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B. PIESE DESENATE 
ARHITECTURA 

A.01 - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SI PLAN DE SlTUATIE 

A.02 - PLAN PARTER EXISTENT/ PROPUS 

A.03 - PLAN ETAJ EXISTENT/ PROPUS 

A.04/1 - PLAN INVELÎTOARE EXISTENT 

A.04/2 - PLAN INVELÎTOARE PROPUS 

A.05/1 - SECŢIUNE EXISTENT 

A.05/2 - SECŢIUNE PROPUS 

A.06/1- FAŢADA PRINCIPALA Si POSTERiOARA EXISTENT 

A.06/2 - FAŢADA PRINCIPALA SI POSTERIOARA PROPUS 

A.07/1 - FAŢADA LATERALA DREAPTA SI STANGA EXISTENT 

A.07/2 - FAŢADA LATERALA DREAPTA SI STANGA PROPUS 
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s c 1 : 1 0 0 
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s c 1 : 1 0 0 

s c 1 : 1 0 0 

SG 1 : 1 0 0 
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MEMORIU ARHITECTURA 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

MODERNIZARE- ŞCOALA MOTRU-SEC 

1.2. Amplasamentul 

Ampiasamenul lucrării este în Comuna Pades, Sat MOTRU-SEC, Judeţul Gorj, 

Comuna Pades se invecineaza: in partea de nord-Drum judeţean 0] 671, la est 

Primaria Pades, ia sud Primaria Pades(cornet) nr cadastral 35319, la vest Primaria Pades(nr. 

Cadastral 35318) 

Adresa : Comuna Pades, Sat Motru-Sec, Judeţul Gorj, 

1.3. Titularul investiţiei 

UATC Pades 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

Comuna Pades 

1.5. Elaboratorul documentaţiei 

S.C. CONCEPT PLAN ARHITECTURA S.R.L. 

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii 

a). Starea tehnică, din punctai de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în 

construcţii, potrivit legii ^ 
y'^'" c 1 f"^ /'Ax, 

Cladirea in care functioneaza actualmente^^^ş^drdl^SfcoiiEFădeS\se aflata in inventarul 
domeniului public al Comunei Pades împreuna cu^ţ^p^nu mp. 



Cladirea nu este afectata de degradari majore, dar invelitoarea din ţigla este in 

general degradata, elementele şarpantei se Impun a fi iniocuite partial, aşadar se va 

demonta invelitoarea existenta si se vor iniocui elementele structurale degradate, fara 

modificarea pantei acoperişului, finisajele exterioare sunt uşor degradate din cauza calitatii 

slabe a materialelor. 

Fundaţiile nu sunt fisurate, constructia nu este fisurata prin separare, rotire, lunecare, 

ieşire din pian vertical, umflare, etc. 

LUCRARi PROIECTATE PROPUSE 

Cladirea se va reabilita din punct de vedere termic astfel: 

- Sa va monta termosistem de polistiren expandat 10 cm la nivelul faţadelor; 

- Se va monta termosistem de polistiren extrudat 5 cm la nivelul soclului; 

- Se va monta o saltea de vata minerala 15 cm ia nivelul podului. 

- înainte de montarea termosistemullui, se va reface tencuiala exterioara pentru a crea un 

suport solid pentru termoizolatia propusa. 

- Dupa montarea trmosistemului, se vor executa tencuieli exterioare si reparaţii soclu; 

- Se va schimba invelitoarea existenta. 

- Se va monta monta strasina infundata 

- Se vor monta jgheaburi si burlane 

- Se vor executa trotuare perimetrele. 

Lucrările proiectate propuse vor respecta procedurile din caietele de sarcini si valorile 
indicate in listele de cantitati lucrări anexate. 

Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate în spatiile reabilitate. 

Obiectivul de investiţie este o clădire P+1E, având ca şi destinaţie scoala. La parterul 

clădirii sunt : un coridor, un hol, cinci săli de clase, o camara, o cancelarie, un cabinet o 

camera tehnica si un grup sanitar orgnizat pe categorii de sexe. 

Cladirea propusa spre reabilitare are regim de inaltime P-i-IE cu pereţi din zidărie 

portanta de cărămidă si acoperişul tip şarpanta din Jemn^Zidaria este fara deteriorări vizibile. 

Planseul este din grinzi de lemn. Incinta scolii est67atoplasata#u;acces ia strada. 
••X 
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Cladirea scolii are suprafaţa construitaS'^de 528.1 
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39.45 X 20.80m. Inalîimea utila nivel este de 3.30m pt parter si 3.45 pt etaj. Pardoseala 

parterului ce este considerata cota 0. 

Cladirea existenta inglobeaza in prezent urmatoarele funcţiuni: 

Parter - existent 

P01. Sala de clasa 1 50.02 mp 

P02. Sala de clasa 2 50.02 mp 

P03. Sala de clasa 3 48.87 mp 

P04. Sala de clasa 4 48.87 mp 

P05. Camara 14.41 mp 

P06. Cancelarie 14.41 mp 

P07. Sala de clasa 5 28.05 mp 

P08. Cabinet 10.03 mp 

P09. Hol 19.66 mp 

P09. Coridor 94.44 mp 

P09. G.S pe categorii de sexe 13.75 mp 

P09. Camera tehnica 22.2 mp 

Etaj existent 

E01. Hol 11.65 mp 

E02. Sala de clasa 1 50.02 mp 

E03. Sala de clasa 2 50.02 mp 

E04. Sala de clasa 3 33.35 mp 

E05. Sala de clasa 4 33.35 mp 

E06. Coridor 86.48 mp 

E07. Laborator de biologie 61.05 mp 

E08. Biblioteca 11.00 mp 

E08. Magazie material didactic....7.83 mp 

ElO.Oficiu 10.03 mp 
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/ 
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E11 .Sala de sport 45.23 mp 

Cladirea se va reabilita din punct de vedere al flnisajeior: Se vor reface zugrăvelile 

exterioare cu reparaţiile implicite la nivelul soclului. Se va reface şarpanta acoperişului si se 

iniocui integral invelitoarea existenta. 

Indicatori urbanistici obţinuţi. 

Steren= 9944 mp 

Sc =528.36 

Sd =1056.72 mp 

POT ex=5.31% 

C U I ex=0,106 

Categorii de încadrare: 

Categoria de importanţă: 0 

Clasa de importanţă: III 

Grad de rezistenţă ia foc: IV 

conform HG. Nr. 766/1997 anexa 3; 

conform STAS 10100/0-75; 

conform Normativ P 118-98. 

PREVEDERI P.S.I. - Clădirea are gradul H de rezistentă la foc. 

Clădirea prezintă risc mic de incendiu, (conf. P118/1999 cap. 2 pct.2.1.2.) 

întocmit, 

Arh. Bobei Nicolae 



CAPITOLUL DE LUCRĂRI: TERMOIZOLATII 

1 GENERALITĂŢI 

Se vor respecta prevederile generale din CSGA punctul 1. 

Sunt cuprinse condiţiile tehnice pentru executarea, verificarea şi recepţionarea lucrărilor 
de termoizolaţii la pereţi diafragmă noi, din beton armat. 

2 MATERIALE SI PRODUSE 

Materialele utilizate vor răspunde cerinţelor enunţate în CSGA punctul 2. 

- Polistiren expandat de 100 mm. 
- Densitate minima: 15 kg/mc 
- Coeficientul de transfer termic, valoare efectiva: 0,035 W/m.K 

Ca materiale auxiliare se utilizează: 
- adezivi compatibili cu spuma de polistiren; 
- plase din fibră de sticlă; 

Sistemele de termoizolaţie trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii: 
- rezistenţă optimă de transmitere a căldurii in scopul evitării pierderilor de căldură si 

formarii condensului pe suprafeţele interioare; 
- stabilitate termica in scopul reducerii amplitudinii oscilaţiilor de temperaturaă 

interioară şi pe suprafaţa elementelor de închidere in limitele confortului termic; 
- menţinerea capacitaţii de izolare termică prin inlăturarea posibilităţilor de formare a 

condensului in interiorul elementelor de constructie; 
- rezistenţă la infiltratia aerului, pentru limitarea reducerii capaciîaîii de izolare termică 

datorită permeabilităţii la aer. 

3 LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 

Livrarea materialelor şi produselor se va face conform perinţşlpr sp.^cifice. 
Recepţionarea plăcilor termoizolante se va efectua p i ^ş f t e f r o f i ^a^ i ^ ^ 
- verificarea modului în care au fost ambalate,§^frrspbi1;ate; înainte de 

descărcarea lor din mijlocul de transport; .;/; 
- existenţa buletinelor de calitate şi a marcajulub 
- respectarea condiţiilor tehnice de calitate. 

4 EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

^ • •'t • 
Execuţia se va face conform proiectului şi detaliilor furnizorului de sistem, în 
concordanţă cu prescripţiile caietului de sarcini, ţinând cont de normativele specifice 
acestei categorii de lucrări şi de prescripţiile tehnice în vigoare. 



5 VERiFiCARl IN VEDEREA RECEPŢIEI LUCRĂRILOR 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se va urmări şi consemna în procese verbale de lucrări 
ascunse: 
- îndeplinirea condiţiilor de calitate a suportului să fie uscat şi curat, să nu prezinte 

denivelări şi asperităţi peste limitele admise; 
- montajul termoizoaţiei cu rosutri strânse între plăci, respectarea prevederilor 

proiectului privind grosimea termoizolaţiei şi tratarea punţilor termice. 

6 MĂSURATOARE Şi DECONTARE 

Lucrările de izolare termică se vor măsura şi deconta la metru pătrat de termoizolaţie 
executată, conform planşelor din proiect, separat pentru fiecare tip de termoizolaţie 
utilizată. 

7 STANDARDE DE REFERINŢA 

Pe lângă cele generale specificate în CSGA punctul 8, vor fi respectate următoarele: 

„Normativ pentru proiectare şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri" 
Indicativ C107, cu modificările ulterioare 
„Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente" Indicativ C56-85, publicat în Buletinul Construcţiilor, voi.1-2/1986. 
- 0 16-84 - "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi 

instalatii aferente". 



CAPITOLUL DE LUCRĂRI: INVELITORI PE ŞARPANTE 

1. DOMENIUL DE APUCARE 
Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru lucrariie de invelitori si tinichigerie la 
acoperişuri realizate in proceduri curente la constructii civile si industriale. 
Pentru condiţii speciale de realizare a invelitorilor funcţie de specificul lucrării si 
materializate frecvent in execuţie se stabilesc specificaţii tehnice suplimentare de comun 
acord, proiectant, antreprenor si beneficiar. 

2. NORMATIVE SI PRESCRIPTU DE REFERINŢA 
C 172 - Instrucţiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la 
executarea invelitorilor si pereţilor. 
NP 005 - Codul pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn 
GR 023 - Ghid privind tehnologia realizarii construcţiilor din lemn. 
0 37-88 - normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii. 
C 56-85 ~ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de constructii si instalatii aferente. 
C 139 - Instrucţiuni tehnice pentru protectia anticoroziva 
La solicitarea beneficiarului se pot iniocui materialele de invelitoare prevăzute in proiect, cu 
altele similare dar cu aprobarea proiectantului care va da si specificaţia tehnica de realizare 
a noii tehnologii. 
058-86 - norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile 
STAS 3303/1,2 - 88 - pantele invelitorilor 
STAS 2389-3/85 - jgheaburi si burlane, prescripţii de proiectare si alcatuire 
STAS 7771/1 -81 - masuri de siguranţa contra incendiilor, determinarea rezistentei la foc a 
elementelor de constructii 
STAS 6793 -86 - detalii de străpungere si racorduri ia coşurile si canalele de fum 
Alte normative si standarde specifice fiecărui materia! utilizat pentru invelitori. 

3. MOSTRE SI TESTĂRI 
Toate materialele utilizate pentru invelitori vor fi testate in peralabil de furnizor, vor fi 
atestate calitativ si vor fi insotite de certificate de calitate. înainte de executarea comenzilor 
si livrarea materialelor furnizorii vor prezenta mostre de produse si materiale in special la: 
- doua mostre din materiale de baza (ţigla, etc.). 
- doua mostre de secţiuni privind materialul utilizat pentru termoizolatie. 
- doua mostre privind secţiunea de profil la jgheaburi, burlane, etc. 
Pe şantier se verifica calitatea acestora, materialul de componenta,concordanta cu cete 
specificate in proiect ,etc. concordanta cu specificaţiile din fisele de produs si in caz de dubii 
se pot face probe si testări in laboratoare specializate. 

4. MATERIALE SI PRODUSE 
Materialele utilizate pentru invelitori se vor incadra in tipologia de execuţie a sistemului 
prevăzut in proiect cu specificaţii pentru: 
a) invelitori din ţigle si olane la constructii noi, reparaţii si înlocuiri de materiale la constructii 
ce se repara. 
Materialele si produsele trebuie sa se încadreze in prevederile prescripţiilor tehnice : 
a) ţigle si olane 
- ţiglele din argila - STAS 519/89 
- ţiglele din ciment - conform certifictelor de calitate emise de furnizor sau agrement tehnic 



pentru ceie din import. 
- mortar de ciment conform STAS 1030 
- tabla STAS 2028 
Materiale ajutatoare 
- scânduri din rasinoase, placaj, rigle din lemn 
-sipci de lemn cu secţiune 24x38 mm conform STAS 942-80 si 1949/74. 
-tabla de 0.4 x 750 x 1500 mm conform STAS 2028-80 
-cuie cu cap lat tip B si cuie cu cap conic tip A STAS 2111-81 
Tabla folosita se poate alami in condiţiile cerute de beneficiar (tabla plata in foi, tabla 
decupata tip şindrila sau alte forme). 
Tabla cutata cu cute mari, mijlocii sau mici se utilizeaza pentru invelitori suprafeţe mari, in 
special spatii de producţie sau magazii, 
b) Lemn, materiale lemnoase -
Materiale auxiliare 
-sipci din lemn de brad STAS 942-80 si 1949-74 
- cuie cu cap plat tip D STAS 2111-81 
- tabla de 0,5 mm. STAS 2028-80 
f) pentru lucrări de tinichigerie 
-jgheaburi, burlane si accesorii conf. STAS 2274-88 
-tabla zincata conf. STAS 2028-71 
-cârlige din otel lat conf. STAS 395-66 si bratari din benzi de otel tratate anticoroziv conf. 
STAS 908-65 
g) şarpantele din lemn conform detalii 
-pe scaune din lemn ecarisat pentru invelitori uşoare (carton, sita, etc) 
-idem pentru invelitori grele (ţigle,azbociment, etc) 
Materiale uşoare 
-lemn ecarisat, rigle de fag scânduri conform dimensiuni din detalii 
Astereala se executa din cherestea de lemn : 
-scânduri de rasinoase 24 mm 
In cazul căpriorilor din elemente de beton armat prefabricat se folosesc: 
-rigle din rasinoase cu muchii ascutite 58 x 75 mm 
-otel lat (inclusiv şuruburi) 

5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
Livrarea materialelor se face dupa acceptarea mostrelor insotite de certificate de calitate si 
instrucţiuni de utilizare. 
Transportul se face cu mijloace auto acoperite pentru evitarea degradărilor si se vor evita 
manipulari multiple prin incarcare-descarcare, fiind recomandat a se aproviziona de ia 
furnizor sau depozit central. 
Manipularea se face cu mijloace tehnice din dotarea antreprenorului recomandandu-se 
manipularea mecanica in sistem paletizat. Aprovizionarea se recomanda a se face funcţie 
de fazele de lucrări si depozitare provizorie direct la punctele de lucru sau in depozite 
inchise pe categorii de materiale si aprovizionare la punct de lucru numai cantitati egale 
pentru lucru intr-un schimb. 
La transport si manipulare se vor evita deteriorări prin lovire, efecte ale condiţiilor 
atmosferice, etc. 

6. EXECUŢIA 
Execuţia se va face de unitati specializate cu meseriasi calificaţi si cu vize medicale pentru 
lucrări la inaltime si numai cu masuri de siguranţa contra accidentărilor. 
Execuţia lucrărilor se va face numai de către echipe specializate în aceasta categorie de 
lucrări si numai dupa ce structura de rezistenta este terminata. 
Se vor respecta detaliile din proiect specifice fiecărei operaţii sau categorii de lucrări, 
înainte de aplicarea invelitorilor responsabilul tehnic al punctului de lucru va verifica stratul 



suport ai invelitorii. 
- se vor respecta pantele, scurgerile si detaliile din proiect 
- se executa in prealabil lucrările ce necesita străpungeri in acoperiş (coşuri de fum, 
ventilatii, conducte, tabacheri, lucarne, goluri pentru ferestre tip VELUX, etc). 
- se va asigura o distanta de minim 100 mm intre zidaria coşurilor de fum si părţile 
lemnoase sau combustibile din jur. 
" la elementele de străpungeri se vor realiza conform proiectului sei (pante) pentru 
indepartarea apelor din partea superioara a pantei invelitoarei. Se fac sei in doua ape 
conform proiectului 
- se va asigura protectia anticoroziva a elementelor sau foilor de tabla expuse pericolului de 
ruginire iar materialele de lemn vor fi tratate ignifug. 
- montarea ţiglelor, olanelor, sitei si plăcilor de azbociment sau carton se incepe de la 
streasina spre coama pentru ca suprapunerile de montaj sa dirijeze apele către punctele de 
captare ape (jgheaburi, garguie, etc.) 
-stresinile cu jgheab pentru invelitori din ţigla si olane vor respecta prevederile din 
normativul de realizare invelitori. 
-cârligele pentru jgheaburi se vor prinde in astereala inainte de montarea invelitorii. 
-dolia va fi alcatuita din fasii din foi de tabla încheiate intre ele cu falturi duble culcate. 
- se va evita folosirea materialelor cu deteriorări (ciobiri, deformări de planeitate sau cute, 
desprinderi de finisaje, etc.) 
-toate lucrările de taiere, fasonare la dimensiuni si eventual preasamblare a unor elemente 
se va face la sol, la invelitoare efectuandu-se numai operaţiunea de montaj si finisare. 
- se va acorda atentie montării doliilor cu petreceri sub invelitoarea de baza conform 
prescripţiilor tehnice. 
Având in vedere ca de calitatea lucrărilor de invelitori depinde gradul de asigurare a 
protectiei construcţiei fata de intemperii, lucrările vor fi conduse direct de către responsabilul 
punctului de lucru. 

7. VERIFICĂRI PREMERGĂTOARE RECEPŢIEI 
Terminarea lucrariler se constata de proiectant pe baza de verificări vizuale si concordanta 
acestora cu prevederile proiectului si dispoziţiei de şantier semnate de proiectant. 
Nu se admit abateri de la prevederile proiectului autorizat si folosirea materialelor prevăzute 
ce asigura respectarea condiţiilor de calitate. 
- Se verifica existenta proceselor verbale pe categorii de lucrări ascunse 
- Se verifica modul de realizare a ventilaţiilor si luminatoarelorpentru pod, realizarea 
jgheaburilor si burlanelor, a parazapezilor si instalaţiilor de protectie contra traznetului. 
In cazul in care se constata deficiente acestea vor fi remediate inainte de recepţia finala. 

7. TERMINAREA LUCRĂRILOR 
Terminarea lucrărilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca 
au fost executate , toate lucrările prevăzute în proiect si prin dispoziţii de şantier si sunt de 
calitate. 
Se încheie proces verbal de recepţie pe categorii de lucrări. 

8. ABATERI ADMISE 
Nu se prevăd abateri de ia prevederile punctului. 
Abaterile admise pentru fiecare material sunt 
prevăzute in standardele de referinţa si normative specifice mentionate. 

9. VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPŢIEI 
Verificările se fac de către proiectant, beneficiar si 
antreprenor si constau in: 
-respectarea prevederilor din proiect 
-existenta proceselor verbale de recepţie pentru lucrări ascunse 



-existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale. 
-se verifica uzual calitatea lucrărilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare 
executate. 

10. MĂSURĂTORI SI DECONTĂRI 
Masurarea se face ia suprafaţa real executata desfasurata masurata in metri patrati, 
jgheaburile, burlanele precum si paziile sau glafurile si coamele se masoara la metru liniar 
iar luminatoarele, lucarnele se masoara la bucata. 
Decontarea se face conform clauzelor contractuale stabilite prin caietele de sarcini la 
efectuarea licitării. 



CAPITOLUL DE LUCRĂRI: REPARAŢII TENCUIELI 

1. GENERALITATI 
Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru lucrările de execuţie cu mijloace manuale 
sau mecanice a tencuielilor interioare la constructii civile. 
Specificaţiile sunt aplicabile tuturor categoriilor de tencuieli curente realizate din mortare 
obişnuite si pentru medii de funcţionare fara temperaturi ridicate, medii acide sau alte cazuri 
speciale pentru fiecare caz particular in aceste situatii. 

2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINŢA 
-C56-85-normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de constructii si instalatii 
aferente 
-C17-82-instructiuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei si prepararea mortarelor de zidărie si 
tencuiala 
-STAS 1030-85-morîare obişnuite pentru tencuieli 
-STAS 790-84-apa pentru betoane si mortare 
-STAS 14680-var pentru constructii 
-STAS 3910/1-76-var. reguli generale pentru verificarea calitatii 
-STAS 7727/86-nisjp normai O - 1mm 
-STAS 545/1-80-ipsos pentru constructii 
-STAS 3/87 -nisip normal monogranular O - 3mm 
-STAS 1134/71 -piatra de mozaic in constructii 
-STAS 7055-87 -ciment portland alb 
Alte acte normative si standarde specificate valabile la data executării lucrărilor. 

3. MOSTRE SI TESTĂRI 
înainte de emiterea comenzilor si livrarea materialelor se va stabili: 
-Tipul de ciment se face in paza normativului N 012/2015 referitor la mortare 
-dozajele uzuale pentru mortarele de tencuiala pe baza de var ciment cu agregate naturale de 
nisip, se va face conform tabel 2 capitol 12 A din colecţia de normative si instrucţiuni ediţia 
1986. 
Nu sunt necesare testări pe şantier a mortarelor daca acestea sunt executate in statii de 
preparare mortare si atestare in acest scop. 
Pentru mortare cu adaosuri de coloranţi sau adezivi speciali se fac probe de mortate pe loturi 
si retete ce vor fi stabilite de proiectant si furnizor sau executant in cazul prepararii acestora la 
locul de punere in opera. 
înainte de executarea mortarelor se va analiza calitatea materialelor si dupa caz se vor testa in 
laboratoare specializate calitatile fizico-chimice ale acestora. 
Proiectantul poate dispune in scris in cadrul asistentei tehnice pe şantier schimbarea unor 
materiale sau compoziţia mortarelor daca aceasta conduce la creşterea calitatii, caz in care va 
obţine asentimentul antreprenorului si beneficiarului cand implica costuri suplimentare. 

4. MATERIALE SI PRODUSE 
4.1.PRODUSE 
Ca produs pentru tencuieli ii reprezintă mortarul gata preparat in statii centralizate atestate cu 
respectarea marii prevăzute in documentaţia tehnica si cu incadrarea in prevederile 



prescripţiilor din normative si prepararea mortarelor de zidărie si tencuieli, precum si STAS 
1030-85-mortare obişnuite pentru tencuieli. 

Ca produse auxiliare se mentioneaza utilizarea plaselor din rabit prevăzute in detaliile de 
execuţie pentru mascarea unor goluri, mascarea coloanelor pentru instalatii, tavane 
suspendate, etc. 
Ca produse se vor utiliza in execuţie tencuielilor schele metalice sau din lemn, platforme 
din panouri sau cherestea de lemn, etc. 
4.2.MATERIALE 
-ciment portland care trebuie sa cuprindă STAS 388-80 
-agregate naturale pentru betoane si mortare cu lianţi minerali, cu granuiatia 0.-1 sau 
0.-3mm (STAS 7727/85 si STAS 3-87) 
-varul hidratat trebuie sa corespunda STAS 9201-80 iar varul pentru constructii sa 
corespunda STAS 1134/71 
-ipsosul va corespunde STAS 1134/71 
-apa folosita pentru preparare mortare va corspunde STAS 790-84. 
MATERIALE DIVERSE 
-coloranţii vor corespunde STAS 1410-86 
-întăritor de priza pentru ipsos conform STAS 5751/88 
In cazuri speciale pentru mortare care implica adaosuri de lianţi neutilizati in mod curent se 
completeaza specificaţiile tehnice in mod corespunzător. 

5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
5.1. LIVRARE PRODUSE SI MATERIALE 
Livrarea se face prin convenţii intre antreprenor si furnizor confirmandu-se existenta 
certificatelor de calitate si concordanta dintre sortimentele livrate si calitatea acestora. 
Responsabilul tehnic a! lucrării va eşalona in timp si ca volum succesiunea si lucrările ce 
se efectueaza pentru ca livrarea mortarelor de către statiile de prezentare sa se faca ritmic 
pentru cantitate ce se pun in opera intr-un schimb de lucru. 
5.2.DEPOZITARE 
Depozitarea temporara a mortarului se face in recipienti sau platforme ferite de acţiunea 
intemperiilor si a căldurii care ar putea schimba calitatea acestora. 
Mortarul sau materialele (in cazul prepararii acestuia la punctul de lucru) nu se vor 
depozita direct pe pamant ci numai pe platforme sau containere din metal, cherestea sau 
materiale plastice care trebuie sa ie asigure pastrarea calitatii. 
Apa se transporta prin conducte sau recipienti si containere care trebuie sa menţină 
calitatea acestuia. 
5.3. TRANSPORT SI MANIPULARE 
Mortarul si materialele auxiliare se transporta si se manipuleaza cu mijloace obişnuite din 
dotarea antreprenorului (bene, containere, benzi rulante, roaba, funicular sau macara, 
galeata etc.) Punerea in opera se va face in maximum 10 ore de ia prepararea prin mortar 
de ciment - var fara intaritor si 16 ore de ia preparare pentru mortare de ciment - var cu 
intaritor sau materiale de ciment. 
Se va avea in vedere ca la transport si manipulare sa se ia toate masurile ce se impun 
pentru pastrarea calitatii acestuia, sa fie ferit de amestec cu materiale si impurîtati ce nu se 
admit in compoziţie st ar putea schimba calitatea acestuia. 
Nu se va pune in opera resturi de mortar căzute din tehnologie de lucru si care se 
amesteca cu praf sau materiale. Aceste resturi se vor indeparta ca moloz. 
Pentru transportul si manipularea mortarelor pe scheme sau platforme se va respecta cu 
strictete prevederile normelor tehnice de protectie a muncii si Ministerul Sanatatii cu 
ordinul 34 si 60 din 1975, cat si ordin nr. 110 si 39 din 1977. 
Se vor respecta normele specifice lucrărilor in constructii pentru evitarea accidentelor de 
munca luând masuri de asigurare prin verificarea zilnica a schelelor si platformelor, 



rigidizarea parapetilor, dotarea cu echipament de protectie. Toate acestea vor fi controlate 
de şeful tehnic aî punctului de lucru. 

6. EXECUTAREA LUCARILOR 
6.1. OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE 
Lucrările ce asigura începerea operaţiunii de aplicare tencuieli sunt: 
-executarea instalaţiilor electrice 
-executarea conductelor si coloanelor pentru instalatii sanitare si de încălzire 
-montarea tocurilor pentru tampiarie 
-suprafeţele suport trebuie sa fie curate, fara urme de noroi, pete de grăsimi 
Pentru pregatirea suprafeţelor de tencuit se pot utiliza armatoarele materiale, pentru situatii 
curente, cinform detalii: 
-panza sau plasa de rabit din sarma zincata 0,5-0,8 mm cu ochiuri 1,6 - 2cm conform STAS 
2542-82 si 2543/76 
-sarma zincata conform STAS 438/1-89 
-otel beton conform STAS 889-89 cu 0 6 .- 8 mm 
-sipci de cherestea sau metalice, trestie, etc 
6.2. TRASAREA LUCRĂRILOR 
Trasarea lucrărilor consta in stabilirea si marcarea pe suprafeţe suport a grosimii straturilor de 
tencuiala in scopul obţinerii orizontalitatii sau verticalitatii, si planeitatii si a grosimii indicate. 
Aceasta trasare se poate realiza cu scoabe metalice, sipci din lemn, etc. 
Reperele de mortar (staipiisorii - se vor executa din aceleaşi materiale cu mortarul din care se 
executa grundul avand latimea de 8-12 cm pevtru mortare din var-ciment si de 2-5cm pentru 
mortare de ipsos. 
6.3. EXECUTAREA TENCUIELILOR 
Pe suprafeţele din zidărie de cărămidă tencuielile se executa in mod obişnuit grund si tinci. 
Pe suprafeţele din beton si beton armat se executa cu trei straturi, spirt, grund si tinci. 
-şpriţul se aplica manual (cu maturi scurte) sau mecanizat si are grosimea de 3 mm. 
Şpriţul trebuie sa fie aplicat uniform, fara discontinuitati. 
înainte de aplicarea grundului se verifica daca şpriţul este suficient întărit si daca suprafaţa 
amorsata este suficient de rigoasa si aspra la pipăit cu mana. 
Grundul, cel mai gros strat ( 5...20 mm grosime) se va aplica dupa cel puţin 24 ore de la 
aplicarea şpriţului in cazul suprafeţelor de beton si 1 ora in cazul suprafeţelor de cărămidă. 
Aplicarea grundului se va face manual sau mecanizat in una sau mai multe reprize pana se 
asigura grosimea necesara. 
-Stratul vizibil se realizeaza din tinci de aceeaşi compoziţie cu grundul. 
înainte de aplicarea tinciului se va controla daca suprafaţa grundului este suficient de uscata, 
fara granule de var care ar produce împuşcaturi. 
Lucrările de tencuieli se executa numai de echipe specializate si cu experienţa, calitatea 
lucrărilor se verifica pe parcurs de către şeful tehnic al punctului de lucru si in concordanta cu 
prevederile proiectului, funcţie de : 
CATEGORII DE MORTARE 
-Mortar de var gros la clădirile unde tencuielile nu sunt supuse la intemperii respectiv M4-T 
preparat in statii centralizate, statii necentralizate sau manual. 
-Mortar M10-T cu ciment F25 preparat cu var pasta sau var hidratat in statii centralizate, 
necentralizate sau manual. 
Alegerea categoriei de mortar se face deproiectant funcţie de specificul fiecărui spaţiu (felul 
lucrării, umiditatea mediului etc) 
CLASIFICARE TENCUIELII 
a) dupa natura suprafeţelor pe care se aplica: 
- tencuieli pe suprafeţe de cărămidă (pereţi, stalpisori) se aplica grund fata vazuta; 



-tencuieii pe suprafeţe de beton (pereţi, stâlpi si tavane) si pe suprafeţe din zidărie de piatra 
(pereţi si stâlpi) se aplica sprit, grund fata vazuta; 
-tencuieli pe suprafeţe de sipci si trestie (tavane, pereţi) se aplica sprit, grund, fata vazuta 
-tencuieli pe suprafeţe de rabit (tavane, măscări, conducte), se aplica smir, grund, fata vazuta. 
-tencuieli pe suprafeţe din placi de stabilit si stufit la tavane si pereţi la care se aplica sprit, 
grund si fata vazuta 
b) dupa modul de finisare 
- tencuieli brute, un singur strat de mortar de var gros cu sau fara adaos de ciment; 
- tencuieli obişnuite din tinci de var aplicat pe un grund de mortar gros cu sau fara adaos de 
ciment. 
Tinciui se prepara din nisip fin cernut granule 0-1 mm si var pasta strecurat prin sita. 
- tencuieli sclivisite din doua straturi din mortar de ciment 
- tencuieli gletuite pentru acoperirea fetei văzute a tencuielii 
Se intrebuinteaza glet din pasta de var cu adaos de ipsos sau glet din pasta de ipsos 
Gletul se poate executa dupa ce fata vazuta a tencuielii a fost drisculta sau concomitent cu 
aceasta. 
-tencuieli decorative cu fata prelucrata in mod decorativ cu praf de piatra (raschetate, 
pieptanate si similipiatra, frecate, buciardate, sprituite, ciplite sau tratate cu acid clorhidric. 
c) dupa materialele din care se executa tencuielile 
-tencuieli cu mortar de var gros (preparat numai cu var) atat pentru grund cat si pentru fata 
vazuta si se preteaza in medii ce nu sunt supuse intemperiilor. 
- tencuieli cu mortar de var si ciment - caz in care mortarul cu var gros î se adauga ciment si se 
executa pe suprafeţe de beton in locuri expuse intemperiilor si loviturilor; 
-tencuieli din mortar de ciment (nisipul amestecat numai cu ciment) 
-tencuieli din mortar, var si ipsos (amestec nisip, var si ipsos) utilizate la platforme din sipci si 
trestii. 
-tencuieli din mortar de ipsos cu fata vazuta executata numai din ipsos pe un grund din mortar 
de var si ipsos 
-tencuieli din mortare speciale stabilite de proiectant si antreprenor sau beneficiar in cadru! 
asistentei tehnice. 
d) Operaţiuni de execuţie: 
- se monteaza schela de inventar la inaltime convenabila pentru a se tencui tavanul; 
- se pregătesc suprafeţele de tencuit si se traseaza zonele ce urmeaza a fi tencuite; 
-se aplica straturile de tencuiala incepand cu tavanul, se fac racordarile in unghi si se 
tencuiesc pereţii pana la nivelul podinil. 
Se demonteaza schela si se monteaza in încăperile urmatoare. 
Cand exista abateri importante de la verticalitate sau orizontabilitate se vor face rectificările ce 
se impun. 
Se va avea in vedere ca rosturile zidăriei de cărămidă sa fie curatate in prealabil pe adancime 
de 1 cm. 
Suprafeţele din beton realizate cu cofraje de inventar nu se tencuiesc ci se executa rectificări 
cu mortar de ciment. 
înainte de executarea tencuielilor, rosturile de contractie se acopera cu panza de rabit pentru 
a elimina apariţia fisurilor. 
Toate suprafeţele din lemn sau metal din zidărie (gheremele, grinzi, buiandrugi, stâlpi) nu se 
vor tencui dacat dupa ce au fost acoperite cu plasa de rabit. 
înainte de a se trece la apicarea tencuielii pe plasa de rabit se verifica daca aceasta a fost 
legata de structura la 20 - 25 cm cu sarma zincata si daca este bine intinsa. 

7. TERMINAREA LUCRĂRILOR 



Dupa executarea lucrărilor de tencuieli se verifica vizual calitatea acestora, si se rectifica 
eventuale defecţiuni de execuţie sau deteriorări cauzate de lovituri impuscaturi ale granulelor 
de var ,etc. 
8. ABATERI ADMISE, VERIFICĂRI 
Liniile de intersectie ale suprafeţelor tencuite vor fi drepte fara frânturi, zgârieturi, scobituri sau 
ieşinduri. 
Abateri admise pe verticala sau orizontala vor fi cel mult ± 1 mm Im si maxim 3 mm pe 
element. 
Verificările abaterilor admise se fac de şeful lucrării 
9. VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPŢIEI 
înainte de recepţie şeful punctului de lucru verifica: 
-existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale 
-rezistenta mortarului prin sondaj si vizual 
-se verifica planeitatea, grosimea si grundul de netezire. 
Acolo unde consultantul considera ca tencuiala nu corespunde prescripţiilor tehnice sau 
concordante cu prevederile proiectului se dispune refacerea acestuia. 
Verificarea tencuielii si remedierile se fac inainte de efectuarea zugrăvelilor si se incheie 
proces verbal de recepţie lucrări ascunse. 
10. MASURATOARE SI DECONTARE 
Tencuielile executate pe suprafeţe plane si curbe se masoara la metru patrat de lucrare real 
executata. 
Tencuielile ta spaleti pentru goluri de usi si ferestre se masoara la metru liniar. 
Decontarea se face pe categorii de lucrări sau dupa terminarea finisajelor conform clauzelor 
contractuale. 

ÎNTOCMIT 



a)Denumirea lucrării: MODERNIZARE-SCOALA MOTRU-SEC, SAT MOTRU-
SEC, COM.PADES, JUD.GORJ 

Amplasament: SAT MOTRU-SEC, COM.PADES, JUDEŢUL GORJ 
c) Beneficiarul lucrării: COMUNA PADES 
d) Proiectant general: S.C. CONCEPT PLAN ARHITECTURA S.R.L Targu Jiu 
ejTema: instalatii electrice 

Documente care au stat la baza etaboraiii documentaţiei 
-Comanda ferma din partea investitorului 
-Tema de proiectare 
-Contractul de proiectare incheiat cu investitorul 
"Date tehnice si de amplasament ridicate de proiectantul de specialita 

Obiectivul nu dispune de iluminat de securitate si de instalatie de protectie 
contra loviturilor de trăsnet. 

Constructia propusa a se reabilita se afla pe un 
, judeţul Gorj 

teren ce aparţine comunei 

II 

-Categoria de pericol de incendiu C ~ (conform Art.2.1.5 si Tabelul 2.1.5 din 
Pil 8/2013} 

-Gradul de rezistenta la foc III (conform Art.2.1.8 si Tabelul 2.1.9 din 
P118/2013)) 

-Normativul 17/2011 pentru proiectarea h 
-P 118/2013 Norme tehnice pentru proiectarea si 

protectie la acţiunea focului. 
-Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii 
-Legera 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in mu'pca ? 
-Legea 307/2007 Apararea impotriva incendiilor. 

Din Tabloul Electric de Distributie existent amplasat pe holul c|e acces, pe 
peretele din dreapta, se vor alimenta toate corpurile de iluminat de s^ur i tate, prin 
intermediul unei protectii care se va alatura proytectiilor existente. 

Instalatia electrica de iluminat de securitate ce se va realiza va fi de tipul aparent 
pe tencuiala.. 

Toata instalatia electrica se va realiza numai dupa refacerea (reparaţia) 
tencuielilor (daca si unde este cazul) si numai dupa ce sunt executate finisajele 



Circuitul de iluminat de securitate se va realiza cu cabluri rezistente ia foc, fara 
emisii de haiogeni cu conductoare de cupru cu secţiunea de 1,5mmp tip N2XH 3x1,5 si 
se va aiimentata din tablou! electric de distributie interior existent. 

Cablurile N2XH sunt cabluri de alimentare cu energie conform DIN VDE 0276 
sectjunea 604 si HO 604 SI partea 1 si 5G cu uratoarele caracteristici tehnice 

- Rezistent, a conductoarelor la 208C este m conformitate cu VDE 0295 ci 1 
sau 2, lEC 60228 ci. 1 sau 2 si HD 383 ci. 1 sau 2 

- Domeniu de temperatura m timpul instalarii: - 5°C pana la+50°C pe trasee fixe-
-30°C pana la+90°C 

-temperatura maxima de lucru ia nivelul conductorului este 90°C 
- Tensiune nominala: 0,6/1 kV 
- Tensiune de încercare: 4 kV 
- Raza minima de curbura 
15 x1 cablu-pentru cablurilemonofilare 
12 x1 cablu-pentru cablurile multifilare 
Teste 
-testare la foc in conformitate cu VDE 0472 secţiunea 804, testare prin metoda 

0, lEC 60332-3 si HD 405.3 
- teste privind corozivitatea gazelor in conformitate VDE 0472 secţiunea 813 

lEC 60754-2 s j HD 602 
-halogen free conform VDE 0472 secţiunea 815 si lEC 60754-1 
Structura 
- conductoare din cupru masiv monofilare sau multifilare conform VDE 0295 cl 1 

sau 2 si lEC 60228 cl. 1 sau 2, HD 383 
- izolaţia conductoarelor din polietilena reticulara (XLPE), halogen-free tip 2X11 

conform HD 604 81 
- identificarea perechilor conform DIN VDE 0815 
- conductoarele sunt marcate Tn cod de culori conform DIN VDE 0293 si HD 186 
- conductor marcat galben/verde valabil pentru cablurile cu mai mult de 3 

conductoare 
- conductoare mfasurate in straturi - valabil pentru cablurile cu mai multe 

conductoare. 
- amestec de umplere acoperit de banda infasurata 
- manta exterioara din termoplastic (poliolefin) tip HM4 conform HD 604 81 
- halogen free 
- manta exterioara de culoare neagra. 
- densitatea fumului m conformitate cu DIN VDE 0472 secţiunea 816, testare 

prin metoda C, lEC 601034-1/601034-2, HD 606 si BS 7622 secţiunea 1 sJ 2 
Utilizare 
Acest cablu de alimentare cu energie cu caracteristici sporite in ceeace priveşte 

comportamentul la incendiu se utilizeaza in clădiri publice (dens populate)-in aceste 
spatii, un incendiu poate pune in pericol viata multor oameni prin intoxicarea cu gaze 
toxice toxice emise de materialele utilizate la izolarea cablurilor electrice. 

Se utilizeaza pe trasee fixe, in zone umede sau uscate, pozat sub sau pe 
tencuiala, pe canele de cabluri aparente sau ascunse. De asemenea, se poate 
utiliza si pe trasee exterioare si pe linii subterane protejat cu tuburi.sau pozat m 
canale de cabluri. / 

Avantaje //^A-/ 
-halogen-free, fara degajare de gaze toxice sau corozive jl G / 
-nu propaga" flacara H ! 07 
-degajare scăzută de fum \\ \ oo . 



Cablurile vor fi protejate in tuburi cu secţiune rectangulara, cu capac, tip canalet, 
confecţionate din policlorura de vinii (U-PVC) cu proprietati de autostingere (nu 
propaga flecara), cu utilizare in instalatii electrice, miontate aparent pe tencuiala. 

Dintre caracteristicile tehnice minime amintim : 
-rezistenta ia compresiune (forţa de presiune) la 22±2°C >320N/5cm 
-rezistenta la impact (masa/inaltimea căderii) la -S^C m :1kg/h :100m 
-temperatura limita inferioara 
-temperatura limita superioara +60°C 
-rezistenta dielectrica 2kV/15min 
-rezistenta de izolare > 10OMQ 
Pentru conexiuni si pentru ramificaţii, se vor folosi doze de derivaţie care nu 

corodeaza, rezistente la impact si presiune, confecţionate din material polimeric special. 
Constructiv, vor fi rotunde sau patrate, cu capac montat prin presare. 
Dintre caracteristicile tehnice minimale amintim : 
-grad de protectie IP20 
-glow wire test 650°C 
-temperatura limita inferioara -15°C 
-temperatura limita superioara 
Pentru conexiuni se vor folosi cleme din plastic pentru ramificaţii si conectări de 

conductoare. 
Dintre caracteristicile tehnice minimale amintim : 
-cu contacte din bronz 
-temperatura limita inferioara -5®C 
-temperatura limita superioara +85''C 
-rezistenta 380V 
Corpurile de iluminat de securitate sunt corpuri de iluminat speciale, 2X8W, 

cu autonomia de funcţionare de minm 1h pentru iluminatul de securitate contra panicii si 
minm 2 ore pen tru iluminatul de securitate pentru evacuare respectiv pentru 
continuarea lucrului, permanente fara eticheta alimentata la tensiunea de 230V/50Hz 
cu gradul de protectie IP 42 1K02 

-Domeniu de utilizare: 
-Iluminat de siguranţa de tip permanent sau nepermanent pentru ieşiri, hidranti, 

trasee de evacuare din clădiri industriale, instiîutii si localuri publice 
Descriere: 
- in regim de nepermanent corpul de iluminat functioneaza doar cand nu mai este 

prezenta tensiunea de reţea, alimentat de la acumulatori 
-autonomie de funcţionare de 1.5 ore 
-timpul de i nea rea re a bateriei: 12 ore 
-carcasa, reflector si difuzor din material plastic 
-acumulatori Ni~Cd etanşi ed 3.6V/2Ah 
-montaj electronic asigura atat in ca rea rea acumulatorilor Jn prezenta 

reţea cat si alimentarea de la acumulatori in cazul absentaltensiunii de 4 
-LED pentru semnalizarea incarcarii acumulatorilor P ^ ' ^ ' 
-Sursa: Tub fluorescent 8W \\ 2? re 
-Dulie: G5 
Conform art.7.23.7.1 din Normativul 17/2011 este necesar iluminat 

securitate pentru evacuare cu timpul de punere in funcţiune (conform Tab 
Normativul 17/2011) de 5 secunde si o autonomie de funcţionare de minim ore. 

Corpurile de Iluminat de securitate pentru evacuare se vor monta langa 
fiecare usa de ieşire (destinata evacuarii) atat in interior cat si in exterior cat si in 
grupurile sanitare 



Iluminatul de securitate pentru evacuare va trebui sa funcţioneze permanent. 
In spatiile cu destinaîia Hol Parter, Hol Etaj si Laborator de Biologie-Etaj se vor 

monta corpuri de iluminat de securitate impotriva panicii, avand in vedere faptul ca 
suprafaţa acestora depăşeşte 60mp (conform 17/2011 art.7.23.9.1) 

Puterea totala instalata pentru Circuitul de iluminat de securitate va fi de 248W. 
Circuitul se va proteja la scurt-circuit, suprasarcina si curenţi de defect prin 

intermediul unui întrerupător diferenţial bipolar cu un curent nominal de 4A si un curent 
de derfect de 30mA 

Tabloul Electr! c de distributie este existent, interventia asupra lui consdtand in 
suplimentarea protecţiilor cu protectia circuitului de iluminat de securitate. In plus, 
pentru protectia la supratenmsiuni de orice natura se va monta, imediat dupa 
intrerupatoru general, un descarcator de supratensiuni clasa B. 

Conform breviarului de calcul, este necesara o instalatie exterioara de protectie 
contra loviturilor de trăsnet gradul de protectie Normai W . 

S~a prevăzut o instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) cu 
AT=25}JS, protectie nivel Normai IV amplasat in mijloacul coamei acoperişului, asa cum 
se vede si in partea desenata. 

Lungimea catargului pe care se va monta PDA-ul va fi aleasa astfel incat vârful 
acestuia sa fie cu cel puţin 3 m deasupra celui mai inalt punct al zonei pe care o 
protejeaza (coama acoperişului). 

Catargul va fi din ţeava metalica din OL-Zn in vârful caruia se va monta PDA-ul 
Dimensiunile geometrice ale clădirii de protejat impun existenta a doua coborâri. 
Conductoarele de coborâre vor fi conectat la PDA cu ajutorul cate unui adaptor 

metalic. 
Conductoarele de coborâre vor fi din platbands de OL Zn 25x4. si se vor fixa pe 

coama acoperişului si pe acoperişul de din tabla profilata cu ajutorul unor piese 
speciale, prefabricate. 

Tot piese prefabricate se vor monta si pe ziduri. 
Distanta dintre doua puncte de fixare pe coama si acoperiş, a coborârii va fi de 

0,5 m iar pe faţade (trasee verticale) va fi de 1,0m conform Tabel 6.13 Normativ 
17/2011) 

Conductoarele de coborâre se vor prevedea cu cate o piesa de separaţie la locul 
de racordare cu conductorul de legare la priza de pamant. 

Fiecare piesa de separaţie se instaleaza la inaltimea de 1,8 m de la nivelul 
solului si permie decuplarea coborârii pe durata verificărilor periodice de masurare a 
rezistentei prizei de pamant. 

Priza de pamant va fi din 50 electrozi din ţeava de otel zincat cu 0 2 1/2" si 1,5 m 
lungime dispusi in pamant la 3 m distanta unui de altul si legaţi intre ei cu platbanda OL 
Zn 40 X 4 mm, cu rol de electrozi orizontali. 

Priza de pamant artificiala fiind comuna atat paratrasnetuiui cat si instalatiei 
electrice interioare va avea rezistenta de dispersie de maximum 1 ohm. 

Toate elementele instalatiei de paratrasnet (instalatia de captare, catarge, 
dispozitivul de amorsare, conductorul de coborâre, elementele de echipotentiaiizare, 
piese de separaţie, etc., vor fi livrate de aceeaşi firma). \ 

In situatia in care valoarea rezistentei prizei de / | |man t este ,mai ^î^şre de 1Q, 
avand in vedere ca priza de pamant este comuna,t fat instalatiql 
instalatiei de protectie contra loviturilor de trăsnet;(ff^' se,,va şp 



eiecîrozilor, fie se va folosi bentoniîa sau cărbunele activ. Numărul electrozilor 
suplimentari sau la care se va folosi bentonita, se va determina prin incercari. 

Acest tip de protectie se asigura prin utilizarea de materiale si aparataj electric 
corespunzătoare categoriei de influente externe, conductoare izolate, tuburi de 
protectie, carcase, tablouri de distributie avand părţile active izolate (protectie 
completa). 

Instalaţiile electrice proiectate, cuprinse in prezenta documentaţie, aparţin in 
totalitate beneficiarului care se va ingriji de exploatarea si intretinerea in bune condiţii a 
lor, decontarea energiei electrice intre consumador si furnizor se va face pe baza 
indicaţiilor contorului montat pe branşament. Punctul de delimitare intre instalaţiile 
furnizorului si ale consumatorului vor fi bornele de ieşire din contorul generai, conform 
instrucţiunilor furnizorului si ale A.N.R.E. 

Faptul ca instalaţiile proiectate, de natura electrica, se afla intr.-o zona cu grad 
de poluare scăzut, fara praf, nu se impun masuri speciale de proiectare 

Menţionam ca instalatiiie electrice proiectate nu sunt poluante, ba din contra 
impun ordine si curăţenie si de asemenea nu impun masuri speciale de proiectare. 

~ Aprovizionarea cu materiale de către constructor se va face cu mijloace 
mecanizate 

" Depozitarea materialelor si aparaturii înainte de punerea in opera a acestora 
se va face intr-un spaţiu asigurat (container metalic) sau o incapere asigurata din 
constructia ce se reabiliteaza. 

Se vor anexa la prezenta documentaţie. 

Proiectul de faţă constă în proiectarea si dimensionarea circuitului electric de 
iluminat de securitate si proiectarea unei prize de pamant artificiale, mixte si a unei 
instalat!! de protectie contra loviturilor de trăsnet 

Avand in vedere ca obiectivul este branşat la reţeaua de energie electrica 
stradala nu este necesara obţinerea acordului si avizelor (avizul tehnic de racordare, 
etc), de ia proprietarul reţelelor electrice de alimentare din zona. 

întocmit, 
. ir\g. lon.Menghes 



Calcul priza 1 o f l 

C M I C I I I I J I TiilMtdflltl ăi' Nume MODERNIZARE-SCOALA MO'I'RU-SEC, 

proicct: SAT MOTRU-SEC, COM FADES, JUD.GORJ 
Proiectant: ingJon Menglies 
Benctldar: COMUNA FADES 

d i s p e r s i e e p r i z e i de 
p a i i i a n f 

Dale de minir t ' : 

Nume priza de paniant Priza PP 1 
Electrozi eireiiiari din ţeava zincata. montati veiTicaE 

Numărul de electrozi: 

I.iiiigimea electrodului: 

Diametrul electrodului: 

ii=i50 

D=r48.25fTim sau 1 T/2"P 

buc 

m 

Electrozi din bare rotunde sau niatbanda de legătură, cu montare 
orizontala: 

Numărul de electrozi: nSso 

Lungimea electrodului: 
Diametrul sau latiniea 
electrodului: 

L=b 
D sau b=i40-

buc 

m 

Tipul solului (rezistivitatea 
electrica): 

Alegeţi cea mai apropiata valoare a 
rezistivitalli solului din acest tabel: 

j Pamant cu pietriş 
adica 

Tipul foltdm KezktMlafe a s Mai Tipul foltdm Uofncniia 4e valeci Valsaie m̂ lk SoisJnâ»» M Ar,̂  3-ZK •S8 
Kirfpri^eani^ UTmn 

>12̂  im itktẑOBtuâ} St ItSOfWmd) aatedpinmtBkto IC -8808 
« 

m 

pGoo 

Founiil.ifo|i>sitji 

Sîm 

Date de icHire (cakudite) ; 

Rezistenta de dispersie: I H 0 7 6 n (Calculul este aproximativ, din cauza variaţiei in limite largi a rezistivitatii sol ului!) 

• r r e & M A / v 

Calcul priza Page 1 of 



Calculator IPT Pase 1 o f 2 

E v a î y < i r e a n e c e s î t a t i i p r e v e d e r i i IPJ 

Nume 
proiect: 

Proiectant: >"9-îon 
Beneficiar: comuna p/ooes 

MODERNÎZARr-ŞCOALA MOTRU-SEC, 
SAT MOTRU-SC-C, COM PADES, 
JUD.GORJ 

ecîle s l rucî .ur i ! ;_ 

Parametru Simboi Valoare Tabel 
17 

lui'ininK! 

îtiaStiiri!,; (v<ii;;s<ue iri(.;dî;,! îiii 
r roiMiiinKiit'!) 
Faclor ,irfi 

SPT (risc Rg) 
isi.stdr» de prottictie iinpoLriva 
LrBsnetuiui) 
1,!csorii 1 e pre70r 1 i:<! in 1;itucU:(11 <, 1 ..d«j 1 a 

Densi tatea rneo 
Icidircte kernuuic 

DenpitiilCil lr;if;ri',;5elor 

141T32' 5 noi tini 00 pi oninineiitei 

i11.33 

jinconj. de obiecte sau copaci de aceeaşi inaltime sau mai mici {6.5} "'i ag. j .2. 

•SPT Clasa iV {0.2} 

ie anuala a tirasneîicîof la soi ; 
{2 50-45 J^j r i lc/oi! cu îuituni 

i5.32 ni loviii,iri/l<rn''in on 
_Numaru! serv ic i i lo r ( l i n i i l o r ) care pă t rund in structura;... 

Caracter is t ic i le 
rip norvinipi: 

Parametru 

Ntnnni vei vicii; 

Uh.îi 1 
! Linie de alimentare cu energie electrica j 

Simbol Valoare 

i ( V 7 • f, [ i V ! Ui 11,! rf 7 O ! ! UI 

i..',;t!C|iiri;; 

InaiUt-ne 

1' r' a tî s î o r n i l ei r l T / J 1' 
iUjcU); pe erfiplusoi (,i el iuîiei 
enctoriie tneeRu al liniei 
Ecranul liniei {risc R ĵ si R^) 
Tensiunea <Jc tinere In inipuis 
a ecRipamentylui (fisc Ry si Ry) 

Profcfjctie ci.i SPD coordonate {risc R^) 
(dispozitiv de protectic Sa supraterisiuni) 

extiemiietcui "<"1" Imiei, 
difiîî'îvsiiinil.;; Uiaiiclufii riiitua ia cajîiţUiI indepartat 
a! lini.ei 

P 

U: 
Hc 
CI 

Cd 
Ce 

P 

SPU 
U: 
Wa 
Ha 

1200 

nooo 
^ 
[Fara(1} 

•lîfiiapute) 

I InconJ, de obiecte sau copaci de aceeaşi inaltime sau mai mici {0.5) • 

rRuraT{1) '̂ 'Vj 
jFara ecran (1) 

(Tskv^ 

j Cu SPD coordonate nivel liî-fV {0,03} 

Tabel 
17 

A6.1.2, 

AS.1.5. 

AG.2,-}, 

„Nurnarui z o n e l o r {cu ca r ac t e r i s t i c i V.;) ident i f icale:^ 

Aiiirirar 7.nr,c.: 
Caracter is t ic î ie zonei 1 

Ocminui e .zone; 

Parametru 

Tipp.l 'Uipr..!;t;li.;i pUinsnultii 

Risc iîicondii.i 

Pcricol speciiil 

Proiecţie impotrivo inccîHiiului (sisc R^ si R,. 
P. <5: <d e in te r i o; 1-c <:•, e . l e I e c o n 1 u n • 11.; t i i, r; t p 
Pierdere i!<i'a.irj U.i tensiunii de iitintivc!.! .si <ie 

Pierdx'ce .detorila nv/idilor deif.e 

PPi'.no poi.cntini in pericol plipţe in -zond 

jinterior 

Simbol Valoare 

ILinoleum, lemn {0.00001} " i 

iScazuI{0.001)jŢj 

iNivei scăzut de panica (ciadire cu 2 etaje, persoane sub 166) {2} 

I Hidranti, extinctoare, alarmare cu acţionare manuala {6.5} ^ ! 

tera-—• • 
I Clădiri industriale; comercialii, i 

jlOD 

Calculator IPT 

Tipul zone i;;Z<;nG de mieilor J 

Tabel 
17 

A 5-.:;. 2, 

A6,:!..T. 

Z..I AS.3,5. 

A 6.3.3, 

AG,3. r.. 

^e î of 2 



Calculator IPT Page 2 o f 2 

,̂ Caracteristicile zonei 2 
Dcrujiiiiro zofi.i; 
Parametru 
Tipui hiipi.jfelei iiSuliii 

Protccos impotî'h/a şocurilor efectrice (risc. 

Picrd'.PîT dotoritp îcuisîiinii de atitipere si do pas 

Sersp.iine poienii.-d io petico! aflaîe in zona 

iExierior 
Simbol Valoare 

Tipul zerici;! '/cr^^ 

iAgricola (0,01) - l 
iGard(O) 

DA (0.01) W 

Z i 
Tabel 17 

Â6.3.2. 

A6.2,i,, 
A15.3.1. 

120 

Suprafeţe echivalerCcc de expunere aie structurii si iiniîiorL̂ ,̂ ,̂  
Mume Simbol Valoare m^ 
SttucU.ea 

Lini;! do alim'.MiUuc cu <;a 1 

Lan pa (inia de .ilirriard.ara cu ee 1 

/VI 

AJ. 

8954 
347 7t5 
3 001)000 

„Mymaru! anual previzibil tîc evenirrjente periculoase:. 
Nume 
Stsuclu r;i 
i.îfiîa du ;i!ifnei!l.<U'v; CA; ur i 

Lsrujp fi.uii! <lu ;-ilin-ient<irc ru cu 1 

...Vaioii ale componentelor de risc în funcţie de zonep 
Simbol Structura 

Simbol Valoare l / a n 

0.0238 
0.0 9 2.5 
5,32 

Ti, 

rî,.i 

R. 1 

O;; 

0,0238x10"' 

0.0ci0005>xl.0''' 
0.46 25x10̂ ''' 
irseiilelor d-e 

Z I 
Interior 

0.0,230x10 

0.00 0009>;,i.0' 
0.4525x10''' 

Simbol 

Risc de pierderi vieţi eiiiuru.'sU 

Hisc de piertlero ;Î uiîui .serviciu public 

Risc pic-rdcui vederi de putrinianiti 

SC, CoîiciuxiH 
Valoare 

0.0 i. 2.C03X 1 O ' 

0,004863x10' 

Risc acceptat 

IxlO''' 

1. X l O' 

XVSTRIJCTUKA P R O T e , } A T A -

Z2 
Exterior 
0x10"'' 

Concluzie 

T t I S C ACCEPTABII,.. . : 

: R I S C A C C E P T A B I I v 

:RTSC A C C E P T A B I L : 

Calculator IPT 



FORMULAR F5 

OBiECTIV 
MODERNIZARE-SCOALA MOTRU SEC 
SAT MOTRU'SEC, COM.PADES, JUD.GORJ 
Sat Motru-Sec, com.Pades, jud.Gorj 
-Instalatii eiectrlce-

PROIECTANT 
SC BEST FORM PROJECT SRL 

Targu Jiu 

Utialjul/ echipamentul tehnologic -DISPOZITIV DE PROTECTIB CONTRA LOVITURILOR 
DE TRĂSNET PDA 25ps - î buc 

Nr, 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile impuse 

prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 2 -1 0 
1 P a r a m e t r i i t ehn ic i si f u n c ţ i o n a l i 

-Cu avans de amorsare PDA 
-Avans de amorsare: 25pS 
-Nivel: Normal IV 
-Capacitatea de funcţionare in trei etape: 

-stand-by 
-control 
-amorsare 

-Cu funcţionare autonoma 
-Continuitate electrica permanenta de la 
varf pana la pamant 

2 Specificaţii de performanta si condiţii 
privind siguranţa in exploatare 
-Devine activ ia creşterea brusca a 
câmpului electric 
-Fiabil in condiţii climatice extreme 

3 C o n d i ţ i i p r i v i n d c o n f o r m i t a t e a cu 
s t a n d a r d e r e l e v a n t e 

-agrement tehnic conform cu prevederile 
legii nr.10/95 
-Certificat de calitate 

4 Condiţii de garanţie si postgarantie 
-tennen de garanţie: minim 24 luni 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic 

Proiedtant j 
Ing. Ion Menghes 



U. 
(T 

Z ) 

q: 

CO 

o 
UJ 

h- o 
Z (T 
< a. 
H "«c 
2 (T .5 
^ O 
O y_ D 
a g) 
a CO 03 

IIJ H-
1X5 
O 
CO 

5 
o 
CD 
Ci 

pD 
Uj 
Q 

O 
O 

O " 
Uj 
CO 
Z ) 

o 

CO 

O " 
UJ 
CO 

6 o 
CC CD 
fc T3 
o 3 

</3 

O CL 

CO I 
l i j O 
Qc d 
5 Q> 
N CO 

o UJ o 
LU Q S 

O ^ CO 

CO 
_J 

LU ^ 
(T 

O 
Q 

CO 

O 

LU 
O 
CD 
O 

in X y 
a Q: 
H H 
H UJ 

I 

H 

O P" 
B CO 
z! z 
CO ~ 
a 
—3 

H 
3 
A 
Q 
UJ 
=D 
B 

g 
H 

O 
3 
O 

«3 .y 1H 
S2 c y) 

a ^ ra 

^ X 
o c c ^ 
N 03 . 
b o 
—5 o 
LL. — 

CD 

<D 
CO > 
O CO 

X 
0) 

•S J 

^ s 

C 
(0 
o 

3 

o 
T3 

3 
C 
0) 
E 
CO 
Q. 

'jz 
o 
CD 

3 

3 
CO 

3 
C 
0 

Q 

H-

CD 

to 

••a» 
Z o 

CO 

CM 

O 

• > 

O 

CO 
v_ 
C o o 
0 

D 0 •t-i 
2 Qj 

_J 

H 

H-

o u. 
3 
in 

0 0 
C 03 

• Q C 

D3 
C 


