
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEF ANESTII DE JOS 

HOT ARAREA NR. /()/r 1 2 o . I 2. }/) f J 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - e~~momici la obiectivul de investitii 

"Implementarea solutiei tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor pentru imobilul din str 
Zorilor, nr. 23A, Comuna Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov" 

A vând in vedere expunerea de motive a primarului comunei, precum si a responsabilului de resort; 
In conformitate cu prevederile H.C.L. 41 din 29.05.2019 privind aprobarea din bugetul local a cheltuielilor 
pentru implementarea solutiilor tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor asupra imobilului din str 
Zorilor, nr. 23A; 

Având in vedere prevederile extrasului din proiectul tehnic nr. 06/2016, privind conformarea 
imobilului la Securitatea la incendiu întocmit conform Anexei 1 la Normele metodologice privind avizarea 
si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila aprobata cu Ordinul M.A.I nr. 129/2016, 
întocmita de CONCEPT9 ARHITECTURA-URBANISM S.R.L., 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnica privind conformarea imobilului la Securitatea la incendiu 
întocmit conform Anexei 1 la Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la 
incendiu si protectie civila aprobata cu Ordinul M.A.I nr. 129/2016, intocmita de 
CONCEPT9ARHITECTURA-URBANISM S.R.L., conform devizului general anexat care face parte 
integranta din proiect. 

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "Implementarea solutiei tehnice 
pentru prevenirea si stingerea incendiilor pentru imobilul din str Zorilor, nr. 23A, Comuna Stefanestii de 
Jos, Judetul Ilfov", conform documentaţiei menţionate la art. 1, <lupa cum urmeaza: 

_I_ 398.451,79 lei {fara TVA) 
C+M 373. 794,19 lei (fara TV A 

_I_ 474.157,63 lei {cu TV A) 
C+M 444.815,08 lei (cu TVA) 

Art.3: Primarul 
compartimentele de spe a•iip.,,........i.L, 

ce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, pnn 
a aratului propriu de lucru. 

SECRETARGE 
GAFTON 

Consilieri prezenti: la şedinţa ordinară din 20.12.2019 
Cu un număr de 'E voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 



Proiectant, 

SC CONCEPT9 ARHITECTURA - URBANISM SRL 
CUI 33427220 
.13/970/28.07.2014 
(denumire. nr. inrcg. Registrul Comerţului . 

C JIC IF. sed iu. tel.lfax.,cmail) 

Nr. 6 / 2016 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii 

ANEXA Nr.5 

DEZVOLTAREA LIBERTY MEDICAL CENTER PRIN 
SUPRAETAJARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE MEDICALE 

PERFORMANTE 
(denumirea obiectivulu i d inve. t iţii) 

( I euro = .. . .. .. ... Lei, cur va lutar din data ..... .. .. . data întocmiri i de,·1zulu1 genera l) 

-- ~ 
I 

Denumirea capitolelor 
Valoare 

TVA I Valoare 
r. 

(fără TV ) cu TV 
crt. I ubcapitole lor de cheltuie li 

--t- ---
lei lei lei -- -~ 

l 2 I J 4 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obţinerea şi amena_jarea terenului 
I. 1 Obţinerea terenului i 0.00 0.00 0.00 

I 1.2 Amena jarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1 u menajări pentm protecţia mediului şi aducerea i 0.00 0.00 0.00 
la starea iniţială I 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia uti lităţilor 0.00 0.00 I 0.00 
TOTAL CAPITOL J 0.00 0.00 I o.oo 
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asi2urarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 
TOT AL CAPITOL 2 I o.oo 0.00 I o.oo 
CAPITOLUL 3 

! Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică 
3.1 Studii I o.oo 0.00 I o.oo 

J.1.1. Studii de teren I 0.00 0.00 I 0.00 
3. I .2. Studii de impact de mediu 0.00 0.00 I 0 .00 

I 

I 

I 



3.2 

3.3 
3.4 

3. -

3.6 
3. 

3.3.3. Planul de Securitate şi Sănătate (PSS), 
Regi trul de Coordonare, Do arul de lnterven\ii 

lt rioare 

Documentaţii uport i taxe pentru ob\inerea de 
a ize. acorduri şi autorizaţii 
Expertizare tehnică 
Ce11ificarea perfonnanţei energetică i audin1l 
encr0 etic al clădirilor 
Proiectare 

3.5.1. Studiu de refczabilitate 
3 .. 2. Studiu de fezabilitate, documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii i de iz ,eneral 
3.5.3. Proiect tehnic 

0.00 

0.00 
1 00.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
3.5.4. Verificarea tehnică de cali tate a proiectului 0.00 
tehnic 
3.5.5. Documentaţiile tehnice nece are în ederea j n6 -.00 
obţinerii a izelor/acordurilor,autorizatiilor 

0.00 I 0.00 

0.00 0.00 
+ 342.00 I 2142.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

-+-+9.3.'.' 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

.t49.35 I 2 14.35 

achiziţie o.oo o.oo I o.oo 
Con ultan\ă 0.00 0.00 0.00 
3.7. l. Con ultanţă ·uridică 0.00 0.00 0.00 
3. 7.-.Consultanţă pri ind managementul proiectului 0.00 0.00 I 0.00 
de investiţie ublică 

,-3-.-7.-3-. -A~lt-e- erv- i -i-i d_e_c_o_n_ u-\ta_n_. ţ_ă _ ____ _,._0 ___ 00 _____ 0.-0-0----+-1-0-.0-0 ___ __, 

16754.4-1- ~ 
2 14.35 

.., ) 

. I. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 

3.8.1.1. pe perioada de execuţi a 
lucrărilor 

3 .. I .2. pentru participarea 
roiectantului la fazele determinante 

3.8.2. Diri enţie de antier 

TOT AL CAPITOL 3 
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru i nvestiţia de bază 

4.1 
4.2 

Construeţii şi instalaţi i 

Montaj utilaje tehnologice 
4.3 Utilaje. echipamente tehnologice şi funcţionale cu 

montaj 
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 
4.5 Dotări 

4.6 Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de şantier 

5.1.1 . Lucrări de con trucţii şi in talaţii aferente 
organizării de şantier 
5. 1.2. Cheltuieli conexe organizării antierului 

5.1.3. Cheltuieli în materie de Securitate şi 
2 

5676.00 -
2365.00 

1650.00 313 .50 1963.50 

, -.oo 135. 5 '50. -

.., 31 1.00 629.09 3940.09 
9841 .00 1869.79 J J 710.79 

-
369890.23 70279.14 440169.37 

-~>------+--------t 

0.00 0.00 J 0.00 
0.00 0.00 : O.O 

0.00 0.00 I o.oo I 

0.00 0.00 I o.oa 
0.00 0.00 0.00 

I 369890.23 70279.14 I 440169.37 

~ I 4645. 11 I 3903.96 741.75 
I 3903.96 41.75 I 4645.7 1 

0.00 0.00 I o.oo 
I 

I 0.00 0.00 1 0.00 -



5.2 

ănătate în timpul execuţiei lucrărilor i unnărirea 
aplicării Planului de Securitate i Sănătate (PSS) 
e antier 

Comi ioane, cote, taxe. co tul creditului 2242. 76 r--- ----'---'---'-----------~ 
5,_, 1. Comi ioanele i doban?ile aferente 0.00 
creditului băncii finanţatoare 

5.2.2. Cota aferentă I C pentru controlul calităţii I. 6 .9 
lucrărilor de con trueţii (0.5°0 din aloarea 
e timata a lucrărilor, fără TVA) 

5._J_ Cota aferentă ISC pentru controlul rarului 3 3. 9 

I 
în amenajarea teritoriului, urbani m i pentru 
autorizarea lucrărilor de con trncţii (0.1 % din 
aloarea lucrărilor autorizate. fără T A) 

5.2.4. Cota aferentă Ca ei Sociale a 0.00 
Con tructorilor - CSC (0,5% din urna lucrărilor 
de c ... M , fără T A) 
5.2.5. aloarea primelor de a igurare din arcina 0.00 
autorită ii contractante 
5.2.6. taxe pentru acorduri, avi1e i autorizaţia de O.OU 
con truire/desfiinţare 
5.2 . . cheltuieli pentru implementarea. 0.00 
coordonarea. managementul i admini trarea 

roiectului i altele a emenea 
5.2 .. alte cheltuieli/cot tabilite in condiţiile 
le 1 ii 

Cheltuieli cu auditul financiar. 

0.00 

, 7469.88 
O.O 
0.00 

TOT AL C PITOL 5 I )3616.60 
CAPITOLUL 6 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.O 

0.00 

1419.27 
0.00 
0.00 

2587.16 

I o.oo 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

I 

0.00 

0.00 

0.00 

I o.oa 

8889.16 
0.00 
0.00 

16203.76 

: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, predare la beneficiar şi organizarea recepţiei la 
terminarea lucrărilor 

6.2 Probe tehnolo ice şi te te 
TOTAL CAPITOL 6 
TOTAL GENERAL 
din care C + M 

Întocmit, 
Ing. Neculai Nţ,rron 
(nume, emnjtigă 

Data: 

3 

I 1200.00 22 .00 142 .00 

1200.00 228.00 1428.00 
398,.i51 .79 75,705.84 474,157.63 

373,794.19 71,020.89 444,815.08 

Beneficiar 



SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 

Întocmit conform Anexei 1 la Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la 

incendiu şi protecţie civilă aprobata cu Ord . M .A. I 1nr. 129 / 2016 

I 

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARII 
I 

I 
1.1. DATELE DE IDENTIFICARE 

A. DENUMIRE DEZVOLTARE LIBERTY MEDICAL CENTE.R PRI 
DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE PER 

MEDICAL - POLICLINICA SP+P+1 E) A.C. 26/15/06.20 , 
---- ----- - - - ----

S.C. Liberty Medical Center S.R.L 
·-------- --

(CENTRUL I 

-----, I BENEFICIAR 

ADRESA COMUNA STEFANESTII DE JOS, STRADA ZORILOR NR. 23A, TARLA 15, 

PARCELELE 731, 733, 734, 735, JUDETUL ILFOV; 

B. PROFILUL DE ACTIVITATE 
,..._ ___ _ 

PROGRAMUL DE LUCRU AL 8-16 

I OBIECTIVULUI 

1.2. DESTINATIA 

Functiunea principala POLICLINICA ----1 

Functiuni secundare I LABORATOR ANALIZE, FARMACIE, DEP 
---------- ------- --

Functiuni conexe I BIROU, CT, HOLURI, SPATII TEHNICE 
-· -- - - - - - --

1.3. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA 

A. I CĂTEGORIA DE IMPORTANTA Ă CONSTRUCTIEI -

(cf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, 

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/ 1997) 

B. CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI 

1.4. PARTICULARITATI SPECIFICE CONSTRUCTIEI / AMENAJARII 

A. T Se prezinta pri~cipalele caracteristici ale co~st~ucti~~ amenajarii privind: 

a) tipul cladirii 

\ (i) civilă : înaltă , foarte înaltă , cu săli CIVILA 

' aglomerate etc.; 
---- - - --

(ii) de productie sau depozitare:.de, · ~---r--oE TIP OBISNUIT 

obisnuit, monobloc, blindată etc.; 

-1 
______ j 

l 
C I 

' I ----. 
l_ III 

- ~- - -

~ 
' 

(iii) cu functiuni mixte; I FUNCTIUNI SANATATE SI CONEXE 
- __J 

b) regimul de inaltime si volumul constructiei 
J 

1 - - ---------



-- - ---I Regim de tnaltime S( partial )+P+ 2E 
t-

Volum subteran 203,98mc 

Volum suprateran 2460,00mc 
- - --~ -I cJ arie construita (Ac) si desfasurata (Ad) cu principalele destinatii 

-
Arie construita subterana 

-~-

Arie construita supraterana 298,35 

Arie desfasurata subterana 

Arie desfasurata totala 
-

Principalele destinatii 

SUBSOL - I S01 KINETOTERAPIE 24,48 

EXISTENT I S02 CENTRALA TERMICA 11,94 

S03 HOL ASTEPTARE 4,50 

S04 FISIER/PROGRAMARI 4,00 

S05 HOL ACCES 6,38 

S06 DEPOZITARE 5,35 

PARTER P01 ACCES PRINCIPAL 4,86 

EXISTENT I P02 HOL PRINCIPAL SPATII DE ASTEPTARE 58,00 

P03 CABINET MEDICAL. MEDICINA DE FAMILIE 31 ,61 

P04 CABINET MEDICAL. MEDICINA DE FAMILIE 30,63 

P05 GRUP SANITAR FEMEI 7,93 

P06 GRUP SANITAR BARBATI 5,60 

P07 CASA SCARII 11,64 

P08 CABINET MEDICAL. MEDICINA 21 ,72 

INTERNA/CARDIOLOGIE 

P09 DEPOZIT FARMACIE 3,65 

P10 10,00 

P11 HbL 16,53 

P12 VESTIAR 14,52 

RUP SANITAR 2,47 

P14 wc 1,71 

P15 CHICINETA ,.2.28 
I 

P16 BIROU ADMINISTRATIC 16,53 
I P17 BIROU/CABINET/DIABET/NEUROLOGIE 16,53 

J P18 BAIE 4,67 

2 



--- -- ---
P19 SAS ACCES 

ETAJ 1 E1.01 CASA SCARII 

EXISTENT E1 .02 CABINET PEDIATRIE/PSIHOLOGIE 

E1 .03 STERILIZARE 

E1.04 CABINET ORU OSTALMOLOGIE 

E1.05 HOL PRINCIPAL. SPATI I ASTEPTARE 

E1.06 

E1 .07 

E1.08 

E1.09 

E1 .10 GRUP SANITAR BARBA TI 

ETAJ 2 E2.01 LABORATOR BIOCHIMIE, HEMATOLOGIE, 

PROPUS IMUNOLOGIE 

E2.02 BACTERIOLOGIE 

E2.03 CAMERA STERILIZARE 

E2.04 DESEURI STERILE 

E2.05 ZONA ASTEPTARE 

E2.06 CABINET MEDICAL 

E2.07 VESTIAR 

E2.08 BIROU SEF LABORATOR 

E2.09 CASA SCARII 

E2.10 HOL ACCES LABORA TOAR 

E2.11 GRUP SANITAR 

E2.12 DEPOZIT 

E2.13 PRIMIRE PROCESARE 

d) nr. compartimente de incendiu si ariile acestora --UN SINGUR COMPARTIMENT DE INCENDIU CU ARIA CONSTRU 

e) precizari referitoare la numar{II ~xim de utilizatori 

SUBS0L=5 PERSOANE 

PARTER=25PERS0ANE 

ETAJ 1 =20 PERSOANE 
~IUN20!7 

ETAJ 2=10 PERSOANE (ANGAJĂTI) 

- ----
3,52 

11,64 

24,31 

6,89 

28,77 

34,00 

30,63 

31 ,61 

3,15 

7,93 

5,60 

31,88 

13,66 

7,59 

5,92 

18, 11 

30,22 

8,49 

18,76 

12,70 

17,09 

2,60 

6,47 

12, 19 

3 --------------------------------

I 

J 



f) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora 

ln cladire luc 

varstnice, cu 

reaza persoane care se pot evacua singure (valide). iar clientii pot fi persoane cu 

dificultati de deplasare handicap pentru care sunt asigurate masurile specifice 

pentru acces 

De la etaJul 1 

evacuare de 

ul la nivelul parterului, respectiv rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. 

pot exista persoane cu dificultati in deplasare(varsnice) care vor fi ajutate la 

catre insotitori desemnati în acest sens. 

La etajul 2 v or fi amenajate spatii la care publicul nu are acce 

I angajat are capacitate de autoevacuare. iar personalu 

g) capacita ti de depozitare sau adapostire 

Depozitari Io cale< 36mp 7 1L '··' 2 2018 
I h) caracteri sticile proceselor tehnologice si cantitatile de substan 

i clasificarii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericole/o e accident major 

implicate substante periculoase in care sunt 

Materialele si substantele depozitate vor avea urmatoarele caracteristici: 

ante si materiale combustibile solide; - subst 

Nu se vor a dmite, prin grija beneficiarului, procese tehnologice si substante periculoase, PS in 

cantitatile co 
I 

nsiderate relevante, cf Legii nr 59/201 6. Materialele si substantele depozitate in 
1 

incaperi de d epozitare si laboratoare se vor încadra in urmatoarele clase de periculozitate: 

riculozitate P.1 - fara pe 

- mate riale incombustibile care nu pot da nastere la reactii periculoase. 

culozitate redusa P.2- cu peri 

- A.- materiale din clasa P.1 in ambalaje cu combustibilitate redusa; 

- B. - materiale care se apr"nd greu, au o viteza redusa de ardere si nu au o putere 

calori 

P.3 - cu peri 

ca mare; 

culozitate medie r-

- A. -

- B. - materiale cu combustipllitate medie ( care nu se incadreaza in ci 

cu p utere calorica cel mult ~r.3J/kg, in orice fel de ambalaje 

mate riale plastice spongioase; 

P.4- cu peri culozitate mare 

- A. - materiale din clasa P.1, P.2 si P.3 in ambalaje din materiale pia 

- B. - materiale combustibilitate cu o viteza mare de ardere sau cu o putere calorica mai I 
27.3J/kg, indiferent de forma de ambalare; mare 

ln laborato are nu se vor manipula lichide inflamabile cu volum mai mare de 1 Ol iar in 

telii cu volum mai mare de 501. depozite bu 

4 



-~ NOTA: Scenariul de securitate/a incendiu se actualizeazi periodic in functie de modificârile I 
I intervenite pe parcursul exploatarii sau atunci cand se intentioneaza sa se completeze lista 

materialelor si substantelor cu altele noi care nu sunt cuprinse in clasele mai sus mentionate. 

i) numarul cailor de evacuare 

SUBSOL: 1 cale de evacuare pe scara pana la nivelul parterului 

PARTER: 3 cai de evacuare direct in exterior 

ETAJ 1 : 1 cale de evacuare pe scara pana la nivelul parterului 

ETAJ 2: 1 scara de evacuare pe scara pana la nivelul parterului 

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente constructiei (instalatii de incalzire, 

ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare si componentele lor din care rezulta 

incendiu se asigura conditii pentru evacuarea persoane/o ----- - --INSTALATU DE TERMOVENTILATII 

La subsol exista o centrala termica care asigura necesitatile de inc 

Compensarea pierderilor de caldura 

Prepararea de apa calda menajera 

Agentul termic utilizat pentru prepararea apei calde sanitare este apa alda 80/60°C si este 

frunizat de cazan. Agentul termic utilizat pentru prepararea apei calde pentru instalatia cu 

radiatoare este apa cald 80/60°C si este frunizat de cazan. Cazanul ce deserveste imobilul 

este cu tiraj fortat si aprindere electronica avand capacitatea utila de 61 kW si functioneaza cu 

gaze naturale. Randamentul cazanului este de >97%. Aerul viciat se va evacua prin grile cu j 

jaluzele fixe si plasa de sarma, prevazute în peret,i exteriori corespunzatori centralei. Suprafata 

libera a gri lelor va fi egala cu cel putin sect,unea totala a cosurilor de gaze arse. 

Pentru acest imobil sunt prevazute sisteme monosplit cu sistem inyerter. Fiecare unitate 

exterioara va avea circutie frigorifice independente si va fi racordata la u tatea interioara. 

1 
Documentatia pentru instalatii termoventilatii de la subsol, parter si etajul e ealizata de SC 

ALYATES DESIGN SRL, SC AMS INSTAL SRL realizand instalatii af en 

Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic pe peri da d 

imobilului, pentru spatiile de cabinet, laboratoare, grupuri sanitare si spa · c 

o instalatie de incalzire cu corpuri statice , alimentate de la o sursa de-.nn~ 

centralizat cu apa 80/60°C, existenta ;n Camera Centralei termice a cladirii 

Sistemul de distribuţie al agentuh)r termic, apa calda, este de tip centralizat, cu distribllt!e 1 

verticala de la arter ~i IJ;ttşt · pitie cu doua distribuitor -colector pe,ntr .., 
etajul tratat. - · \ l 
Conductele de distributie agent termic sunt din teava de cupru izolata, pozate îngropat ,in/ 

I•// 

pardoseala iar legaturile la calorifere -vor fi din teava de cupru preizolata cu 015x1 mm. 

5 - ----------------



I 

De la cele doua distribuitoare, montate in hol, sunt racordate distributiile orizontale ale fiecarui 

radiator. Pe fiecare racord sunt prevazute vane de sectorizare, robineti de golire si robineti de 

golire portfurtun, in punctele prevazute in planuri. Toate vanele se pa uri 

sau spatii tehnice. 

I La baza fiecarei coloane au prevazuti robinet, manuali de echilibrare. 

I Radiatoarele sunt confectionate din otel de calitate superioara, cu doua ran uri de tev·. 

Amplasarea corpurilor de incalzire se face aparent pe peretii exteriori, sub ~ r , pentru ca 
I 

acest spatiu nu este utilizat pentru mobilier si mai ales pentru ca astfel se im · 1ca formarea 

de curenti de aer rece in zona de sedere. Sunt situatii in care se vor monta pe peretele ' 
I 

I 
adiacent ferestrei. 

De asemenea, trebuie asigurata posibilitatea unei curatiri uscare a prafului depus. ln acest 

I scop, intre radiator si perete se lasa un spatiu liber. 

Montarea lor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 6bar şi se va realiza cu I 
I ajutorul consolelor şi susţinătoarelor de perete I 

I 
Distantele minime intre corpul corpul de incalz1re si elementele de constructie se stabilesc în 

functie de temperatura agentului termic, astfel: . 1 

-5 cm, pentru temperaturi pana la 95° C; 

-10 cm, pentru temperaturi intre (96 + 150)° C. 1 r. ,.,..,< ... 
• LVI,.; 

Distanta intre radiatoare si pardoseala este, de regula, de 12 cm. ln cazuri exceptionale se 
/ 

reduce aceasta distanta pana la 8 cm, daca temperatura agentului termic nu depaseste 95° C. I 
sau pana la 1 O cm, daca temperatura acestuia este de (96 + 150)° C. 

1 

Cutiile de d1stributie se monteaza in cazul in care inca zirea se face prin mai multe moduri (cu 1 

radiatoare si prin pardoseala, cu radiatoare si cu pa 

unor incaperi la temperaturi diferite sau in cazul · 

sau in cazul sectorizarii instalatiei. 

Ele se monteaza pe perete, in locuri convenabil alese 

conductele principale de distributie a agentului ter ic 

secundare (care alimenteaza corpurile de incalzire). 

r incaperi la temperaturi diferite 

e vedere al instalatiei, intre I 
e pleaca de la cazane) si cele 

Se va utiliza o retea de distribuf!e cflf\ ţeava de cupr\J cu grosimea peretului de min 1 mm. 

Ţevile dure se vor îndoi la rece 

dispozitivului de îndoit cur= 4,0 

di ,tu} erior de 18 mm numai cu ajutorul 

Se va utiliza teavă de cupru fără î i are logitudinală . Tevile de cupru şi fitingurile vor fi din 

acelaşi material ( de exemplu: cupru zoxidat cu fosfor de calitate) . 

Schimbarile de directie se realizeaza prin intermediul fitingurilor filetate, prin îndoirea tevilor, 

prin intermediul curbelor sau coturilor de sudura si prin intermediul teurilor sudate. 

Panta normala a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa calda este de 3%o. ln mod 1 

exceptional, se poate reduce panta la 2%o. 
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1 INSTALATU ELECTRICE: 

Documentatile pentru instalatiile electrice existente, de la subsol, parter si etaj sunt realizate de 

firma SC ALYATES DESIGN SRL. Este realizat un tablou general pentru întreaga cladire, 

I 
montat la parter, in holul de acces. Este realizat un calcul dialux pentru poz1tionarea si 

alegerea corpurilor de iluminat. Circuitele electrice sunt prevazute cu intreru a automate 

l 

cu diferential pe circuitele de iluminat si prize. Cladirea este r;,':',aiuta· cu. priza,u pamant. 

Alimentarea cu energie electrica se face printr-un racord elect · t t/i t~blo, l r~~trig general al ; 

Liberty Medical Center. 1 1 u 7; 1 ; 

Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat conform p iectuluVde iluminat dialux. ' 

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele 

de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. 

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri tip CYY-F, avind sectiunea 1,5mm2 , protejate 1 

împotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie halogen fre 

' CYY-F pentru circuitele de iluminat vor fi amplasate in tavanuvr!:11.e.11n 

cu scoabe. 

Constructia se echipeaza cu urmatoarele instalatu ele~~ 

instalatie electrica pentru iluminat de siguranta pe 23.7. , 
1 

7.23.7.1, 7.23.7.2. şi 7.23.12.1 din Normativul pentru proiec ~ , execlâtar~a şi ~~ 

instalaţiilor electrice aferente cladirilor, indicativ I 7-2011 si se as1 .,:-a 01,1 ~~' 0 
..... ... ____ ~ 

lampi cu acumulatori inclusi cu autonomie de functionare minim 2h (Corpuri de iluminat de tip 

autonom marcate cu "IEŞIRE"/ ,,EXIT" sau cu pictograme de orientare, directii de urmat, sens, '1 

schimbari de directie, cai de salvare, iesiri de salvare, cai evacuare). Se vor monta corpuri de 

iluminat pentru evacuare deasupra uşilor de ieşire din încăperi/spatiul comercial, de-a lungul 

coridoarelor si la schimbari de dir-ectie, lânga afi~k~r~ echipament de interventie împotriva 
J. I IJN. L017 

incendiului (stingatoare). 

corpurile de iluminat 

amplasate în locurile în care sunt rT\O{ltate armaturi (dispozitive de comanda si control cu dubla 

actionare - automata si manuala; zona tablou electric, zor,a sistem actionar delestare tablou); 

sunt alimentate din circuite ale iluminatului normal; pentru intrarea in functi 

art. 7.23.2 si tabel 7.23.1, corpurile de iluminat destinate iluminat ecuritate pentru I 

interventie sunt de tip autonom, dotate cu inversoare de surse cu b terii sau cumulatori proprii 

pentru menţinerea iluminatului functional, vor fi integrate în iluminatul n m I şi se vor folosi 

concomitent. Circuitele si coloanele de se executa cu cabluri cu în arzie"k ~ opa~are~ I 
focului în manunchi CYY-F, cu 4 conductoare, din care unul pentru ~ a rea prezente, I 
fazei si incarcarea acumulatorilor. 

1 

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalaţia de protecţie a omului împotriva şocurilor I 
electrice prin conductorul de protecţie. 
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Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate -indTvidu-al sau -centraliza~disjuncto~ 

diferenţi a l de 30mA pentru protecţia oamenilor împotriva şocurilor electrice. 

Prizele bipolare, vor fi pentru montaj îngropat, in functie de tipul instalatiilor. Circuitele de priza 

sunt realizate integral în sistem faza + neutru + protectie de la nivelul tabloului electric pana la 

consumatori utilizand cablu CYY-F pozat aparent în tavanul fa ls. Pentru coborarile la I 
echipamente se vor utiliza tuburi de protectie. Prizele prop~~~~ern:ru-lfflxiîil 

ST, fiind montate la inaltimea de 0.3 m ( de la pardoseala finit 

Cablarea aparaturii si accesoriilor se va realiza conform dispozitiilo ormelor, · 
' 

Ansamblul aparaturii va fi marcat prin intermediul unor etichete gr va!e al unor simboluri I 
autocolante preimprimate. Ansamblul bornelor si cablurilor se va a a cu ajutorul unor I 
etichete ce nu pot fi sterse. 

lnstalatii electrice pentru receptori cu regim de functionare special 

ln aceasta categorie sunt tratati receptorii cu rol de securitate la incendiu: 

- Echipamentul de control si semnalizare incendii va fi dotata cu sursa proprie de energie, 

asigurand autonomia in functionare a instalatiei timp de 48 ore i stare de 

veghe, stand by) si 30 minute in conditii de alarma generala de lll. c.w:ra 

- lnstalatia de desfumare i\f1"'< ,i::1; 
1>"1., 

Din grupul electrogen se vor al imenta urmatoarele categorii rfllli-Nl!r.P-h'f 

controlere acces, etc); 

- echipamente dedicate din camera de securitate (Camera ECS) 

- electrovana de gaz aferenta centrala termica 

Alimentarea cu energie electrică î situa~e este asigurată din două surse independente, 

astfel : 

- alimentarea de bază = sistem4I nergetîc Naţional, corespunzător art. 2.1 din Normativul PE 

124-95, prin intermediul postului trato 9. IUN. 2017 
- alimentarea de rezervă (intervenţie) = grup de intervenţie , cu intrare au tă î funcţiune, în 

maxim 15 secunde la dispariţia tensiunfr·de alimentare de la reţeaua furniz r ui de energie 

electrică şi preluarea eşalonată a receptoarelor în maxim 60 secunde, 

7.22.1. al in. (b) din I 7 - 2011 . 1 \~ -------

Cladirea va fi echipat şi cu un grup electrogen cu o putere de 4 kVA, pentr. rm:5ntaj în exterior, 

insonorizat, cu grilă aspiraţie aer proaspăt, coş evacuare gaze arse, anclanşare în 1 O secunde 

şi preluarea sarcinii treptat pana la 100%. Acesta trebuie să funcţioneze minim 3 ore pentru 

alimentarea strictă doar a consumatorilor cu rol de securitate la incediu, poziţionat în gangul 
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exterior al hotelului, cu pastrarea distantelor si cu alcătuirea despartirilor fata decladire cu 1 

respectarea P118/1999 . 

• Sistemul de a~toma~iz.are al generatorul~i ~a fi concepu.t ast~el încât acesta să pornească la J 

intreruperea alimentaru cu energie electrica sau la mod1ficanle parametrilor de alimentare in 1 

raport cu valorile nominale ale sursei sursa principală 

La intrarea în functiune a grupului electrogen la lipsa sursei 

consumatorilor considerati neprioritari. 

ln situatia aparitiei semnalelor de alarma din centrala de securi te la incen u se vor realiza 

delestari pentru toti consumatorii electrici cu exceptia celor cu rol in 

ln momentul unui incendiu, tablou aferente Klauss-urilor va fi delest 

de detectie, semnalziare si avertizare incendiu si manual cu ajutor 

apropierea tabloului electric. 

Grupul electrogen se va procura cu instalatii auxiliare pentru: 

- comanda, masura si control ; 

- filtru de aer cu indicator de colmatare; 

- sas1u cu sistem de amortizare fata de fundatii ; 

- amortizoare intre grupul motor-alternator si sasiu; 

de comanda automata pantru intrarea în functiune la disparitia ten · 

- disjunctor de protectie instalat I alternator cu 

manual , oprit) , 

- aparataj de masura si com~da automata a umplerii 

pompa de umplere; 9, iUN. 2017 
- sistem de protectie la e 

zgomotului, în vederea asigutar·· 

I 
at, 

siv 

Grupul va avea montate incorporat, tabloul electric echipat cu intrerupator automat, cu I 
protectiile necesare, inclusiv termica sî electromagnetica. 

La montaj si instalare se vor respecta instructiunile furnizorul[u s1 se vor verifica conditiile de 

furnizare a parametrilor electrici din cartea tehnica a echipamentului , printre 

- furnizarea energiei de calitate din punct de vedere tensiune si frecventa ; 

- sa asigure puterea maxima caracteristica in regim de functiortare perma 

Pentru înglobarea rezervei de combustibil care sa asigure autonom1a 
I 

necesar un generator in constructie compacta carcasata de til!)_container sau 1 

este 

Dimensionarea generatorului electric se va face pe baza puterilor el ctrice ecifice ale 

echipamentelor considerate drept consumatori vitali (iluminat de securi a , echipamente de 

detecţie şi stingere a incendiilor, sistemelor de evacuare forţată a fumului , sisteme de 

introducere aer de compensare, sistem de presurizare sasuri, trape de fum, sistemele de 
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securitate anti-efracţie şi control acces, , etc), a echipamentelor de tip pompe submersibile I 
pentru evacuarea apelor accidentale .etc. 

Este asigurată trecerea automată (dublată de acţionare manuală) de pe alimentarea de bază 

pe cea de rezervă la nefuncţionarea sursei de bază printr-un sistem AAR reversibil. 

Cele două căi de alimentare ale tablourilor electrice de distribuţie pentru echipamentele cu rol 

de securitate la incendiu, sunt dispuse pe trasee separate sau vor fi separate antifoc prin 

amenajări constructive de separare, astfel avarierea unei căi să nu o u ~ teruperea . 
în alimentarea cu energie electrică a celeilalte căi, conform p vederilP,r act.· 7.'Q .3. din I 7 -

<).,C\ ( ,i \\. . (\\ 
2011 . '") ) t~ c. 

În conformitate cu prevederile art. 7.22.6 

pentru echipamentele cu rol de securitate la incendiu se pot aliment nW7lai eceptoarele care 

contribuie direct si indirect la interventia de stingere a incendiilor, astfe pele de incendiu, . . I 
electrovanele de incendiu. sistemele de evacuare a fumului degaJat n caz de incendiu, I 
instalaţia de automatizare pentru stingerea incendiilor, instalaţia pentru iluminat normal şi de 

siguranţă a staţiei pompelor de incendiu, sursa de rezervă , pompa de equismente care evită 

pericolul inundării pompelor de incendiu, iluminat de siguranţă , etc. 

În conformitate cu prevederile art. 7.22.12. din I 7 - 2011, coloanele de alimentare a tabloului 

electric de distribuţie pentru echipamentele cu rol de securitate la incendiu, vor fi din cupru. 

rezistente la foc, protejate împotriva deteriorărilor mecanice. 

Acestea se vor executa cu cabluri cu izolaţie minerală ( conform SR 

702 - 2) sau cu cabluri rezistente la foc (conform SR EN 50 2 

sistem de cablaj care să-şi păstreze caracteristicile de protecţie 

normată cea mai mare de funcţionare a echipamentelor 

conform prevederilor art. 7.22.12. din I 7 - 2011 . 

I 

incendiu şi pentru circuitele de alimentare a elementelor aferente sistemului de evacuare a I 
fumului degaJat în caz de incendiu, precum ş1 cablurile pentru circuitele de comandă, control şi 1 

semnalizare, vor avea conductoare din cupru şi vor fi rezistente la foc astfel încât să asigure ! 
funcţionarea sistemului pe durata normată (clasificarea temperatură I timp a componentei pe ! 
care o deserveşte) stabilită potrivit prevederilor reglementări lor tehnice peciftce. I 
Protecţiile electrice echipamentelor vor fi definitivate dupa cunoas ere echipamentelor I 

si numai impreuna cu reprezentatntul furnizorilor echipr mentelor 

ln instalatiile electrice aferente cladini, se va utiliza schJma de egare -C-S, 

schema în care functiile de neutru si de protect1e !,J,Utf.Cfflîfinate intr-un 

portiune a "Schemei. _ i 
ln prima parte a distributiei se u tlizeşza schema TN-C, schema cu 4 conductoare (L 1, L2, L3, 
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1 PEN), urmand ca dupa aceea sa fie utilizata schema TN-S, schema cu 5 conductoare (L 1, L2, I 
I L3, N, PE). _ I 

ln schema TN-C, conductorul PEN va face intotdeauna parte din cablu 

ln schema TN-S, pentru cabluri cu sectiunea pana la 35mmp, conductorul de ~rate tie PE va 1 

face parte din cablu, iar pentru cabluri cu sectiunea mai mare de 35mmp, o uctorul de I 
protectie se va prevedea separat montandu-se pe acelasi traseu cu cablul de ali entare. : 

întrerupe. 

Pentru legarea suplimentara la pamant a carcaselor metalice ale 
10 I 

urilor si receptoarelor 

electrice, se vor prevedea centuri interioare de impamantare din 

25x4mm, care se vor racorda la priza de pamant in cel putin doua puncte. 

de otel zincat 

Carcasele metalice ale tablourilor si receptoarelor electrice se vor racorda la centurile interioare , 

de impamantare tot cu platbanda de otel zincat 25x4mm prin intermediul pieselor flexibile din I 
16mmp sau cu conductoare din cupru cu sectiunea de minim 

evitarea unor întreruperi accidentale a reţelei de protecţie aceasta va 

(culoare specifică a izolaţiei, verde-galben alternativ) şi va fi Ll~M 
sursei de alimentare (tablou electric general etc.). 

Pentru protecţia împotriva supratensiunilor de origine tranzitorie s-au. ~A1r.:1z 

nivelul tabloului electric general. 

lnstalatia electrica este executata si racordata la priza de pamant existenta a cladirii si nu face 

parte din prezenta documentatie.i. 

Pe baza calculelor determinate d 
L->i,i; -

9. IUN. 2017 

~metrică a clădirilor cât şi a caracteristicilor 

keraunice ale zonei de amplasare a construcţiei s-a determinat recesitatea introducerii unei 

instalaţii de sine stătătoare de paratrăsnet având nivelul de protecţie NORMAL IV pentru 

imobile. Constuctia va fi protejată contra descărcări lor atmosferice de 1 de 

paratrăsnet avand 2 coborari. 

Pentru dispozitivul de captare se realizează patru coborâri din platband 

dispuse pe nodurile centrale. Aceste coborări se vor lega la p iza de pământ 

pieselor de separaţie PS care se monteaza la cota + 0.5 m faţă de cota t 
~~---- --
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conform detaliului de montaj. 

Priza de pământ pentru instalaţia de paratrăsnet este comună cu priza de pământ pentru 

tensiuni accidentale de atingere şi va avea o rezistenţă mai mică de 1 Ohm. 

Conductoarele de coborare se vor executa de preferinţă dintr-o bucată fără îmbinări. În cazul 

în care nu se poate, numărul îmbinărilor trebuie redus la minim'(°1, ~r î_mb/n~ri!;Q G9 r,alizează 

prin sudare, lipire, şuruburi sau buloane. r>E..,r~Jîf ~oit >!J ~ ~ / 
&2Li lj::,~.~JC, \ 

Pentru echipamentele de pe terasa/acoperis se va prevedea retea Ef--eaJsaJţ 'stJA mentara cu 

tije de inaltime mai mare decat cea a echipamnetelor. 
[ 

La instalaţia de priză de pământ ă a clădirii vor fi legate de asemen a oat echipamentele 

medicale, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune, armăturile 1& rilor electrice de I 
curenţi slabi, conductele metalice aferente instalaţiilor tehnologice, şi alt elemente metalice 

care pot fi puse accidental sub tensiune. Conductorul neutru se va conecta la bornele special 

prevăzute în tablourile electrice. 

Ta bio urile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea 

conductor al cablului de alimentare precum şi prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de 

- sirena de interior; 

- detectoare optice de fum anal6g-a l esabile cu m,croproces 

- module adresabile pentru actionari si preluare mformatii; '/~ 'c -.; 
ir )' 

- declansatoare manuale analog adresabile cu izolator de bucla incorrtn1--

- detectoare multicriteriale 

Conform proiectului de arhitectura s-au prevazut obloane antifoc, aceste sunt comandate si 

actionate de echipamentul de control , ele fiind cu arc, în momentul declansarii unui incendiu, 

ridicarea acestora realizandu-se numai manual. 

lnstalatiile electrice existente, de la subsol, parter s, etaj sunt realizate de firma SC ALYATES j 
DESIGN SRL / 

Pentru detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu pent extinderea propusa, I 
se va prevedea o instalatie de detectie incendiu conectata la bucla exis a I etajul 2. 

Sistemul de detectie si alarmare incendiu preconizat este alcatuit 

- sirena de interior; L 

- detectoare optice de fum analog adresabile cu microprocesor si izolat 

- module adresabile pentru actionari si preluare informatii; 

- declansatoare manuale analog adresabile cu izolator de bucla incorporat. 
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Echipamentele de detectie si avertizare vor fi etichetate atat conform buclei pe care sunt 

montate, dar s1 conform adresei individuale. 

Toate echipamentele si componentele ce formeaza sistemul trebuie sa fie conforme cu norma 

europeana EN 54 

I Sistemul de detect1e si avertizare permite localizarea rapida ~ precisa ~ unej sjt~til anormale, 

afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea alarmei. t:. ~ţf f >~ :,t.r 
D t t .. f I ·t · . t ·1· d"f · · .. ~ I CJ o\,, i? al {. I e ec om o os, 1 1n prorec ut1 1zeaza I ente pnnc1 p11 de oper e-ajimgaoo~-~ astfel la un 

7 ) I i 
procent mare de precizie a detectiei si un procent scazut de alarm false. / 

Sistemul de detectie si avertizare incendiu va realiza urmatoarele fun ;i ·: 

- detectie rapida a incendiului inca din stadiul incipient; O 

- afisarea zonei si adresei detectorului sau declansatorului manual de inc ndiu aflat in alarmă ; 

- semnalizarea acustică în zona în alarmă s1 1n zonele adiacente sau global la nivelul întregi i I 

- delestare tablou electric etaj 2; 

Montajul detectorilor de fum , butoanele de incendiu, r liza in 

1

1 

conformitate cu legislatia si cerintele clientului. 

S-au prevazut detectoare optice de fum, butoane manuale~ z_emnalizare incen ~u arin caz I 
de incendiu pentru avertizarea personalului s-au prevazut sir~e avşrtj~are . _ onele unde 

sunt prevazute plafoane false se prevad detectori de fum si in plaf&i~..fâi~: -r,~(ectorii de fum I 
din plafoanele false sunt prevazuti cu lampa de senalizare. 

Materialele şi tehnologiile de montaj utilizate trebuie să fie cele mai adecvate pentru construcţia 

unor astfel de sisteme. 

1 
Cablurile electrice ale instalaţiei de detecţie , semnalizare şi ararmare la incendiu se vor poza pe 

trasee distincte ş, separate faţă de cele de joasă şi/sau medie ten iune Distanta fata de 

circuitele cu frecventa de 50 Hz si tensiune de pana la 1 OOOVca va fi de 

de avertizare incendiu va fi realizată cu conductoare şi cabluri de c 

2x2x0,8, pentru buclele de semnalizare s1 pentru sirenele de inte ior. P 

face prin tuburi ignifuge si canale de cabluri proteJate la foc, 

30cm. Instalaţia 

tip JEH(ST)H E30 
1 

rea cablurilor se va 

Avand in vedere ca la etajele inferioare instalatia de detectie inc ndiu Me existenta -IlOile 

echipamente propuse vor fi de la acetasi producator si vor fi de acelas, tip J otoo a se va 
,,. 

folosi acelasi tip de cablu ca al instaiatiei existente pentru bucla de detec~ficendîu. I I 
Toate materialele folosite executie a sistemului tre: 

r certificate de calitate. -----~~.......,,,::::::...;;:...;..=:.:..NJfilZ-__ 
lnstalatii sanitare 

Documentatiile pentru instalatiile sa11itare existente, de la subsol, part~ si etaj sunt realiza,te de 

firma SC AL YATES DESIGN SRL. Cladirea este prevazuta cu o statie de hidrofor si o 1 
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gospodarie de apa pozitionate in camera tehnica de la subsol. ln exteriorul cladirii exista o 

statie de epurare ape uzate menajere. Cladirea are prevazute instalatii de apa rece, apa calda I 
si canalizare, pnn ghene pozate conform planselor 

Alimentarea cu apa rece menajera se va asigura de la distributia existenta la nivelul etajului 1 . : 

Beneficiarul a dat asigurari ca statia de hidrofor si gospodaria de apa existenta suporta marirea 
I 

debitului s, asiugura presiunea necesara in instalatie. 

Alimentarea spatiului proiectat se va realiza printr prelungirea coloanelor din~!.-'-·--~ 

erajul 1 ( sau alt material agrementat tehnic la 

racorda la distributia existenta la nivelul respectiv 

Reteaua de distributie interioara se va realiza ramificat si se va a i mascat in',:,ere,tii de 
~) I 

copartimentare din gips-carton. Traseele pentru instalatia interio e apa rece s-au al~ 
• I 

astfel incat sa asigure lungimi minime de conducte si accesul usor in xploatare. Pci"nta minima 

a conductelor de apa va fi de 1 %o. Toate traseele de conducte B,_~l_scate, c~,prm 

1 detaliilor de arhitectura. ~ \. _;- .,,-

Alimentarea cu apa rece a consumatorilor se realizeaza in PPr-AI, izolata termic ( sau alt 

material agrementat tehnic la alegerea beneficiarului). La trecerea Erin pereti si plansee, I 
"> :{., ' t. & r: el conductele se vor monta in tuburi de protectie \ ,~ , ( - .;_ .,.; ~J' , 

?~. 4'! ,{.. E' .. ~ ~ ~ 
Coloanele se monteaza in ghene rabitate Conductele vor fi izolate cocmLiLde,pa,liur tan. 

~ ' '',J 

Legaturile la obiectele sanitare se monteaza îngropat in tencuiala si r fi ia alate. P legatu rile 

la obiectele sanitare se vor monta robinet, de mch1dere. 

Debitul de calcul pentru apa rece se determina conform STAS 1478/90 - ~ · . 

lnainte de începerea lucrarilor executantul trebuie sa se asigure ca reteau · incinta suporta 

noile debite de consum si asigura presiunea necesara bunei functionari a instalatiei. 

I 

I 

Alimentarea cu apa calda se realizeaza de la un boiler legat la centrala termica existenta 

proiectata (cf. Proiect initial incalzire) printr-o conducta de Ppr-AI (sau alt material agrementat 

1 
tehnic la alegerea beneficiarului) montata in canalul tehic. Pe circuitul de alimentare cu apa 

calda menajera din boiler pana la extinderea in discutie, în par lei cu conducta de apa calda 
1 

se va prevedea s1 o conducta de recirculare a apei calde. I 
Reteaua de distributie pentru apa calda se monteaza in plasa ori 

menajera. Conductele de apa calda vor fi din teava de Ppr-

la cu traseul de apa rece 

fi izolate termic. Traseele 

verticale vor merge alaturat celor de apa rece menajera rin gh egaturile la 

obiectele sanitare vor fi montate îngropat sub tencuiala si vor fi iz ate. I 
Se vor prevedea robineti de inc;t,1 e pe legaturile de la obie tele anitare si în ghenele de 

1 

coloanelor 9 ~N 1017 

Debitul de apa calda necesar se alcu)eaza conform STAS 1478/90. 

lnstalatia interioara de canalizar-e serveste la colectarea si evacuarea apelor uzate menajere 

provenite de la obictele sanitare. Evacuarea apelor uzate se va realiza gravitational pentru I 
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toate obiectele sanitare. 

Pentru canalizare obiectelor sanitare noi montate in cele doua etaje a fost prevazuta 

prelungirea coloanei existente de canalizare . si a fost prevazuta o coloana de ventilatie 

suplimentara datorita traseelor lungi amplasate in etaje. 

lnstalatia de canalizare a apelor uzate menajere se compune din conductele de legatura de la 

obiectele sanitare, conductele de derivatie prin care se racordeaza grupurile de obiecte 

sanitare la coloanele de scurgere. coloane de scurgere, conducte colectoare si conducte de 

ventilatie. 

La alegerea traseelor si amplasarea conductelor trebuie sa se tina s 

sa fie asigurata o panta de 1,5 - 2% traseele sa fie cat mai drept 

directie, reteaua sa fie accesibila pentru curatire sa fie asigura 

instalatiei de canalizare menajera. 
. J 

Alasarea conductelor sa se faca astfel incat sa se evite locurile de · cutatie intensa pepţr a 
·' ' se feri de lovituri. '· ,- :,.. ,;: .. · -- ·;;.,-"' 

Coloanele de scurgere s-au prevazut a se monta in linie dreapta pe zidurile Î n erfoare sau în 

rabituri. Pozitia coloanelor fata de receptori i de ape uzate trebuie sa fie astfel aleasa incat 

lungimea conductei de legatura de derivatie sa fie cat mai mica. ~ .e.aSMiLU~!!lZ.eaz.a...o.yna 

functionare a canalizarii si evita infundarile. 

Conductele colectoare se monteaza cu o panta de 1,5-2%. 

Se vor prevedea piese de curatire la sch1mbarile de directie, la puncte! 

accesibile, precum si pe tresee rectilin ii lungi, la distante indicate conform No 

La iesirea în exterior a conductelor de canalizare din cladire se va asigur 1~ ncimea de 

protectie contra inghetului. 

Conductele de ventilatie se vor prevedea pnn prelungirea coloanei peste nivelul acoperisului cu 

0,50 m. 

Evacuarea apelor uzate de la obiectele sanitare pana la coloane si conductele verticale vor fi I 
din teava de polipropilena. Conductele montate sub pardoseala vor avea pantele necesare 

conform prevederilor in vigoare si se vor executa din teava PVC-KG. 

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi evacuate la teren, prin jgheaburi si burlane si de 

aici se vor canaliza catre o reteaua de camine din incinta. 1 -

Apele uzate menajere sunt colect e si evacuate in exterio ' la caminel de canalizare existente 

din incinta. . IUN. 2017 

ln incinta este prevazuta o retea 

Diamentrul conductei de racord sa preia · debilele 

rezultate cf. breviar de calcul , in caz contrar beneficiarul a re obligatia ~ mo · 1ca racorprile 

la canalizare existent. 
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2. RISCUL DE INCENDIU (conform reglementarilor tehnice specifice) 

A. IDENTIFICAREA SI STABILIREA NIVELURILOR DE RISC DE INCENDIU SE FAC POTRIVIT 

REGLEMENTARILOR TEHNICE SPECIFICE, LUANDU-SE ÎN CONSIDERARE 

a) densitatea sarcinii termice 

Determinarea densitatii sarcinii termice s-a efectuat conform STAS 10903/2, avand ca baza de 

calcul evaluarea tipurilor si cantitatilor de produse si materiale din procesul tehnologic si din 

depozite, pe baza datelor furnizate de beneficiar 

CABINET KINOTERAPIE(Au=24,48mp) 
- - ------------------! 

Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calorică : 

A lemn(mobilier) Oi = 19,25 Mj/kg ; 

B. hârtie;textile Oi = 16,30 Mj/Kg; 

C materiale plastice Oi = 33,50 MJ/Kg 

Pat consultatii structura metal cu saltea burete imbracata în piele artific1ala(vinilin) 

material vinilin : 6 kg x 33,50 Mj/Kg=201 Mj 

saltea burete (poliuretan) : 15kg x 33,50 MJ/Kg=502,50 Mj 

Total sarcina termica pat=703,50Mj 

Scaune din material plastic cu picioare de metal, pondere pi 

2 buc x 0,4 x 6,8Kg x 33,50 Mj/Kg=364,48 Mj 

Total sarcina termica 4 scaune=1 82,24 Mj 

0,03m x 0,03m x 4 x 6buc x 550Kg/mc x 19,25Mj/kg=228,69Mj 

Total sarcina termica spaliere=2346, 19Mj 

Usi de acces/legatura cu camera învecinate (tâmplărie lemn) : 

1buc x 0,90 m x 2,10 m x 0,03 m x 550 Kg/mc x 19,25 Mj/Kg=600,31 Mj 

Total sarcina termica CABINET KINETOTERAPIE : 3835,24Mj 

EVALUAREA DENSITATII SARCINII TERMICE 

3835,24 Mj : 24,48MP=156, 70 MJlmp<420 MJ/mp - RISC Ml DE INCENDIU 

FISIER PROGRAMARI (Au=4,0mp) 9 WN. 2017 

Principalele materiale luate în considerare Sve1F~~__.;...-r-

A. lemn(mobilier) Qi = 19,25 Mj/kg 

B. hârtie;textile Qi = 16,30 Mj/Kg· 

c. materiale plastice Oi= 33,50 Mj/Kg 

Scaun metalic tapiţat cu sezut si spatar din poliuretan: 

2 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 38,50 Mj 

/ _j 
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0,5 Kg poliuretan x 33,50 Mj/Kg = 16,75 Mj 

38,50 Mj + 16,75 Mj = 55,25 Mj 

1 scaun x 55,25 Mj=55,25Mj 

Masa de lucru din lemn şi metal (în care materialul combustibil reprezintă 80 % din greutate): 

30 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 462,00 Mj 

1 masa x 462Mj=426 Mj 

Corp mobil modul birou: 22 Kg x 0,80 x 19,25 MJ/Kg = 338,80 Mj 

1 corp x 338 ,80 Mj = 338,80 Mj 

Hârtie, materiale, textile: 0,5 Kg x 16,30 Mj/Kg = 8,15 Mj 

I Calculator(monitor, i mprimantă , calculator, tastatură) 

10,65 Kg x 0,5 x 33,50 Mj/Kg = 178,39 Mj 

Usi de acces/legatura cu camera învecinate (tâmplărie lemn): 

1 x 0,90 m x 2,10 m x 0,03 m x 550 Kg/mc x 19,25 Mj/Kg=600,31Mj 

Cabluri , tuburi , aparate din materiale plastice: 

0,5 kg/m x 1 O m x 33,50 Mj/Kg = 167,50 Mj 

Total sarcina termica FISIER PROGRAMARI : 1774,40Mj 

EVALUAREA DENSITATII SARCINII TERMICE 

1774,40 Mj : 4,00MP=443,60MJ/mp>420 MJ/mp - RISC MIJLOCIU DE INCENDIU 

CABINET DIABET/NEUROLOGIE (Au=16,53mp) .f - (l .. \t. i\ ~ 
Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor ca 

O. lemn(mobilier) Qi = 19,25 Mj/kg; 

E hârtie;textile Qi = 16,30 Mj/Kg; 

F. materiale plastice Qi = 33,50 Mj/Kg 

Pat consultatii structura metal cu saltea burete imbracata in piele 

material vinilin : 6 kg x 33,50 Mj/Kg=201 MJ 

saltea burete (poliuretan) : 15kg x 33,50 MJ/Kg=502,50 Mj 

Total sarcina termica pat=703,50Mj 

Scaune din material plastic cu picioare de metal, pondere pl~sfic 40% din greutate 

2 buc x 0,4 x 6,8Kg x 33,50 Mj/Kg=364,48 Mj 

Total sarcina termica 4 scaune=182,24 Mj 

Scaun metalic tapiţat cu sezut si spatar din poliuretan: 

2 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 38,50 Mj 

0,5 Kg poliuretan x 33,50 Mj/Kg = 1~,75 Mj 9. /U . ZDV 
38,50 Mj + 16,75 Mj = 55,25 Mj ~ 

1 scaun x 55,25 Mj=55,25Mj ~ i 'ţ-
Masa de lucru din lemn şi metal (în -care ~aterialul combustibil reprezintă 80 % din greutate): 
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30 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 462,00 Mj 

2 mese x 462Mj=924 Mj 

Corp mobil modul birou : 22 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 338,80 Mj 

1 corp x 338,80 Mj = 338180 Mj 

Hârtie, materiale, textile: 0,5 Kg x 16,30 Mj/Kg = 8, 15 Mj 

2 locuri x 8, 15 Mj = 16,30Mj 

Calculator(monitor, i mprimantă , calculator, tastatură) 

10,65 Kg x 0,5 x 33,50 Mj/Kg = 178,39 Mj 

Usi de acces/legatura cu camera învecinate (tâmplărie lemn): 

2 x 0,90 m x 2,10 m x 0,03 m x 550 Kg/mc x 19,25 Mj/Kg=1200,62Mj 

Echipament investigatii 

25 Kg x 33, 50 Mj/Kg=837,50Mj 

Cabluri , tuburi, aparate din materiale plastice: 

0,5 kg/m x 30 m x 33,50 Mj/Kg = 502,50 Mj 

Total sarcina termica CABINET DIABET/NEUROLOGIE : 4939, 10Mj 

EVALUAREA DENSITATII SARCINII TERMICE 

4939,10 Mj: 16,53MP=302,10 MJ/mp<420 MJ/mp - RISC MIC DE INCENDIU 

-, 

<1, ( ~ ~ V ~ t" ' ] _ -·, 

BIROU ADMINISTRATIE+ECS (Au=14,02mp) 
I~'>· 

Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calori -

o. lemn(mobilier) Qi = 19,25 Mj/kg , 

E hârtie;textile Qi = 16,30 Mj/Kg , 

F. materiale plastice Qi = 33,50 Mj/Kg 

Scaune din material plastic cu picioare de metal, pondere plastic 40% 

2 buc x 0,4 x 6,8Kg x 33,50 Mj/Kg=364,48 Mj 

Total sarcina termica 4 scaune=1 82,24 Mj 

Scaun metalic tapiţat cu sezut si spatar din poliuretan: 

2 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 38,50 Mj 

0,5 Kg poliuretan x 33,50 Mj/Kg = 1p,75 Mj 9. IUN. 201f 
38,50 Mj + 16,75 Mj = 55,25 Mj 

1 scaun x 55,25 Mj=55,25Mj 

Masa de lucru din lemn ş i metal (în care m)3tenalul combustibil reprezint -

30 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 462,00 Mj 

2 mese x 462Mj=924 Mj 

Corp mobil modul birou: 22 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 338,80 Mj 

1 corpuri x 338 ,80 Mj = 338,80 Mj 

din greutate): 

18 



~~---- -- - ----
Hârtie, materiale, textile: 0,5 Kg x 16,30 Mj/Kg = 8,15 Mj 

2 locuri x 8, 15 Mj = 16,30Mj 

Calculator(monitor, imprimantă , calculator, tastatură) 

10,65 Kg x 0,5 x 33,50 Mj/Kg = 178,39 Mj 

-----~l 
Usi de acces/legatura cu camera învecinate (tâmplărie lemn) : 

2 x 0,90 m x 2, 10 m x 0,03 m x 550 Kg/mc x 19,25 Mj/Kg=1200,62Mj 

Cuier lemn pentru haine 

0.05m x 0.05m x 2mx 550 Kg/mc x 19,25 Mj/kg =52,93Mj 

Haine 

5kg x 16,30Mj/kg=81 ,5Mj 

Cabluri , tuburi , aparate din materiale plastice: 

0,5 kg/m x 30 m x 33,50 Mj/Kg = 502,50 Mj 

Total sarcina termica BIROU ADMINISTRATIE+ECS : 3532,38Mj 

EVALUAREA DENSITATII SARCINII TERMICE 

3532,38 Mj : 14,02MP=251,95MJ/mp<420 MJ/mp - RISC MLC 
- ~~....,..l.~.I.IU-

CABINET MEDICAL MEDICINA FAMILIEI (Au=30,63mp) 

Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calo · ă : v I 7 t,: 

A lemn(mobilier) Qi = 19,25 Mj/kg; 

B. hârtie ;textile Qi = 16,30 Mj/Kg; 

C. materiale plastice Qi = 33,50 Mj/Kg 

Pat consultatii structura metal cu saltea burete imbracata in piele artificiala(vinilin) 

material vinilin : 6 kg x 33,50 Mj/Kg=201 Mj 

saltea burete (poliuretan) : 15kg x 33,50 Mj/Kg=502,50 Mj -Total sarcina termica pat=703,50Mi 

Masa de lucru din lemn şi metal (în care materialul combustibil reprezintă 80 % din greutate) : 

30 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 462,00 Mj 

2 mese x 462Mj=924 Mj ~ A'\ 9. IUN. 2017 
Corp mobil modul birou: 22 Kg x 0,80 x 19,?_ = ·338„ O Mj 

I I 

1 corp x 338,80 Mj = 338,80 Mj ; 

Hârtie, materiale, textile: 0,5 Kg x 16,30 Mj/Kg = 8, 15 Mj 

2 locuri x 8, 15 Mj = 16,30Mj 

Scaune din material plastic cu picioare de metal, pondere plastic 
l 

2 buc x 0,4 x 6,8Kg x 33,50 Mj/Kg=364.48 Mj 

Total sarcina termica 4 scaune=182,24 Mi 

Scaun metalic tapiţat cu sezut si spatar din poliuretan: 

reutate 

V 
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2 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 38,50 Mj - ------
0,5 Kg poliuretan x 33,50 Mj/Kg = 16, 75 Mj 

38,50 Mj + 16,75 Mj = 55,25 Mj 

1 scaun x 55,25 Mj=55,25Mj 

Calculator(monitor, i mprimantă , calculator, tastatură) 

10,65 Kg x 0,5 x 33,50 Mj/Kg = 178,39 Mj 

Echipamente investigatii cu elemente din plastic 

25 Kg x 33, 50 Mj/Kg=837,50Mj 

Cabluri , tuburi , aparate din materiale plastice· 

0,5 kg/m x 30 m x 33,50 Mj/Kg = 502,50 Mj 

Usi de acces/legatura cu camera invecinate (tâmplărie lemn): 

1 buc x 0,90 m x 2, 1 Om x 0,03 m x 550 Kg/mc x 19,25 Mj/Kg=600,31 Mj 

Total sarcina termica CABINET MEDICINA FAMILIEI: 4338,79Mj 

EVALUAREA DENSITATII SARCINII TERMICE 

4338,79Mj : 30,63MP=141,65 MJ/mp<420 MJ/mp- RISC f!W~~~;,:Nţ:J 

FARMACIE (Au=10,00mp) 

Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calorică . , 

A lemn(mobilier) Qi = 19,25 Mj/kg; 

B. hârtie;textile Qi = 16,30 Mj/Kg ; 

c. materiale plastice Oi= 33,50 Mj/Kg 

o. alcool etilic Qi= 30,05 Mj/Kg 

Blat de vanzare din lemn cu structura metalica 

0,018m x 7,50m x 0.60m x 550Kg/mc x 19,25 Mj/Kg = 577,40 Mj 

Rafturi din lemn(PAL) 

0,018m x 0,40m x 2,00m x 5 buc x 550Kg/mc x 19,25 · 

0,018m x 0,40m x 1.50m x 550Kg/mc x 19,25Mj/Kg 28,69 

Total sarcina termica dulap=991,00Mj 

Hârtie ambalaje: 10 Kg x 16,30 Mj/Kg = 163 Mj 

Alcool medicinal (estimare) 

5Kg x 30,05Mj/kg=150,50Mj 

Scaun metalic tapiţat cu sezut si spatar din poliuretan: 

2 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 38,50 Mj 

0,5 Kg poliuretan x 33,50 Mj/Kg = 16,75 Mj 

38,50 Mj + 16,75 Mj = 55,25 Mj 

1 scaun x 55,25 Mj=55,25Mj 

9. IUN. Z017 
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Calculator(monitor, casa de marcat, calculator, tastatură) 

10,65 Kg x 0,5 x 33,50 Mj/Kg = 178,39 Mj 

-------, 

Cabluri , tuburi , aparate din materiale plastice. 

0,5 kg/m x 20 m x 33,50 Mj/Kg = 335,00 Mj 

Usi de acces/legatura cu camera învecinate (tâmplărie lemn}: 

1 buc x 0,90 m x 2, 1 O m x 0,03 m x 550 Kg/mc x 19,25 Mj/Kg=600,31 Mj 

Total sarcina termica FARMACIE: 3050,85Mj 

EVALUAREA DENSITATII SARCINII TERMICE 

3050,85Mj : 10,00MP=310 MJ/mp<420 MJ/mp-RISC MIC DE INCENDIU 

SE VA INCADRA LA RISC MIJLOCIU, MAXIM 420MJ/mp prin grija beneficiarului. 

DEPOZIT FARMACIE {Au=3,65mp) 

Principalele materiale luate în considerare ş, puterea lor calorică : 

A. lemn(mobilier) Oi = 19,25 Mj/kg; 

8 . hârtie;textile Oi = 16,30 Mj/Kg; 

C. materiale plastice Qi = 33 ,50 Mj/Kg 

o. alcool etilic Qi= 30,05 Mj/Kg 

Hârtie ambalaje: 1 O Kg x 16,30 Mj/Kg = 163 Mj 

Vata, bandaje, plasturi textile: 5Kg x 16,30 Mj/Kg=81,5 Mj 

Alcool medicinal (estimare) 

5Kg x 30,05Mj/kg=150,25Mj 

Usi de acces/legatura cu camera învecinate (tâmplărie lemn): 

1buc x 0,90 m x 2,10 m x 0,03 m x 550 Kg/mc x 19,25 Mj/Kg=.;:s;:...::'"'-"'-'~ 

Total sarcina termica DEPOZIT FARMACIE: 1757,36Mj 

EVALUAREA DENSITATII SARCINII TERMICE 

1757,36Mj : 3,65MP=420 MJ/mp<481,46 MJ/mp<630 MJ/mp - RISC MIJLOCIU DE 

INCENDIU 

CABINETELE MEDICALE 

sunt estimate cu sarcina termica 420Mj/mp prin asociere cu CABINETELE DE MEDICINA 

FAMILIEI -RISC MIC DE INCENDIU 

DEPOZIT DESEURI STERILE(Au=5,92mp) 

Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calorică : 

A lemn(mobilier} Qi = 19,25 Mj/kg; 
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B. hârtie;textile Oi= 16,30 Mj/Kg ; 

C. materiale plastice Qi = 33,50 Mj/Kg 

O. alcool etilic Qi= 30,05 Mj/Kg 

Rafturi din lemn(PAL) pe picioare metalice 

0,01 8m x 0,40m x 2,00m x 5 buc x 550Kg/mc x 19,25Mj/Kg=762,30Mj 

Hârtie ambalaje: 10 Kg x 16,30 Mj/Kg = 163 Mj 

Vata, bandaje, plasturi textile: 15Kg x 16,30 Mj/Kg=244,50 Mj 

Pungi din plastic: 5Kg x 33,50 Mj/Kg=167,5 Mj 

Alcool medicinal (estimare) 

5Kg x 30,05Mj/kg=150,25Mj 

Usi de acces/legatura cu camera învecinate (tâmplărie lemn): 

1 buc x 0,90 m x 2, 10 m x 0,03 m x 550 Kg/mc x 19,25 Mj/Kg=600,31 Mj 

Total sarcina term ica DEPOZIT DESEURI STERILE: 2087,86Mj 

EVALUAREA DENSITATII SARCINII TERMICE 

2087,86Mj: 5,92 MP=352,68 MJ/mp<420MJ/mp - RISC MIC 

A fost incadrat cf P11 8/99, art 2.1.3 LA RISC MIJLOCIU 

Se va avea 1n vedere prin grija beneficiarului ca sarcina t·- """"'~.nt~ '"'A 

DEPOZIT MATERIALE STERILE 

Nu va depasi prin grija beneficiarului 840MJ/mp-R1SC MARE D 

Celelalte spatii au fost încadrate cf P11 8/99, art 2.1.3 în functie de ~ i atie 

b) Clasele de reactie la foc 

(cf. Regulamentului aprobat prin Ordinul comun MTCT si MIRA nr. 1.8221394/2004 completat 

si modificat prin Ordin MDLPL nr. 269/2008 si Ordin MIRA nr. 43112008) 

Clasificarea produselor si/sau materialelor pentru constn.tctii pe baza performantelor de reactie 

la foc, a fost stabilita astfel : 9. /UN, ZD17 
- fara incercari preliminare, pentru pr~i/_:au materiale cf. ANEXE 1 si 2 la Regulament 

- prin concordanta intre clasele de ~e ale materialelor si/sau produselor (cf. 

agremente tehnice) si clasele de reactie la foc cf. tabel 8 OMIRA 431/08 

- prin concordanta intre clasele de combustibilitate ale materialelor si/sau produselor (cf. 

agremente tehnice) si clasele de reactie la foc cf. tabel 8 OMIRA 431/08 

Produse pentru constructii (inclusiv pardoseli si termoizolatii pentru tubulatura liniara) 

- beton armat, metal, zid arie de caramida, BCA sau blocuri gips (Multigips) - A 1 cf. anexa 1 

Regulament 

- panouri g1pscarton neperforate (9,5mm, 12,5mm gros.) -A2 - s1, dO, cf. incercari 

producator fixate direct pe un substrat solid A2-s1, dO sau/si mecanic pe o substructura 
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metalica 

- termoizolatii vata minerala - A 1 cf. anexa 1 Regulament 

- termoizolatii polistiren expandat ignifugat EPS (1 00mm) - B s2,d0 cf. raport de clasificare 

panouri termoizolante tip sandwich 12 cm grosime, A 1, 

pardoseli gresie, piatra naturala - A 1 FL cf. anexa 1 Regulament 

- pardoseli parchet, mocheta - CFL cf. anexa 1 Regulament 

Materialele si substantele utilizate cf. tabel 6.2.19 - P 118/99 

- mobilier si materiale necesare activitatii A 1 - F 

c) sursele potentiale de aprindere si imprejurari/e care pot favoriza aprinderea __J 
Sursele potent1ale de aprindere care conduc la aparitia si dezvoltarea unui incendiu in cladire, I 
pot fi : I 

- surse de aprindere cu flacara (ex. : flacara de chibrit, aparat de sudura etc.); 
I 

- surse de aprindere de natura termica (ex. : obiecte incandescente, caldura degajata de 

aparate termice etc.); 

- surse de aprindere de natura electrica (ex: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, 

electricitate statica, efect termic al curentului electric); 

- surse de aprindere de natura mecanica (ex.: scantei mecanice, frecare); 

- surse de aprindere naturale (ex.: caldura solara, trasnet); 7(..~ /r l<, 

- surse de autoaprindere (de natura chimica, fizicochimica ir~loJp ",2cn~ -~t ' / 

- surse de aprindere datorate exploziilor ( datorare scaparilor iogaz) si 

materialelor incendiare; 

- surse de aprindere indirecte (ex.: radiatia unui focar de incendiu 

- lmprejurarile (conditiile) preliminate care pot determina si / sau fa initierea, dezvoltarea I 
si / sau propagarea unui incendiu intr-o cladire, pot fi : 

- instalatii si echipamente electrice defecte ori improvizate; 

- receptori electrici sub tensiune, nesupravegheati; 

- sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate ori nesupravegheate; 

- fumatul in locuri cu pericol de incendiu, 

- sudarea si alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor si ma 

P.S.I.; 

- neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiilor si lucr 

a masinilor si aparatelor cu piese in miscare; 

- defectiuni tehnice de constructii-montaj; 

- defectiuni tehnice de exploatare; 

- nereguli organizatorice; 

- explozie urmata de incendiu; 

avarie urmata de incendiu; 
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- trasnet si alte fenomene naturale; 

- actiune intentionata ("arson") etc. 
-

B. NIVELURILE RISCULUI DE INCENDIU 
-- - - -

ln baza activitatii desfasurate, a caracteristicilor de ardere a materialelor s1 substantelor 

utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate s1 densitatea sarcinii termice, conform art. 
1 

2. 1. 1. - 2. 1 7. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/99, s-au stabilit 1 

urmatoarele niveluri de risc/categorii de pericol de incendiu: 

I 

CENTRALA TERMICA RISC MIJLOCIU, CF P1 18/99, art 2.1.3. 

KINOTERAPIE RISC MIC 
-

FISIER PROGRAMARI RISC MIJLOCIU 

HOLURI SCARI I RISC MIC, CF P118/99, art 2.1.3. 

CABIETE MEDICALE I RISC MIC 

FARMACIE 1 RISC MIJLOCIU CF P11 8/99, art 2.1.3. Maxim 420Mj/Kg I 
DEPOZIT FARMACI E RISC MIJLOCIU 

DESEURI STERILE RISC MIJOCIU, CF P11 8/99, art 2.1.3. I 
DEPOZIT MATERIALE RISC MIJLOCIU, CF P1 18/99, art 2.1.3. 

STERILE Maxim 630 MJ/mp 

LABORATOARE RISC MIC DE INCENDIU, CF P118/99, art 2.1.3. 
. 

VESTIARE GRUPURI RISC MIC CF P118/99, art 2.1.3. ,,, " 41 - I ½~(" ;:( T 1i _ I I 

SAN IT AERE \ t~l~ X?. ,01 ~~ ~/ I ;: Al ' ' 

"''· 
CONCLUZIE Deoarece spatiile cu risc mijlociu nu da\sc 30~/, volumul 

constructiei: RISC MIC DE INCENDIU ' t 
"1 

'~ I 3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATE NCENDIU 

3.1. STABILITATEA LA FOC .·WN. 2017 

' Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit r normelor generale e aparare împotriva 

l :~endiilor si reglementarilor tehnice, in functie de t rezistenta la foc a principalelor elem,;;,le de constructie (in speci 
--l 

e/or portante sau cu 

rol de compartimentare) 

Element 

Stalpi , coloane 

fcîasa de -

I reactie la foc 

minima 

A1 r 

Rezistenta la 

foc minima 

R120 

R120 

EXISTENT:BETON ARMAT 

PROPUS:STALPI METALICI 
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Pereti portanti 

Ţ-:-
A1 

A 1 ... A2-s1 ,dO 

R180 

REI 180 

El 30 

-
PROTEJAT! LA FOC 

PE ZONA PERETE ANTIFOC 

ZIDARIE/8.A. 

GIPS-CARTON PE STRUCT MET Pereti interiori neportanti 

Pereti exteriori neportanti -----+---- - - -----

A1 ... B-s1 ,dO El 15 

EXISTENT:ZIDARIE 

PROPUS:STRUCTURA LEMN 

TRATAT A CU VOPSELURI 

INTUMESCENTE PENTRU 

ADUCEREA IN CLS 8 1 +PANOURI 

GIPS-CARTON A2-s1 ,dO LA 

INTERIOR+ TENCUIELI 

DECORATIVE PE OSS SI MASA 

DE SPACLU 

Grinzi, nervuri 
-----+-------t------+----- - - -----

Plansee, acoperisuri terasa 

Acoperisuri autoportante fara 

pod (inclusiv contravantuiri), 

sarpanta acoperisurilor fara 

pod. 

Panouri de învelitoare si 

suportul continuu al învelitorii 

combustibile. 

A1 

A1 

A1 

C1 

R45 

REI 45 

REI 45 

EXISTENT:BETON ARMAT 

PROPUS:PROFILE METALICE 

PROTEJA TE CU TORCRET 

EXISTENT:BETON ARMAT 

PROPUS:GIPS-CARTON FIXAT 

DE STRUCTURA METALICA 

TABLA PROFILATA TIP LINDAB 

ASTEREALA DIN LEMN 

,______ ------~ 
b) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compal,1imentului de incendiu 
1------------------------------- -------t 

Cladirea se incadreaza în Gradul li rezistenta la foc 

Conform P118/99, art. 2.1.1 1. la stabilirea gradului de rezistenta la 

urmatoarele: 

Sarpanta s1 suportul învelitorii cu pod pentru ca planseul d pest 

de sarpanta acoperisului, ci de grinzile metalice protejate cu 

lnvelitoarea acoperisului, inclusiv termoizolatia si hidroizolatia; 

er nu este suspendat 
./ 
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3.2. LIMITAREA APARITIEI 51 PROPAGARII FOCULUI 51 FUMULUI IN INTERIORUL 

CONSTRUCTIEI 

a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a 

golurilor functionale din acestea; 

Fata de constructiile parter, constructii anexe gospodaresti gradul V de rezistenta la foc, situate in 

partea de Vest a amplasamentului, constructia existenta. care face obiectul proiectului de 

supraetajare, nu se afla la distante de siguranta, cf 118/99 intre gradul 11 -IVN . 

Tot in partea de Vest a amplasamentului, in partea de NV a cl inicii se afla o locuinta individuala 

unifamiliala , P+1 , estimata a avea gradul IV de rezistenta la foc.Nici fata de ea, constructia existenta 

care face obiectul proiectului de supraetajare nu se afla la distante normate, cf P118/99, intre gradul 

li si IVN. 

ln acest sens, s-a considerat ca fiind zidaria de caram1da de la etajele inferioare , din axele 1, 6 si E, 

care au in prezent de 30cm grosime +tencuieli , intrunesc cerinta de protejare la foc REI 180, clasa 

de reactie la foc A 1, cu conditia protejarii golurilor cu obloane El 90 cu inchidere automata in caz de 

incendiu sau zidirea acestora cu zidari i antifoc. 

Peretii etajului 2-extinderea propusa in cadrul acestui proiect, vor fi protejati in 

pereti anti-foc A 1, REI 180 din panouri termoizolante, cu vata minerala, A 1 ... A2-s 

..... 

structura metalica protejata Iar ferestrele din acest ax, aflate la mai putin de 8,00m, cf P1 18/99, art 

2.4.15, masurat pe verticala de restul constructiilor limitrofe mai joase, vor fi protejate cu obloane 

antifoc cu inchidere automata. 

Structura de sust,nere a panourilor sandwich El 180, va fi protejata cu torcret astfel incat elementele 

sa asigure R 180 sistemul de perete in ansamblul sau, sa corespunda cerintei de perete 

antifoc(PAF), A 1, REI 180. 

Fata de cladirea de pe amplasament, reg im de inalti 

de rezistenta la foc , peretii aflati la mai putin de 8':"0Qm nt din zidarie, clasa 

de reactie la foc A 1, cca 25cm grosime +tencuieli cca 2cm pe ambele fete (int/e 

cerinta de PAF, A1 , REI 180. Goluri le din peretii din axul 6 din cladirea clinici· u I distanta mai 

mare de 8,00m, fata de cladirea parter învecinata. Peretele etajului 2, aflat mai utin de 8,00 

distanta de cladirea invecinata vor fi protejati de asemenea cu perkte anti-foc p nt~ a ~ ura REI 

180, A 1. Peretii si golurile aflate la distanta mai mare de 8,00, cf P11 8/99, art .4~ot fi 

neprotejati la foc fata de constructia limitrofa mai joasa. 

b) măsurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termică 

estimată m constructie, pentru limitarea propagării incendiului În interiorul compartimentului 

de incendiu si În afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a 
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golurilor din acestea, precum si posibilitatea de Întrerupere a continuitătii golurilor dÎn

e/ementele de constructii; 

Peretii CT, vor fi refacuti/placati cu zid arie de caramida/gips-carton, A 1 ... A2-s 1,dO, pentru a asigura 

El 180.Golul va f1 protejat cu usa metalica cu deschidere in exterior.Planseul este realizat din b.a . 

13cm grosime+sapa de cca 5cm grosime, care asigura REI 90. 

Peretii care separa camere cu risc mijlociu de incendiu rezultat din sarcina termica, peste 420Mj/mp 

dar sub 630Mj/mp vor fi A 1, El 120.Spre casa scani , daca e cazul (vezi camera fisier programari) 

peretii vor fi A 1, El 150, cf P118/99, Tabel 4.2.54, pentru gradul li. 

Fata de restul spatiilor, casa scarii de la subsol la parter este inchisa cu zidarie din caramida, 

tencuita pe ambele fete, clasa de reactie la foc A 1, care asigura El 150 

Coridoarele vor fi protejate de restul camerelor cu pereti A 1 (zidarie/gips-carton) El 90, cf P118/99, 

Tabel 4.2.54. daca nu se impun masuri mai severe, datorate riscului de incendiu 

Camerele cu riscuri locale de incendiu {farmacie, depozit farmacie, deseuri sterile.etc) vor fi 

separate de restul spatiilor cu pereti min El 60 pentru sarcina termica de maxim 420Mj/mp, cf 

P118/99, Tabel 3.4.4. si de El 120, pentru sarcini termice >420 Mj/mp si < 630Mj/mp, cf P118/99, 

Tabel 2.4.2„ Se va avea in vedere, prin grija beneficiarului ca spatiile cu ris mij oeiu de incen 1u a 
t r 'G< NT.I. 

nu depaseasca sarcina termica de 630Mj/mp.Golurile vor fi protejate cu usi p e din,•emn.b~l-
'l-, ':(, /J ~ ~ ·•11Fl)l,l1 

P118/99, Tabel 3.4.4. ,., ") ·"'' r ' ' 
i 

Biroul de administratie in care se va amplasa centrala ECS, cf P118/lll-2015, va separat restul 

spatiilor, cu exceptia holului, cu pereti A1 ... A2-s1 ,d0, El 60, iar usile de acces vor fi · ro . Fata de 

coridor, cf P1 18/99, Tabel 4.2.54, peretele de separare va fi A 1, El 90. Planseul este 

beton armat si asigura, cf reglementari minim REI 60; 

Depozitul de materiale sterile a fost încadrat la RISC MIJLOCIU de incendiu, dar se va avea în 

vedere ca sarcina termica sa nu depaseasca 630Mj/mp. ln aceste conditii separarea depozitului de 

restul spatiilor se va realiza cu pereti de compartimentare El 120, planseu va fi protejat la foc El 120, 

iar golul functional va fi protejat cu usa El 60-C; 9. WN. 2017 
Grinzile de sustinere a podului peste etajul 2-propus vor 

otel) protejate cu torcret, pentru a asigura R45, cf P1 18/9 ,-pentru gradul li de rezistenta la foc. 

Planseul va fi realizat din panouri din gips-carton A 1 .. . A2-s 1,dO, El 45._corespunzator gradului II de 

rezistenta la foc, fixate de structura metalica protejata la foc. ln acest fel p ul este protejat iar 

sarpanta podului nu intra in calculul rezistentei la foc a cladirii , cf P118/99, a 

Peretii exteriori ai supraetajarii vor fi realizati din structura usoara din lemn, c 

de reactie la foc 8-s1 ,dO prin ignifugare/substante intumescente, placat I 1nten 

straturi si termoizolatie vata minerala, iar la exterior placi OSS si polistiren exp 

ignifugat+tencuieli decorative pe masa de spaclu 2cm grosime 

Pe zona protectiei antifoc, acesti pereti vor fi reallzati din profite metalice ,A 1 , protejate la foc R 180 

si vor fi placati cu panouri termoizolante tip sandw1ch cu umplutura din vata minerala, 12cm grosime, 
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-- - -
A 1, El 180 peste care se pot aplica masa de spaclu s1 tencuieli decorative, sau solutii similare astfel 

incat sistemul de perete pe ansamblu sa corespunda cerintei de perete antifoc(PAF) respectiv clasa 

de reactie la foc A 1, REI 180. 

Pe zona peretilor antifoc stalpii si grinzile portante din profile metalice, A 1, vor fi protejate cu torcret, 

R 180.La interior vor fi la fel placati cu gips-carton/struct met si vata minerala . 

c) sistemele de evacuare a fumului si, după caz, a gazelor fierbinti 

Va fi asigurata evauarea fumului de pe casa scarii prin montarea unei ferestre in treimea superioara, 

cu suprafata de 5% din suprafata scarii, dar minim 1,00mp, dotata cu dispozitiv de deschidere 

automata in caz de incendiu si cu posibilitate de deschidere manuala de la nivelul parterului . Pentru 

a se realiza tirajul natural-organizat, exista posibilitatea de aport de aer proaspat la partea de jos a 

scarii , din holul de la parter, una din usi sau prin intermediul unei fereastre mobile care va fi 
s ... ,, 

prevazuta cu dispozitiv de deschidere automata in caz de incendiu (term uzibila}. ,L .. ,,. 

Evacuarea fumulu i si gazelor fierbinti din CT este asigurata in prezent cuc 

. f . I (', 
in unct1ona a. 

CASA $CARII SUBTERANA 

Casa scarii de la clinica, ce ajunge in subsol, se va pune in 
patrunderea fumului in casa scarii . 

F. J t{ 11· 

de. fum, centr ia fiind 
1A ~ • tVt I+-

Suprapresiunea ce trebuie realizata in casa scarii va fi de 5 Pa (in raport cu nivelul) ; viteza va fi de 

v=0,5m/s. 
Qev = (0.90 x 2.1 O+ 0.01) x 0.50 = 0.95 n,3/s = 3420 . rezulta un debit de evacuare fum 

de 3450 m3/h . 
Va fi prevazut un sistem introducere aer proaspat: tubu tura aracteristici conform articol 2.5.3., 

2.5.18. si 2.5.19./P118-99) deservita de un ventilator c ula d~bitul de introducere 2700 
mc/h pentru scara subterana clinica si volet de desfu ,,.,. Âcest sistem de tubulaturi va 
asigura o viteza de cel putin 0.5m/s in dreptul usilor de cc a nivelul incendiat (conform indicatii 

art. 2.5.30. P118-99) , asigurand totodata si suprapresiunea ceruta de normativ ) 
Ventilatorul de presurizare, pentru casa scara subterana . este un ventilator diferf!ntial cu presosta 
pentru controlul turatie1, D=2700mc/h. \ A" I / 
La subsol în zona holului, unde perete exterior, se monteaza în perete o tr pa de descarcar.e, I 
evacuare fum , care va asigura o suprapresiune de 50 Pa în raport cu nivelul 1 

d) instalarea de bariere contra fumului 

Nu este cazul. 

Sistemul de detectie si alarmare incendiu preconizat~ 
. d . . ~ - sirena e interior; 

- module adresabile pentru actionari si preluare informati1; 
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. - declansatoare manuale analog adresabile cu izolator de bucla incorporat. I 
Echipamentele de detectie si avertizare vor fi etichetate atat conform buclei pe care sunt montate, 

dar si conform adresei individuale. I 
Toate echipamentele si componentele ce formeaza sistemul trebuie sa fie conforme cu norma j 

europeana EN 54. I 
Sistemul de detectie si avertizare permite localizarea rapida si precisa a unei situatii anormale, I 

- n 
afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea alarmei. 

" ' ::t ~ . ?t ]'1tJ·t]: / 
Detectorii folositi in proiect utilizeaza diferite principii de operare ajungand -se ..astfel Ja wn wocent 

; 

mare de precizie a detectiei si un procent scazut de alarme false. 

Sistemul de detectie si avertizare incendiu va realiza urmatoarele functiuni: 

- detectie rapida a incendiului inca din stadiul incipient; 

- afisarea zonei si adresei detectorului sau declansatorului manual aflat in I 
alarmă ; 

Montajul detectorilor de fum, butoanele de incendiu, sirenelor int 

I . I t· . . t I 1· I . 1. \\ di \, cu egts a ,a s1 cenn e e c 1entu u1. .> • • 

S-au prevazut detectoare optice de fum , butoane manuale de az de 

plafoanele false sunt prevazuti cu lampa de senaliza 

Materialele ş i tehnologiile de montaj utilizate trebuie 1 cele mai adecvate pentru construcţia unor 

astfel de sisteme. 

Cablurile electrice ale instalaţiei de detecţie , sem are la incendiu se vor poza pe 

trasee distincte şi separate faţă de cele de joasă şi sa ie tensiun e. Distanta fata de circuitele 

cu frecventa de 50 Hz si tensiune de pana la 1 OOOVca va fi de minim 30cm. Instalaţia de avertizare 

incendiu va fi realizată cu conductoare şi cabluri de cupru de tip JEH(ST)H E30 2x2x0,8, pentru I 
buclele de semnalizare si pentru sirenele de interior. Pozarea cÎ7ijurilor se va face prin tuburi 

ignifuge si canale de cabluri protejate la foc. l\ / . · N. 2017 
Avand in vedere ca la etaJele inferioare instalat1a~ incendiu este existenta noile 

echipamente propuse vor fi de la acelasi producator sf v ff de acelasi tip. Totodata se va folosi 

acelasi tip de cablu ca al instalatiei existente pentru bucla de detect1e incendiu 

Toate materialele folosite in procesul de executie a sistemului trebuie sa fie insotite de certificate de 

cal itate. 

f) masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale 
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-
de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc. 
Nu este cazul 

g) măsurile constructive pentru fatadesi pentruimpiedicarea propagării focului la părtile 
adiacente ale aceleiasi clădiri. 

Fatadele si acoperi;ul cladiri i corespund performantelor cerute de gradul li de rezistenta la foc. I 
Cladirea este configurata astfel incat sa nu permita propagarea incendiilor. Elementele si materialele 

de constructie utilizate la realizarea structurii de rezistenta si inchider'~~mt':t'!lmtt"il'i1nîincii'irarii in 

gradul 11 de rezistenta la foc. 

3.3. LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI LA VECINATATI 

Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza: 

a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau 

conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi re 

Nord 15,37M fata de accesul pe amplasament din Strada Zorilor 

Sud 

Est 

7,00m fata coltul cel mai apropiat al constructiei învecinate cu regim de 

inaltime parter, estimata la gradul l i de rez la foc. 

9,90m fata de limita de proprietate DIRECTIA FITOSANITARA ILFOV 

Vest Cca 3,00m fata de anexe gospodaresti si imobil P+Mansarda, gradul IVN de 

rez la foc_se vor asigura pereti antifoc(PAF) REI 180 si dupa caz ferestre 

protejate cu obloane antifoc El 90 cu închidere automata 

b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis, de 

exemplu performanta la foc exterior a acoperisuluilinvelitor{Lde acoperis 

Vitrarile sunt separate pe verticala cu pereti/parapeti plini din zid~rie de cara ida placati cu 

polistiren si masa de spaclu, pereti care asigura pe ansamblu El 30. Fatadele 

corespund performantelor cerute de grad4.II l i de rezistenta la f c. 

c) după caz, măsuri de protectie activă 

Nu este cazul 

3.4. EVACUAREA UTILIZATORILOR 

A. PENTRU CAILE DE EVACUARE A PERSOANELORfN CAZ DE INCENDIU SEPRECIZEAZA 

a) a/catuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente 

de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza 

Caile de evacuare sunt constuite din coridoare si holuri si scari interioare închise sau deschise. 

Scara de aces la subsol, va fi izolata de scara supraterana, fiind protejata cu perete din zidarie , 

A 1, El 150 si usa la nivelul parterului El 60-C 

Usile de la camere cu riscuri locale de incendiu sunt pline, prevazute cu sistem de autoinchidere 

si dupa caz, protejate la foc(EI 30-C, El 60-C, El 15-C, etc) cf reprezentarii pe planurile de 

arhitectura . 
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Peretii pe caile de evacuare vor fi realizat1 din materiale A 1, rezisteti la foc min El 90, Cf 

P118/99. Scara supraterana este deschisa pe maxim 2 niveluri succesive .Ea este luminata 

natural, prin realizarea unor luminatoare prevazute cu dispozitiv de deschidere automata in caz 

de incendiu pentru a asigura desfumarea s, manuala cu buton amplasat la parter.Luminatorul 

prevazut cu acest dispozitiv de deschidere automata pentru desfumare va avea minim 1,00m 

Aportul de aer proaspat necesar asigurarii t1raJulu1 natural-organizat în coridoarele si scara 

interioara deschisa se face prin usa cu deschidere automata in caz de incendiu. 

Scara subterana este protejata de fum pnn punerea ei in suprapresiune prin sistemul detaliat la 

capitolele de instalatii de desfumare din prezentul scenariu. 
-

b) masuri - - -pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de 

e si alte sisteme de control al fumului presurizare 
- - ---

Tiraj natura 1 organizat la scara interioara supraterana. 

c) tipul sc 

cu rampe 

Scari interi oare, cu rampe drepte. 

d) geomet ria cailor de evacuare: gabarite - /atimi, inaltimi, pante etc. 

cuare min 90 cm.lnaltimea pe caile de evacuare este min 2.10m 

doarele au latimea minima de 1,80m Latimea rampelor scarii sup 

Usi de eva 

4.2.51 .Cori 

1,30m. 

e) timpii/I ungimile de evacuare 

SUBSOL 

Din încape rile de la acest nivel, evacuarea pana la scara de evacuare închisa se face într-o 

ectie prin holul de evacuare, iar lungimea caii de-evacuare este sub valorile normate 

. Tabel 4.2.53, de 45sec/18m, avand pana la usa scarii 1,85m lungime maxima 

singura dir 

in P118/99 

PARTER 

Din încape rile de la acest nivel, evacuarea pana 1n exterior se face 

e evacuare, iar din holul central evacuarea se realizea coridorul d 

singura directie prin 

si lungimi! e cailor de evacuare se înscriu m valorile normate in P11 Tabel 4.2.53, de 

45sec/18m pentru evacuarea într-o directie si de 95sec/38m pentru evacuar în doua directii 

opuse, av and pentru o directie lungime maxima de 15m si pentru d 

6m. 9. ION. la17 
ETAJ 1 

Din încape rile de la acest nivel, evacua~b na la sc,ara de evacuare deschisa se face într-o 

ectie prin coridorul de evacuare, avand lungimea maxima de 15,50m pana la scara, 

valoarea normata de 45 sec/18m 

singura dir 

adica sub 

ETAJ 2 (N IVEL NOU PROPUS) 
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Din incaperile de la acest nivel, evacuarea pana la usa de evacuare pe scara de evacuare se 
face intr-o singura directie prin coridorul de evacuare, avand lungimea de max 13m, sub 

valoarea normata de 45 sec/18m 

f) numarul fluxurilor de evacuare 

Pentru sanatate cf P118/99, Tabel 3,64, exi sta_n_t_p-si-b-ilit~a~te~a~u;:;-no~r~cciliEie;ni«Î~Wi~-;~---;~-;=fl~~-:;;;-:--l 

pot evacua singure. un flux a fost stabilit pentru 50 persoane. 

La subsol numarul estimat de persoane este cca 5-1 O persoane-1 flux 

La parter numarul estimat este de 25de persoane-1 flux 

De la etajul 1 si etajul 2-propus în cadrul proiectului se pot evacua cite un flux 

Caile de evacuare(scari, holuri, coridoare) au latimea necesara pentru evacuar 

necesare de la fiecare nivel in parte. 

Extinderea clinicii , respectiv etajul 2 a fost gandita strict pentru persoanele angajate nu pentru 

pacientii/clientii clinicii . 

Latimea rapelor scarilor, de 1,30m latime, asigura evacuarea a doua fluxuri , cf P118/99, art 

2.6.60 (desi este necesar un singurflt:.tx) 

le '3 

g) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de 

rezerva 

Constructia se echipeaza cu urmatoar le n alati i electrice pentru iluminat de siguranta: 

-instalatie electrica pentru iluminat de sig~ranta pentru evacuare conform art. 7.23.7., 7.23.7.1 , 

7.23.7.2. ş1 7.23.12.1 din Normativul pentru pr~rea, executarea şi exploatarea instalaţiilor I 
electrice aferente cladirilor, indicativ I 7-2011 si se asigura cu corpuri de iluminat cu lampi cu I 
acumulatori inclusi cu autonomie de functionare minim 2h ( orpuri de iluminat de tip autonom I 

marcate cu "I EŞIRE"/ .,EXIT' sau cu pictograme de orientare 

de directie, cai de salvare, iesiri de salvare, cai evacu 

pentru evacuare deasupra 

coridoarelor si la schimbari de directie, lânga 

incendiului (st1ngatoare) . 

7.23.2 si tabel 7.23.1, corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate pentru 

interventie sunt de tip autonom, dotate cu inversoare de surse cu baterii sau acumulatori proprii 

pentru menţinerea iluminatului functional, vor fi integrate în iluminatul normal şi se vor folosi 

concomitent. Circuitele si coloanele de se executa cu cabluri cu întârziere la propagarea 

focului în manunchi CYY-F, cu 4 conductoare, din care unul pentru semnalizarea prezentei 

fazei si incarcarea acumulatorilor. 
--------------------------------' 
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Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalaţia de protecţie a omului împotriva şocurilor I 
electrice prin conductorul de protecţie . 

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate individual sau centralizat cu disjunctor 

diferenţia l de 30mA pentru protecţia oamenilor împotriva şocurilor electrice. 
-

h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi 

S-au prevazut usi doatate cu dispozitive deautoinchidere. Toate usile de evacuare sau 

amplasate pe caile de evacuare care in timpul utilizarii curente sunt închise din motive de 

securitate, vor fi dotate cu dispozitive care in momentul declansarii incendiului vor debloca 

aceste usi pentru a asigura evacuarea in conditii de siguranta 

Se va asigura aport de aer proaspat in holuri si scara interioara supraterana prin realizarea unui 

dispozitiv automat de deschidere a usii de la parter in caz de incendiu, cu terme 
_.!.J,..(o,hf--~-f-,t,-f''tn"-#. 

la detectie. 
------ - -

i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor 

Timpul de siguranta este de 45minute, timp determinat de elementul destru tl.lfâ (;I.{ rezi tenta 

I la foc cea mai mica. Durata de siQuranta este data de timpul parcurs pe calea • re, hol I 
sau coridor - 32.5s pentru etajul 2. 

j) marcarea cailor de evacuare 

Corpurile de iluminat pt evacuare vor fi omolo 

de marcaj (sens, schimbari directie) cf. H. . 971 

EN 1838 (distante identificare, luminant . · min 

Traseele cailor de evacuare (trecerii 

marcate cu indicatoare standardizate as 

cu usurinta a traseului de urmat spre xterior, dar si circu 

Usile de evacuare precum si celelalte dispozitive destina 

întocmesc planuri si/sau schite de evacuare în caz de incendiu. Acestea se aproba de 

conducerea unitatii si se afiseaza în ocu( viz)bile / din spatiile pentru care au fost 
. . ~. UN. Z017 
1ntocm1te. ________ ~ .. 

1-8- .--...-D- A_C_A.,,.._ -E-S-TE- CAZUL, SE PRECIZEAZĂ MĂ,_S+U.-R .... IL- E- PE_#_..,T._'R_U_ A_C_C_E_S_U_L_SI EVACUAREA 

COPIILOR, PERSOANELOR CU DIZABJLITĂ TI, BOLNAVILOR SI ALE ALTOR CATEGORII 

DE PERSOANE CARE NU SE POT EVACUA SINGURE ÎN CAZ DE INCENDIU. 

Parterul cladirii are asigurata evacuarea persoanelor cu dizabilitati fiind adaptat pentru 

exigentele persoanelor cu handicap conform NP 051/01 .De la etajul 1 evacuarea persoanelor 

cu dificultati de deplasare se va face cu ajutorul unor insotitori desemnati de beneficiar. 

C. ASIGURAREA CONDITIILOR DE SALVARE A PERSOANELOR SI EVACUAREA 
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BUNURILOR PE TIMPUL INTERVENTIEJ 
-

- Caile de evacuare distincte si independente, conduc spre exterior în locuri în care circulatia nu 

poate fi blocata în caz de incendiu. 

- Usile de evacuare vor fi prevazute cu inscriptii corespunzatoare. 

- Pentru asigurarea evacuarii rapide in caz de incendiu sunt interzise modificarea gabaritelor 

cailor de evacuare sub limitele stabilite in proiect, modificarea sistemelor de actionare a usilor 

destinate evacuani si amenajarea locurilor de lucru sau depozitarea de materiale pe caile de 

evacuare. 

- Caile de evacuare asigura atat interventia pompierilor militari cat si evacuarea utilizatorilor 

cladirii in conditii de securitate. ·),-¾{(} ( 
0 1'\,î ft-

3.5. SECURITATEA FORTELOR DE INTERVENTIE 

A. SE PRECIZEAZA AMENAJARILE PENTRU ACCESUL FORTELOR DE INl 

CLADIRE SI INCINTA, PENTRU AUTOSPECIALE SI PENTRU ASCENSOAR 

INCENDIU 

Este asigurat accesul autoutilitarelor din str Zorilor, de pe platforma betonata si aleea 

carosabila cu posibilitate de întoarcere, care are latime de 4, 78m si raze de curbura pentru 

realizarea manevrelor de întoarcere. Este asigurat astfel accesul tortelor de interventie la doua 

fatade ale cladirii, fatada N si fatada E. 

B. SE PRECIZEAZA CARACTERISTICILE TEHNICE SI FUNCTIONALE ALE ACCESELOR 

CAROSABILE SI ALE CAILOR DE INTERVENTIE ALE AUTOSPECIALELOR, PROIECTATE 

CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE, REGULAMENTULUI GENERAL DE 

URBANISM SI REGLEMENTARILOR SPECIFICE DE APLICARE, REFERITOARE LA 

a) numarul de accese 

1 acces 

b) dimensiuni/gabarite 

Minim 3,80m latime, proiectat 4 , 78m latime 

c) trasee 

Alee carosabila, pietonala 

d) realizare si marcare 

Accesele in incintă vor fi marcate cu indicatoare. 

Conformarea şi dimensionarea lucrărilor rutiere s-a 

prevederilor speciale privind accesul tuturor autovehiculelor aparţ · 

• Persoane cu handicap 

• Pompieri 

• Ambulantă 

normativelor cât şi a 
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• Salubritate 

• Politie 

Se prevad indicatoare rutiere pentru circulatia autoturismelor, montate la partea superioara si 

inferioara a cailor de circulatie din parcaj si indicatoare de evacuare pentru utilizatori, conform 

prevederilor ISO 3864 -1 ,2,3, SR ISO 6309 sau alte reg lementari legale echivalente. 

ln apropierea iesirilor si a acceselor la scarile de evacuare se afisaza interdictii generale, 

planuri de evacuare si instructiuni de urmat în caz de incendiu. 

Locurile de parcare a autoturismelor se marcheaza si se numeroteaza vizibil pe pardoseala si 

se semnalizeaza cu indicatoare de orientare 

Se prevad indicatoare rutiere pentru circulatia autoturismelor, montate la partea superioara si 

inferioara a cailor de circulatie din parcaj si indicatoare de evacuare pentru utilizatori, conform 

prevederilor ISO 3864 -1 ,2,3, SR ISO 6309 sau alte reglementari legate echivalente. 

ln apropierea iesirilor si a acceselor la scarile de evacuare se afisaza interdictii generale, 

planuri de evacuare si instructiuni de urmat în caz de incendiu. 

se semnalizeaza cu indicatoare de orientare 

4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLO 

INCENDIILOR 

A. SE PRECIZEAZA NIVELUL DE ECHIPARE SI OT CU MIJ~~ T€HN~CE OE 

APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR, CON M PREVED ioR ~J'w 
GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR, A ,, r.,1EL~ \ ~ ECIFrCE 

APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR, PRECUM St A REG r.,'ENT A ILdR TEHt-!J 
I I . ,_ 

SPECIFICE 

tnstalatie detectie si semnalizare Da 

Hidranti interiori Nu 

Hidranti exteriori Da 
--- -

Stingere cu sprinklere Nu 

Sprinklere de perdea Nu 
-

Stingatoare portabile Da 
~--!--------------..,__ __ _ 

B. PENTRU SISTEMELE, INSTALA TIILE SI DISPOZITIVE 

SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU SE SPECIFICA 1 

lntreaga cladire existenta si propusa in cadrul proiectului 

l 
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nu depaseste1600mp, cf P118/3-2015, art 3.4.3. _____ _ j 

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii I 

functionali specifici instalatiilor respective - se vor utiliza aceleas tip de detectoare, 

declansatoare manulae si dispozitive de alarmare ca cele existent in cladire la etajele 

inferioare; 
----------- --

Avand in vedere ca la etajele inferioare instalatia de detectie incendiu este existenta noile 
1 

echipamente propuse vor fi de la acelas1 producator si vor fi de acelasi tip . Totodata se va I 
folosi acelasi tip de cablu ca al instalatiei existente pentru bucla de detectie incendiu. : 

Pentru detectie. semnalizare si alarmare in caz de incendiu, 'va ~revect.~a..; · stalatie de I 
detectie incendiu conectata la bucla existenta la etajul 2. ' -, , · ,1,

1
...: .·1'.o 

V Jt ';v 
~.; r' ,.....,. Sistemul de detectie si alarmare incendiu preconizat este//) 

. d . . ~ - sirena e 1ntenor; 

- sirena exterioara; 

- detectoare optice de fum analog adresabile cu 

incorporat; 

- module adresabile pentru actionari si preluare informatii; 

,.___,_ ________ ---------- declansatoare manuale analog adresabile cu izolator de bucla incorporat. 
--4==:-=:;;:;;:;::::;=::::==:::::::jW 

C. PENTRU SISTEMELE, INSTALATIILE SI DISPOZITIVELE DE LIMITA 

INCENDIILOR SE SPECIFICĂ: 

a) tipul si parametrii functionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, 

actionare manuală sau manuală si automată; debite, intensităti de stinger, sNŞţr ire, 

cantităti calculate de substantă de stingere, concentratii de stingere proiec e durată 

de timp normată, presiuni, rezerve de substantă de stingere, surse de aliment re etc. 

intre 2000-3000 mc rezilta Qhe=51/s. 

Debitul de 51/s si presiunea de 0 ,7 bar pentru instalatia de hi 

reteaua publica Cf. adresa 9149/ 13.10.2017(anexata) emisa 

din zona. 

b) timpul normat de functionare 

3h 

c) zonele, Încăperile, spatiile,i nstaÎatiile- echipate cu astfel de mijloace de apărare 

Împotriva incendiilor. 

Cf. adresa 9149/ 13.10.2017(anexata) emisa de furnizorul e- utilitati publice din zona. 

D. PENTRU STINGĂTOARE, ALTE APARATE DE STINS INCEND 

MIJLOACE DE INTERVENTIE SE SPECIFICĂ: 
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~~ a)tip-ulsi caracteristÎclle destÎngere asigurate; 

Stingatoare cu pulbere C02, tip P6 

b) numărul si modul de amplasare m functie de parametrii specifici.-:-cantitatea de 

materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de 

incendiu etc. 

Spatiul este dotat cu mijloace de prima interventie - stingatoare. Conform prevederilor 

Normelor Generale de aparare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163/2007 respectiv I 
Normativului P118-99, este necesara dotarea cu stingatoare portabile cu pulbere. Se vor folosi 

stingatoare cu pulbere şi C02, tip P6 

Distributia lor va fi urmatoarea : 

• SUBSOL:2 stingatoare cu pulbere de 6kg (din care unul la cent 

• PARTER:2 stingatoare cu pulbere de 6kg( din care unul în dep 

mijlociu) 

• ETAJ 1 :2 stingatoare cu pulbere de 6kg, 

• ETAJ 2:2 stingatoare cu pulbere de 6 g, 

Acestea se vor amplasa pe fiecare nivel, in propierea caselor de scari si pe caile de evacuare, 

la distante intre ele de cel mult 25m, la o inaltime de maximum 1,50m fata de pardoseala si se 

marcheaza corespunzator. 

,, ~ · v,V. 2017 
5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA 1N RVetţnBJN CAZDE INCENDIU 

-
în functie de categ oria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile 

constructiei sau a amenajarii, se specifica: 
-

a) sursele de alim entare cu apa, substantele de stingere si reze 

Nu este cazul 

b) pozitionarea ra 

Pentru alimentare 

pozitionat pe un st 

va asigura de la d istributia existen 

ana de apa exist hidrofor si gospod 

instalatie 

c) date privind se 

Nu este cazul 

d) zonele, încăpe 
-

diu, amplasarea 

câz, alte utilitati 

Nu se vor depozit a substante periculoase, în cantitatile considerate relevante. Substante cu 
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potential de inflamare sau reactii chimice/bacteriolog1ce, sunt am-plasate în depozitul de materiale l 
sterile , laboratoare si depozitul farmaciei. 

6. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE 

A. SE STABILESC CONDITIILE SI MASURILE NECESAR A FI LUATE, POTRIVIT 

REGLEMENTARILOR TEHNICE, IN FUNCTIE DE SITUATIA EXISTENTA 
-------

- plan de intervent1e împotriva incendiului conf. anexa la Normele generale PSI ; 

- program de supraveghere a activitatilor in vederea respectarii prevedert· - '"'Yt~~?;!-;~----i 

respective din Scenariul de securitate la incendiu precum si de intretiner 

instalatiilor si echipamentelor electrice s1 de combatere a incendiilor; 

- desemnarea unei persoane responsabile PSI ; 

- organizarea unei echipe de interventie la locul de munca; 

- instruirea periodica a personalulu· 

B. SE APRECIAZA MODUL DE INCADRARE A CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARI N 

NIVELURILE DE PERFORMANTA PREVAZUTE DE REGLEMENTARILE TEHNICE SI, 

C. 

DUPA CAZ, SE STABILESC MASURI PENT U IMBUNATATIREA PARAMETRILOR SI A 

NIVELURILOR DE PERFORMANTA PEN 

Prin proiect sunt îndeplinite nivelurile de erfor 

aplicabile la întreaga constructie/compartim 

SE PRECIZEAZA CONDITIILE SAU RECO ARILE CARE TREBUIE V TE IN 

VEDERE LA INTOCMIREA DOCUMENTELOR DE ORGANIZARE A APARARII IMPOTRIVA 

INCENDIILOR, AFERENTE CONSTRUCTIEI ORI AMENAJARII RESPECTIVE 

Conditii specifice pe timpul exploatacii B 2019 
- Se va respecta densitatea sarcinii termice Arevazute si se va verifica periodic aceasta 

1:1 JN 7017 
valoare. 

- Se va respecta programul rtrere al instalatiilor si ,,,..-
incendiilor 

- Se va tine seama de potentialete surse de in 

incendiilor 

- Nu se vor executa lucrari de vopsitorie sau s 

lntocmit: i F.RiFiC ~ ::...,.,-::, arh.Corina Ioana Mosica 
~ .. ,,, -

.::::::::=;..-- ~-,.,_ lng.lssabela Grigore 

~A c arian Avasiloaiei 

)) ,; 

Maria Florescu 1 
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