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1. GENERALITĂŢI

1.1 Obiectul lucrărilor
În prezentul caiet de sarcini sunt cuprinse condiţiile tehnice pentru execuţia lucrărilor de 

instalaţii electrice şi anume:
 instalaţii de iluminat si prize
 instalaţii de forţă
 instalaţii de protecţie impotriva şocurilor electrice

Cerinţele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de responsabilitatea de 
a realiza şi alte verificări, încercări şi activităţi pe care le considera necesare pentru asigurarea 
calităţii execuţiei si materialelor.

1.2 Nominalizări planşe
- conform borderoului de piese desenate anexate

1.3 Sarcini pentru executant
Pentru realizarea în bune condiţiuni a tuturor lucrărilor din prezentul proiect, executantul 

va desfăşura următoarele activităţi:
 studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie precum şi a 

legislaţiei standardelor şi instrucţiunilor tehnice anexate, astfel ca până la începerea 
execuţiei să fie clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate.

 va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele 
grafice şi cifrice în vederea rezolvării lor.

 va asigura aprovizionarea cu materialele şi produsele din proiect.
 va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării unor materiale sau aparataje 

prevăzute în documentaţie prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar, cu 
caracteristicile cel puţin identice cu cel prevăzut în documentaţie din punct de vedere 
tehnic şi economic.

 va asigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare ritmic în concordanta cu graficul 
de execuţie si cu termenele parţiale sau finale stabilite.

 va respecta cu stricteţe tehnologia de lucru caracteristică.

Executantul este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toata perioada de
execuţie a lucrărilor şi a efectuării probelor, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută 
lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs.

Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse, documentele 
care să ateste calitatea materialelor instalaţiilor, celelalte documente care atestă buna execuţie 
sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor din teren, vor fi puse la dispoziţia 
organelor de îndrumare-control (Inspecţia de Stat în Construcţii).

Modificările prevederilor documentaţiei tehnice se vor executa numai cu avizul scris al 
proiectantului. Modificările consemnate în caietul de procese-verbale vor fi stipulate şi în partea 
desenată a documentaţiei, în scopul cunoaşterii de către beneficiar la punerea în funcţiune a 
elementelor principale reale din teren. În caz contrar executantul poate deveni răspunzător de 
eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea documentaţiei.



1.4 Sarcini pentru Beneficiar
Beneficiarului, prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini:

 recepţionează documentaţia primită de la proiectant, verificând piesele scrise şi desenate, 
coraborarea între ele, exactitatea elementelor (lungimi, trasee, etc.)

 să sesizeze proiectantul asupra neconcordanţelor sau altor situaţii specifice apărute în 
execuţie, în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente.

 să anunţe proiectantul în vederea prezentării în fazele determinante, punerea în funcţiune 
sau alte situaţii care impun schimbarea soluţiilor din proiect.

 să nu accepte la montaj modificări faţă de documentaţie, decât cu avizul proiectantului
 să urmărească ritmic execuţia lucrărilor în scopul respectării documentaţiei, conform 

sarcinilor sale de serviciu, controlând calitatea lucrărilor, să participe la confirmarea 
efectuării lucrărilor ascunse şi cantităţilor de lucrări efectuate de executant la nivelul 
fiecărei faze determinante.

 să nu accepte trecerea la o altă fază sau recepţia lucrărilor executate fără atestarea tuturor 
elementelor care concură la o bună calitate a materialelor şi execuţiei.

Pentru orice nerespectare a prevederilor documentaţiei, beneficiarul prin dirigintele de 
şantier va solicita proiectantul în scopul clarificării problemelor.

2. NORMATIVE, PRESCRIPŢII ŞI STANDARDE DE REFERINŢĂ
Elaborarea prezentei documentaţii tehnice s-a făcut în conformitate cu prevederile 

normativelor, prescripţiilor tehnice, standardelor naţionale şi a standardelor europene şi 
internaţionale adoptate ca standarde naţionale în vigoare.

Constructorul va avea în vedere ca toate materialele şi echipamentele necesare punerii în 
operă a lucrărilor coform cu cele precizate în memoriul tehnic, planşe şi listele cu cantităţi de 
lucrări să fie conforme cu cerinţele specificate în următoarele:

NP-I7-2011 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 
1000  V ca.
Legea 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii
Legea 123 /2007 Pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
Legea 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor
Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.
Legea 608/2001 Legea privind evaluarea conformităţii produselor
HG 1146/2006 Cerineţele minime de securitate şi sănătate pentru
HG 971/2006 Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la
locul de muncă
HG 457/2003 modificat cu HG 1514/2003 Asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente 
electrice de joasă tensiune.
HG 1091/2006 Privin cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă
HG 300/2006 Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele
temporale şi mobile
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.
C56 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente
NP 086 – 05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de



stingere a incendiilor.
PE 103/92 Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor
electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor
de scurtcircuit.
PE 116/94 Normativ de încercări şi măsurători la echipamentele şi instalaţii electrice
P 118 Normativ de securitate la incendiu a construcţiilor
NTE 401/03/00 Metodologia privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor
în instalaţii electrice de distribuţie 1 – 110 kV.

3. EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE
Înainte de a începe montarea instalaţiilor electrice se vor verifica şi identifica viitoarele 

trasee electrice de executat.
La traseele alese (trasaje, marcaje) se va verifica dacă:

 lungimea traseelor este cea mai scurtă;
 s-au respectat distanţele minime admise până la elementele altor instalaţii;
 s-au respectat distanţele minime admise faţă de elementele de construcţie combustibile;
 s-au evitat locurile periculoase în timpul exploatării;
 au fost respectate condiţiile în care este permisă executarea de trasee ale instalaţiei.

Toate traseele care nu satisfac condiţiile impuse vor fi reexaminate şi retrasate.
Înainte de începerea lucrărilor de instalaţii trebuie să se verifice dacă golurile necesare au 

fost executate în bune condiţii din punct de vedere al poziţiilor, dimensiunilor şi calităţii.
Este strict interzis a se executa de către instalatori străpungeri sau goluri prin structura de 

rezistenţă a construcţiei. Se admite efectuarea lor numai pe baza unui aviz scris de la proiectantul 
structurii de rezistenţă. Executarea de goluri în elementele de construcţie se va face numai cu 
mijloace mecanizate adecvate.

Toate aparatele, echipamentele şi utilajele vor fi controlate pentru a corespunde 
caracteristicilor prevăzute în proiect şi calităţii funcţionale garantate de fabricant.

Materialele, echipamentele, aparatele, utilajele vor fi verificate scriptic, vizual şi, după 
caz, prin măsurători de sondaj cu ocazia preluării din depozit pentru montare. Materialele, 
aparatele, echipamentele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau prezintă 
defecte de calitate vor fi respinse.

Conductele, cablurile, tuburile şi accesoriile se vor verifica vizual la locul de montare, 
după transport. Materialele care prezintă defecţiuni iremediabile se vor respinge.

La conductele cu izolaţie şi la cabluri se va verifica continuitatea electrică pe fiecare 
colac, tambur înainte de montare. La cabluri, după verificarea continuităţii electrice pe faze se 
vor verifica şi eventuale scurtcircuite între faze. Verificarea se face cu ohmetrul. Conductele care 
prezintă rezistenţă infinită (întreruptă) vor fi respinse.

Tragerea conductelor în tuburi se va executa numai după montarea tuburilor (la montaj 
îngropat după uscarea tencuielilor). 

Calitatea circuitelor electrice se va verifica după ce conductele au fost trase în tuburi sau 
montate pe pereţi, înainte de acoperirea lor. Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu 
privire la sistemul de marcare a conductelor, în vederea uşoarei lor identificări.

Legăturile electrice ale conductelor se vor verifica vizual prin sondaj la cel puţin 15% din 
numărul total, dacă sunt executate canform prevederilor în vigoare.

Avand in vedere inchiderea acceselor din hala lagume, se vor monta corpuri de iluminat 
cu acumulatori si pe exteriorul usilor de acces, cele pe interior fiind existente. Pentru zona de 



flori, se vor monta corpuri de iluminat cu acumulatori pe interiorul si pe exteriorul fiecarei usi de 
acces.

Pentru zona de flori se va realiza si iluminatul de securitate impotriva panicii cu doua 
corpuri de iluminat 2x36W, montate pe circuitul de iluminat de siguranta impotriva panicii 
existent(alimentat din UPS). 

Instalaţia de iluminat de siguranţă se realizează cu cablu de tip CYY-F 
3x1.5mmp(corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare prevazute cu acumulatori) si 
NHXH E30 3x1.5mmp pentru corpurile de iluminat prevazute pentru iluminatul impotriva 
panicii. 

4. INSTALAŢIA ELECTRICA DE DESFUMARE
Instalatia electrica de deschidere automata a geamurilor pt desfumare se va realiza cu 3 

centrale montate in hala de legume(pt. 23ferestre) si o centrala montata in zona comercializare 
flori(pt. 4 ferestre). Fiecare centrala va fi comandata automat cu modul adresabil din centrala de 
detectie incendiu existenta. Alimentarea cu energie electrica a centralelor de desfumare se va 
realiza din UPS, ele fiind prevazute si cu acumulatori. Cablarea pentru alimentarea ferestrelor se 
va realiza cu cablu rezistent la foc, 2x1.5, E30.

Pentru deschiderea manuala a geamurilor pentru desfumare din hala legume sunt 
prevazute 3 butoane(fiecare dintre butoane va deschide toate cele 23 de ferestre). Cablarea pentru 
butoane se va realiza cu cablu rezistent la foc 2x1, E30.

Pentru deschiderea manuala a ferestrelor din zona flori este prevazut un buton.
Pentru ventilatia zilnica centralele vor fi comandate din sistemul BMS(la care este 

conectata si statia meteo)

5. INSTALAŢIA DE DETECTIE INCENDIU 
Instalatia de detectie incendiu in zona flori se va realiza cu senzori de fum+temperatura si 

butoane manuale de incendiu conectate pe bucla de incendiu existenta. Cablarea se va realiza cu 
cablu de incendiu E30 2x1.

6. VERIFICĂRI, PROBE Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Antreprenorul este obligat să execute lucrările conform proiectului, condiţiiior 

contractuale şi prescripţiilor tehnice în vigoare.
Locul de montaj trebuie pus la dispoziţie în situaţia de a se putea desfăşura normal si în 

siguranţă lucrările prevăzute.
În execuţie, orice modificări sau completări ale proiectului se fac numai cu acordul scris 

al proiectantului. La constatarea unor neconcordanţe intre proiect şi situaţia de pe teren, 
necesitatea unor lucrări neprevăzute în proiect, lipsa unor detalii care împiedică continuarea 
lucrului, constructorul este obligat să comunice beneficiarului şi proiecetantului soluţii şi să
ceară indicaţiile de urmat. Cu ocazia deplasărilor pe şantier, proiectantul va verifica calitatea 
lucrărilor. În cazul constatării unor abateri de la proiect este obligat să ceară în scris  
executantului oprirea lucrărilor necorespunzatoare. Dirigintele de şantier este obligat sa anunţe 
beneficiarul.

Instalaţiile electrice se dau în exploatare numai după ce s-au respectat următoarele:
 încadrarea cu personal tehnic corespunzător;
 întocmirea şi afişarea instrucţiunilor de exploatare la locul de muncă;
 asigurarea documentaţiei tehnice a instalaţiilor;



 asigurarea unui stoc de rezervă minimal de aparataj.
Verificările, incercările şi probele premergătoare dării în exploatare se fac astfel:

 la inceput, în timpul şi la terminarea montajului se fac probe mecanice şi electrice 
inclusiv rodajul individual;

 în timpul perioadelor de punere în funcţiune şi de exploatare de probă se face rodajul în 
ansamblu şi probele tehnologice;

 în timpul perioadei de exploatare continuă, se verifică principalele caracteristici tehnice.

Înainte de inceperea fiecărei probe se verifica condiţiile tehnice si organizatorice de 
desfăşurare astfel încât sa fie exclusă defectarea, avaria instalaţiei şi accidentarea personajului.

Verificările, încercările şi probele în perioada de la începulul, din timpul şi după 
terminarea montajului se fac pentru a constata calitatea montajului. Acestea dovedesc că lucrările 
de montaj sunt terminate şi corect executate, putându-se trece la recepţia provizorie.

Toate probele se fac de către societatea de construcţii-montaj. Aceasta verifică, încearcă
şi probează materialele şi echipamentele care vor fi folosite în execuţia instalaţiei.

Materialele şi echipamentele care nu corespund calitativ conform certificatelor de calitate 
sau certificatelor de verificări şi probe vor fi respinse.

Beneficiarul va asigura când este necesar personal calificat propriu pentru efectuarea 
probelor. Coordonarea şi răspunderea executării verificărilor şi probelor revine integral, după 
caz, executantului sau furnizorului.

Recepţia provizorie se face cu condiţia asigurării utilităţii necesare perioadei următoare 
de rodaj în ansamblu şi de probe tehnologice. În acest scop, beneficiarul va urmări şi convoca din 
timp comisia de recepţie şi punere în funcţiune. Comisia are rolul de a stabili daca instalaţia 
poate trece la perioada următoare de punere în funcţiune şi exploatare de probe în condiţii de 
securitate pentru instalaţie şi pentru personal.

La recepţia provizorie executantul şi furnizorii vor trebui să probeze prin documente 
tehnice legale calitatea materialelor folosite şi execuţia corectă a lucrărilor ascunse, precum şi 
rezultatele probelor prevăzute a se executa înaintea, în timpul şi la terminarea lucrării.

Daca instalaţiile au fost admise la recepţie iar lucrările de construcţii montaj sunt 
terminate se va incheia un proces verbal de recepţie cu constructorul şi cu montorul, 
precizându-se obligaţiile şi răspunderile fiecăruia.

Prin recepţia provizorie constructorul rămâne cu obligaţia eventualelor completări şi 
remedieri stabilite prin proces verbal sau ivite ulterior ca urmare a unor vicii ascunse.

Recepţia provizorie şi preluarea de către beneficiar a instalaţiei se poate face şi pe părţi, 
dacă acestea pot funcţiona separat.

Verificările, încercările şi probele în perioada de punere în funcţiune şi exploatare de 
probă se fac în vederea atingerii regimului normal de lucru proiectat, după care se trece la proba 
tehnologică complexă.

Lucrările de mai sus se fac pe baza raportului comisiei de recepţie şi de punere în 
funcţiune împreună cu executantul, furnizorul şi beneficiarul, care stabilesc probele şi programul 
de desfăşurare al acestora.

Executarea probelor se face de către beneficiar cu asistenţă tehnică din partea 
proiectantului, executantului şi furnizorului.

Responsabilitatea manevrelor şi aplicării normelor de protecţia muncii revine 
personalului de exploatare care va lua măsurile necesare.

Proba finală se va efectua conform normelor în vigoare şi ale prevederilor proiectantului. 



Instalaţiile vor fi complete; dacă lipsesc unele părţi care pot fi înlocuite prin provizorate
iar punerea în funcţiune este imperioasă se pot face probele finale şi darea în funcţiune pe timp 
limitat. În urma efectuării probei finale se încheie procesul verbal de punere în funcţiune semnat 
de membrii comisiei.

Cu punerea în funcţiune se poate începe activitatea de exploatare.
Probele de garanţie se fac după trecerea instalaţiilor în exploatare, pe un timp limitat, în 

vederea verificării performantelor din proiect. Se execută de organizaţia de explotare singură sau 
cu ajutorul altor societăţi de specialitate, în prezenţa executantului şi după caz a furnizorului. 

Dacă în perioada de garanţie instalaţia nu realizează performanţele garantate, beneficiarul 
are dreptul sa ceară remedierea defectelor, daune de la furnizor sau chiar respingerea furniturii.

Daca probele de garanţie sunt trecute se efectuează recepţia contractuala a 
echipamentelor si instalaţiilor încheindu-se un proces verbal.

În cazul în care rămân sau apar deficienţe în perioada de garanţie, acestea se vor specifica 
în procesul verbal, cu modul şi termenul de rezolvare, precum şi cu sarcinile ce revin părţilor 
implicate.

Daca la sfârşitul perioadei de garanţie nu există litigii se încheie procesul verbal de 
recepţie definitivă în care se trec rezultatele probelor de garanţie şi se confirmă remedierea 
deficienţelor consemnate anterior.

7. INSTRUCŢIUNI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII
7.1. Generalităţi
Prezentele instrucţiuni au un caracter preliminar prezentând principalele masuri de 

protecţia muncii care trebuie respectate la montajul, verificarea, punerea în funcţiune, 
exploatarea şi întreţinerea instalaţiior electrice. Instrucţiunile sunt în conformitate cu normele şi 
normativele în vigoare la data întocmirii proiectului.

Unităţile care execută montaje, verificarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi 
întreţinerea instalaţiei au obligaţia de a pune în aplicare aceste instrucţiuni.

Toate abaterile de la normele de protecţia muncii vor fi analizate şi sancţionate imediat 
după constatare, conform regulamentului de ordine interioară al unităţii raspective precum şi 
prevederilor codului muncii. Cauzele deosebite de abateri vor fi semnalate organelor de resort în 
vederea analizei şi stabilirii de măsuri.

Persoanele care au atiribuţii în activitatea de montaj, verificare, punere în funcţiune, 
exploatare şi intretinere a instalaţiei vor indeplini condiţiile necesare.

Instruirea personalului se va efectua în conformitate cu regulamentele în vigoare în 
următoarele faze distincte:

 instructajul de angajare;
 instructajul periodic;
 instructajul la schimbarea locului de muncă.

Obligaţia efectuării instructajului o au cei care organizează şi conduc procesul de muncă.
Personalul răspunde de orice acţiune care ar scoate din funcţiune sau avaria dispozitive, 

instalaţiile de lucru, cele de protecţia muncii, instrucţiunile afişate la locul de muncă.
Întreţinerea şi repararea în caz de a v a r i e  a ins ta la ţ iei  se face numai de personal 

autorizat. Este interzis personalului de exploatare să facă remedierea defecţiunilor.
Personalul de exploatare este obligat să sesizeze imediat orice defecţiune observată la 

sculele şi dispozitivele de protecţia muncii utilizate.
Dotarea cu mijloace de protecţie a personalului, păstrarea evidentei şi încercarea 



periodică a mijloacelor de protecţie se fac prin grija conducerii unităţii respective. Mijloacele de 
protecţie individuală se păstrează, intreţin, utilizează şi prezintă periodic la control de cel care le 
are în dotare. Personalul va refuza executarea lucrărilor dacă nu se asigură dotarea cu mijloacele 
de protecţie necesare.

La înălţimi de peste 2 metri, exceptând platformele stabile şi sigure, toate lucrările se vor 
execută cu centură de siguranţă. Zonele unde există pericol de accidentare vor fi semnalizate 
corespunzător cu afişe avertizoare. Se interzice lucrul în zonele întunecoase sau noaptea fără o 
lumină aitificială corespunzătoare.

7.2. Instrucţiuni specifice
Instalaţiile electrice trebuie sa fie astfel construite şi intretinute încât să nu se producă 

accidente tehnice sau umane, ca urmare a accesului persoanelor neavizate. Manevrele în instalaţii 
se execută numai de personalul de deservire operativă (personalul de exploatare).

Se vor respecta prevederile standardelor în vigoare şi documentaţia de proiectare în ceea 
ce priveşte instalaţiile de legare la pământ şi la nul şi valorile rezistenţelor prizelor de punere la 
pământ.

Se interzice utilizarea conductelor din instalaţiile de protecţie drept conductor de faza sau 
nul de lucru. Se interzice conectarea în serie la instalaţia de legare la pământ a mai multor 
elemente care trebuie împământate. Se interzice executarea de lucrări la instalaţia de legare la 
pământ în timpul funcţionarii instalaţiei.

Toate sculele, utilajele alimentate la tensiuni peste 24 V vor avea obligatoriu conductor 
de punere la pământ.

Toate echipamentele se vor fixa definitiv în suporţi imediat după montare şi se va executa 
legarea la pământ.

În punctul în care se realizează scoaterea de sub tensiune a unei instalaţii se montează 
indicatoare mobile cu inscripţia:

Nu închide ! Se lucrează !
Personalul care desfăşoară activitate în instalaţiile electrice în funcţiune trebuie sa aibă în 

permanenţă asupra sa mijloace de protecţie necesară. Dotarea cu mijloace de protecţie a 
personalului, păstrarea evidenţei şi încercarea periodică a mijloacelor de protecţie se fac prin 
grija conducerii unităţiii respective.

7.3. Concluzii
Prezentele instrucţiuni prezintă principalele masuri de protecţia muncii care trebuie 

respectate la montajul, verificarea, punerea in funcţiune, exploatarea si intretinetea instalaţiilor 
electrice. Aceste instrucţiuni vor fi completate de conducerea tehnica a unităţilor de montaj şi 
exploatare şi constituie baza de instruire a personalului care lucrează în instalaţiile electrice.

Conducerea tehnica a unităţii care execută montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi 
întreţinerea instalaţiilor va revizui perodic instrucţiunile de protecţia muncii pe baza experienţei 
acumulate şi a reactualizării normelor şi dispoziţiilor organelor superioare.

       Întocmit:
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