
S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. 

Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România 

 

 
 
 
 

FOAIE DE CAPAT 
 
 
 

Denumire proiect: 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, 
ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE 
LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN 
REGIM P+1E",CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA 
ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, 
CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR. 
173, TIMIȘOARA 

Număr Proiect: I11 / 2016 

Faza: DTAC 

Amplasament: 
MUNICIPIULTIMIȘOARA, STR. CALEA 
ȘAGULUI, NR. 173, JUDEŢUL TIMIŞ 

Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. TIMIȘOARA 

Proiectant general: S.C. CUB ART S.R.L. TIMIȘOARA 

Proiectant de specialitate: 
S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. 
TIMIȘOARA 

 
 
 

- INSTALATII ELECTRICE – 
 
 

Proiectul este concepţia S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Nu se poate multiplica sau refolosi în alte 
scopuri decât cel pentru care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris al elaboratorului. 

2016  



S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. 

Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOAIE   DE  SEMNĂTURI 
 
 
 
  
 
 Proiectant :   S.C. TOTAL ENGINEERING  S.R.L. 
 
 
 
 Şef proiect:   arh. Bălan Gabriel 
 
 

 
Proiectant:  ing. Lăcătuşu Florin 

  



S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. 

Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România 

 

 
 
 
 
 
 
     BORDEROU 
 
 

A. PIESE  SCRISE: 
 
1. Foaie de capăt      
2. Foaie de semnături     
3. Borderou   
4. Memoriu tehnic instalaţii electrice 
5. Breviar de calcule 
6. Program de control al calităţii 
7. Declaraţie de conformitate 
 
 
 
 
B. PIESE  DESENATE: 

 
1. Plan de situație Instalații electrice    ......Pl. Nr. IE – 01  
 
 
 

  



S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. 

Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România 

 

 
 

MEMORIU TEHNIC 
 
 

1. Date generale 
În cadrul proiectului „Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare 

destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în 
funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 
173, Timișoara”, Municipiul Timișoara, Str. Calea Șagului, nr. 173, județul Timiș, se prevăd 
următoarele instalaţii electrice: 

1.1 Alimentarea cu energie electrică; 
1.2 Instalaţiile electrice pentru iluminat; 
1.3 Instalaţii electrice pentru prize şi forţă; 
1.4 Tablourile electrice; 
1.5 Instalaţiile electrice de protecţie şi de legare la pământ. 

Categoria de importanță a obiectivului, conform HGR nr. 766 / 1997, este C normală, 
conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2006, construcţia proiectată se încadrează în clasa 
III de importanţă. 

 
Pentru stabilirea soluţiilor s-a ţinut cont de prevederile Normativului I7-2011 privind 

alegerea materialelor şi aparatajului, la fel şi modul de fixare a acestora. Din punct de vedere al 
mediului, prezenţei apei, spaţiile se încadrează, conform Normativului I7/2011, în categoria U0 - 
mediu uscat (camere de zi, holuri, scări) şi categoria U1 - mediu umed cu intermitenţă (grupuri 
sanitare, centrala termică). Conform SR EN 61140 / 02 din punct de vedere al pericolului de 
electrocutare, sunt încăperi puţin periculoase. 

Alimentarea cu energie electrică a receptorilor se va realiza de la tablourile electrice de 
nivel. Iluminatul interior se realizează cu corpuri de iluminat cu lămpi eficente energetic montate 
suspendat și aparent pe plafoane și pereți. S-au prevăzut circuite de prize 230V de utilizare 
generală. Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza generală de pământ prin 
intermediul tablourilor electrice de distribuţie. Toate componentele instalaţiilor electrice: 
cabluri/conductori, tuburi de protecţie, corpuri de iluminat, aparataj electric, sunt de tip omologat 
conform normelor CE si ISO. Cablurile utilizate sunt cu conductoare de cupru masiv, cu rezistență 
mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă 
de fum. 

Prin proiectare au fost prevăzute exigenţele privind calitatea lucrărilor (cf. Legii 10/1995): 
a) Rezistenta mecanica si stabilitate 

Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri tip N2XH, cabluri cu rezistență 
mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă 
de fum, protejate în tuburi flexibile din PVC pozate îngropat în structura pereţilor. Aparatajul 
electric, corpurile de iluminat şi toate materialele sunt de tip omologat. Se verifică lipsa 
deteriorărilor materialelor şi aparatelor de orice fel. Prin realizarea instalaţiei electrice nu se 
afectează structura de rezistenţă a clădirii. 

b) Siguranţă în exploatare 
Instalaţia electrică se va proiecta şi realiza astfel încât să asigure protecţia utilizatorului 

împotriva şocurilor electrice prin contact direct sau indirect. Se aleg gradele de protecţie pentru 
aparate şi corpuri de iluminat în conformitate cu prevederile Normativului I7-2011. Elementele 
instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot intra sub tensiune în mod 
accidental, vor fi prevăzute cu măsuri de protecţie - instalaţii de legare la pământ, instalaţii de 
legare la nul, etc. Instalaţiile electrice vor fi prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi protecţie la 
suprasarcină prin întrerupătoare automate mici şi protecţii diferenţiale. 
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c) Siguranţă la incendiu 
Instalaţia electrică se va adapta la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie şi 

la categoria de incendiu a clădirii, astfel încât să fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu 
datorită instalaţiilor electrice. Circuitele electrice sunt prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi 
suprasarcină. Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri tip N2XH, cabluri cu rezistență 
mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă 
de fum. La trecerile circuitelor prin ziduri şi planşee se vor realiza etanşări, conform normativelor. 
Se respectă prevederile Normativului P118/1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. 
Materialele şi echipamentele electrice utilizate ţin cont de categoria de pericol de incendiu a 
încăperilor. 

d) Igiena şi sănătate şi mediu 
Instalaţiile electrice proiectate nu afectează igiena şi sănătatea oamenilor. S-au prevăzut 

prin proiect şi se vor folosi în execuţie, materiale rezistente la agenţii de mediu (umiditate, agenţi 
corozivi, etc.). În proiectare şi execuţie se respectă prevederile normativelor I7/2011, P118/2013, 
NTE 007, STAS 6119 şi a tuturor normativelor în vigoare. 

e) Economie de energie si izolare termică 
Prin soluţiile adoptate, instalaţiile electrice proiectate nu afectează izolaţia termică 

respectiv hidrofugă a clădirii. Toate trecerile traseelor electrice prin elemente de izolaţie termică 
respectiv hidrofugă se etanşează conform normativelor. Se vor utiliza corpuri de iluminat cu 
consum redus de energie electrică şi randament ridicat - corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente - 
iar comanda acestora se face pe zone cu suprafaţă redusă, pentru evitarea consumurilor inutile de 
energie. 

f) Protecţia împotriva zgomotului 
Toate componentele şi subansamblele instalaţiilor electrice sunt de tip omologat conform 

normelor CE si ISO. Instalaţiile electrice proiectate nu necesită echipamente pentru ventilare, 
producătoare de zgomot. 

 
2. Alimentarea cu energie electrică, distribuţia şi tablouri electrice de distribuţie 
Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din reţeaua de distribuţie publică 

de joasă tensiune existentă, prin intermediul unui racord, până la blocul de măsură și protecție 
montat la limita de proprietate, încastrat în gardul aferent împrejmuirii obiectivului, la care se vor 
racorda tablourile electrice de distribuție interioare, aferente obiectivului. 

Pentru diminuarea riscului de incendiu, blocul de măsură și protecție este prevăzut cu un 
întrerupător automat, prevăzut cu dispozitiv de protecție cu curent diferențial, cu curentul de 
declanșare de 300 mA. 

Distribuţia energiei electrice în interiorul obiectivului, se va realiza de la tablourile electrice 
de distrbuție interioare, montate în zona de la intrarea în obiective, la care se vor racorda tablourile 
electrice de distribuție secundare. 

Din tablourile electrice prin circuite monofazate, cu cabluri tip N2XH 3 × 2,5 mm2, şi 
N2XH 3 x 1,5 mm2, cabluri cu izolație cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la 
propagarea flăcărilor și fără emisii de halogeni, se vor alimenta receptoarele existente, prize şi 
iluminat. 

Tablourile electric se echipează cu aparatură şi echipamente performante, cu grad mare de 
siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate, şi se va lăsa spaţiu pentru dezvoltare ulterioară. 

Reţeaua interioară va fi în conexiune de tip TN - S şi se va conecta la priza generală de 
împământare la care se vor conecta şi reţeaua PE. 

Componentele active şi părţile de siguranţă vor fi acoperite. Clemele pentru ieşiri, nul de 
lucru şi nul de protecţie vor fi poziţionate alăturat. Se va face obligatoriu o inscripţionare unitară şi 
durabilă a zonelor de curent şi a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel 
încât să se asigure identificarea facilă a consumatorilor alimentaţi pe circuitele respective. 
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3. Instalaţii electrice pentru iluminat normal  
Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform 

reglementărilor în vigoare. 
Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri N2XH - 3x1,5 mm2, cabluri cu 

rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu 
emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecţie, pozate îngropat în structura pereţilor. 

Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum 
redus de energie şi randament ridicat. 

Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj 
îngropat şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate. Toate 
întrerupătoarele se vor monta la minim 0,9 m de la pardoseala finită. 

Protecţia circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare cu protecţie 
magnetotermică, cu protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, 
tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor 
CE şi ISO. 

 
4. Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă 
Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalaţie de iluminat de securitate 

pentru marcarea căilor de evacuare, iluminat antipanică și iluminat pentru continuarea lucrului în 
spațiul de montaj al centralei termică. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizând 
corpuri de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu 
pictograme standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-
1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea 
panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de 
bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, în 
casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe coridoare, sau cu marcaj de 
indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din 
Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor 
Indicativ I7- 2011.  

S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, 
în exteriorul uților de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 – 
la 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de 1,50 
h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare. 

Iluminatul de securitate împotriva panicii este obligatoriu a se prevedea pentru încăperi 
cu suprafaţa mai mare de 60 mp, conform art. 7.23.9.1. din Normativul privind proiectarea, 
execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011. Acesta va intra 
în funcțiune în maxim 5 s și se vor utiliza corpuri de iluminat integrate în iluminatul normal 
prevăzute cu baterie de acumulatori cu autonomie minim 1,0 h. 

Iluminatul de securitate împotriva panicii se va realiza utilizând corpuri de iluminat 
înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii 
alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o 
autonomie în funcţionare de minim 1,0 ore. 

În afară de comanda automată a intrării în funcțiune a iluminatului de securitate antipanică, 
se va prevedea și comandă manuală, prin intermediul unui întrerupător poziționat lângă tabloul 
electric, prin care se va realiza și scoaterea din funcțiune a acestuia. 

Avându-se în vedere că pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se vor utiliza 
corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general și echipate cu baterii de acumulatori cu 
autonomie de minim 1,0 ore, comanda funcționării acestora se va realiza automat, punerea în 
funcțiunea realizându-se în maxim 5 s. 
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Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului aferente spațiului centralei termice, 
unde este obligatoriu a se realiza conform art.7.23.5.1 din Normativul privind proiectarea, execuţia 
şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011, s-au prevăzut corpuri de 
iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul 
căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să 
aibă o autonomie în funcţionare de minim 3 ore, durată necesară desfășurării activităților fără 
pericol. Timpul de punere în funcţiune este conform I7 / 2011 de maxim 5 s. 

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca şi pentru instalaţiile de iluminat 
normal, prin tuburi de protecţie montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, 
respectându-se reglementările tehnice în vigoare. 

Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de 
siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o legătură 
la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară. 

Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu 
întârziere la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate.  

Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecţie 
magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, 
tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor 
CE şi ISO. 

 
5. Instalaţii electrice pentru prize şi forţă 
Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip N2XH  3x2,5 mm2, cabluri 

cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu 
emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat în structura 
pereţilor. 

Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza de pământ prin intermediul 
tabloului electric. 

Prizele utilizate vor fi montate la o înălţime de minim 0,4 m de la nivelul pardoselii finite şi 
vor fi echipate cu contacte de protecţie. 

Alimentare echipamentelor şi utilajelor de forţă (centrala termica, echipamentele 
tehnologice) se va realiza prin circuite independente dimensionate în conformitate cu încărcările 
existente. 

În tabloul electric s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariţia de noi consumatori în 
viitor. 

Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecţie 
magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, 
tuburile de protecţie şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO. 

 
6. Instalaţii de protecţie 
Instalaţiile de protecţie constau în legarea la pământ a instalaţiilor, a tablourilor electrice 

prin intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem 
TN-S.  

Blocul de măsură și protecție aferent obiectivului, se va lega la pria de pământare aferentă, 
prin intermediul unui conductor tip platbandă Ol – Zn 40 x 4 mm, ce va fi legată la priza de 
pământ prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separaţie. Rolul pieselor de separaţie este 
de a separa instalaţia electrică de priza de pământ pentru a se putea realiza măsurarea prizei de 
pământ. 

Priza de pământare se va realiza utilizând condiţiile naturale ale obiectivului, ce va asigura 
o rezistenţă de dispersie a acesteia cu valoarea de cel mult 4 Ω.  

Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a 
prevăzut: 
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- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie; 
- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie. 

Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale 
motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega 
suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie. 

 
7. Măsuri de protecţie a muncii 

În proiectare au fost prevăzute următoarele măsuri de protecţie a muncii: 
- legarea la nul de protecţie distinct de nulul de lucru; 
- legarea părţilor metalice ale tablourilor electrice şi utilajelor acţionate electric la 

centura interioară de protecţie legată la rândul ei repetat la priza de pământ a obiectivului; 
- amplasarea tablourilor electrice şi alegerea traseelor respectă prevederile 

normativului I7, privind distanţele faţă de alte instalaţii; 
- întregul echipament şi toate materialele prevăzute pentru instalaţiile electrice au fost 

alese corespunzător condiţiilor de mediu; 
- în tablourile electrice au fost prevăzute întrerupătoare calibrate şi s-a realizat 

etichetarea circuitelor; 
- au fost prevăzute verificări ale întregului echipament electric din tablourile 

electrice, precum şi a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ. 
Măsurile de protecţie a muncii prezentate, nu sunt limitative, în execuţie şi exploatare putând 

fi luate şi alte măsuri corespunzătoare. 
Se vor respecta toate prevederile NRPM referitoare la instalaţiile electrice. Reparaţiile şi 

reviziile instalaţiilor electrice,  precum şi eventualele completări ale instalaţiilor electrice cu alte 
instalaţii necesare, se va face de către PERSONAL CALIFICAT, instruit corespunzător, dotat cu 
scule şi echipamente adecvate, NUMAI ÎN LIPSA TENSIUNII. 

8. Condiţii generale de recepţie 
În cadrul recepţiei se va verifica aspectul estetic şi funcţional al lucrărilor prevăzute. 

Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia recepţiei, conform SR EN 61140 / 02, trebuie să 
cuprindă: data efectuării verificării; funcţia, calitatea şi numele persoanei care a efectuat 
verificarea; defectele observate la elementele instalaţiilor supuse verificării; observaţii privind 
înlăturarea defectelor constatate, precum şi declaraţia că toate legăturile electrice au fost executate.  

Art. 2.3.3. - Procesul verbal de verificare descris mai sus se întocmeşte la recepţie, 
respectiv la darea în exploatare a instalaţiei şi ori de câte ori se fac modificări la instalaţie sau se 
constată defecţiuni. 

 
9. Consideraţii finale 

Se menţionează că orice fel de modificări aduse proiectului de instalaţii electrice se pot face 
numai cu acordul proiectantului de specialitate. 

Echipamentele instalaţiei electrice interioare vor avea grad de protecţie minim IP20, iar 
cele ale instalaţiei electrice exterioare, minim IP44. Instalaţiile electrice se vor racorda prin 
intermediul tablourilor de distribuţie la priza generală de pământ. 

Este interzis a se lucra la instalaţii electrice sub tensiune. În execuţie şi exploatare se vor 
respecta prevederile Normativului I7/11, ale celorlalte norme şi normative în vigoare, astfel încât 
să se elimine pericolele de incendiu, electrocutare, alte accidente de muncă. 

OBS. 
Proiectul se va verifica la toate cerinţele de calitate precizate de „Legea calităţii în 

construcţii” de către un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea Ie. 
 
 

Întocmit  
ing. Florin Lăcătuşu 
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BREVIAR DE CALCUL 
 
 

Secţiunea de fază a conductoarelor şi cablurilor electrice se stabileşte ca fiind secţiunea 
minimă care îndeplineşte următoarele condiţii: 

- Stabilitate termică în regim normal de funcţionare 
- Rezistenţă mecanică în regim de funcţionare 
- Protecţia la suprasarcină 
- Stabilitatea termică în regim de pornire a motoarelor 
- Pierderi de tensiune în limitele admise 
- Stabilitatea termică în regim de scurtcircuit şi protecţia la scurtcircuit 

Calculul curenţilor se realizează astfel: 
- Circuite monofazate 

𝐼 =
∙ ∙

  [A] 

- Circuite trifazate 

𝐼 =
∙

√ ∙ ∙ ∙
  [A] 

Unde: P puterea instalată [W] 
  Ic curentul de calcul [A] 
  Uf tensiunea de fază [V] 
  Ul tensiunea de linie [V] 
  cos φ factor de putere 
  ci coeficient de încărcare 
  η randamentul receptorului 
 

Calculul căderilor de tensiune se realizează astfel: 
- Circuite monofazate 

∆𝑈 % =
∙ ∙ ∙

∙ ∙
  [%] 

- Circuite trifazate 

∆𝑈 % =
∙ ∙

∙ ∙
  [%] 

Unde: P puterea instalată [W] 
  Uf tensiunea de fază [V] 
  Ul tensiunea de linie [V] 
  l lungimea conductorului [m] 
  γ conductibilitatea materialului [m/Ωmm2] 

 
 

Întocmit  
ing. Florin Lăcătuşu 
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Avizat IJC Timiş 

 
PROGRAM  DE URMĂRIRE A EXECUŢIEI PE FAZE DETERMINANTE 

Instalaţii electrice 
 

Pentru controlul calităţii lucrărilor la obiectul: Instalaţii electrice ”Plan urbanistic de detaliu 
"Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în 
regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG 
Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara”,  
 
S.C. POG 77 S.R.L. în calitate de beneficiar, reprezentat prin ____________________________ 
SC TOTAL ENGINEERING  SRL , în calitate de proiectant, reprezentat prin_________________ 
______________________, în calitate de executant, reprezentant prin _______________________ 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 care stabileşte procedura privind controlul la 
fazele determinante şi cu normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul 
program pentru controlul calităţii lucrărilor: 
 
Nr. 
Crt. 

Lucrări ce se controlează, se verifică sau 
se recepţionează calitativ şi pentru care 
trebuie întocmite documente scrise 

Documentul scris 
care  se încheie 
(PVLA, PVR,PV) 

Cine întocmeşte 
şi cine semnează 
(I, B, E, P) 

Nr. şi data 
actului 
încheiat 

0 1 2 3 4 

1 
Însuşire documentaţie tehnică, Verificare 
existenţă Măsuri de securitate şi sănătate 
în muncă ale executantului 

PV E, B 
 

2 Predare / primire front de lucru PV B,E  

3 
Controlul trasării circuitelor înaintea 
executării finisajelor 

PVR E,B 
 

4 Amplasarea tablourilor electrice  PVR E,B  
5 Alegerea corpurilor de iluminat PV E,B  

6 
Montarea aparatelor şi corpurilor de 
iluminat 

PVR E, B 
 

7 
Verificarea tablourilor electrice , 
rezistenţelor de izolaţie, a instalaţiilor de 
protecţie prin legarea la pământ şi la nul 

PV E,B 
 

8 Verificarea rezistenţei de pământ PVR F,D  

9 
Verificarea instalaţiilor electrice după 
punerea sub tensiune 

PVR E,B 
 

10 Recepţia lucrărilor PVR B,E,P  
 
BENEFICIAR     PROIECTANT   EXECUTANT 
 
 
NOTĂ: 
1 .  Coloana  4  se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2. 
2. Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la 
acre urmează a se face verificarea. 
3. La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei. 
4. PVLA = Proces Verbal de Lucrări Ascunse;   5 I  = IC 
 PVR = Proces Verbal de Recepţie;    B = Beneficiar 
 PV = Proces Verbal       E = Executant 
 FD = Fază determinantă     P = Proiectant 



S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. 

Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România 

 

 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
instalaţii electrice 

 
 

Noi, S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L., cu sediul în Timişoara Str. Martir Marius 
Ciopec Nr.14, declarăm pe proprie răspundere, că serviciul prestat de către S.C. TOTAL 
ENGINEERING S.R.L. prin: 

”Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit 
P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de 
depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara” către 
beneficiarul S.C. POG 77 S.R.L. este conform următoarelor normative în vigoare şi a Legii nr. 
10/1995. 

 
I.7 – 11 - Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice 

aferente clădirilor; 
P 118 / 3 – 2015 Normativ privind securitate la incendiu a construcțiilor Partea a III-a – 

Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu; 
Ordin MAI nr. 130/2007  - Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu 
Ordin MAI 163/2007  - Normele generale de apărare împotriva incendiilor 
NTE 007/08 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor electrice de cabluri;  
PE 124 - Normativ pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor; 
P 118 / 99 - Normativ privind protecţia la foc a construcţiilor;  
STAS 6646 - Iluminatul artificial; 
SR EN 61140 / 02  - Protecţia împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și 
echipamente electrice; 
L10/1995  - Legea privind calitatea in constructii 
L 319/2007  - Privind securitatea si sanatatea muncii si normele metodologice de aplicare 
L.307/2006  - Privind apararea impotriva incendiilor 
L 608/01  - Privind evaluarea conformitatii produselor 
C 300/94  - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora 
IEC 947/ 1  - Aparataj de joasa tensiune 
IEC 439 –I-92 - Echipamente de joasa tensiune supuse incercarilor de tip integral si partial 
SR CEI 60364 – 4 - 41:1996 -  Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4 : Masuri de protectie 
pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41 : Protectia impotriva socurilor electrice 
SR CEI 60364 – 4 - 42:1996 -  Instalatii electrice in constructii. Partea 4 : protectia pentru 
asigurarea securitatii. Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice 
C 56/2003  - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a 
instalatiilor aferente 
HGR 264/1999  - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice 
aferente acestora. 
 

Timişoara   
     2016    

        Ing. Lăcătuşu Florin 

 
 

 


