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CUPRINS 

 

1. Obiect şi domeniu de aplicare 

Partea I - Reguli de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor electrice de 

iluminat interior şi exterior la clădiri                                                                                                                  

I.1. Terminologie specifică                                                                                                      

I.2. Calculul fluxului necesar a fi instalat. Calculul nivelului de iluminare în plan 

orizontal    

I.3. Calculul nivelului de iluminare directă pe un plan oarecare                                            

Partea a II-a - Reguli de buna practică pentru proiectarea instalaţiilor de 

protecţie                         

II.1. Instalaţii de protecţie aferente construcţiilor                                                                    

II.2. Stabilirea componentelor sistemului de protecţie la trăsnet, prin evaluarea 

riscului       

II.2.1. Mod practic de lucru pentru evaluarea riscului                                                              

II.2.2. Simboluri şi abrevieri                                                                                                       

II.3. Stabilirea necesităţii prevederii unei instalatii de protectie impotriva 

trasnetului (IPT). 

Studiu de caz.                                                                                                                         

II.4. Determinarea zonei de protecţie împotriva trăsnetului a dispozitivelor cu 

amorsare (PDA)                                                                                                                    
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II.4.1. Date de intrare (din tema de proiectare sau din proiecte de 

specialitate)                       

II.4.2. Breviar de calcul                                                                                                              

II.4.3. Calculul                                                                                                                            

II.5. Alegerea aparatelor de protecţie împotriva supratensiunilor (SPD)                                                  

II.5.1. Date de intrare (din tema de proiectare sau din proiecte de 

specialitate)                      

II.5.2. Breviar de calcul                                                                                                              

II.5.3. Exemplu de calcul                                                                                                           

II.6. Calculul nivelului de izolaţie la ipt exterioare                                                                   

II.6.1 date de intrare (din tema de proiectare sau din proiecte de 

specialitate)                         

II.6.2. Breviar de calcul                                                                                                             

II.6.3. Exemplu de calcul                                                                                                          

II.6.4. Date de ieşire pentru alte proiecte de specialitate                                                           

II.6.5. Date de ieşire pentru documentaţia de achiziţie                                                  

II.7. Conceperea schemelor electrice                                                                                    

II.7.1. Asigurarea protecţiei la şoc electric                                                                                 

II.7.2. Scheme ale instalaţiilor electrice la consumator                                                             

II.8. Dimensionarea componentelor instalaţiei de utilizare                                                     

II.9. Date de ieşire pentru documentaţia de achiziţie                                                  

II.10 Proiectarea seismică a instalațiilor                                                                                 

Partea a III-a - Reguli de buna practică pentru verificarea şi punerea în 

funcţiune a instalaţiilor electrice în clădiri. Cerinţe impuse prin proiectul tehnic                                                                       

Partea a IVA-a – Anexe                                                                                                          

Anexa IV.2 Gruparea elementelor componente ale instalaţiilor electrice pentru 

clădiri în funcţie de tipul echipamentului      


