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DESCRIEREAăGENERAL ăAăLUCR RILOR 

 
 

1. Elemente generale 

Denumireaălucr rii:  Centralaătermic ăcuăgrupăsanitarăpublic 

Proiect nr: 11/2016     Faza: P.T.+C.S. 

Denumire obiect: Instala iiătermiceă 

Beneficiarulălucr rii:  OraşulăPâncota 

Proiectant de specialitate – instala iiătermice: P.F.A. Begov Francisc 

Data elabor riiăproiectului: Aprilie 2016 

 

2.ăDescriereaălucr rilor 

Descriereaălucr rilor:ăSolu iaătehnic ădeărealizareăaălucr riiăs-aăstabilitădeăc treăproiectant,ă

pe baza temei de proiectare. 

Amplasamentul:  

Topografia: Terenulăareăoăsuprafa ărelativăplan ,ăf r ăpoten ialădeăalunecare. 
 
Climaăşiăfenomeneănaturaleăspecificeăzonei 
 -Zonaăinăcareăseăg seşteăobiectivulăseăsitueaz ăîntr-o regiune cu clim  preponderent 
continental-moderat ,ămediaă temperaturilorăesteădeăaproximativă10°C.ăPrecipita iileămediiă
anuale înregistreaz ăvaloriăcuprinseăîntreă600-1000 mm/mp. 

Factorii genetici ai climei: radiatia solara, bilantul radiativ, pozitia geografica, 
altitudinea, circulatia maselor de aer, caracterul suprafetei active determina existenta pe 
teritoriul judetului Arad a unui climat temperat continental moderat, cu influente oceanice. 
Regimul temperaturii aerului inregistreaza valori medii anuale cuprinse intre 10.8°C 
(campie) si 6°C (pe cele mai mari inaltimi) cu abateri maxime de cca. 2°C (in plus sau 
minus) de la un an la altul,ă(ăcondi iiădeăclim ăşiăîncadrareaăînăzoneleădinăh r ileăclimatericeă
prev zuteădeăSTASă6472/2-83) 

Regimulă climatică caracteristică jude uluiă Aradă esteă deă tipă continentală moderat,ă cuă
influen eăaleăclimatuluiăsubmediteraneanăînăsud.ă Înăzoneleădeăcâmpieă joas ă temperaturileă
mediiă anualeă suntă deă 10°Că șiă deă 6°Că înă zonaă montan .ă Iernileă suntă blândeă şiă verileă
c lduroase.ăRegimulăprecipita iilorăareăvaloriămediiăanualeăcuprinseăîntreă566mmăînăcâmpieă
şiă 1.200mmă laă altitudiniă ceă dep şescă 900mă (înă Mun iiă Z rand,ă Codruă Momaă şiă Bihor).ă
 Vânturileăsuntăcondi ionateădeădistribu iaăformelorădeărelief,ăcircula iaămaselorădeăaeră
având orientare de la sud la est. - temperaturaă deă calculă pentruă var ă esteă +34,1°Că iară
pentru iarna -15°C; SR 1907/1-97; 

Media anuala a temperaturilor inregistrate in judetul Arad intre 1999 si 2006 a variat 
intre 9,4 si 12,2°C. Intre acesti ani, temperatura maxima absoluta de 39,4°C a fost 
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inregistrata in 2000 la Chisineu Cris, iar temperatura minima absoluta de –30 ºC a fost 
inregistrata in anul 2003, tot la Chisineu Cris . Influenta mediului urban asupra temperaturii 
aerului este notabila, in special in sezonul rece, cand diferenta dintre oras si vecinatati 
poate atinge valori de 8 – 10°C. 

Valoarea temperaturii medii anuale in campie este de peste 10°C, in dealurile 
piemontane este de 9°C, iar in regiunile muntilor mijlocii intre 8-6°C. In regiunile 
depresionare (Gurahont) temperaturile aerului nu prezinta valori negative mari (cum ar fi 
de asteptat), ceea ce arata ca acestea prezinta un climat de adapost. Temperatura medie 
a lunii celei mai reci (ianuarie) este relativ blanda in judetul Arad variind intre -1°C (in 
campie) si -5°C (in munti), iar temperatura medie a lunii celei mai calde oscileaza intre 
21°C in zona campiilor si 16°C in regiunea muntoasa din est. 

 
Organizareaă deă şantier,ă programulă deă execu ieă aă lucr rilor:ă Va fi întocmit de 

c treăbeneficiarăşiăexecutantăînăfunc ieădeăordineaădeăexecu ieăaălucr rilorăşiădeădurataădeă
execu ieăaăacesteia. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                          Întocmit, 
                                                                                                           Ing. Begov Francisc 
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                     MEMORIU TEHNIC 
 
 

Prezentaă documenta ieă trateaz ă instala iaă deă înc lzireă şiă centralaă Termic ă laă
obictivulă„Centralaătermic ăcuăgrupăsanitarăpublic”,ăstr.ăAvramăIancuănr.ă1,ăjud.ăArad. 
 
 Instala iiăinterioareădeăînc lzire 

C lduraănecesar ăpentruăacoperireaăpierderilorăenergeticeăaăacestuiăobiectivăeste de 
5 kW şiă aă fostă calculat ă conformă SRă 1907ă înă func ieă deă destina iaă înc periloră şiă deă
temperaturileă interioareă recomandate,ă ă deă orientareaă cl dirii,ă alc tuireaă elementeloră deă
construc ieăşiădeătipulătâmpl riei. 

S-aăpropus,ăconformădimension rii,ăs ăseărealizezeăunăcircuitădeăînc lzireădină eav ă
de PPR, cu diametrele cuprinse între 20-25 mm. 

Agentulătermicădinăinstala ieăesteăap ăcald ădeă75/65ăºC. 
Radiatoareleăvorăfiădinăo el,ătipăpanou,ăcuăoăîn l imeădeă600ămmăşiăvorăfiămontateăcuă

ajutorul consolelor, peă perete,ă amplasateă peă câtă posibilă subă ferestreă sauă înă func ieă deă
situa iaădinăplan.ă 

EleăseăvorăechipaăcuăcâteăunărobinetădeăturăØă½”ăşiărobinetădeăreturăpentruăreglajăØă
½”.ăAerisireaăinstala ieiăseăvaăfaceăprinăventileleădeăaerisireădeă3/8”ăămontateăpeăradiatoare.  

Echilibrareaăhidraulic ăaăinstala ieiăseăvaăfaceăcuăajutorulărobinetelorădeăreglajăretur,ă
dup ăefectuareaăprobelor. 

Leg turileălaăradiatoareăseăvorăfaceăcuă eav ădeăPPRăavândădiametrulădeă20 mm.  
Trecereaăconductelorăprinăpere iăseăvaăfaceăprinătuburiădeăprotec ie. 
 
 
Centralaătermic  
Seă vaă amenajaă oă central ă termic ă pentruă aă seămontaă treiă cazaneă peă combustibilă

gazos,ăcuăfunc ionareăînăcondensa ie,ăcuătirajăfor at,ăceăvorăasiguraănecesarulădeăc ldur ălaă
casaădeăcultur ăaălocalit iiăprecumăşiăal grupului sanitar amenajat. 

Înc pereaă ceă deserveşteă centralaă termic ă vaă aveaă urm toareleă dimensiuni:ă Lxlţă
3,30x5,70ăm.ăSpa iulăvitratăpentruăaceast ăînc pereăvaăfiădeăminimă0,02ămp/mcădeăvolum. 
 C lduraă necesar ă pentruă acoperireaă pierderiloră energeticeă ale grupurilor sanitare 
este de 5 kW. 
 Asigurareaăacestuiănecesarădeăc ldur ăprecumăşiăalăceluiădeă laăcasaădeăcultur ăseă
propuneă aă seă faceă cuă ajutorulă aă treiă cazaneă cuă tirajă for ată peă combustibilă gazos,ă cuă
func ionareă înăcondensa ieăavândăputereaă termic ădeă50 kW fiecare, cele trei cazane se 
vorămontaăînăcascad .ăPentruăpreparareaăapeiăcaldeămenajere,ăs-a propus a se monta un 
boilerăavândăvolumulădeă150ădeălitri,ăceăareărolăşiădeăacumulare. 

De asemenea, pe fiecare cazan se va monta câte un vas de expansiune închis de 
50 l ceăvaăaveaărolădeăaăpreluaădilatareaăapeiădinăinstala ie.ăPentruăsiguran aăcazanelor,ăseă
vaămontaăcâteăoăsupap ădeăsiguran ăØă3/4”ăPnă3ăbarăpeăfiecareăcazan. 

Peăceleă2ăcircuiteădeăînc lzireăseăvorămontaăpompeădeăînc lzireăcuătura ieăvariabil  
ceăvorăaveaăurm toareleăcaracteristici:ăpompaădeăpeăcircuitulădeălaăcasaădeăcultur ăvaăaveaă
Q=12 mc/h, H= 6 mcA, iar pompa de pe circuitul de la grupurile sanitare va avea Q= 1 
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mc/h,ăHţă1ămCA.ăPeăcircuitulădeăap ăcald ămenajer ăseăvaămontaăoăpomp ădeăcircula ieăcuă
Q=1 mc/h, H=0,5  mCA. 

Înă cazulă deă fa ă înă careă cazaneleă seă monteaz ă înă cascad ,ă seă vaă prevedeaă înă
centralaă termic ă oă butelieă deă egalizareă ceă areă rolulă deă aă separaă celeă douaă regimuriă
hidraulice, cel al cazanelor de circuitele consumatorilor. Pe toate conductele, înainte de 
intrareaă şiă ieşireaă dină buteliaă deă egalizareă seă voră montaă robineteă deă închidere.ă
Caracteristicileăacesteiăbuteliiăsuntăurm toarele:ăDţă150ămmăşiăLţă650ămm. 

Distribuitor-colectorulăăvaăaveaăurm toareleăcaracteristici:ăDţă150ămm,ăLţă1200ămăşiă
vaă fiă formată dină dou ă circuiteă pentruă înc lzireă şiă unulă pentruă ap ă cald ă menajer .ă
Conducteleădinăcentralaătermic ăvorăfiădinăo el. 

Umplereaăcuăap ăaă instala ieiădeă înc lzireă seăvaă faceădeă laă instala iaădeăap ă receă
printr-unăracordădeă eav ădin o elădeă1/2”,ăpeăcareăesteănevoieăaăseămontaăunăfiltruăimpurit iă
şiăunădedurizatorămagneticăanti-calcar.  

Verificareaăinstala ieiăseăvaăfaceăprinăprobeălaărece,ălaăcaldăşiădeăeficacitate. 
Peătimpulăexecu ieiăşiăaăexploat riiăseăvorărespectaănormativulăI13,ăI5ăşiănormeleădeă

protec iaămunciiăşiădeăPSIăînăvigoare. 
 Oriceă nepotrivireă aă proiectuluiă cuă terenulă seă vaă aduceă laă cunoştin aă proiectantuluiă
pentruăsolu ionare. 

 
 
 

                                                                                          Întocmit, 
                                                                                                         Ing. Begov Francisc 
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CAIET DE SARCINI 
             

Generalit i 

Prezentulăcaietădeăsarciniătrateaz ăinstala iaăinterioar ădeăînc lzireăăpentruăobiectivulă
„Centralaătermic ăcuăgrupăsanitarăpublic”. 
    Caietulădeăsarciniănuăesteălimitativ,ăîns ăoriceămodificareăăsauăcompletareăseăvaăfaceăcuă
avizul proiectantului. 
 

A. LISTAă PRESCRIP IILORă TEHNICEă DEă BAZ ă PENTRUă INSTALA IIă
TERMICE 

 
Normativăpentruăproiectareaăşiăexecutareaăinstala iilorădeăînc lzireăIă13-02. 
Instruc iuniă tehniceă pentruă echilibrareaă hidraulic ă prină diafragmeă aă instala iiloră şiă
re elelorătermiceăcuăap ăcald ăşiăfierbinteăIă37-81. 
Normativăpentruăprotec iaăcontra coroziuniiăaăconstruc iilorăîngropateăIă14-76. 
Normativăpentruărealizareaăpeătimpăfrigurosăaălucr rilorădeăconstruc iiăşiăaăinstala iiloră
aferente      C16-84. 
Normativă pentruă verificareaă calit iiă şiă recep iaă lucr riloră deă construc iiă şiă instala iiă

aferente C 56-03. 
Instruc iuniă tehniceă privindă stabilireaă claseiă deă calitateă ă îmbin riloră sudateă laă
conducte tehnologice I27-82. 

SR 1907-1,2,3:1997 Instala iiădeăînc lzire.ăNecesarulădeăc ldur ădeăcalcul 
STAS 1797/1,2 Instala iiădeăînc lzireăcentral .ăDimensionareăcorpurilorădeăînc lzire 
STAS 10128-86 Protec iaăcontraăcoroziuniiăconstruc iilor. 
STAS 10166/1-77 Preg tireaăsuprafe elor. 
 

B. MATERIALEăŞIăPRODUSE 
 

1. eviăşiăaccesorii 
 
STAS    523  eviădinăo el 
   eviădinăPPR 
 

2. Arm turi 
 
STAS 2827-71 Robinet cu cep drept cuămufe,ăf r ăpresgarnitur ăPnă10ă(pentruăgoliri). 

Robineteăcuăsfer ăşiămufeăPnă10ă(robineteădeăsec ionare). 
   Robineteăcuăventilădeăcol ,ăsimpluăpentruăturăradiatoareăPnă6. 
   Robineteăcuăventilădeăcol ,ădeăreglajăpentruăreturăradiatoareăPnă6. 
    

3. Corpuriădeăînc lzire 
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   Radiatoareădinăo elătipăpanou. 
  

C. LIVRAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA MATERIALELOR 
 

Depozitareaă materialeloră deă instala iiă seă vaă faceă înă depoziteleă deă materialeă aleă
şantierului.ăMaterialeleăceăpotăfiădeteriorateădeăagen iăchimiciă(radiatoare,ăarm turi)ăseăvoră
depozitaăsubăşoproaneăşiăseăvorăacoperiăcuăprelateăsauăfoiădeăpolietilen . 

Materialeleă ceă seă deterioreaz ă laă umiditateă sauă radia ieă solar ă (arm turiă fine,ă
fitinguri,ăaparateădeăm sur ăşiăcontrol,ămaterialeădeăizola ii,ăetc.)ăseăvorăp stra în magazii 
închise. 

Manipulareaămaterialelorăseăvaăfaceăcuărespectareaănormelorădeătehnicaăsecurit iiă
munciiăşiăcuăevitareaădeterior riiălor. 

 
D. EXECUTAREAăLUCR RILOR 

 
1. Opera iiăpreg titoare 

 
 predarea amplasamentului; 
 examinareaăproiectuluiădeăexecu ieăşiăconfruntareaăcuăsitua iaăreal ăexistent ; 
 executareaă goluriloră (neconcordan eleă fa ă deă proiectă seă aducă laă cunoştin aă

proiectantuluiăpentruăsolu ionare);ă 
 trasareaăinstala ieiăşiăcorelareaăcuăcelelalteăinstala iiă(sanitare,ăelectrice) 

 
2. Opera iiădeăconfec ionareăşiămontare 

 
 prefabricarea tronsoanelor de conducte; 
 montareaăprovizorieăaăsupor ilorăpentruăconducte; 
 montareaăconductelorălaădistribu ie; 
 definitivareaăfix riiăconductelorăşiăaăsupor ilor; 
 montareaăleg turilorălaăcorpurileădeăînc lzire; 
 montarea corpurilorădeăînc lzireănoiădinăo elăpeăsupor iămetaliciănoi; 
 sp lareaăcuăap ăpotabil ăaăinstala iei; 
 efectuarea probei de presiune la rece; 
 efectuareaăprobeiălaăcaldăşiăreglajulăinstala iei; 
 efectuareaălucr rilorădeăgrunduiri,ăvopsiriăsauăizola iiătermice; 
 demontareaăcorpurilorădeăînc lzireăpentruădefinitivareaăfinisajuluiăînc perilor; 
 remontareaăcorpurilorădeăînc lzire; 
 probaădeăeficacitateăaăinstala iei. 

 
3. Opera iiădeăprotejareăaălucr rilor 

Peăparcursulă lucr rilorăseăvoră luaăm suriădeăpreîntâmpinareăaăp trunderiiămurd rieiă
înă conducte,ă arm turiă şiă corpuriă deă înc lzireă şiă pentruă preîntâmpinareaă deterior riiă
instala iei. 

 
4. Verificarea materialelor 
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 Laă executareaă lucr riloră seă voră utilizaă numaiămaterialeă şiă aparatajeă ceă corespundă
tehnicăşiăcalitativăprevederilor proiectului. 
 Înainteaăpuneriiăînăoper ,ătoateămaterialeleăşiăaparatajeleăseăvorăsupuneăunuiăcontrolă
cuăochiulăliberăpentruăaăconstataădac ănuăauăsuferitădegrad riădeănatur ăs ăleăcompromit ă
tehnică şiă calitativă (deform riă sauă bloc riă laă aparataje,ă stareaă filetelor,ă aă flanşelor,ă
func ionareaă arm turii,ă ştu uriă deformateă sauă lips ,ă etc.)ă seă voră remediaă defec iunileă
respectiveă sauă seă voră înlocuiă aparateleă şiă materialeleă ceă nuă potă fiă aduseă înă stareă
corespunz toareăprinăremediere. 
 Laă aparateleă deă m sur ă şiă control,ă montateă deă c treă executantulă instala ieiă deă
înc lzire,ăseăvaăverificaăexisten aăsigiliuluiăşiăaăbuletinuluiădeăverificareăemisădeămetrologie. 
 

5. Tehnologiiădeăîmbinare,ăetanşareăşiăfasonare. 
 
  
 eviădinăo el 

 
 Îmbinarea prin fitinguri este obligatorieă laă eviăavândădiametrulăcuprinsă întreă3/8”ăşiă
¾”.ăLaăcelelalteădiametreăseăvorărealizaăîmbin riăprinăsudur . 
 Filetulă eviloră vaă corespundeă prevederiloră STASă 402ă şiă trebuieă s ă permit ă
înşurubareaă pieseloră cuă mânaă pân ă laă celă pu ină jum tateă şiă celă multă treisferturi din 
lungimea filetului piesei. 
 Laăîmbin rileăcuăfiletăetanşareaăseăvaăexecutaăcuăfuiorădeăcânep ăîmbibatăcuăpast ă
deă miniuă deă plumbă sauă past ă deă grafită amestecat ă cuă uleiă deă ină ă dubluă fiertă sauă alteă
materiale omologate în acest scop. 
 La îmbinareaăconductelorăprinăsudur ,ă evileăcuăpere iiăsubă4măgrosimeăseăvorăsudaă
în”I”ăiarăceleăcuăpere iădeăpresiuneă4mmăsauămaiămareăseăvorăsudaăînă„V”. 
 Etanşareaă îmbin riloră prină flanşe,ă pentruă temperaturiă pân ă laă 100ă gradeă Că seă vaă
faceăcuăgarnituriăconfec ionateădinăcartonăSTASă1733ăunseăcuăpast ădeăminiuădeăplumbăsauă
grafit îmbibat cu ulei de in fiert. În cazul temperaturilor peste 100 grade C se vor folosi 
garnituri de klingherit grafitat (marsit). 
 Garniturileă îmbin riloră cuă flanşeă nuă voră obturaă sec iuneaă deă trecereă aă evii,ă iară
periferiaăgarnituriiăvaăajungeăpân ălaăşuruburileăflanşei. 
 Schimb rileă deă direc ieă aleă conducteloră seă voră realizaă prină intermediulă fitinguriloră
filetateăşiăcoturilorăsauăcurbelorăsudate. 
 Pentruăschimb rileădeădirec ieăseăvorăfolosiăcuăprec dereăcoturileăpentruăsudare,ădină
o elăSTASă8805-8807.ăÎnăcazulăînăcareăschimb rileădeădirec ieăseărealizeaz ăprinăîndoireaă
sauăprinăconfec ionareaădeăcurbeăsauăcoturiădeăc treăexecutant,ăseăvorărespectaăindica iileă
cuprinseăînăarticolulăurm tor. 
 Laăconfec ionareaăcurbelorăşiăcoturilorăpentruăinstala ii,ăavândădreptăagentătermicăap ă
cu temeratura peste -120ăCăsauăaburăcuăpresiuneaănominal ăpesteă1ăbară(cca.1ăatm)ăseăvoră
respectaă prescrip iileă dină Instruc iunileă ISCIRă Că 15-72ă înă ceeaă ceă priveşteă felulă eviloră
utilizate,ătehnologiaădeăconfec ionare,ărazeleădeăcurbur ,ăetc. 
 Pentruătoateăinstala iileăcareănuăsuntăsupuseăprevederilorăinstruc iunilorăISCIRăCă15-
72ăseăvaă ineăseamaădeăurm toareleăindica ii: 
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 îndoirea la rece se va face numai cu ajutorul maşiniloră unelteă specialeă sauă aă
dispozitivelorăhidrauliceăpentruăîndoită evi 

 îndoireaălaăcaldăaă evilor,ăumpluteăcuănisipătasatăşiăînc lziteăcorespunz tor,ăseăvaă
utilizaăînăcazulă evilorăf r ăsudur ăsauăcuăsudur ălongitudinal  

 atât la îndoirea la rece, câtăşiălaăîndoireaălaăcaldăaă evilorăcuăsudur ălongitudinal ,ă
cus turaă eviiăvaăfiăaşezat ăpeăgeneratoareaăneutr ăaă eviiăîndoite 

 îndoireaă prină cutareă laă caldă şiă folosireaă deă curbeă dină segmen iă sudateă esteă
admis ănumaiă înăcazuriăspeciale,ăcândănuăseăpotă folosi celelalte procedee indicate 
mai sus 

 îndoireaăprinăcutareă laăcaldăesteăadmis ănumaiăînăcazulă evilorăf r ăsudur ăşiă laă
diametreăaleă evilorădeă100mmăsauămaiămare 

 curbeleă dină segmenteă suntă admiseă laă eviă cuă diametrulă minimă deă 100mm,ă laă
confec ionareaă acestoră curbeă seă vaă evitaă aşezareaă înă continuareă aă suduriloră
longitudinale din segmentele componente ale curbei 

 evileă îndoiteă nuă voră prezentaă deform riă aleă sec iuniiă şiă sub ieriă aleă pereteluiă
peste 0,5mm 

 
 eviădinăPPR 
 Se taie teava din PP-R pe directia perpendicular pe axa, cu ajutorul  unei foarfece 
speciale. Sudura se realizeaza cu aparatul de  polifuziune. Sudura trebuie sa se execute la 
260ºC. In functie de  
diametrul tevii care trebuie prelucrata, se alege si se monteaza  matrita corespunzatoare 
pe aparatul de lipire. Matrita de sudura se curata inainte de utilizare.  
 Teava si fitingul se introduc coaxial in matrita (teava in partea interioara a matritei, 
iar fitingul in partea exterioara a acesteia), apoi  se scot si se trece la operatia de imbinare.  
 Piesele se tin fixe, fara a se roti. Este important sa respectati timpii de incalzire, 
sudura si racire. 

 
 

6. Montareaăcorpurilorădeăînc lzire 
 
 Înainteaă mont riiă corpurileă deă înc lzireă voră fiă supuseă laă urm toareleă probeă deă
presiuneădeăap : 

 radiatoare, la presiuneaăindicat ăînăCapitolulă– Verific ri 
 Consoleleăşiăsus in toareleăvorăfiăfixateăastfelăîncâtăcorpulădeăînc lzireăs ăfieăparalelă
cuăfe eleăfiniteăaleăelementelorădeăconstruc ie,ărespectândădistan eleăminimeăindicate.ă 
 Adâncimeaădeă încastrareă înăzid riaănetencuit ăaăconsolelorăşiăsus in toarelorăvaă fiă
deă minimumă 12cm.ă Corpurileă deă înc lzireă montateă lâng ă pere iă uşoriă seă voră fixaă peă
suporturiămetalice,ă sprijiniteă peă pardoseal ,ă executateă cuă prec dereă dină profileă cuă pere iă
sub iri,ăformateălaărece. 
 Pentruă raditoareleă deă font ,ă num rulă consoleloră şiă aă sus in toareloră vaă fiă conformă
indica iilorădinătabelelă22.1ăşiă22.2. 
 Pentruăcorpurileădeăînc lzireăformateădină evi,ănum rulădeăconsoleăsus in toareăseăvaă
stabiliă inândăseamaădeăurm toarele: 

 la un corp de înc lzireăseăvorămontaăminimădou ăconsoleăşiăunăsus in tor 
  oăconsol ăvaăsuportaămaximumă700ăNă(cca.ă70kg) 
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 unăsus in torăvaăcorespundeăînămedieălaămaximumă1,7ăKN. 
 Pân ă laă montareaă arm turiloră şiă leg turiloră toateă corpurileă deă înc lzireă voră fiă
prev zuteăcu capace sau dopuri. 
 Serpentineleă mascateă seă voră montaă cuă respectareaă riguroas ă aă distan eloră
prev zuteăînăproiectăfa ădeăsuprafa aăfinit ăaăelementelorădeăconstruc ie. 
 

7. Condi iiădeămontare 
 
a) Re eleăinterioare 

 
 Conducteleă instala iiloră interioareă deă înc lzireă cuă ap ă seă voră montaă cuă pant ,ă
asigurândă dezaerisireaă şiă golireaă centralizat ă aă instala ieiă printr-ună num ră minimă deă
dispozitiveăşiăarm turi. 
 Pantaănormal ăaăconductelorăinstala iilorădeăînc lzireăvaăfiădeă3ă‰.ăÎnăcazuriăobligate,ă
se admite ca panta s ăfieăredus ălaă2ă‰.ă 
 Distan aăminim ăîntreăconducteăparaleleăneizolateătermicăsauăîntreăacesteaăşiăfe eleă
finiteăaleăelementelorădeăconstruc ieăadiacenteădinămaterialeănecombustibileăvaăfiădeă3cm.ă
Pentruăconducteă izolateă termic,ădistan aăîntreă fe eleăexterioareăaleă izola ieiă finiteăsauăîntreă
acesteaăşiăsuprafa aăfinit ăaăelementelorădeăconstruc ieăvecineăvaăfiădeăcelăpu ină4cm. 
 Distan eleăminimeă întreă conducteleă neizolateă termică aleă instala iiloră deă înc lzireă şiă
elementeleădeăconstruc ieăexecutateădinămateriale combustibile se vor stabili în raport cu 
temperaturaăsuperficial ăaăconductei,ăconformă tabeluluiă16.1.ă Înăcazulăconducteloră izolateă
termic,ă seă vaă luaă înă considerareă temperaturaă superficial ă aă izola ieiă finiteă iară protec iaă
termoizola ieiă seă vaă prevedeaă dină materialeă rezistenteă laă eventualeă şocuriă mecanice,ă
trebuindă s ă dep şeasc ăelementulă periclitată cuă oă lungimeă celă pu ină egal ă cuă distan aădeă
siguran ăspecific ătemperaturiiăconducteiăneizolate. 
 Întreă conducteleă re eleiă deă înc lzireă şiă conducteleă de gaze, respectiv barele, 
cablurileă şiă conducteleă electriceă seă voră prevedeaă distan eăminimeă conformeă prevederiloră
„Normativuluiăpentruăproiectareaăşiăexecutareaăre elelorăşiăinstala iilorădeăgazeănaturaleăIă6”ă
şiă respectivă „Normativulă pentruă proiectareaă şi executareaă instala iiloră electriceă laă
consumatori,ăcuătensiuniăpân ălaă1000ăV,ăI.7. 
 Laă trecereaă prină pere iă şiă planşeeă conducteleă aparenteă sauă mascateă (înă canale,ă
ghene)ăseăvorămontaăînătuburiădeăprotec ieăsauămanşoane,ăcareăs ăpermit ămişcareaăliber ă
a conductelorădatorit ădilat rii. 
 Înă cazulă pere iloră şiă planşeeloră executateă dină materialeă combustibileă seă voră folosiă
manşoaneămetalice,ă spa iulădintreăacesteaăşiă conducteă fiindăumplută cuămaterialeă izolanteă
termiceăincombustibileă(deăex.vat ămineral ătipăPăşiăI,ăproduseădinăazbest)ăiarăspa iulădintreă
manşoaneăşiăelementeădeăconstruc ieăvaăfiăumplutăcuămortar.ăÎnăcazulătravers riiăpere ilorăşiă
planşeelorăalc tuiteădinămaterialeăincombustibileăseăadmiteăutilizareaămanşoanelorădinătabl ă
sau material plastic, spa iileă dină interiorulă şiă exteriorulă manşonuluiă umplându-se potrivit 
aliniatului precedent. 
 Laă trecereaă prină pere iă şiă planşeeă antifocă sauă rezistenteă laă explozieă protejareaă
conductelorăseăfaceănumaiăcuămanşoaneămetalice,ăumplereaăgolurilorădintreămanşoaneăşiă
conducte – numaiăcuămaterialeătermoizolanteăincombustibile,ă iarăgolurileădintreămanşoaneă
şiăpereteăantifocăseăînchidăcuăzid rieădeăc r mid ăsauăbetonăaăc reiărezisten ălaăfocăvaăfiă
egal ăcuăceaăaăelementuluiătraversat. 
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 Parteaă superioar ă aă manşoaneloră montateă peă pardosealaă înc periloră dotateă cuă
instala iiăsanitareăvaădep şiănivelulăpardoseliiăfiniteădeă2-3ăcm.ăManşoaneleădeăprotec ieăaleă
leg turiloră corpuriloră deă înc lzireă voră aveaădimensiuniă suficientă deămariă pentruă aă permiteă
deplasareaăleg turiiălaădilatarea coloanei verticale. 
 Peăpor iunileădeăconducteăceătraverseaz ăpere iăsauăplanşeeănuăseăvorăfaceăîmbin ri.ă
Peăconducteleămontateăînăşan uriăînăpere iăsauăplanşee,ănum rulăîmbin rilorăvaăfiăredusălaă
minimum. 
  

b) Corpuriădeăînc lzire 
 

Corpurileădeă înc lzireă seăvorămontaăparalelăcuăpere iiă finisa i,ă laădistan eleăstabiliteă
prinăstandardele,ăinstruc iunileătehniceăsauănormeleăindustrialeădeădimensionareăşiămontareă
a lor. 

Distan aăîntreăcorpurileădeăînc lzireăşiăpardoseal ăvaăfiădeăregul ădeă12cm.ăÎnăcazuri 
excep ionaleă seă admiteă reducereaă acesteiă distan eă pân ă laă 8cm,ă dac ă temperaturaă
agentuluiă purt toră deă c ldur ă nuă dep şeşteă 95ă gradeă C,ă sauă pân ă laă 10cmă dac ă
temperatura acestuia este de 95-150ăgradeăC,ăcuăaplicareaăcorec ieiănecesareă laăcalcululă
suprafe elorădeăînc lzire. 

Distan eleă întreă corpurileă şiă agregateleă deă înc lzireă şiă elementeleă instala iiloră
electriceăvoră fiă celeăstabiliteăprină „Normativulăpentruăproiectareaăşiăexecutareaă instala iiloră
electriceălaăconsumatori,ăcuătensiuniăpân ălaă1000ăVă–I.7. 

Înăcazulămont riiăcorpurilorădeă înc lzireă înănişeăpotrivităprescrip iilorăart.5.11ăsauă înă
celăalăacopeririiă lorăcuăm ştiăpotrivităprescrip iilorăart.5.14,ă5.15,ăseăvorăalegeăsolu iileăcareă
conformă STASă 1797ă „Dimensionareaă corpuriloră deă înc lzire”,ă necesit ă minimum de 
majorareăaăsuprafe eiădeăînc lzireă iarădistan eleălateraleăpân ălaăpere iiănişeiăsauăaiăm ştiiă
seăvorăstabiliăastfelăîncâtăs ăpermit ămontareaăşiămanevrareaănormal ăaăarm turilor. 

 
E. ABATERI ADMISE 

 
Conform Normativ I 13-79ăşiăCă56/86ăcaietăăXXVII. 
 

F. VERIFICAREAăÎNăVEDEREAăRECEP IEI 
 

Verific riădeăefectuatăpeăparcursulăexecut riiălucr rilor. 
Peă parcursulă execut riiă lucr rilor,ă verific riloră deă calitateă seă efectueaz ă deă c treă

conduc torulătehnicăalălucr riiăşiădeăc treăcontroloriiătehniciădinăcentrul compartimentului CQ 
alăîntreprinderiiădeăexecu ie. 

Pentruă instala iileă careă seă ascund,ă verificareaă calit iiă seă efectueaz ă conformă
instruc iunilorăpentruălucr riăascunseăşiăcondi iilorădeălaăpct.4ăşiă3ădeămaiăjos. 

Toateăaparatele,ămaterialeleăşiăprefabricateleăpotăfiăintroduseăînălucrareănumaiădac ă
suntăconformăprevederilorădinăproiectădac ăauăfostălivrateăcuăcertificateădeăcalitateăşiădac ăînă
cursulă depozit riiă sauă manipul riiă nuă auă suferită deterior ri.ă Înă toateă cazurileă înă careă
prescrip iileă tehniceă specificeă prev d,ă seă voră efectuaă şiă probeă directeă peă şantieră (deă
exemplu:ăprobeădeăetanşeitateălaăarm turi,ăetc.). 

Toateăaparateleăşiăpieseleăvorăfiăexaminateădeăşefulădeăechip ăînainteădeămontare,ă
luândăm suriădeăcur ireăaăeventualelorămurd rii,ăresturiădeămateriale sau uleiuri. 
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P r ileă dină instala iaă deă înc lzireă prefabricateă sauă preuzinateă înă ateliereleă
specializate,ăvorăfiăsupuseălaăsosireaăpeăşantierălaăoăverificareăaăcalit iiăşiăcoresponden eiă
loră cuăproiectul,ă verificareă ceăseăvaă faceădeăc treămaistru, folosindu-seădeăşubler,ămetru,ă
echer, etc. 

Înainteaă deă începereaă lucr riloră deă instala iiă sauă aă unoră p r iă dină acestea,ă
conduc torulătehnicăalălucr riiătrebuieăs ăverificeăcaăfunda iile,ăeşafodajele,ăetc.ăprev zute,ă
precumăşiăăgolurileănecesareădac ăauăfostăexecutateăînăbuneăcondi iiădinăpunctădeăvedereăală
calit iiădimensiunilorăşiăpozi iilor. 

Seă voră respectaă obligatoriuă şiă prevederileă dateă laă pct.2.7.ă şiă 2.8.ă dină capitolulă
„Instala iiăelectrice”. 

Verific riădeăefectuatăpeăfazeădeălucr ri. 
Lucr rileă deă instala iiă deă înc lzireă central ă voră fiă verificateă şiă probateă peă p r iă dină

instala ie,ăînainteădeăfinisareaăelementelorăconstruc iei,ăînăurm toareleăcazuri: 
 laăîncheiereaăunorăfazeădeălucr riăsauăatunciăcândăprogramulăimpuneăacesta 
 dup ă executareaă unoră p r i deă instala ieă careă seă potă probaă sauă func ionaă

independent 
 dup ă executareaăp r iloră deă instala ieă careă seămonteaz ă înă canaleă nevizitabile,ă înă

şan uriă înă pere iă sauă planşeeă sauă careă seă înglobeaz ă înă elementeleă construc iei,ă
înainte de închiderea sau de înglobarea lor în elementele respective. 
Verific rileă şiă probeleă peă p r iă dină instala ieă seă execut ă conformă prevederiloră

proiectuluiă şiă aă prescrip iiloră tehniceă înă vigoareă (normativulă Iă 13-02), cu participarea 
delegatului beneficiarului iar rezultatele lor se consemneaz ă înă registrulă deă proceseă
verbale. 

 Seăvaăverificaălaăfa aăloculuiăcoresponden aăexecu ieiăcuăprevederileăproiectuluiăşiăaleă
prescrip iiloră tehniceăaferente,ă înăceeaăceăpriveşteăamplasamentul,ă traseul,ăcaracteristicileă
şiădimensiunileădiferitelor p r iăaleă instala iei,ă re eleleădeădistribu ieăşiăelementeleăaferenteă
lor,ăcoloanele,ăleg turileălaăcorpurileădeăînc lzire,ăcorpurileădeăînc lzire,ăetc.). 

 Asupraăcorpurilorădeă înc lzireămontateă înă instala ieăseăfacăurm toareleăverific riădeă
c treăunăreprezentantăalăbeneficiarului,ăunăreprezentantăalăconduceriiăşantieruluiăşiăşefulădeă
echip .: 

 coresponden aă cuă proiectulă înă ceeaă ceă priveşteă tipulă deă corpă deă înc lzire,ă
m rimeaălui,ăcoteleădeămontaj 
 orizontabilitateaăşiăplaneitateaăloră(cuăniveleăcuăbul ădeăaerăşiăcuămetrul) 
 rigiditateaăfix riiăînăelementeleădeăconstruc ie 
 dac ăarm turileămontateălaăcorpurileădeăînc lzireăsuntăvizibileăşiăuşorăaccesibileăşiă
dac ăseăîncheieăşiăseădeschidăbine. 
Laăconducte,ăprincipaleleăverific riăauăcaăobiect: 
Înainte de vopsire,ăizolareătermic ăşiămascare: 

 executareaă corect ă aă îmbin rilor,ă suduriloră şiă îndoiriloră controlulă f cându-se cu 
ochiul liber 

 bunaă fixareă aă conducteloră înă br ri,ă consoleă şiă alteă dispozitiveă deă sus inere,ă
respectândăsensulă şiă valoareaăpanteiăprescriseă înăproiect, verificarea pantei se va 
faceăcuăoănivel ăcuăbul ădeăaerăavândălungimeaădeăminimumă70cm 

 amplasareaăcorect ăaăcompensatoarelorădeădilatareăşiăaăpunctelorăfixe 
 paralelismulă coloaneloră aparenteă cuă suprafe eleă finiteă aleă pere iloră peă lâng ă careă

sunt montate  



 

 

P.F.A. ,,BEGOV FRANCISC,, 
Arad str.Luncii nr.11 

F02/596/2008,  C.I.F. 24071564 

                  Tel:0721.500.758 
          e-mail: begovf@yahoo.com 

                                    Proiect nr. 11/2016 
 Beneficiar : OraşulăPâncota 
 Denumire proiect :ăCentralaătermic ăcuăgrupăsanitară
public 
  Denumire obiect: -Instala iiătermice 
  Faza:  P.T. + C.S. 

 

 

 respectareaăpozi ieiăreciproceăcorecteăaăconductelorămontateăînăplas ă(celeădeăap ă
cald ăşiăabur-dedesubt,ălaămijlocăconducteleăelectriceăşiădeasupraăceleădeăgaze) 

 existen aă eviloră deă protec ieă laă trecereaă conducteloră prină planşeeă sauă pere iă şiă
realizareaăcorect ăaăspa iuluiădintreă evileădeăprotec ieăşiăconducte 

 amplasareaăcorect ăaădispozitivelorădeăgolireăşiăaăcelorădeăaerisire. 
Dup ă ceă conducteleă suntă izolateă termic,ă seă verific ă vizuală şiă cuă instrumenteă deă
m sur ăurm toarele: 

 dac ăexecutareaăizola ieiătermiceăs-aăf cutăînăconformitateăcuăprevederileăproiectului 
 dac ămaterialeleătermoizolatoareăs-auăaplicatăcorectăpeăfe eleădeăizolată(grunduireaă

conductelorăşiăgrosimeaăizola iei)ăseăadmiteăoăabatereădeă10%ălaăgrosimeaăizola iei. 
Instala iaă deă înc lzireă central ă seă verific ă laă etanşeitateaă şiă circula iaă fluiduluiă prină
probeălaăreceăşiălaăcald. 
Proba de presiune la rece. 
Probaă deă presiuneă laă receă areă dreptă scopă verificareaă hidraulic ă laă temperaturaă

ambiant ăaărezisten eiăşiăetanşeit iiăelementelorăinstala iei. 
Probaădeăpresiuneălaăreceăseăpoateăexecutaăpeăp r iădină instala ieăsauăpeăîntreagaă

instala ie,ăacesteaădinăurm ăr mânândăobligatorieăşiă înăcazulă înăcareăs-au executat probe 
deăp r iădinăinstala ie. 

Probeleălaărece,ăpeăp r iădinăinstala ieăsauăpeăîntreagaăinstala ie,ăseăvorăexecutaăînă
prezen aăconduceriiă tehniceăaăşantieruluiăşiăaădelegatuluiăbeneficiaruluiă iarăexecutareaă loră
se va consemna în procese verbale. 

Probaă laă receă seă execut ă înainteă deă finisareaă elementeloră instala ieiă (vopsitorii,ă
izol riă termice,ă etc.)ă deă închidereaă loră înă canaleă nevizitabileă sauă înă şan uriă înă pere iă sauă
planşee,ădeăînglobareaălorăînăelementeădeăconstruc ieăşiădeăfinisareaăacestora.ăProbaăseăvaă
executa în perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5 grade C. 

Înăvedereaăexecut riiăprobeiă laărece,ăseăvaăasiguraădeschidereaăcomplet ăaătuturoră
arm turiloră deă deschidereă şiă reglaj,ă închidereaă conducteloră deă leg turiă laă vasulă deă
expansiuneă deschis,ă reglareaă arm turiloră deă siguran ă deă laă cazaneă şiă deă laă vasulă deă
expansiuneă închisă înă concordan ă cuă presiuneaă deă prob ,ă verificareaă puncteloră deă
racordareăaăinstala ieiălaăconductaădeăap ăpotabil ăşiălaăpompaădeăpresiune. 

Instala iileă prev zuteă cuă corpuriă deă înc lzireă deă tipulă radiatoareloră deă font ,ă
convectoarelor cu masc ă şiă serpentineloră dină eviă deă o el,ă probaădeă presiuneă laă receă seă
execut ăcuăcorpurileădeăînc lzireăracordateălaăinstala ie. 

Înă instala iileă prev zuteă cuă corpuriă deă înc lzireă deă tipulă radiatoareloră dină o elă sauă
convectoarelor tip panou, proba la rece se execut ăf r ăcorpurileădeă înc lzireărespective,ă
acesteaă fiindă înlocuiteă fieă cuă corpuriă deă înc lzireă deă inventar,ă fieă cuă conducteă deă
scurtcircuitareăaăleg turilorădeăducere-întoarcere. 

Înainteă deă probaă deă presiuneă laă receă instala iaă vaă fiă sp lat ă cuă ap ă potabil .ă
Sp lareaă instala ieiăcuprindeă racordareaăconducteiădeăducereăaă instala ieiă laăconductaădeă
ap ă potabil ,ă umplereaă instala iei,ă racordareaă conducteiă deă întoarcereă aă instala ieiă laă
jgheabulădeăgolireă laăcanalizareăşiămen inereaă instala ieiăsubă jetă continuuăpân ăcândăapaă
golit ădinăinstala ieănuăseămaiăobserv ăimpurit iă(n mol,ănisip,ăetc.).ăopera iaăseărepet ăcuă
schimbareaăsensuluiădeăcircula ieăaăapei. 

Presiuneaădeăprob ăseăvaădeterminaăînăfunc ieădeăpresiuneaămaxim ădeăregimăşiădeă
modelădeăexecu ieăa instala ieiăastfel: 
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 odat ă şiă jum tateă presiuneaă maxim ă deă regim,ă dară nuă maiă mic ă deă 5ă bar,ă laă
instala iileămontateăaparentăşiălaăceleămascateăsubăfinisajeăuzuale 

 dublulăpresiuniiădeăregim,ădarănuămaiămic ădeă5ăbar,ălaăinstala iileăceăauăp r iăcareăseă
mascheaz ăsubăfinisajeădesosebite. 
Verificareaă comport riiă instala ieiă laă probaă laă receă poateă fiă început ă imediată dup ă

punereaă eiă subă presiune,ă prină controlulă rezisten eiă şiă etanşeit iiă tuturoră îmbin rilor.ă Laă
îmbin rileăsudateăcontrolulăseăfaceăprinăcioc nire,ă iarălaărestulăîmbin rilorăprinăexaminareaă
cu ochiul liber. 

M surareaă presiuniiă deă prob ă vaă începeă dup ă celă pu ină 3ă oreă deă laă punereaă subă
presiuneăşiăseăvaăfaceăcuăunămanometruăînregistratorăsauăcuămanometruăindicatorăcuăclasaă
de precizie 1.6, prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore. 

Rezultateleăprobeiă laă receăseăvorăconsideraăcorespunz toareădac ăpeătoat ădurataă
probei,ămanometrulă nuă aă indicată varia iiă deă presiuneă şiă dac ă laă instala ieă nuă seă constat ă
fisuri,ă cr p turiă sauă scurgeriă deăap ă laă îmbin riă şiă presgarnituri.ă Înă cazulă constat riiă unoră
sc deriădeăpresiuneăsauăaădefec iunilorăenumerateămaiăsus,ăseăvaăprocedaălaăremediereaă
acestoraăşiăseăvaărepetaăproba. 

Proba la cald. 
Probaă laă caldă areă dreptă scopă verificreaă etanşeit ii,ă aă moduluiă deă comportare a 

elementeloră instala ieiă deă dilatareă şiă contractareă şiă aă circula ieiă agentuluiă înc lzitor.ă Laă
centralele termice proba la cald va cuprinde în mod obligatoriu verificarea randamentului 
deăfunc ionareăalăcazanelor,ăcareăvaătrebuiăs ăcorespund ădatelorăindicateăînăcarteaătehnic ă
aăfiec ruiăcazan. 

Probaă laă caldă seă vaă executaă laă toateă instala iileă deă înc lzireă indiferentă deă agentulă
utilizat,ăpeăîntreagaăsta ieăsauăpeăp r iădinăinstala ieăcareăpotăfiăpuseăînăfunc iuneăseparat. 

Proba la cald se va efectuaă înă prezen aă conduceriiă tehniceă aă şantieruluiă şiă aă
delegatului beneficiarului, rezultatele consemnându-se într-un proces verbal.  

Probaă laă caldă seă vaă efectuaă înainteaă finis riiă (vopsiriiă izola iei),ă masc riiă sauă
închideriiăelementelorăinstal iilorăînăcanaleănevizitabileăsauăînăşan uri,ăînăpere iăsauăplanşee,ă
cuăexcep iaăelementelorăînglobateăînăelementeleădeăconstruc iiă(serpentineleăşiăconducteleă
instala iilorădeă înc lzireăprină radia ieăprinăpardoseal ,ăpere iăsauă tavane),ădarănumaiădup ă
închiderea complet ăaăcl diriiăşiădup ăefectuareaăprobeiălaărece. 

Înă instala iileă aleă c roră corpuriă deă înc lzireă suntă radiatoareă dină font ,ă convectoareă
sauă serpentineă dină eviă deă ă o el,ă probaă laă caldă seă vaă efectuaă cuă corpurileă deă înc lzireă
racordateălaăinstala ie. 

În instala iileă aleă c roră corpuriă deă înc lzireă suntă radiatoareă dină o elă sauă
convectoradiatoare tip panou, proba la cald se va afectua astfel: 

3. f r ă corpurileă deă înc lzire,ă dac ă finisajeleă interioareă aleă cl diriiă nuă auă fostă
executate,ă înă acestă cază corpurileă deă înc lzire se înlocuiesc potrivit prevederilor 
art.3.9ă alin.3,ă iară probaă laă caldă vaă urm riă înă principal,ă comportareaă instala ieiă laă
dilatare-contractareă şiă etanşeitate,ă circula iaă agentuluiă înc lzitoră urmândă aă fiă
verificat ăînăperioadaădeăfunc ionareăaăinstala ieiăceăprecedeărecep iaăpreliminar ăşiă
proba de eficacitate 
4. cuăcorpurileădeă înc lzireăracordateă laă instala ie,ădac ăfinisajeleă interioareăaleă
cl diriiăauăfostăexecutate. 
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Odat ă cuă probaă laă caldă seă vaă efectuaă şiă reglajulă instala iei.ă Robineteleă cuă dubluă
reglajădeălaăcorpurileădeăînc lzireăvorăfiăpozi ionateălaătrepteleădeăreglajăprev zuteăînăproiect,ă
reglajul secundar fiind deschis la maxim. 

Laăinstala iileăcuăap ăseăvaăcontrolaădebitulăpeăconductaădeăracordareăaăinstala ieiălaă
re eauaăinterioar ,ăcuăajutorulădispozitivelor montate în acest scop în proiect (contoare de 
c ldur ,ăetc.)ăefectuându-seăreglajulăcorespunz tor. 

Probaălaăcaldăcomport ădou ăfaze: 
Faza I – Dup ăceăapaăaăatinsăînăinstala ieănivelulăcorect,ăseăridic ătemperaturaăeiălaă

50ăgradeăCăşiăseămen ineăaceastaă înă limiteleăuneiăvaria iiădeă+5ăgradeăC.ăDac ă instala iaă
esteăcuăcircula ieăprinăpompe,ăacesteaăseăvorăpuneăînăfunc iune. 

Dup ă dou ă oreă deă func ionareă seă vaă faceă ună controlă atentă laă toateă corpurileă deă
înc lzire,ă constatândă cuă mânaă sauă cuă ună termometruă deă contactă gradulă deă înc lzireă
(temperatura)ălaăparteaăsuperioar ăşiălaăparteaăinferioar ăaăcorpuluiădeăînc lzire.ăDiferen aă
maiămareădeă5ăgradeăCă(întreăcorpurileădeăînc lzireănuăseăadmite). 

Acelaşiăcontrolăseăvaăefectuaăşiălaăconducteă(înăspecial la coloane). 
Lipsaădeăuniformitateăaăînc lziriiăseăvaăcorectăprinărobineteleădeăreglaj. 
Laăinstala iileăcuăpompeădeăcircula ie,ăseăvaăcontrolaăcuăajutorulăaădou ămanometreă

montateăunulăpeăracordulădeăintrare,ăcel laltăpeăracordulădeăieşireăalăpompei,ădac  aceasta 
dezvolt ăpresiuneănecesar . 

Laă instala iileă cuă vaseă deă expansiuneă închiseă seă vaă verificaă deă asemeneaă dac ă
presiunileădateădeăpompeănuădep şescăpresiunileăadmiseăpentruăfunc ionare. 

Faza a-II-a:ăSeăridic ătemperaturaăagentuluiătermicălaăvaloareaănominal ă(înălimiteleă
a +5 grade C). 

 seăverific ădac ănuăaparăpierderiădeăap ălaăîmbin riăcorpuriădeăînc lzireăşiăarm turi 
 seăcontroleaz ădac ădilat rileăseăproducăînăsensulăprev zutăînăproiect,ădac ăeleăsuntă

preluateăînăbuneăcondi ii,ăastfelă încâtăs ănuăapar ăneetanşeit iă iarăpuncteleăfixeăs ă
nuăsufereădeplas ri 

 seăverific ădac ăseăpoateăfaceăoăbun ăaerisireăaăinstala iei 
 înă timpulă func ion riiă seă urm reşteă cumă lucreaz ă pompeleă motoareloră electrice,ă

cuplajeleădintreăeleăşiăcumăseăcomport ăarm turile 
 laă r cireaă instala ieiă seă vaă examinaă dină nouă toat ă instala iaă spreă aă seă controlaă

etanşeitatea. 
Verific riădeăefectuatălaărecep iaăpreliminar  

 Recep iaă preliminar ă aă instala iiloră deă înc lzireă central ă const ă dină efectuareaă
verific rilorăscripticeăşiăfiziceăşiăaăm sur torilorănecesareăpentruăaăconstataădac ălucr rileăs-
auăexecutatăconformăproiectelorămodific rilorăaprobate,ăprecumăşiădac ăauăfostăîndepliniteă
condi iileătehnice. 
 Verificareaăscriptic ăseăfaceăpeăbazaăurm toarelorădocumenta ii: 

 proiectele definitive înso iteă deă memoriulă justificativă cuă toateă modific rileă
introduseă laămontaj,ă cuă justificareaăacestoraă (avizăproiectant,ănotaădeăcomand ă
sau aviz beneficiar); 

 certificateleă deă calitateă eliberateă deă întreprinderileă produc toareă privindă
încercareaă laăetanşeitateăşiă rezisten aă laăpresiuneăaăcazanelor,ăschimb toareloră
deăc ldur ăcuăsauăf r ăacumulareăprecumăşiăaăaltorărecipienteăsubăpresiune; 

 certificateleădeăcalitateăaleăpompelor,ăinjectoarelor,ăetc.,ăeliberateădeăproduc tor; 
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 proceseleă verbaleă cuă verific rileă f cuteă laă cazanele,ă aparateleă sauă agregateleă
asamblateăpeăşantier; 

 proceseleă verbaleă con inândă rezultateleă încerc riloră asupraă elementeloră deă
instala ieă înglobateă înăconstruc ieă (conducteăamplasateă înăpardoseli,ă coloaneăşiă
leg turiălaăcorpurileădeăînc lzireăamplasateăînăpere iăsauăsubăpardoseli); 

 proceseleăverbaleădeălaăprobeleădeăpresiuneălaăreceăşiălaăcaldăaleăinstala ieiăşiăaleă
opera ieiădeăreglajăaăinstala iei; 

 alteă proceseă verbaleă încheiateă cuă prilejulă verific riloră peă fazeă deă lucruă (deă laă
rt.3.1-3.2ăşi 3.3); 

 instruc iuniădeăfunc ionareăşiăschemaăinstala iei; 
 certificateleă deă calitateă aleă altoră aparateă şiă materiale,ă precumă şiă proceseleă

verbaleădeărecep ieăaăsudurilor,ălaăcerereaăbeneficiarului,ăînăcazulăcândăproiectulă
cereăcondi iiătehniceăspeciale. 

Verificareaăfizic ăseăfaceălaărecep iaă instala iilorădeăînc lzireă interioar ăşiăexterioar ă
const ă dintr-oăexaminareă general ă aă execu ieiă lucr riloră tehniceă aferente,ă controlându-se 
prinăsondajălucr rileălaăcareănuăexist ăproces-verbalădeăconstatareăaăcalit iiălorăşiălaăcerere,ă
celeăcareăauăf cutăobiectulăunorăverific riăpeăfaze. 
 Seăvaăverificaăîndeplinireaătuturorăcondi iilorădeăaspectăşiăcalitateăaăexecu iei,ăprecumă
şiăaăcondi iilorădeăfunc ionare. 
 Seă efectueaz ă probeă deă eficacitateă aă instala ieiă pentruă aă verificaă dac ă instala iaă
realizeaz ă înă înc periăgradulădeă înc lzireăprev zută înăproiect.ăEaăseăexecut ăcuă întreagaă
instala ieăînăfunc iuneăşiănumaiădup ăceătoat ăcl direaăaăfostăterminat . 
 Pentruăcaăverificareaăs ăfieăcâtămaiăconcludent ,ăseăvaăalegeăoăperioad ărece,ăcândă
solicitareaă instala ieiă seă aproprieă câtă maiă multă deă capacitateaă eiă maxim .ă Laă oriceă cază
temperaturileăexterioareăînămomentulăefectu riiăacesteiăprobeătrebuieăs ăfieăsubă0ăgradeăCă
şiăvaloareaălorămedieăzilnic ă înătimpulăprobeiăs ănuăvarieze cu mai mult de + - 3 grade C 
fa ădeătemperaturaăexterioar ămedieăaăcelorădou ăzileăprecedente.ăÎnăcazulăcândăcondi iileă
deămaiăsusănuăsuntărealizabile,ărecep iaăinstala ieiădeăînc lzireăseăfaceăf r ăaceast ăprob ă
careăseăamân ăînăperioadaădeăgaran ieăaăinstala iei. 
 Probaădeăeficacitateaăaăinstala ieiădeăînc lzireăcentral ăseăfaceăastfel: 

1. seăînc lzeşteăcl direaăcuăcelăpu ină treiăzileă înainteaăprobeiă iară înăultimeleă48ă
deăoreăînainteaăprobeiăagentuluiătermicăseăregleaz ăconformăgraficuluiădeăreglaj,ă înă
limita unor abateri de  + - 2 grade C; 
2. peă timpulă probeiă instala iaă trebuieă s ă func ionezeă continuuă şiă toateă uşileă şiă
ferestreleăs ăfieăînchise; 
3. seă citescă temperaturileă interioareă dină înc periă cuă ajutorulă unoră termometreă
montateă înă mijloculă ă înc periiă laă oă în l imeă deă 0,75mă deă laă pardoseal ,ă înă cazulă
înc perilorăcuădeschidereămaiămareădeă10măcitirileăseăvorăfaceăpeăzoneăcvasip trateă
cuăsuprafe eădeămaximumă100mp,ătotălaăîn l imeaădeă0,75; 
4. dac ăcl direaăesteăexpus ăînsoririiăseăvorăluaăînăconsidera ieănumaiăcitirile de 
temperaturi efectuate între orele 7-11; 
5. pentruă aă asiguraă preciziaă m sur toriloră seă recomand ă alegereaă deă
termometreăcuăgrada iiăcorespunz toareăşiăanume: 
 pentru temperaturi exterioare 1/5 grade C; 
 pentru temperaturi interioare 1/5 grade C; 
 pentru temperaturile agentului termic ½ grade C. 
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Verificareaă termometreloră seăvaă faceă înainteădeă folosireă iară înă timpulăm sur toriloră
eleă voră fiă feriteădeă influen eăperturbatoriiă (curen iădeăaer,ă radia iiă termice,ă c ldur ăuman ,ă
etc.). 

Înc perileăînăcareăseăvaăm suraătemperaturaăinterioar ăvorăfi: 
 laăparter:ăînc perileădeăcol ăşiăceleăal turateăintr rilorăneînc lziteăînămodăobligatoriu,ă

deăasemeneaăalteăcamereădup ăapreciere; 
 laăultimulănivel:ăînc perileădeăcol ăînămodăobligatoriuăşiăalteăînc periădup ăapreciere; 
 laăniveleleăintermediareăcamereleădoriteădeăcomisieăîns ăcelăpu ină10%ădinănum rulă

lor. 
Laăcl dirileăcuămulteăetajeăseăvaăasiguraăcaăs ăseăfac ăcelăpu inăcâteăoăm sur toareă
la fiecare nivel. 
Rezultateleă probeloră deă eficacitateă voră fiă considerateă satisf c toare,ă dac ă

temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de -1ăgradăCăpân ă
laă+2ăgradeăC,ăînăcl dirileăcivileăşiădeălaă-2ăgradeăCălaăă+3ăgradeăCăînăînc perileădeăproduc ieă
şiă dac ă vitezaă aeruluiă dină înc pereă satisfaceă prevederileă dină prescrip iileă deă protec ieă aă
muncii. 

 
M suriădeăprotec iaămunciiăşiăPSI 
 

Lucr rileădeăexecu ieăseăvorărealizaă inându-se seama de anumite normative si 
reglement riătehniceăînăconstruc iiăşiăinstala iiăşiăanume: 

P 118/2013 Normativădeăsiguran ălaăfocăaăconstruc iilor; 
Iă13/2002ăNormativăpentruăproiectareaăşiăexecutareaăinstala iilorădeăinc lzireăcentral ; 
Iă13/1/2002ăNormativăpentruăexploatareaăinstala iilorădeăînc lzireăcentrala; 
GPă060/2000ăGhidăpentruăproiectareaăinstala iilorădeăinc lzireăperimetral ălaăcl diri. 

      Deăasemeneaăînătoateăetapeleădeăproiectareăşiăexecutareăaăinstala iilorădeăînc lzire,ăseă
vorărespectaăprevederileăreferitoareălaăprotec ia,ăsiguran aăşiăigienaămuncii,ăprecum: 

 Prevederile L 90/1996; 
 Normeăgeneraleădeăprotec iaămuncii (NGPM-1998); 
 Normeăgeneraleădeăprotec ieăîmpotrivaăincendiilorălaăproiectareaăşiărealizareaă
construc iilorăsiăinstala iilorăDecretănr.ă290ădină1977; 
 Normeătehniceădeăproiectareăaăconstruc iilorăprivindăproec iaăşiăac iuneaă
focului, indicativ P 118/80; 

 
Recep iaălucr rilor 
Recep iaălucr rilorăseăvaăfaceăconformăprevederilorăurm toarelorălegiăsiănorme: 
-Legeaăcalit iiăconstruc iilor 
-Normativăpentruăefectuareaăverific riiăcalit iiăsiă recep iaă lucr rilorădeăconstruc iiăşiă

instala iiăaferente,ăindicativăCă9 
-Instruc iuniă tehniceă pentruă efectuareaă încerc riloră hidrauliceă siă pneumaticeă laă

recipiente,   
 I- 25 -Regulamentă deă recep ieă ală lucr riloră deă construc iiă şiă instala iileă aferenteă

acestora  
   nr. 273/1994 
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- Normativ I 13-94 
- Normativ I 6-98 

 
          Întocmit, 

                                 ing. Begov Francisc  
 
 
 

 

                             BREVIAR DE CALCUL 
 
Necesarul de căldură 
 

 Necesarulădeăc ldur ăpentruăînc lzireaălocuin eiăaăfostădeterminatăinăbazaăSRă1907ă/ă
1,2 – 1997,  a rezultat un necesar deăc ldur ăde 5 kW şiăs-aăcalculată inându-se seama de 
temperaturaăexterioar ,ădeătipulăelementelorădeăconstruc ii,ădeăorientare,ădeăelementeleădeă
tâmpl rieăetc 

Înăfunc ieădeănecesarulădeăc ldur ăalăfiec reiăînc periăs-au dimensionat corpurile de 
înc lzire pentru un agent termic cu 75/65°C. S-auăalesăurm toareleăcorpuriădeăînc lzire: 

 
 

 

Nr. crt. 
Cod 

înc pere 
Denumireăînc pere 

Ti 
(ºC) 

Q 
(W) 

Tip radiator 
Cantitate 

(buc) 
Plan parter 

1 P01 WCăB rba i 18 1075 22K 600x700 1 

2 P02 WC Femei 18 1075 22K 600x700 1 

3 P03 WCăB rba i 18 1368 22K 600x900 1 

4 P04 WC Femei 18 1368 22K 600x800 1 

5 P05 Supraveghetor 20 535 22K 600x600 1 

 
RadiatoareleăseăvorăechipaăcuărobinetădeăturăØă½”,ărobinetădeăreturăpentruăreglajăØă

½”ăşiăventilădeăaerisireăØă3/8”. 
 
Centrala termic  
 
Vasul de expansiune închis s-aă dimensionată înă func ieă deă volumulă deă ap ă dină

instala ieăşiădeăpresiuneaăminim ăşiămaxim ădinăinstala ie. 
 

 
V = 1,1 ΔV 1

1− Pmin

Pmax

 

 
 ΔVă- creştereaăvolumuluiădeăap ădinăinstala ieădatorit ădilat rii 
 Pmin - presiuneaăminim ădinăinstala ie 
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 Pmax - presiuneaămaxim ădinăinstala ie 
 

 ΔV = Vinst
Vtm

V 10° C
− 1  

 
 Vinst-  volumulătotalădeăap ădinăinstala ieă[mc] 
 Vtm- volumulămasicăalăapeiălaătemperatur ămedieădeăregimă[mc/kg] 
 V+10 °C - volumul masicăalăapeiălaătemperaturaăminim ăadmis ă[mc/kg] 
  

Presiuneaăminim ăesteădeă1,00ăbar. 
Presiuneaămaxim ăesteădeă3,00ăbar. 
Au rezultat trei vase de expansiune închise de 50 litri. 

 
La dimensionarea distribuitor-colectorului  s-aă inutăcontădeădebitulădeăc ldur  şiă

deăoăvitez ădeăsubă0,5ăm/s.ăSeăvaăalegeăunădistribuitor-colector Ø 150 mm având o lungime 
de 1200  mm. 

 
Dimensionare butelie de egalizare 

 Diametrul buteliei de egalizare s-aă determinată înă func ieă deă debitulă nominală ală
fluiduluiădinăinstala ieăÎnăcazulădeăfa ăsuntătreiăcazaneădeă50ădeăkWă=> diametrul buteliei de 
egalizare va fi de 150 mm iarăîn l imeaăeiădeă650ămm. 

 
Pompele de circulaţie deăpeăcircuiteleădeăînc lzireăs-au dimensionat astfel: 

Alegereaă pompeloră seă faceă inândă contă deă caracteristicile:ă debit G (m3/h),ă în l imeaă deă
pompare H (mmH2O),ăputereaămotoruluiădeăantrenareă(Kw),ătura iaă(rot/min). 
 Debitul de agent termic ce trebuie vehiculat intr-unăcircuităesteădatădeărela ia: 
 
     GăţăQ/ăCăρăΔtăăă(m3/h) 
 in care: 

Qăesteăsarcinaătermic ăpeăcircuit   
c – c lduraăspecificaăaăapeiă(ăcăţă1ăkcal/kgă0C) 
ρă– densitateaăagentuluiătermicălaătemperaturaămedieă(ρ70 = 977,81 kg/m3) 
Δtă– diferen aădeătemperaturaăădintreăturăsiăretură(Δtăţă100C) 
În l imeaădeăpompareăaleăcircuitelorădeăînc lzireăs-a determinat înăfunc ieădeăcelă
maiăîndep rtatăpunctădeăconsumădinăinstala ie. 

     
 

Seăvorămontaăpompeădeăcircula ieăcuătura ieăvariabil ,ăcuăurm toareleăcaracteristici:ăQ=12 
mc/h, H= 6 mcA (circuit 1 - casaă deă cultur ),ă Qţă 1ă mc/h,ă Hţă 1ă mCAă (circuită 2ă - grup 
sanitar). Deă asemenea,ă seă vaă montaă oă pomp ă deă circula ieă întreă cazană şiă butelieă deă
egalizare ce va avea Q=13,5 mc/h, H= 1,5 mCA. Pe circuitul de boiler se va prevedea o 
pomp ăcuăcaracteristicileăurm toare:ăQţ1ămc/h,ăHţ0,5ăămCA. 
      
 
                                                                                                  Întocmit, 
        Ing. Begov Francisc 
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PROGRAMăDEăURM RIREăAăEXECU IEI 
ÎN FAZE DETERMINANTE 

 
În calitate de beneficiar:  - reprezentat prin  

În calitate de proiectant:  - reprezentat prin  

În calitate de executant:   - reprezentat prin  

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, H.G.R. nr. 766/1997, H.G.R. nr. 456/1994, 
republicat ăînătemeiulăart.ăIIădinăH.G.R.ănr.ă70/1996,ăH.G.R.ănr.ă272/1994,ăH.G.R.ănr.ă
273/1994ăşiăaltorăacteănormativeăînăvigoare. 

Stabilescădeăcomunăacordăprezentulăprogramăpentruăcontrolulăcalit iiălucr rilorădeă
construc ii: 
 

Nr. 
crt. 

Lucr riăceăseăcontroleaz ,ăseăverific ăsauăseă
recep ioneaz ăăcalitativăşiăpentruăcareă
trebuiesc întocmite documente scrise 

Documentul scris : 
PVLA- proces verbal 
deălucr riăascunse 

PVR - proces verbal 
deărecep ieăcalitativ  
PV - proces verbal 

Cineăîntocmeşteă
şiăsemneaz  

I-Insp. Constr. 
B-Beneficiar 
E-Executant 
P-Proiectant 

Nr.ăşiădataă
actului 

încheiat 

1 2 3 4 5 

- Predare / primire  amplasament PV B,E,P  
- Verificarea traseelor conductelor  PV B;E;P  
- Verificareaăcalit iiăşiăcoresponden eiăcuă

proiectulăaăăproduselorăşiămaterialelorăutilizate 
PVR B;E 

 

- 
Verificarea pantelor conductelor de 
înc lzire/r cire 

PV B;E  

- Probaălaăreceăaăinstala iilorădeăînc lzire/r cire PV B;E;P  
- Probaălaăreceăşiăprobaălaăcaldăaăinstala iilorădeă

înc lzire 
PV B;E;P 

 

- Verificareaăcalit iiălucr rilorădeăizola iiătermiceă
şiăanticorozive 

PV B;E 
 

- Verificareaă coresponden eiă lucr riloră cuă
prevederile din proiect, standardeăşiănormativeă
în vigoare 

PV B;E;P 
 

- Procesăverbalălaăterminareaălucr rilor PV B;E;P  
 

BENEFICIAR,  PROIECTANT,  EXECUTANT, 
                                                   Ing. Begov Francisc 

 
 
Not : 

Coloanaă5ăseăcompleteaz ălaădataăîncheieriiăactului prev zutăînăcoloanaă2; 
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Conformă L.10/95,ă sec iuneaă 3,ă art.ă 23.ă d,ă executantulă vaă anun aă înă scrisă ceilal iă factoriă
interesa iă pentruă participareaă cuăminimă 3ă zileă înainteaă dateiă laă careă urmeaz ă aă seă faceă
verificarea; 
Laărecep iaăobiectului,ăunăexemplarădinăprezentul program completat se va anexa la cartea 
construc iei. 
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LISTAăCANTIT ILORăDEăăLUCR RI 
AmenajareăCentralaăTermic ăşiăWCă(variantaăcorectata)ă- Pâncota 

 
Nr. crt Cod articol Denumire articol U.M. Cantitate 

INSTALA IIăINTERIOAREăDEăÎNC LZIRE 

1 IB02P01 
Radiatorădinăo elătipăpanouăcuă2ărânduriă
H=600mm 

buc 5 

2 YC01M Procurareăradiatoareădinăo elătipăpanou lei  

3  
Radiatorăo el,ătipă22ăK-600/600 – 1 buc   
Radiatorăo el,ătipă22ăK-600/700 – 2 buc   
Radiator o el,ătipă22ăK-600/900 – 2 buc   

4 
IC05A1 
(asim.) 

Montată eav ădeăPPRăØ20 
ml 56 

5 YC01M Procurareă eav ăPPRăØ20 lei  

6 
IC05B1 
(asim) 

Montată eav ăPPRăØ25 
ml 4 

7 YC01M Procurareă eav ăPPRăØ25 lei  

8 
IC34C1 
(asim) 

Montatăpieseădeăleg tur ădinăPPR 
buc 38 

9 YC01M Procurareăpieseădeăleg tur ădinăPPR  lei  

10  

Teu 25-20-20 – 2 buc   
Teu egal 20 – 4 buc   
Cot 20 – 18 buc   
Reduc ieă25-20 – 4 buc   
Muf ă20ă– 4 buc   
Pies ădeăleg tur ă20x1/2”ă- 10 buc   

11 
IC35C1 
(asim)  

Colier dublu pentru conducte din PPR buc 14 

12 
 

YC01M 
Procurare colier dublu pentru conducte  
Ø 20 mm –  1 buc 
Ø 25 mm –  13 buc 

 
 

lei 

 

13 IC40A1 
Confec ionareăşiămontareătuburiăprotec ieălaă
trecere ziduri 

buc 6 

14 ID01A1 Robinetăreglajătur,ăØă½” buc 11 
15 ID01A1 Robinet reglaj,ăretur,ăcol arăØă½” buc 11 
16 ID15A1  VentilăaerisireăpentruăradiatorăØă3/8”ă buc 11 
17 IE01B1 Efectuareaăprobeiădeăetanşeitate mp 6,1 
18 IE02B1 Efectuarea probei de dilatare contractare mp 6,1 
19 IE07B1 Sp lareaăinstala ieiădeăînc lzire mp 6,1 
20 RPCU07C1 Str pungeriăzid rie buc 6 

21 RpCU18A1 
Astupareaăg urilorădinăpere iădup ămontareaă
conductelor 

buc 6 

CENTRALAăTERMIC  

1 
IA03G1 
(asim.) 

Montare cazan combustibil gazos, în 
condensa ie,ăavândăputereaătermic ă50ăkW,ă
completăautomatizate,ăcuăfunc ionare în 
cascad  

buc 3 
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2 
IC42A1 
(asim) 

Distribuitor colector complet echipat, cu trei 
circuite având: L= 1200 m, D= 150 mm 

buc 1 

3 YC01M 
Procurare distribuitor-colector complet 
echipat 

 lei  

4 
M1B08A1 

(asim) 
Montareă pomp ă deă circula ieă având 
caracteristicile: Q=12 mc/h, H= 6 mcA buc 1 

5 
M1B08A1 

(asim) 
Montareă pomp ă deă circula ieă având 
caracteristicile: Q=1 mc/h, H=1  mCA buc 1 

6 
M1B08A1 

(asim) 
Montareă pomp ă deă circula ieă cazană
Q=13,5 mc/h, H= 1,5 mCA buc 1 

7 
M1B08A1 

(asim) 

Montareăpomp ădeăcircula ieăpentru boiler 
având caracteristicile: Q=1 mc/h, H=0,5  
mCA 

buc 1 

8 
IA22A1 
(asim.) 

Montareă boileră preparareă ap ă cald ă
menajer ă150ăl. buc 1 

9 
IC42C1 
(asim.) 

Montare butelie de egalizare: D=150 mm, 
H=650 mm buc 1 

10 
IA35A1 
(asim.) 

Montare vas de expansiune închis 50 l 
buc 3 

11 
IA35A1 
(asim.) 

Montare vas de expansiune închis pentru 
boiler 8 l 

buc 1 

12 IA24B1 Supap ădeăsiguran ă¾ă"ă,ă3ăbar buc 4 
13 IA24C1 Supap ădeăsiguran ă1"ă,ă3ăbar buc 1 

14 
IA23A1 
(asim) 

Termomanometru 0-120 C, 0-6 bar 
buc 3 

15 YC01M Procurare termomanometru 0-120 C, 0-6 bar lei  

16 
IC49A1 
(asim) 

Ventil automat de aerisire 1/2 " 
buc 3 

17 YC01M Procurare ventil aerisire 1/2 " lei  
18 IC05C1 eav ăOLăneagr  Ø3/4” ml 6 
19 IC04D1 eav ăOLăneagr  Ø1” ml 8 
20 IC05E1 eav ăOLăneagr ăØ 1ă1/2” ml 4 
21 IC05F1 eav ăOL neagr ăØ2” ml 10 
22 SA01C1 eav ăOLăzincat  Ø3/4” ml 10 

23 
IC34C1 
(asim) 

Pieseădeăleg tur ădinăOL (coturi, teuri, mufe 
etc) 

lei  

24 ID06A1 Robinet sferic cu mufe ½" buc 2 
25 ID06A3 Robinet sferic cu mufe 1" buc 6 
26 ID06A2 Robinet sferic cu mufe 3/4" buc 6 
27 ID06C1 Robinet sferic cu mufe 2" buc 11 
28 ID14A1 Robinet re inereăcuămufeă ½” buc 1 
29 ID14B1 Robinet re inereăcuămufeă 3/4 ” buc 2 
30 ID14D1 Robinet re inereăcuămufeă 2” buc 1 
31 YC01M Procurare robinetăre inere cu mufe  2” lei  
32 ID06A1 Robinet golire ½ " buc 3 

33 
IA32A1 
(asim) 

Filtruăimpurit iăînc lzireă2”ăă 
buc 1 

34 YC01M Procurareăfiltruăimpurit iăînc lzireă2”ăăăă  lei  
35 IA32A1 Filtruăimpurit iăalimentareăcuăap ă½”ă buc 1 
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(asim) 

36 YC01M 
Procurareăfiltruăimpurit iăalimentareăcuăap ă
½”ă  lei  

37 
IA32A1 
(asim) 

Dedurizatorămagneticăanticalcară½”ă 
buc 1 

38 YC01M Procurare dedurizatorămagneticăanticalcară½”ă lei  
39 CN13B1 Vopsitorii țeav ăoțel mp 3 

40 TRA02A20 
Transport cu autocamionul pe distan aădeă20ă
km to 2 

Racordătermicăînăincint  

1 SA02F1 
S p tur ămanual ăînăterenătare,ăpentru racord 
termic 

mc 9,6 

2 TSD01C1 Împr ştiereaămanual ăaăp mântuluiă mc 9,6 
3 TSD04A1 Compactareămanual  mc 9,6 
4 ACE08A1 Umplutur ădeănisipă10ăcm mc 0.96 

5 
IC05E1 
(asim) 

Montareă eav ăo elă2” preizolat , racord 
termic 

ml 16 

6 YC01M Procurareă eav ăo elă2” preizolat  lei  

7 
SA01C1 
(asim.) 

Montare eav ăo elăzincat ăpreizolat ă
pentruăap ăcald ăşiăap ăreceă3/4” ml 16 

8 YC01M 

Procurareă eav ăo elăzincat ăpreizolat  
3/4” 
- ap ăcald ă– 8 ml 
- ap ăreceă– 8 ml 

lei  

       
 
 

    
LISTA  DE  UTILAJE 

 
 

Nr.  
crt. 

Denumire utilaj U.M. Cantitate 

1 
Cazană combustibilă gazosă cuă tirajă for at,ă
func ionareăînăcondensa ieăavândăputereaătermic ă
de 50 kW   

buc. 3 

2 
Automatizare pentruă func ionareă înă cascad ă aă
cazanelor pe combustibil gazos 

buc. 1 

3 
Vas de expansiune închis cu volumul de 50 de 
litri 

buc. 3 

4 
Pomp ădeă circula ieăavând caracteristicile: Q=12 
mc/h, H= 6 mcA 

buc. 1 

5 
Pomp ă deă circula ieă având caracteristicile: Q=1 
mc/h, H=1  mCA 

buc. 1 

6 Pomp ă deă circula ieă pentruă boiler,ă având 
caracteristicile: Q=1 mc/h, H=0,5  mCA 

buc 1 
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7 
Pomp ădeăcircula ieăcazanăQ=13,5 mc/h, H= 1,5 
mCA 

buc. 1 

8 Butelie de egalizare D= 150 mm, H= 650 mm. buc. 1 

9 
Boileră pentruă preparareă ap ă cald ă menajer ,ă
V=150 litri 

buc 1 

10 Vas de expansiune pentru boiler, V=8 l buc 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTAăDEăDOT RI 
 
 

Nr. 
crt. Denumire Cant./UM 

 
1. 
 

Sting torăcuăspum ăşiăCO2ă(ă9ălă) 
 

1 buc. 

2. Sting torăcuăprafă(ă9ăl) 1 buc. 

 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                   Întocmit, 
        Ing. Begov Francisc 
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