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CAIET DE SARCINI 
Instalatii electrice  

 

  

 1.Rezistenta si stabilitatea. 
 Solutiile adoptate pentru circuitele electrice (trasee, materiale si montaj) cât si pentru aparatajul 

electric (materiale si montaj) au fost astfel alese incât sa respecte cerintele:  

 * asigurarea solutiilor care sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea construtiei (ex: strapungeri prin 
grinzi , spargeri ulterioare in elementele prefabricate). Instalarea tuburilor si tevilor pe sau in structura de 

rezistenta a constructiilor se realizeaza doar in conditiile prevazute de normativul P 100. 

 * rezistenta la eforturile de deformare, rupere la tractiune si lovituri mecanice a circuitelor 
electrice. 

 * protectia antiseismica (ex: legaturile de prindere trebuie sa asigure tablourile electrice contra 

rasturnarii in timpul exploatarii sau a cutremurelor).                               

* rezistenta la agenti chimici, temperatura, umiditate, agenti biologici  (Normativ I7/2011) 
  

2. Siguranta in exploatare. 

 Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului de 
accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin: 

 - electrocutare 

 - contactul cu elemente ale instalatiei 

 - consecinte ale descarcarilor atmosferice 
* siguranta cu privire la riscul de electrocutare                              

 Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului de 

accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin  
 - protectia la  suprasarcina  si  la  scurtcircuit ( cu interupatoare automate si dispozitive de 

protectie diferentiala ) .  

 Caracteristicile aparatajului de protectie s-au determinat prin calcule ce pot fi urmarite in breviarul de 
calcul.  

 - siguranta la alimentare prin distribuirea consumatorilor pe circuite separate , astfel incât in caz 

de defect acesta sa poata fi izolat imediat, mentinându-se in functiune restul instalatiei. 

 - protectie contra electrocutarii prin atingere directa sau indirecta prin legarea la pamânt , legarea 
la nul si izolarea suplimentara de protectie (platbanda OL-Zn 25x4, conductori de nul din cupru montati 

in acelasi tub cu conductorii activi). Alegerea aparatajului si echipamentelor electrice se va face functie 

de categoria de pericol de incendiu a incaperilor. 
 - alegerea caracteristicilor si gradului de protectie a aparatelor si echipamentelor electrice functie 

de caracteristicile externe (Normativ I7/201) 

 - protectia instalatiilor electrice contra persoanelor neautorizate si antivandalism (dispozitive cu 
chei la usile tablourilor electrice, placute avertizoare). 

  

3. Siguranta la foc. 

 Instalatiile electrice  trebuie realizate astfel incât sa se evite riscul de aprindere a unor materiale 
combustibile datorita temperaturilor ridicate sau arcurilor electrice . Aceasta se poate obtine prin 

respectarea urmatoarelor cerinte: 

 * adaptarea instalatiei la gradul de rezistenta la foc a constructiei (nivelul combustibilitatii 
materialelor constituiente ale instalatiei electrice 



 * echiparea circuitelor electrice cu intrerupatoare usor de manevrat in caz de incendiu. 

 * echiparea cladirii cu iluminat de siguranta pentru evacuare  
  

4. Igiena vizuala.                                                

 Confortul vizual se realizeaza prin asigurarea unui iluminat artificial adecvat fiecarei incaperi, cu 

realizarea tuturor parametrilor necesari : nivel de iluminare, grad de uniformitate, grad de luminanta. 
 Se vor avea in vedere urmatoarele cerinte: 

 * asigurarea iluminatului natural 

 * asigurarea nivelului de iluminare medie a iluminatului artificial - conform NP061/02 
 * evitarea sau limitarea orbirii prin orbire directa - se vor lua masuri de ecranare a lampilor si de 

dispunere corespunzatoare a acestora. 

  
2. NORME, NORMATIVE: 

Proiectul a fost intocmit respectandu-se urmatoarele norme, normative si standarde de referinta: 

 I 7 – 2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente 

cladirilor,   

 NP 061 – 2002- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in 

cladiri; 

 I 18/01- 04- Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de telecomunicaţii şi 
semnalizare din clădiri civile şi de producţie; 

 STAS 12604/4-89 Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii .; 

 STAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de 

proiectare, execuţie şi verificare 

 SR EN 60598-1/94 - 2003 Corpuri de iluminat; 

 SR CEI 502/94 - Cabluri de energie cu izolaţie şi manta de P.V.C. 

 SR 6990 – Tuburi izolante IPY din PVC; 

 STAS 552 – Doze de aparat şi ramificaţie 

 SR 6865 – Conducte din Cu sau Al cu izolaţie de policlorură de vinil; 

 

       3. MATERIALE  SI  PRODUSE 

 - cabluri CYABY 

 - Stalpi iluminau ct LED  

 - Tablouri electrice,  intreruptoare automate , dispozitive de protectie diferentiala; 
 - Prize cu contact de protectie, intreruptoare  si comutatoare obisnuite, intrerupatoare. 

 

 

ATENTIE ! 
 Se vor folosi numai materiale care corespund calitativ prevederilor, standardelor si normelor in 

vigoare si care au agrement tehnic. 

 
 4 . LIVRARE,  MANIPULARE,  DEPOZITARE. 

 

  Materialele, aparatele, prefabricatele se introduc in lucrare numai daca sunt in conformitate cu 

prevederile din proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si daca in cursul depozitarii si 
manipularii nu au suferit deteriorari. 

  In cazurile in care prescriptiile tehnice prevad probe, se vor face probe pe santier. 

  Depozitarea se face in magazii, pe suprafete drepte si netede, in rafturi special amenajate, astfel 
incât sa fie ferite de foc, actiunea directa a razelor solare, a inghetului, a loviturilor directe. 

  Executantul nu poate face inlocuiri de materiale fara avizul scris al proiectantului.                                                                                          

 Tuburile, cablurile, conductele, aparatele, echipamentele ce urmeaza a fi  folosite in lucrare 
trebuie verificate scriptic, vizual, si dupa caz, prin masuratori de sondaj, cu ocazia preluarii din magazie 

pentru montaj. 

  Materialele, echipamentele, aparatele care prezinta defecte de calitate, sau care nu corespund cu 

cele prevazute in proiect, nu se introduc in lucrare. 
 

 



 5 . EXECUTIA  LUCRARILOR. 

  
 Alimentarea corpurilor de iluminat se face numai intre faza si nul. Montarea lor se face prin 

fixare cu dibluri sau bolturi. 

 Tablourile electrice  s-au prevazut cu intrerupatoare automate magneto-termice si dispozitive de 

protectie diferentiala. Ele trebuie montate perfect vertical si fixate bine pentru a nu fi supus vibratiilor. 
 Aparatele, clemele, conductoarele  din interiorul tabloului vor fi astfel instalate, marcate, 

etichetate, incât sa fie usor accesibile si de identificat pentru manevrari, verificari si reparatii. 

Executarea prizei de pământ 
Electrozii se bat în pământ astfel încât partea superioară a lor să fie la 0,3m sub nivelul solului. 

Pentru baterea electrozilor se recomandă maiul cu motor (mecanic sau electric) dar şi baterea 

manuala cu un ciocan de 5-10 kg. 
În timpul baterii, partea superioară a electrodului se va acoperi cu un capac de protecţie; distanţa 

între electrozi va fi de minimum 6m. 

Se trece la sudarea bandei (pe muchie) de fiecare electrod în parte şi se aliniază conform traseului 

din proiect. 
Sudura se realizează cu o buclă de după ţeavă, astfel cusătura fiind de cel puţin 180mm. 

Sudura va fi acoperită cu un strat de bitum sau carton, preferabil imediat după sudură.  

Se astupă şi se măsoară rezistenţa prizei de legare la pământ. 
În cazul când nu se realizează rezistenţa prevăzută în proiect, se ia legătura cu proiectantul în 

vederea definitivării soluţiei proiectului. 

 
 6 . VERIFICARI  IN  VEDEREA  RECEPTIEI. 

 La cererea executantului, comisia de receptie autorizata va face proba instalatiei sub tensiune. 

 La receptia preliminara se verifica pe teren : 

 -existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea 
corecta a dispozitivelor de protectie (sigurante, intrerupatoare) 

 -functionarea eficienta a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt. 

 Daca verificarea la receptia preliminara corespunde pe toata durata de timp normata pentru 
efectuarea probelor, se trece la incheierea procesului verbal de receptie preliminara. 

        

 

 
               Intocmit   

                 ing. Diaconescu Bogdan 

 
 
 

                                                                                                                                 
 
 

 


