
Examen 28.09.2018 - Domeniul Iint 

 

Subiectul 1 – 10 puncte 

 

Va rugăm să precizați: 

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

construcţii. (60%) 

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

la documentaţiile supuse verificării. (40%) 

 

Subiectul 2 – 30 puncte 

 

Precizati tipuri de ventilare a canalizarii interioare si indicati: 

- Rolul acestora; intocmiti scheme ale coloanelor care sa reprezinte aceste tipuri de 

conducte de ventilare ale canalizarii; 

- Indicati modul de determinare a diametrelor acestor conducte de ventilare, in mai 

multe variante constructive. 

- Considerandu-se o cladire de locuit, cu subsol locuit si obiecte sanitare amplasate sub 

nivelul colectorului public de canalizare, indicati in ce cazuri ati putea regasi pe plan 

aceste conducte de ventilare (principala, secundara, auxiliara). 

Subiectul 3 – 30 puncte 

 

Se considera o cladire de tip comert, parter, cu zona vanzare organizata pe rafturi depozitare, 

cu suprafata construita/desfasurata de 2000 m2. Inaltimea interioara a cladirii in zona de 

vanzare este 7.50 m. Cladirea formeaza un compartiment de incendiu. Nu exista plafon fals. 
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Zona de vanzare produse este incalzita. 

- Materialele expuse spre vanzare sunt de tip rechizite. Acestea sunt expuse cate o bucata din 

fiecare tip, dar in principiu vanzarea se face en-gross, asadar marfa comercializata este 

tinuta in cutii de carton. 



- Cutiile de carton au dimensiunile lungime x latime x inaltime: 0.75 x 0.75 x 0.75 

[dimensiuni in m]. 

- Cutiile de carton sunt amplasate pe rafturi, cu inaltimea de 1,0 m/raft. 

- Rafturile sunt in categoria ST4; 

- Latimea unui raft este de 1m. Rafturile sunt grupate cate 2, alaturate, ca in figura. 

- Inaltimea spatiului de vanzare este de 7,50 m. 

- Peste ultima polita se mai depoziteaza o cutie, cu inaltimea de 0,75 m. 

- Intervalul dintre randuri are latimea de 2 m. 

- Se vor adopta valori minime mentionate in norme 

Indicati o solutie de protectie a spatiului comercial, utilizand sprinklere, justificand 

solutia; (tip instalatie adoptata, configuratie retea, orientare sprinklere, alte conditii specifice) ; 

raspunsurile se justifica cu articole, tabele citate;  

Indicati valoarea intensitatii de stingere minime necesare la plafon, factorul nominal al 

sprinklerelor, tipul de raspuns; Indicati aria maxima protejata de un sprinkler amplasat la plafon 

(aria de calcul); presiune minima necesara; Indicati valoarea ariei de declansare simultana ; 

raspunsurile se argumenteaza cu mentinarea articolelor, tabelelor din norme;  

Indicati parametrii de alegere ai pompei active si pompei pilot, realizand o estimare a 

debitului de calcul pentru instalatia mentionata si o formula de calcul pentru inaltimea de 

pompare.  

Care este valoarea presiunii maxime in sectiunea ACS-ului?  

 

Subiectul 4 – 30 puncte 

 

Sa se determine debitul volumic de aer necesar in perioada de vara, pentru instalatia de 

climatizare care deserveste o incapere in care se face controlul umiditatii. Se precizeaza ca 

refularea aerului tratat se face pe la partea superioara a incaperii iar evacuarea aerului viciat se 

realizeaza pe la partea inferioara a incaperii. 

 

Se cunosc: 

Bilantul termic al incaperii 
Bilantul de umiditate a 

incaperii 

Parametrii de stare a aerului 

interior 

ΔQ = 144.000 W  ΔG = 152,4 kg/h tI = 25 oC,  φI = 70 % 

 



 

 

 


