalitati 

Pentru depozitele cu suprafața >36 mp (s-au luat în calcul încăperile 3. atelier S=660,33 mp și 4. depozit 
S=284,82 mp) există sisteme mecanice de desfumare având aria de minim 1% din suprafața pardoselii acestora. 
Desfumarea se va face prin tiraj natural organizat, prin introduceri de aer prin ușile de pe fațade şi evacuări de 
fum care comunică cu exteriorul direct. 

Evacuarea fumului se va realiza prin goluri în faţade (închise cu dispozitive care se deschid automat în 
caz de incendiu) ori prin dispozitive (trape) cu deschidere automată dispuse în treimea superioară a pereţilor 
exteriori ai încăperilor. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse în pereţii exteriori, asigură desfumarea pe 
16,3 m adâncime, respectiv 11,45 m adâncime. 
Evacuarea fumului se va face printr-o suprafață utilă de 6,65 mp în încăperea 3. atelier, respectiv 3 mp în 
încăperea 4. depozit. 

Scopul pentru care este proiectat Sistemul de evacuare a fumului și gazelor fierbinți – SHEVS 
reprezintă o combinație între:  mijloc de protejare a bunurilor (echipament de protecție și dotări pentru 
reducerea pagubelor cauzate de procesele de descompunere termică, gazele fierbinți și radiația 
termică), mijloc de control a temperaturii gazelor firbinți din fum care afectează structura clădirii sau 
suprafețele vitrate și mijloc de facilitare a operațiunilor de stingere prin crearea unui strat liber de fum. 

In conformitate cu Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P118-99 condiţiile 
specifice de desfumare pentru spatii de depozitare închise, desfumarea se poate realiza si prin tiraj 
natural organizat. 

Desfumarea prin tiraj natural organizat a spatiilor atelier si de depozitare, se realizează prin 
deschiderea automată şi manuală a trapelor de evacuare a fumului şi a gurilor (deschiderilor) de 
introducere a aerului proaspat, respectiv usile sectionale de acces in atelier si depozit. 

Pentru evacuare fumului (desfumare) şi a gazelor fierbinţi din spatiile de productie si 
depozitare, se prevăd dispozitive de evacuare a fumului, reprezentând minimum 1% din aria 
construita a spatiului de depozitare. 

In conformitate cu standardul SR CEN/TR 12101-5:2007 „Sisteme de control a fumului şi 
gazelor fierbinţi partea 5: ghid de recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de 
ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi” sistemul de ventilare pentru evacuarea fumului 
şi gazelor fierbinţi (SHEVS) poate numai să protejeze bunurile permiţând ca intervenţia activă prin 
serviciile de pompieri să fie mai rapidă şi mai eficientă, menţinând căile de acces şi evacuare libere 
de fum şi căldură radiantă. 
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Pentru evacuarea fumului din spatiile de productie si depozitare s-a ales un un sistem de 
evacuare naturală cu un sistem de alimentare naturală cu aer de admisie. 

Este important ca aerul de admisie să fie totdeauna sub stratul de fum când el intră în contact 
cu fumul şi ca aceeaşi deschidere să nu fie utilizată simultan ca ieşire şi ca intrare. 

In acest context evacuarea aerului se face prin fereastrele de desfumare aflate in treimea 
superioara pe fațadele cladirii, iar admisia se face prin ușile sectionale de acces in atelier si depozit 
situate la Parter. 

Sistemul  de  desfumare  va  asigura următoarele funcţiuni şi facilităţi: 

- Comanda automata de deschidere a ferestrelor de desfumare in cazul detectiei de fum 
- Comanda manuala a deschiderii ferestrelor in cazul in care o persoana  sesizează existenta 

fumului in zona. 

Pentru a calcula dimensiunea trapelor de fum luam in considerare aria spatiului de depozitare atelier 

S=660,33 mp respectiv depozit S=284,82 mp. Inmultita cu 1% rezulta o suprafata utila de desfumare 

necesara de minim 1,1 mp. Avand in vedere cerintele normativului se vor alege fereastre cu suprafata 

de evacuare utila totala insumata de cel putin 6,65 mp în încăperea atelier, respectiv 3 mp în încăperea 

depozit. 

Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor CONSTRUCŢII, ARHITECTURĂ şi 
DESFUMARE, prevede la capitolul Desfumarea spatiilor de depozitare închise următoarele: 

Art 692. Suprafaţa liberă calculată a ferestrei de evacuare a fumului prin faţadă este suprafaţa 
liberă obţinută prin deschiderea ferestrei. Suprafaţa verticală cuprinsă între partea superioară a 
dispozitivului în poziţie deschisă şi tavan, trebuie să fie cel puţin egală cu suprafaţa care prin 
deschiderea dispozitivului se creează între conturul ramei fixe şi conturul ferestrei deschise (în caz 
contrar, partea superioară ar fi prea aproape de tavan pentru a putea conta pe toată suprafaţa 
deschiderii). Triunghiurile laterale vor fi luate în considerare numai în măsura în care nu sunt obturate 
de un obstacol lateral la mai puţin de ½ din înălţimea ferestrei şi numai dacă distanţa între două 
ferestre consecutive este mai mare decât ½ din înălţimea ferestrei.  

In proiectul prezent ferestrele de desfumare se deschid spre interior. 

Desenul de mai jos reprezintă o fereastra de desfumare situata la etajul 1 in spatiul atelier. 
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 Suprafața utila de desfumare Su = 1,36 mp 

Suprafața geometrica a ferestrei este egala cu 1,6m x 1,6m = 2,56 mp  
Suprafața de desfumare este alcătuită din suprafața de sus a ferestrei deschise 0,8m x 1,6m = 1,28 
mp, si cele 2 suprafețe laterale egale fiecare cu 0,72 mp. 
Rezulta ca suprafața liberă este 2,72 mp. 
Ținând cont de faptul ca unghiul de deschidere este mai mic de 60 grade, suprafața utila de desfumare 
se considera 0,5 din suprafața libera; 2,52 x 0,5 = 1,36 mp. 

Se vor instala 5 buc trape la ferestrele de desfumare pe fatada cladirii la Etajul 1 aferente spatiului 
atelier, cu o distanta intre ele mai mare de 3 metri, care asigura impreuna o suprafata utila de 
desfumare de 6,8 mp, mai mare decat cea necesara de 6,65 mp, deci corespunde cerințelor legale. 

Similar, pentru fereastrele de desfumare situate la etajul 1 in spatiul depozit: 

Suprafața utila de desfumare Su = 1,486 mp 

  
Suprafața utila de desfumare Su = 1,536 mp 

Se vor instala 2 buc trape la ferestrele de desfumare pe fatada cladirii la Etajul 1 aferente spatiului 
depozit, cu o distanta intre ele mai mare de 3 metri, care asigura impreuna o suprafata utila de 
desfumare de 3,022 mp, mai mare decat cea necesara de 3 mp, deci corespunde cerințelor legale. 

1,6	m

1,6	m

1,6	m

0,8	m

1,4	m

2,125	m

1,4	m

0,8	m

1,4	m

2,5	m

1,4	m

0,8	m
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4.4.2.Amplasarea componentelor 
Sistemul are in compunere cinci motoare SUPERMASTER 800 MM care comanda deschiderea 

ferestrelor de desfumare de la etajul 1 aferente spatiului atelier si 2 motoare SUPERMASTER 800 MM 
care comanda deschiderea ferestrelor de desfumare de la etajul 1 aferente spatiului depozit, o 
Centrala desfumare si ventilare 20 A tip K/18839 poziționata la parter in spatiul atelier, o Centrala 
desfumare si ventilare 8,4 A tip K/18433 poziționata la parter in spatiul depozit,  7 buc. Detector fum + 
temperatura,  cu 2 fire; certificat EN54 cu soclu si releu de tip NB-326SH - 2 amplasate pe tavan la 
etajul 1 cate un detector in dreptul fiecarei ferestre de desfumare, 2 declanșatoare manuale pentru 
deschiderea ferestrelor in caz de urgenta de tip 989, amplasate la parter in spatiul atelier (unul la 
centrala si unul la iesirea sectionala),  2 declanșatoare manuale pentru deschiderea ferestrelor in caz 
de urgenta de tip 989, amplasate la parter in spatiul depozit (unul la centrala si unul la iesirea 
sectionala), 2 butoane de ventilatie de tip 6-24372-00-0-0 amplasate la parter in spatiul atelier (unul la 
centrala si unul la iesirea sectionala) care permit inchiderea/deschiderea manuala a ferestrelor de 
desfumare din spatiul atelier, 2 butoane de ventilatie de tip 6-24372-00-0-0 amplasate la parter in 
spatiul depozit (unul la centrala si unul la iesirea sectionala) care permit inchiderea/deschiderea 
manuala a ferestrelor de desfumare din spatiul depozit,  2 buc. Sirene de avertizare cu flash de tip 
NB-530-SL, amplasate una in spatiul atelier si una in spatiul depozit. 

In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Construcţii, 
Arhitectură şi Desfumare, Secţiunea II DESFUMAREA NATURALĂ,  Art.703 Tubulatura, cămăşile şi 
ghenele trebuie să fie executate din produse A1 sau A2-s2d0 cu rezistenţa la foc EI 15.  

4.4.3.ARHITECTURA SISTEMULUI de DESFUMARE 

4.2. SPECIFICAŢII TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR 

4.2.1.Centrala de desfumare 20A 

Nr. 
Crt.

Componenta sistem Cod Producator UM Cantitate

1 Subsistem Desfumare     

1 Centrala desfumare si ventilare 8,4 A  K/18433 G-U BKS set. 1

2 Centrala desfumare si ventilare 20 A K/18839 G-U BKS set. 1

3
Detector fum + temperatura,  cu 2 fire; 

cer2ficat EN54 cu soclu si releu
NB-326SH - 2 WIZMART set. 7

4 Buton de urgenta si reset 989 G-U BKS buc. 4

5 Buton de ventilatie 6-24372-00-0-0 G-U BKS buc. 4

6 Sirena cu flash de interior NB-530-SL WIZMART buc. 2

7
Motor desfumare cursa lant 800 mm EN 

12101-2
SUPERMASTER 

800 MM
 Ultraflex Control 

System buc. 7
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Centrala de desfumare 20A – putere 20 A – pentru  comanda și declanșarea sistemelor de acționare pentru evacuarea 
fumului, precum și regimul de ventilare zilnică în proiecte de construcții mai mici sau în casa scărilor. Se potriveste perfect 
cu motoarele de desfumare comercializate de firma noastra sau cu alte produse. Ideala pentru proiecte mici, cum ar fi 
sisteme de defumare casa scarii. 
• Caracteristici : In cazul unei pene de curent, o disponibilitate de funcționare de peste 72 de ore datorită acumu-

latorilor integrați. TÜV și testat conform EN 12101-9 / 10. 

• Certificata conform Norme EN 12101-9/10 

• Curent de ieșire [A] :20 A Centrala de desfumare 20 

• Tensiunea de lucru nominala : 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz 

• Număr maxim de grupe de evacuare a fumului și căldurii : 1 

• Număr maxim de grupe de ventilare – 2 

• Număr max. de butoane RWA HSE -10 

• Număr max. de detectoare de fum căldură – 10 

• Conectarea detectoarelor de vânt si  ploaie fără modul suplimentar, cu evaluare și măsurare a vântului integrat 

• acţionarea de motoare electrice cu c.c. de 24 V pentru evacuarea fumului şi disiparea căldurii î caz de incendiu 

şi pentru aerisire naturală controlată , prelucrarea de semnale de declanşare ale detectoarelor manuale sau 

automate de incendiu şi ale sistemelor pentru semnalarea incendiilor 

• Grad de protectie IP54, 

• Condiţii ambientale (funcţionare) Temperaturi ambiante -5°C – +40°C (conform cu EN 12101, clasa 1) , 

Umiditate maximă relativă aer 75% (media perioadei de utilizare) 90% (max. 96 ore) 

• configurarea aparatului de comandă cu ajutorul unui program informatic 

• integrare eventuală într-o linie externă cu ajutorul unui modul suplimentar 

• Carcasă aplicată tablă vopsită din oţel (RAL 7035) 

• Dimensiuni :400 mm x 300 mm x 150 mm 

• 1 grup SFDC şi 1 grup ventilaţie 
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• Dotări suplimentare 

Placă electronică REL 65 pentru semnalizare alerte şi defecţiuni de ex. la aparatură -management clădire sau 

sistem semnalare incendii Placă electronică PSB alimentare electrică aparate externe, Modul intermediar 

montat în centrală semnalare incendii, Cablu USB pentru configurare funcţii tipice şi de întreţinere 

4.2.2.Centrala de desfumare 8,4 A 

  

Centrala de desfumare 8,4  – putere 8,4 A – pentru  comanda și declanșarea sistemelor de acționare pentru evacuarea 
fumului, precum și regimul de ventilare zilnică în proiecte de construcții mai mici sau în casa scărilor. Se potriveste perfect 
cu motoarele de desfumare comercializate de firma noastra sau cu alte produse. Ideala pentru proiecte mici, cum ar fi 
sisteme de defumare casa scarii. 
• Caracteristici : In cazul unei pene de curent, o disponibilitate de funcționare de peste 72 de ore datorită acumu-

latorilor integrați. TÜV și testat conform EN 12101-9 / 10. 

• Curent de ieșire [A] :8,4 A Centrala de desfumare 8,4 

• Tensiunea de lucru nominala : 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz 

• Număr maxim de grupe de evacuare a fumului și căldurii : 1 

• Număr maxim de grupe de ventilare – 1 

• Număr max. de butoane RWA HSE -10 

• Număr max. de detectoare de fum căldură – 10 

• Conectarea detectoarelor de vânt si  ploaie fără modul suplimentar, cu evaluare și măsurare a vântului integrate 

• acţionarea de motoare electrice cu c.c. de 24 V pentru evacuarea fumului şi disiparea căldurii î caz de incendiu 

şi pentru aerisire naturală controlată , prelucrarea de semnale de declanşare ale detectoarelor manuale sau 

automate de incendiu şi ale sistemelor pentru semnalarea incendiilor 

• Condiţii ambientale (funcţionare) Temperaturi ambiante -5°C – +40°C (conform cu EN 12101, clasa 1) , 

Umiditate maximă relativă aer 75% (media perioadei de utilizare) 90% (max. 96 ore) 

• configurarea aparatului de comandă cu ajutorul unui program informatic 

• integrare eventuală într-o linie externă cu ajutorul unui modul suplimentar 
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• Carcasă aplicată tablă vopsită din oţel (RAL 7035) 

• 1 grup SFDC şi 1 grup ventilaţie 

• Dotări suplimentare 

Placă electronică REL 65 pentru semnalizare alerte şi defecţiuni de ex. la aparatură -management clădire sau 

sistem semnalare incendii Placă electronică PSB alimentare electrică aparate externe, Modul intermediar 

montat în centrală semnalare incendii, Cablu USB pentru configurare funcţii tipice şi de întreţinere 

4.2.3.Detector de fum si temperatura cu 2 fire wizMart NB-326S - 2, LED dual, vizibilitate 360 grade, 
functie AutoReset 

• Descrierea produsului 

WizMart NB-326SH - 2 este un senzor de fum si temperatura cu 2 fire. Dispune de algoritimi avansati de detectie si 

discriminare, LED dual (vizibilitate 360°) si placa de cablaj SMD. De asemenea, dioda Shottky si standard, functie 

AutoReset pentru sisteme de securitate (optional pentru modelele pe 4 fire). NB-326S - 2 se declanseaza incepand 

de la +57°C. 

• Specificatii 

• Numar fire: 2 
• LED dual, vizibiliate 360° 
• Placa cablaj tehnologie SMD 
• Functie AutoReset 
• Dioda Shottky si standard 
• Alimentare: 12 - 35V 
• Curent in mod standby: 70µA max 
• Curent alarma: 70mA max 
• Temperatura de declansare: +57°C 
• Certificat EN54 
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4.2.4.Buton de urgenta si reset 

 

Buton urgenta si reset – buton de incendiu, butoane de incendiu, pentru actionare de urgenta – se actioneaza alarma si 
centrala de desfumare care actioneaza actuatoarele 
• Buton iesire de urgenta 

• Resetabil manual 

• Buton iesire de urgenta 

• Compatibil cu centralele noastre de desfumare 

• Actionare manuala centrala si motoare evacuare in caz de incendiu 

• Alimentare 24 v 

• Led status 

• Clasa protectie IP42 

• Temperatura de operare -10° + 50° 

• Include cheie 

• Dimensiune 125 x125x36 

• Carcasa platic culoare rosu 

• buton iesire urgenta, buton urgenta, pret buton resetare centrala desfumare, pret buton urgenta si reset, pret 

sisteme desfumare, sisteme evacuare fum si gaze fierbinti, Ideal pentru centralele de desfumare 

4.2.5.Comutator actionare ferestre la aerisire  - buton de ventilatie 

 
Comutator actionare ferestre la aerisire 
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Comanda manuala de aerisire pentru ferestre desfumare se face pentru fiecare placa de comanda dintr-un buton 
6-24372-00-0-0 

4.2.6.Sirena cu lampa stroboscopica C-Tec NB-530-SL, 100 dB, 24 V DC 

 
• Descrierea produsului 

C-Tec NB-530-SL este o sirena cu lampa stroboscopica avand o putere acustica de 100 dB si frecventa flash 

la 2 secunde. Tensiunea de alimentare fiind la 24V DC si are o temperatura de functionare cuprinsa intre -10°C si 

pana la +50°C. 

• Specificatii 

• Lampa stroboscopica 
• Putere acustica: >100 dB 
• Frecventa flash: 2 sec 
• Tensiune de alimentare: 24V DC 
• Temperatura de functionare: intre -10°C si +50°C 
• Umiditate: 95% fara condensare sau inghetare 

  

4.2.7.Motor desfumare cursa lant 800 mm EN 12101-2 
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Automatizare pentru ferestre evacuare fum si gaze fierbinti -Automatizare ferestre evacuare fum conforma cu norma 
europeana de protectie la incendiu UNI EN 12101-2  

Motor fereastra desfumare, evacuare fum si gaze fierbinti, certificat cononform norme desfumare EN 12101-2 ; 

Actuatorul este  proiectat şi testat pentru evacuarea fumului şi căldurii în conformitate cu Norma Europeană EN12101-2 ; 

Alimetare : 24 V. 

Console montaj incluse in pret ; 

Operare prin inversarea polaritatii ; 

Forta : 300 N; 

Cursa maxima deschidere fereastra 800 mm . 

Consum curent : 2A ; 

Clasa de protectie ;  IP 20 ; 

sisteme evacuare fum si gaze fierbinti 

Aceste motoare sunt o soluție accesibilă pentru îndeplinirea normelor legale de desfumare în caz de incendiu, conform DIN 
EN 12101-2:2003, mai ales în cazul clădirilor de birouri cu fațade din sticlă. Alături de funcția de desfumare naturală, acest  
motor  îndeplinește cu succes funcția de ventilare naturală, desfumare in caz de incediu, avand CERTICATE RWA. 

4.2.8.JURNAL DE CABLURI SISTEM DE DESFUMARE 

Cod 
cablu

Element 
plecare

Element 
sosire

Tip cablu

Loc amplasare 
element sosire

JEH-
ST-H 

2x2x0,8 
mmp 
E30

NHXH 
3x2,5 
mmp 
E30

D001 TE CDF1  5 Parter atelier

D002 TE CDF2  5 Parter depozit

D003 CDF1 DFT1.1 20  
Tavan etaj 1 
atelier

D004 DFT1.1 DFT1.2 10  
Tavan etaj 1 
atelier
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LEGENDA: 
 CDF = Centrala de desfumare 
 F = Detector optic de fum 
 B = Declansator manual in caz de urgenta 
 BC = Buton de control (inchidere / deschidere) ferestre 
 ACT = Actuator pentru deschidere / inchidere ferestre 
  TE = Tablou electric 

D005 DFT1.2 DFT1.3 10  
Tavan etaj 1 
atelier

D006 DFT1.3 DFT1.4 10  
Tavan etaj 1 
atelier

D007 DFT1.4 DFT1.5 10  
Tavan etaj 1 
atelier

D008 CDF1 BU1.1 7  Atelier parter

D009 CDF1 BV1.1 7  Atelier parter

D010 CDF1 BU1.2 60  Atelier parter

D011 CDF1 BV1.2 60  Atelier parter

D012 CDF1 T1.1 25
Fereastra 1 etaj 
1 atelier

D013 T1.1 T1.2 10
Fereastra 2 etaj 
1 atelier

D014 T1.2 T1.3 10
Fereastra 3 etaj 
1 atelier

D015 T1.3 T1.4 10
Fereastra 4 etaj 
1 atelier

D016 T1.4 T1.5 10
Fereastra 5 etaj 
1 atelier

D017 CDF1 SD1 10 Atelier

D018 CDF2 DFT2.1 15  
Tavan etaj 1 
depozit

D019 DFT2.1 DFT2.2 25  
Tavan etaj 1 
depozit

D020 CDF2 BU2.1 7  Depozit parter

D021 CDF2 BV2.1 7  Depozit parter

D022 CDF2 BU2.2 30  Depozit parter

D023 CDF2 BV2.2 30  Depozit parter

D024 CDF2 T2.1 15
Fereastra 1 etaj 
1 depozit

D025 T2.1 T2.2 25
Fereastra 2 etaj 
1 depozit

D017 CDF2 SD2 10 Depozit

TOTAL (metri) 318 125
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5. Asigurarea garantiei, service-ului si interventiei in caz de defect 

Firma instalatoare îşi rezervă dreptul de a face modificări în proiect, de comun acord cu beneficiarul, în 
vederea îmbunătăţirii performanţelor sistemului.  

Toate echipamentele de desfumare  sunt mentinute in stare perfecta de functionare de catre echipe 
tehnice autorizate. 

In caz de defectiune echipamente, sesizarea defectului si modul de actiune al echipelor de mentenanta 
este urmatorul: 

Operatorul de serviciu anunta echipa tehnica in legatura cu defectiunea echipamentului – se deschide o 
fisa de interventie care este transmisa in acelasi timp la dispeceratul de interventie tehnica al firmei autorizate ce 
asigura mentenanta sistemelor de desfumare cu timp de rezolvare de maxim 24 ore. Dupa remedierea 
defectiunii, echipa tehnica completeaza jurnalul sistemului de incendiu. 

Garantia echipamentelor este de 12 luni. In aceasta perioada se asigura gratuit repararea sau inlocuirea 
oricarui subansmblu care se defecteaza ca urmare a unor vicii de fabricatie sau de proiectare.  
Gratuitatea nu se aplica in cazul in care defectiunea provine ca urmare a nerespectarii instructiunilor de 
exploatare. 

Se va asigura intretinerea instalatiilor realizate si in perioada de postgarantie, pe baza de contract de 
service. 

Reviziile preventive vor fi efectuate la un interval de maxim 6 luni, cu consemnarea verificarilor efectuate 
in jurnalul de service. 

In cazul unor defectiuni minore acestea vor fi remediate pe loc, iar in celelalte cazuri subansamblul defect 
va fi inlocuit si adus la sediul societatii pentru depanare. 

6. Recomandari pentru executant 

Toate elementele de desfumare vor fi montate conform planului, astfel incat sa fie utilizata la maxim 
capacitatea lor functionala.   

Montarea suportilor pe structura se va face cu suruburi autoforante de 3 mm. Reteaua de cabluri se 
realizeaza conform planului, cu cablu de incendiu ecranat, care va fi montat in tubulatura (tub sau copex) sau in 
jgheab ( in functie de particularitatile traseelor ).  

Traseul de cabluri va fi prevazut cu doze de ramificatii acolo unde instalatia o cere, legaturile electrice din 
acestea fiind executate prin lipire.  

Montarea clemelor pentru tubul PVC se va face cu suruburi autoforante de 4 mm. 
Modul de realizare a traseelor de cabluri la fiecare element al sistemului de desfumare respecta 

următoarele reguli generale: 
- protecţie cabluri cu tub PVC flexibil (gofrat), de la tubul PVC rigid la verticala locului de montare a 

elementului; 
- doză de conexiuni cu montare aparentă, cu capac şi un număr de deschideri corespunzător numărului 

de cabluri de trecere, montată la verticala locului de amplasare a elementului vizat; 
- tub PVC de protecţie cabluri montat aparent cu coliere metalice sau din plastic, pe verticală sau 

orizonală, după caz, de la doza de conexiune până la element; 
Centrala de desfumare va fi fixata rigid cu dibluri si holszsuruburi de 4 mm. 
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de desfumareeste realizata prin cablu 3x2,5mmp NHXH 

3x2,5 mmp E30 iar cablurile de semnal vor fi de tip JEH-ST-H 2x2x0,8 mmp E30. La punerea in functiune, 
executantul va face demonstratii practice de utilizare a echipamentelor instalate. 

Modul de utilizare a sistemelor va fi prezentat in instructiunile de utilizare in limba romana care vor fi 
predate la receptia acestora.  

Se va intocmi si preda la obiectiv Jurnalul de evenimente al sistemului. 

7. Inspectii, teste si inregistrari 

În timpul şi după implementarea prezentului proiect, se vor efectua obligatoriu următoarele 
inspecţii: 
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- Verificare vizuală a modului de fixare al echipamentelor  
- Verificare vizuală a modului de fixare al traseelor de cabluri 
- Verificare fir cu fir a cablurilor instalate şi a conexiunilor executate 
- Verificarea inscripţionării echipamentelor, traseelor şi a cablurilor 

La punerea in functiune a sistemelor de desfumare aferente Obiectivului, vor fi efectuate toate 
testele recomandate de catre producatori, precum si urmatoarele teste: 

  
- se verifica functionalitatea fiecarui senzor din sistem prin activare specifica fiecaruia –  fum/

temperatura 
- se verifica functionalitatea fiecarui buton de comanda in parte 
- la intreruperea alimentarii cu energie electrica, sistemele de desfumare raman in stare de 

functionare minim 15 minute. 
  
Toate testele funcţionale şi operaţionale pentru Sistemele de Desfumare la Obiectivul Cladire de birouri 
se vor concretiza în fişe de înregistrări dedicate, vizate de furnizor şi beneficiar. 

8. Program pentru controlul executiei si calitatii lucrarilor de instalatii electrice 

INVESTITIA: Proiect Sistem de Desfumare pentru obiectiv 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: 

Beneficiar   Proiectant   Executant 

Beneficiar: S.C………….. S.R.L.

Proiectant: S.C. ………… S.R.L. 

Executant:  

0 1 2 3 4

Nr. 
Crt

Lucrari ce se controleaza, verifica 
sau se receptioneaza calitativ si 
pentru care trebuie intocmite 
documente.

Documentul 
care se 
incheie:   PVR-
proces verbal 
de receptie  
PV-proces 
verbal

Cine intocmeste 
si semneaza           

B-Beneficiar           
E-Executant           
P-Proiectant

Nr. Si data 
act incheiat

1 Verificare a caracteristicilor si 
calitatii materialelor si 
echipamentelor puse in functiune

PV B-E

2 Verificarea continuitatii 
conductoarelor si a legaturilor la 
echipamente

PV B-E

3 Probe de functionare a aparatelor si 
circuitelor executate

PVLA B-E-P

4 Receptia la terminarea lucrarilor PVR B-E-P
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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. 
Situatiile enumerate sunt standard. Daca apar situatii similare care necesita completarea de 

procese-verbale penru astfel de lucrari, ele se vor trata similar. 

9. Caiet de sarcini instalatii de desfumare 

 

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 
Se vor urmari urmari: 
- verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a conductoarelor 
- verificarea dupa montaj a continuitatii electrice a instalatiei 
- verificarea calitatii tuburilor/canalelor PVC ce se monteaza  
- 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.  

 

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. 

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 cu elemente de constructie. Se vor masura parametrii (care trebuie urmariti conform 
normativelor) diverselor elementelor din instalatie marcarea conductoarelor si respectarea codului de 
culori , rezistenta de izolatie a conductoarelor-cablurilor , rigiditatea conexiunilor, fixarea cablurilor in 
tablou, montarea lor conform normativelor ( inaltimea de montaj, modalitatea de fixare, soclu -daca se 
monteaza la nivelul solului).  
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1. Verificari la finalul unei faze de lucrari
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https://www.isuautorizari.ro


Pentru receptia obiectivului si efectuarea verificarilor de calitate revine beneficiarului sarcina de 
a alcatui o comisie de receptie. Stabilirea datei la care se va face aceasta receptie va fi definita de 
beneficiar si este dictata de rezolvarea in prealabil a tuturor problemelor semnalate in cadrul 
verificarilor anterioare. 

 

Realizarea lucrarilor de instalatii de desfumare se va face conform Normativului P 118/2 - 2013 
Normativului de Securitate la Incendiu a Constructiilor partea a III -a Desfumare. 

Etapele de executie propriu-zise de care se va tine cont sunt urmatoarele: 
- montarea trapelor de desfumare 
- montarea /pozarea tuburilor / canalelor PVC si a cablurilor pe traseele indicate pe plan  
- verificari, masuratori ( cap 6.1 si cap 6.2) 
- montare echipamente  
- conectarea cablurilor in echipamente 

 In cadrul etapelor de executie se va tine cont de urmatoarele aspecte: 

- se interzice cu desavarsire a se executa canale sau strapungeri prin elementele de rezistenta 
ale cladirii fara consultarea si acceptul proiectantului structurii de rezistenta. 

- La stabilirea traseelor se vor evita trecerile prin spaţii sau medii corozive sau zone în care există 
pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora învelişul cablurilor sau ar prezenta 
pericol de incendiu. 

- Revine constructorului / beneficiarului sarcina de a asigura etanseitatea golurilor pentru trecerea 
cablurilor atunci cand acestea traverseaza pereti antifoc astfel incat sa nu fie permisa 
propagarea focului / fumului in compartimente invecinate si fara a scadea gradul de rezistenta 
la foc al peretelui. 

- Carcasele metalice ale echipamentelor vor fi legate la circuitul de impamantare. 

- Detectorii nu se montează in imediata apropiere a gurii de admisie a aerului proaspăt din 
sistemul de ventilare/climatizare. In cazul in care admisia aerului se face printr-un tavan 
perforat, tavanul trebuie sa fie fara orificii pe o raza de 0,6 m in jurul fiecărui detector. 

- Detectorii de fum/căldura/temperatura se vor poziționa la distanta de cel puțin 0.5 m fata de 
perete. Nu trebuie sa existe materiale depozitate pe o raza de 0.5 m in lateral si sub detectori.  

- In cazul tavanelor cu grinzi, traverse sau cu elemente de instalații suspendate care trec pe sub 
tavan la o distanta mai mica de 0,15 m de acesta, distanta minima laterala la care se 
amplasează un detector de incendiu va fi de cel putin 0,5 m. 

- In vederea amplasării detectoarelor pe tavan cu grinzi, prezenta grinzilor este luata in 
considerare in funcție de înălțimea camerei si a grinzii – fig. 3.7 din P118/3. 

- Declanșatoarele manuale se vor instala la o distanta maxima de parcurs de 30 m din orice punct 
al clădirii pana la cel mai apropiat buton . Inaltime de montare a acestora va fi intre  1.2-1.5 m 
de la pardoseala 

- Cablul de semnal pentru incendiu folosit  va fi pe baza de conductor de cupru , si va avea prin 
constituenții mantalei  întârziere sporita la foc . 
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1. Instructiuni pentru executia lucrarilor



- Traseele de cabluri se vor realiza in execuție aparenta, in tuburi ipey cu dimensiune 
corespunzătoare. 

- Conexiunile de cabluri, altele decât cele din carcasele echipamentelor,  se executa intr-o cutie 
de conexiune, accesibila si identificabila. Tipul cutiei nu trebuie scadă rezistenta echipamentului 
la expunerea la foc . Se vor menționa pe planuri dozele de legătura. 

- Alimentarea cu energie electrica se va face direct din tablou. Sistemul va fi prevăzut in mod 
obligatoriu cu alimentare de rezerva.  

- Protecția împotriva tensiunilor accidentale se realizează prin legarea la nul de protecție si prin 
dispozitiv diferențial de protecție. 

- Instalațiile electrice se vor executa numai cu instalatori autorizați si se vor utiliza numai materiale 
si echipamente omologate, respectându-se cu strictețe indicațiile de montaj, exploatare si 
protecție ale furnizorilor. 

- La montaj se vor respecta toate normele de SSM si PSI in vigoare precum si reglementările 
normativului P118/3-2015. 

- Sursa de alimentare cu energie electrica va fi  asigurata corespunzător prevederilor specifice din 
reglementarea tehnica de mai sus, astfel: 

- sursa de baza este rețeaua de joasa tensiune ; 
- sursa de rezerva este data de acumulatori interni  

 

Ofertantul va cunoaste si va respecta prevederile STAS-urilor si a Normativelor referitoare la 
materiale, echipamente, conditii de calitate si de executie, clase de protectie si va raspunde de buna 
desfasurare a lucrarilor incredintate. 
 Toate instalatiile, materialele si echipamentele vor corespunde cerintelor urmatoarelor standarde 
si normative si altor documente editate de Autoritati, Institutii si Organizatii cu referire la aceasta 
specificatie : 

- Colectia de standarde europene din domeniu , adoptate ca standarde romane SR EN 
- Colectia de standarde internationale din domeniu adoptate ca standarde romane SR CEI si 
SRISO 
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii 
- Normele Nationale din Romania privind protectia muncii 
- Standardele Internationale CEI, Europene EN, Britanice BS acceptate in Romania 
Pentru lucrari ascunse se vor incheia procese verbale cu beneficiarul. De asemenea, rezultatele 

verificarilor instalatiilor vor fi consemnate intr-un registru special care va contine toate dispozitiile de 
santier date de persoane imputernicite sa o faca. 

Toate echipamentele si materialele utilizate vor fi corespunzatoare prevederilor din proiect. 
Calitatea lor va fi probata prin certificate emise de furnizori. 

Ofertantul trebuie sa asigure documentatia de specialitate pentru toate echipamentele si 
materialele oferite. 

Contractul va acoperi furnizarea, instalarea, punerea in functiune, testarea echipamentelor si 
materialelor. 
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5. Instructiuni pentru ofertantii fazei de executie 



Ofertantul va livra echipamentele si materialele la locul de destinatie. Daca nu se specifica 
contrariul, livrarea va include toate operatiunile necesare ca : ambalare, expediere, transport si 
asigurare, asamblarea, instalarea, verificarea si testarea, supervizarea tuturor operatiilor. 

Ambalajul va fi astfel ales incat sa se previna distrugerea sau deteriorarea echipamentelor si 
materialelor in timpul transportului. 

10. Instructiuni de exploatare  a instalatiilor electrice 

 

Beneficiarul are obligatia de a respecta anumite norme in ceea ce priveste exploatarea 
instalatiilor electrice in conditii de siguranta.  

In toate punctele de acces ale personalului neautorizat sa lucreze – exploateze instalatii 
electrice se vor lua masuri pentru blocarea cailor de acces la partile sub tensiune . Nu se vor executa 
lucrari de nici o natura in interiorul lor decat de personal autorizat –exceptie face cazul in care este 
necesara interventia organelor PSI si care are la zi instructajul de SSM.  

Lucrarile de revizii si reparatii generale se vor planifica si se vor intocmi proceduri de lucru 
care trebuiesc insusite de personalul competent (incluzand instructajul de protectia muncii pentru 
respectivul punct de lucru ) a le executa.  
Beneficiarul se va asigura ca la locul de munca respectiv sa afiseze instructiuni de operare in conditii 
de exploatare normala a instalatiilor, precum si masurile care se iau in caz ca survine o defectiune. 
Toate verificarile, reviziile, se executa numai de unitati atestate, rezultatele masuratorilor urmand a fi 
consemnate in procesele verbale care se incheie la terminarea lucrarilor.  
      Beneficiarul sau imputernicitii sai sunt responsabili pentru: 

• asigurarea conformitatii initiate si continua a instalatiei sau sistemului cu cerintele in vigoare; 
• scrierea procedurii pentru abordarea diferitelor alarme, avertizari si a altor evenimente aparute in 
instalatie sau sistem; 

• antrenarea ocupantilor pentru recunoasterea diferitelor situatii, alarme si pentru evacuare; 
• pastrarea instalatiei sau sistemului in cele mai bune conditii de functionare. 
• prevenirea alarmelor false, prin luarea de masuri adecvate pentru impiedicarea activarii 
detectoarelor de fum si temperatura prin : 

  - operatii de sudare, taiere metale, fumat, incalzit, gatit, evacuare gaze,  
  - curatenii generale cu ridicare de praf  
  - asigurarea ca instalatia sau sistemul este modificata corespunzator daca apar orice schimbari  
semnificative de utilizare sau configurare a cladirii;  

  - tinerea unui registru de evidenta a interventiilor la sistem si inregistrarea tuturor evenimentelor 
care afecteaza sau au ca sursa instalatia sau sistemul. 

• asigurarea ca instalatia sau sistemul este intretinut la intervale corespunzatoare dupa aparitia unui 
defect sau alt eveniment care poate afecta sistemul; 

• numirea uneia sau mai multor persoane pentru indeplinirea acestor functii; numele lor trebuie 
trecute  in registul de evidenta a interventiilor la sistem; 

• Jurnalul (registrul) instalatiei de desfumare trebuie tinut intr-un loc accesibil persoanelor autorizate, 
de regula, langa centrala si trebuie efectuate inregistrari privind toate evenimentele sistemului. 

• Beneficiarul este obligat sa contracteze o firma autorizata care sa poata fi in masura sa efectueze 
lucrari de mentenanta regulata asupra sistemului de desfumare. 
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11.  MASURI DE SECURITATE SI SANATATE  IN  MUNCA 

Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita  incit sa permita executarea si utilizarea instalatiei proiectate 
in conditii in care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele de munca, precum si 
imbolnavirile profesionale. 

Factorii de risc la executia lucrarii 
Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei sunt urmatorii : 

■ cadere obiecte de la inaltime 
■ curent electric : atingere indirecta si directa 
■ lucru  la inaltime 
■ proiectare de corpuri sau particole 
■ deplasari pe suprafata inclinata sau alunecoasa 
■ lucru in spatii inguste 
■ contact cu corpuri ascutite 

Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de munca. 
Beneficiarul este obligat sa refaca aceasta analiza cu datele concrete, conform Legii 319/2006 , sa identifice 
complet toate riscurile si  sa ia toate masurile pentru diminuarea sau evitarea lor.   
Contractul de executie cuprinde si  clauze privind securitatea muncii cu raspunderile partilor. 

Masurile individuale si colective de securitatea muncii la executia lucrarii 
Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun urmatoarele sortimente de 
mijloace individuale de protectia muncii care pot fi acordate conform Ord. 225/21.07.1995 a MMPS : 

■ casca de protectie rezistenta la foc si penetratie 
■ manusi de protectie electroizolante JT 
■ incaltaminte de protectie  electroizolante  JT 
■ covor electroizolant 
■ manusi de protectie rezistente la uzura 
■ centura de siguranta pentru lucru la inaltime sau platforma de lucru la inaltime 
■ ochelari de protectie  la praf 
■ masca de protectie la praf 
■ salopeta de protectie 
Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure dpdv al securitatii muncii, care au certificate de 

conformitate si sunt cumparate cu declaratie de conformitate dpdv al securitatii muncii si sunt marcate de 
conformitate de securitate. Sculele utilizate vor avea minere electroizolante, ele vor fi apucate numai de zona 
izolata, se vor folosi numai scari electroizolante iar personalul trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul 
individual de protectie, respectind principiul “cel putin doua mijloace electroizolante inseriate pe cale de curent”. 
Echipamentele portabile si uneltele manuale  utilizate vor respecta prevederile HG 1146/2006. 

Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune numai personal autorizat 
conform HG 1146/2006, ANEXA 1. 

Ca mijloace colective de protectie se recomanda : semnalizarea locurilor periculoase si atentionare vizibila a 
lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii la locul de munca, elaborarea 
unor instructiuni  proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui program de securitatea si 
sanatatea in munca,  dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea de scule si utilaje 
certificate, control permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii, etc.  

La tablourile electrice de joasa tensiune pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta s-au aplicat 
doua masuri de protectie: una principala care este legarea la nulul de protectie si o masura suplimentara care 
este legarea la instalatia de legare la pamint. In partea desenata a  proiectului  se indica aceste masuri de 
protectie.   

In timpul executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau 
necorespunzatoare. 

Pentru lucru la inaltime, conform HG 1425/2006, executantul va folosi numai personal atestat medical pentru 
lucru la inaltine si va utiliza utilaje ( platforme , etc ) sau mijloace individuale  de protectie  ( centuri, etc ) pentru 
lucru la inaltime, dupa caz. 

In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia muncii pentru transportul prin purtare 
cu mijloace nemecanizate  si depozitarea materialelor, HG 1146/2006. 

La manevre in instalatiile electrice scoase de sub tensiune se va aplica prevederile din HG 1146/2006, 
Anexa 1. Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune. Prin “manevra” se intelege un 
ansamblu de operatii care conduce la schimbarea configuratiei unei instalatii electrice prin actionarea unor 
aparate de comutatie. 
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Pe santier si in interiorul constructiilor in lucru se vor utiliza tablouri de distributie in executie capsulata  sau 
tablouri inchise in cutii prevazute cu usa si cheie , conform NP -  I7/2011. 

Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase  de clasa I de protectia trebuie legate suplimentar la 
instalatia de legare la pamint  conform HG 1146/2006 si  STAS 6271-81, SR EN 61140/2002 si SR HD 
637S1:2004, conform proiectului.  

Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se desfasoare in 
asa fel incit sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri speciale, modificarile trebuie sa se faca numai 
cu acordul scris al proiectantului . 

Echipamente tehnice utilizate 

In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure dpdv al securitatii 
muncii, care sunt certificate de conformitate dpdv al securitatii muncii si se vor livra cu declaratie de 
conformitate.  

LEGISLAŢIA DE SECURITATE A MUNCII 

La întocmirea lucrărilor de proiectare s-a ţinut seama de legislaţia de securitate a muncii aflată în 
vigoare. Se atrage atenţia că executantul lucrării şi în special beneficiarul, ca utilizator al instalaţiei proiectate, 
trebuie să respecte cu stricteţe această legislaţie. Se menţionează în continuare o listă a acestei legislaţii, care 
trebuie să fie completată de executant şi beneficiar. Beneficiarul şi executantul trebuie, de asemenea, să 
elaboreze şi instrucţiuni proprii de securitatea muncii. 

• Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
• Norme Metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
• Normativele PE 119/90, I 7/2011, P118-3/2015. 

MĂSURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 

La întocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislaţia tehnică în vigoare 
specifice lucrărilor proiectate, astfel: 

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Ordinul M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (în baza 

art. 17 alin. 2 din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor); 
- Ordinul M.T.Tc. nr.1650/1988 privind măsurile P.S.I. în domeniul instalaţiilor de telecomunicaţii ; 
- Normativul P118-3/2015 pt. proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor; 
- Normativul I7-2011 pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor. 
S-a avut în vedere înlăturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalaţiile de semnalizare. 
S-au prevăzut următoarele măsuri de protecţie împotriva incendiului: 
- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului în care se montează, respectând I7-2011; 
- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din mase 

plastice) care, în condiţii normale, dacă sunt aprinse nu propagă flacăra. 
S-a prevăzut pozarea cablurilor pe trasee făra materiale combustibile în apropierea acestora, iar la 

trecerile prin plansee şi pereţi s-a prevăzut etanşarea ignifugă a golurilor. 
S-au respectat distanţele şi separările impuse de P118-3/2015 şi I7-2011 între conductele instalaţiilor 

proiectate şi construcţiile şi instalaţiile vecine. 
În încăperile unde s-a montat centrala de semnalizare vor exista mijloace de primă intervenţie 

(stingătoare cu CO2), în cazul iniţierii unui incendiu la sursele de alimentare cu energie electrică. La executarea 
lucrărilor se vor respecta prevederile proiectului şi ale actelor normative menţionate mai sus. Se va evita lucrul 
cu foc deschis. În cazuri de absolută necesitate, orice lucrare cu foc deschis se va face numai pe baza de 
“permis de foc” întocmit conform prevederilor în vigoare şi numai sub supravegherea permanentă din partea 
unităţii beneficiare. 

Beneficiarul trebuie să elaboreze planul de apărare şi de intervenţie în caz de incendiu. 

PROGRAM DE VERIFICĂRI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CALITĂŢII INSTALAŢIILOR ELECTRICE 
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Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii electrice se efectuează conform prevederilor Legii 10/1995, 
Normativelor  C 56/2002, I7/2011, P118-3/2015,  NTPE 007/2009,  P 118. 
 La controlul calităţii pe şantier se vor efectua în mod special următoarele: 
 - verificarea amplasării echipamentelor şi aparatelor, pozării elementelor de susţinere şi circuitelor 
electrice, conform proiectului; 
 - verificarea existenţei instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ, împotriva electrocutării şi 
trăsnetului;  
 - consultarea buletinelor de măsurători ale rezistenţei de dispersie a prizei de pământ şi verificarea 
rezultatelor cu valorile prescrise în proiect; 
 - efectuarea de probe funcţionale după punerea sub tensiune a instalaţiei; 

- modul de respectare al masurilor de protecţie a muncii şi protecţie împotriva incendiului. 

NOTĂ:  

Beneficiarul şi constructorul vor transmite în scris în termen de 30 zile de la data primirii documentaţiei, 
punctul de vedere, după care se consideră proiectul acceptat. 

Beneficiarul şi constructorul au obligaţia să anunţe în scris cu o săptămână înainte de terminarea fiecărui 
stadiu fizic data când se poate prezenta proiectantul pentru încheierea procesului verbal de verificare. 
 Neconvocarea în timp util a proiectantului de către beneficiar şi constructor pentru controlul pe şantier, va 
reprezenta preluarea de către aceştia a atribuţiunilor şi răspunderilor prevăzute de Legea 10/1995. 
 Beneficiarul şi constructorul au obligaţia ca la prezentarea proiectantului pe şantier să prezinte pentru 
stadiul fizic respectiv, următoarele: 
 - procesul verbal de lucrări ascunse; 

- buletinele de verificări care să confirme caracteristicile echipamentelor şi instalaţiilor  prevăzute în 
proiect; 
 - certificatele de calitate ale tuturor echipamentelor, materialelor şi aparatelor utilizate. 
                                                              
                              

INTOCMIT    
                                                                       VERIFICAT 
Data 
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