
Examen 28.09.2018 - Domeniul Ig 

 

Subiectul 1 – 10 puncte 

Va rugăm să precizați: 

a. Obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor și a verificatorilor de proiect privind calitatea în 

construcţii. 

b. Care sunt documentaţiile supuse verificării tehnice şi ce trebuie să urmărească verificatorul 

la documentaţiile supuse verificării.  

 

Subiectul 2 – 30 puncte 

Analiza de risc a staţiilor GNCV 

 

Subiectul 3 – 30 puncte 

Se prezinta o documentatie tehnica privind amenajarea unui depozit de GPL cu recipient 

mobile (baterii de butelii). In proximitatea obiectivului se afla urmatoarele obiective 

invecinate: 

- Cladire inbuteliere acetilena – 25 m; 

- Fabrica de mobile cu densitatea sarcinii termice de 100 MJ/m2 si gradul de rezistenta 

la foc IV – 18 m; 

- Sala de mese aferenta fabricii de mobile cu gradul de rezistenta la foc III – 20 m; 

- Pensiune cu gradul de rezistenta la foc III – 8 m; 

- Drum public – 10 m. 

Distantele se considera a fi masurate de la peretele depozitului la elementul de constructie 

cel mai apropiat al obiectivului invecinat. 

Sa se precizeze daca sunt indeplinite distantele de siguranta dintre depozit de GPL cu 

recipient mobile (baterii de butelii) si obiectivele invecinate. Justificati 

 

Subiectul 4 – 30 puncte 

 

1. Sa se precizeze prin DA sau Nu ( prin scrierea pe  schema imobilului motivându-se 

alegerea) daca aparatele de utilizare, asa cum sunt amplasate pe schema, îndeplinesc conditiile 

tehnice pentru functionarea în conditii de siguranta; 

2 . Sa dimensioneze instalatia si sa se traseze schema izometrica a instalatiei de utilizare. 

 

Nota: 

Imobilul din figura alaturata are urmatoarele caracteristici: 

- Înaltimea încaperilor este H = 2,5 m; 

- Dimensiune dormitor 2: S = 4m x 4m; 

- Dimensiune bucătărie: S = 5m x 2,9m; 

- Dimensiune baie: S= 3m x 2 m; 

- ST si IA sunt racordate la cos de fum; 

- Nu se fac modificari la constructie  (pereti, ferestre, prize aer, orificii evacuare gaze arse); 

- Bucataria este prevazuta cu grila de ventilatie. 

- Cladirea este construita din caramida. 

 



 

ST - soba de teracota; 

MG- masina de gatit tip aragaz; 

CT- centrala termica cu tiraj fortat; 

IA- aparat pentru prepararea instantanee a apei calde 

 

 

             

  



 

 

 


