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                                                       PLANUL Cladire Inteligenta Energetic              

                                                Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN    

                                        Instalatii auxiliare si aparatura electrocasnica 
 

   1.InstalaŃiile electrice de forŃă  
 
Prin intermediul instalatiilor se  alimentaza  cu energie electrică aparatura si echipamentele casnice.  

Conform actelor  normative NP I 7-02   pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc.a. şi 
1500 Vc.c si   NP 061-02 pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri instalaŃiile electrice de forŃă se 
compun din: 
 



-receptoare electrice (monofazate sau trifazate, fixe sau mobile) care transformă energia electrică in 
mecanica(motoare),termica(cuptoarele electrice) si electrica la alŃi parametrii(transformatorul electric); 
-tablouri electrice de forŃă pentru distribuŃia energiei electrice (cu aparate de protecŃie, măsură, comandă, acŃionare, 

automatizare); 

-conductoare şi tuburi de protecŃie, cabluri, cu alte aparate de acŃionare, comandă sau protecŃie.  

 

  Necesar si eficient sunt aplicarea dezideratelor normative sau de buna practica pentru consumurile si pierderi de 
energie ale acestor pentru monitorizarea si reducerea lor si in aceste instalatii : 

 

 
Source:www.policolor.ro  
 
Contoare Energie activă si reactivă, cu tarife diferenŃiate noapte-zi-monitorizre consum si transmisie 

publica. 
Receptoare electrice de forŃă Cu motoare cu randament înalt 

Baterii de condensatoare In paralel cu aparatajul pentru îmbunătăŃirea factorului de putere economie de energie 
Corpuri de iluminat Stabilirea nivelul de iluminare din spatiu si alegere numar adecvat corpuri de iluminat- şi 

surse de lumină – lămpi. 

Necesar:dotare corpuri si pentru compensare energiei electrice reactive(ca la fluorescente- 
prin condensatoare); curăŃenie a suprafeŃelor reflectante. 

Conductoare,cabluri şi elemente 
de comutaŃie locală 

Reducere pierderi de tensiune si dotare cu comutatoare pentru sectorizare iluminatului sau 
variatoare fluxul luminos.Fixarea in pereti a cablurilor electrice se face prin intermediul 
tuburilor flexile(gofrate) din plastic, denumite tuburi „copex”. Comutatoarele sa suporte un 



timp indelungat curentul de calcul al liniei si sa prezinte stabilitate termica si dinamica la 
curentii de scurtcircuit. 

  
 
 
 

                          2.InstalaŃii sanitare 
 

Asigură furnizarea apei reci şi a apei calde prin obiectelor sanitare si evacueaza în sistemul de canalizare,conform 
prevederile Normativului I 9-94 pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor sanitare: 

-sursa de apă (reŃeaua publica sau locala cu  presiune şi debit necesar); 

-reŃeaua conductelor de alimentare cu apă din clădire: conducta de distribuŃie, coloanele şi legăturile la obiectele sanitare; 

-obiectele sanitare şi armăturile de utilizare a apei; 

-reŃeaua conductelor de canalizare (cu funcŃionare prin gravitaŃie). 

 

 

Source:www.cesarom.ro 

 
 

 

Consumul de energie si agent de consum sanitar este necesar a fi redus prin: 

 

Echipamentul electric Randament si  funcŃionare pe curba caracteristică prin elemente de automatizare:pompe şi 
sisteme de ridicare a presiunii apei / hidroforul;alternativ utilizate sisteme solare de încălzire a apei. 

Obiecte sanitare Randament al încălzitoarelor de apă caldă 

Montaj contoare de apă rece şi de apă caldă/consumator si dusuri cu debit redus(reduce consum 
de apa calda pana la 30%);aeratoare pentru a micsora debitul apei(reducere consum pana la 25 - 
50%/robinet) ;dotare robineti cu restrictoare pentru debit redus. 



 

 
 

Armături ale  obiectelor 
sanitare 

Etanşeitate si respectare  consumul specific de apă 

Pentru economisirea apei-sunt baterii cu cartus eco si termostat(se economisesc pana la 60% 
apa si energie), cu suprafata touch-free(pe care calcarul si murdaria nu se depun)-[Elsaco]. 

,Distributie si evacuare Etanşeitate si izolare termica  reŃele de distribuŃie a apei si funcŃionare  pompa de recirculare. 

Cel mai eficient si economic sistem de tevi este cel din polipropilena:ieftin si durabil- pana la 
50 de ani ;au cele mai sigure imbinari(realizate cu aparatul de polifuziune la 300-3500 C sau cu 
fitinguri de polipropilena). 
 



 Source:www.spme.ro 
 
 

                        3.Aparate Electrocasnice 
 

     Consumul casnic de energie electrica pentru iluminat si pentru alimentarea aparatelor electrocasnice este de peste  20% din 
costurile totale energetice/gospodarie:consumul de energie/locuitor este cu 50% mai mare in Romania decat in 
Polonia si de 7 ori decat media EU[SPME].Conservarea energiei in locuinte asigura confortul si reducerea intensitatii 
energetice cu 22,5% pana in 2010. 

 
 

 
 
     Totul costa,in plus, conform  prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1980/2000/CEE privind sistemul revizuit de 



acordare a etichetei ecologice comunitare, in Romania se aplica  pentru produse electrocasnice(si conform HG.nr.189/2002) 
si auxiliare : 

- frigidere si aparate de aer,masini de spalat vase,pompe de caldura,computere,becuri,televizoare,aspiratoare; 
- case si gradina-saltele de pat,mobila,covoare,vopsele,confectii  

- conditionat plăŃi ce reprezintă tariful pentru procesarea solicitării respective pentru a limita impactul asupra mediului pe 
parcursul ciclului de viaŃă al serviciilor prin: reducerea consumului de energie si apă, reducerea cantitatii de 
deşeuri generate, favorizarea utilizării resurselor regenerabile şi a substanŃelor mai puŃin dăunătoare mediului, 
promovarea comunicării şi educaŃiei în domeniului protecŃiei mediului; 

- tarif anual de 0,15% din volumul anual al vanzarilor de produse ale agentului economic. 
  
  

 
     Repartitia consumului de energie electrica -functie de consumul unitar al fiecarui aparat si de numarul mediu de ore de 
functionare, consumul total de energie electrica se repartizeaza pentru diversele aparate electrocasnice din dotarea unei gospodarii 
astfel: 

 
 
                                                             Source:www.infoenergia.ro 
 



 
     Eticheta energetica-pentru aparatura electrocasnica-aparate frigorifice de uz casnic;masini de spalat rufe de uz casnic 
;uscatoare electrice de rufe de uz casnic ;masini combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic ;masini de spalat vase de uz casnic 
;lampi electrice de uz casnic, s-a introdus obligativitatea "etichetei energetice" pentru a informa in selectare viitorii 
proprietarii despre consumul acestora: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  -Clasa de eficienta energetica a aparatului-de la A care reprezinta situatia economic la G -putin economic; 
 
  -Consumul de energie la fabricant în conditii standard timp de 24 h ;  
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  -Informatii privind caracteristicile tehnice si de functionare ale aparatului.  

 Source:www.electrolux.ro 

    Pentru echipamente şi produse care conŃin anumite substanŃe, OG nr.89 /1999 privind regimul comercial şi 
introducerea unor restricŃii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon  impune norme de 
interzicere in urma importului, exportului, vânzării, utilizării: 
 O etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică a agentului de răcire/stingere sau a 
solventului, formula chimică, precum şi conŃinutul, exprimat în procente de masă, de substanŃă reglementată, atunci când aceasta se 
află în amestecuri sau în izolaŃii înglobate în produsul finit; inscripŃia: "Prieten cu ozonul" ale produselor şi echipamentelor care 
conŃin substanŃele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexă. 

   RestricŃii de interzicere privind regimul comercial şi utilizarea  hidrocarburilor halogenate care epuizează stratul de 
ozon  

Interzicere  Detalii 
Importul, exportul şi punerea în circulaŃie pe piaŃă a 
echipamentelor, componentelor şi tehnologiilor 
destinate producerii frigului de uz casnic şi 
comercial, incluzând frigiderele, congelatoarele, aparatele 
de fabricat gheaŃă, răcitoarele de apă, dispozitivele de 
climatizare şi pompele de căldură, noi sau folosite, altele 
decât cele pentru uz personal 

 Daca conŃin substanŃele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) şi la 
pct. 4 din anexă, sau de produse care conŃin ori care sunt obŃinute 
cu ajutorul acestor substanŃe, indiferent de faptul că ele mai conŃin 
sau nu substanŃele respective, cu excepŃia importului destinat 
activităŃii de întreŃinere a echipamentelor, componentelor şi 
pieselor de schimb pentru instalaŃii industriale nominalizate ca 
atare, aflate în durata medie de utilizare, calculată de la data 



vânzării ultimului lot de produse către consumator 
Importul, exportul şi punerea în circulaŃie pe piaŃă a 
echipamentelor, componentelor şi tehnologiilor, incluzând 
frigidere, congelatoare, aparate de fabricat gheaŃă, 
echipamente de răcire, de uz casnic sau comercial, 
noi sau folosite, altele decât cele pentru uz personal 

Care nu conŃin substanŃele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) şi 
la pct. 4 din anexă, dar care prin construcŃie nu pot funcŃiona 
continuu fără aceste substanŃe;  
 

Montarea oricăror instalaŃii şi echipamente de răcire 
noi, de uz casnic sau comercial 

Care conŃin în interior sau care funcŃionează continuu cu 
substanŃele chimice prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexă, cu excepŃia 
montării la bordul navelor a instalaŃiilor noi care conŃin 
hidroclorofluorocarburi (HCFC).  
 

Utilizarea substanŃelor chimice prevăzute la pct. 2 din 
anexă la fabricarea aerosolilor, a sistemelor noi de răcire 
industrială, la fabricarea unităŃilor mobile de climatizare, a 
produselor de sterilizare şi în orice domenii noi 

In care nu au fost utilizate anterior substanŃele prevăzute la pct. 1 
şi 2 din anexă;  

 
Anexa LISTA cuprinzând substanŃele care epuizează 
stratul de ozon şi produsele care conŃin astfel de 
substanŃe 

1.Clorofluorocarburi - hidrocarburi total halogenate şi 
haloni, după cum urmează: 2.Hidroclorofluorocarburi - 
hidrocarburi parŃial halogenate, denumite tehnic HCFC. 
3.Bromură de metil, denumită tehnic - MeBr. 4.Alte 
clorofluorocarburi total halogenate, denumite tehnic - 
"alŃi CFC" (CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-211, CFC-212, 
CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217) şi 
hidrocarburi parŃial halogenate care conŃin în moleculă, pe 
lângă atomi de fluor şi clor, atomi de brom, cu denumire 
tehnică - HBrFC 

1.a) Triclorfluormetan (CFC-11);  
b) Diclorfluormetan (CFC-12);  
c) Triclortrifluoretan (CFC-113);  
d) Diclortetrafluoretan (CFC-114);  
e) Clorpentafluoretan (CFC-115);  
f) Bromclordifluormetan (halon-1211);  
g) Bromtrifluoretan (halon-1301);  
h) Dibromtetrafluoretan (halon-2402);  
i) Tetraclormetan (tetraclorură de carbon-CTC);  
j) 1,1,1-Tricloretan (metilcloroform-MFC), precum şi 
echipamentele şi produsele care conŃin substanŃele înscrise la lit. 
a)-h) sau care sunt doar obŃinute cu ajutorul acestor tipuri de 
substanŃe, indiferent dacă ele mai conŃin sau nu astfel de 
substanŃe.  

 

 

 
 



 
                       4.Ghidul economiei de energie 

ARCE-ABMEE Brasov- Electrolux –Infoenergia-Elsaco-Trapec-Pentru o functionare eficienta si cu impact asupra 
confortului trebuie: 

 
Aparat  Tehnologie  Mod de aplicare si eficienta 
Frigiderul 
,combina 
frigorifica si 
congelatorul 

 

1.Frigiderul-temperatura 0-10°C ;volum 
recomandat-150-250l/la 2-3 persoane 
2.Combina frigorifica-1 sau 2 compresoare 
distincte 
3.Congelator-temperatura sub -18°C -asigura 
pasatrarea valorilor nutritionale si a gustului. 
Semnificatie stele : 
-fara-doar bucati de gheata ; 
-1-temp de -6°C –conservare cateva zile fara 
congelare ; 
-2-temp de -12°C – conservare 3 saptamani 
fara congelare ; 
-3- temp de -18°C - conservare mult fara 
congelare ; 
-4- temp sub  -18°C –congelare 
Nivel : 
-+5°C –salmonella nu se inmulteste ; 
-+3°C –dispar riscuri de la bacterii patogene; 
--10°C –nu se inmultesc bacterii ; 
--18°C - nu se inmultesc microbi. 
 
 
 

-Utilizare in  spatiu uscat si departe de sursele de 
caldura:se curata praful depus in spate;se verifica starea 
garniturii usilor cufoaie de hartie;desghetare la 3 mm strat 
gheata ;termostat la minim 5°C ;acoprire produse 
gatite ;tinere jumatate de lamaie pt miros sau pahar cu 
otet; butonul termostatului trebuie poziŃionat în funcŃie de 
temperatura ambiantă şi de cantitatea produselor refrigerate. 
-40-50 decibeli-nivel zgomot ; 

-Cateva dintre aparatele Electrolux sunt echipate cu functia 
de racire fara gheata- decongelarea se realizeaza automat, 
temperatura este distribuita uniform si consumul de energie 
va fi mai redus ; 
Termen de conservare : 
0 la 3°C  1-3 zile 

3-6 zile 
Carne,peste crud-fiert 
mezeluri 

3 la 5°C  1-3 zile 
1-6 zile 
 

Patiserie 
Legume,lactate 

5 la 8°C  3-6 zile 
6-20 zile 
25-30 zile 

Fructe 
Oua 
Unt pasteurizat  

Masina de 
spalat  

 

Utilizare conform etichetei de energie 
consumuri cat mai mici de apa si de energie 
electirca.  

 

Situatiile de spalat rufe in cantitati mici si usor murdare - 

optiunile de spalare "Rapid" si incarcare la 1/2". Daca rufele 
nu sunt foarte murdare- programele de spalare 40%.   

Consumul -după cum încălzesc apa până la temperatura de 



fierbere;cele cu bule de aer au un consuma putin pentru ca 
folosesc doar apa rece sau caldă din reŃeaua de alimentare.  

Caloriferul  

 

Cu robinete termostatice si repartitoare de 
costuri - reducere a consumului cu 30%-45%. 

Fara acoperire cu draperii, piese de mobilier sau mobilier 
la distante mici. 

Boilere 
electrice 

Dotate cu termostate si  temp. apa cel mult 
70°C- cu acumulare de căldură, faŃă de 
aparatele de încălzire instantanee a apei. 

Temperatur mai mare implica recombinarea cu apa rece  
cu consum suplimentar.  

Surse de 
lumina  

Lampi fluorescente compacte de clasa 
energetica foarte buna- consum redus de energie 
si o durata de viata mai mare. 

 

Anexe functionale: baie, bucatarie, debara, camara, holuri 
etc. –iluminat fluorescent 

Bucatarie:un sistem combinat de iluminat fluorescent de 
putere mica cu unul local la masa de lucru.  

Curatare periodic lampile si corpurile de iluminat-spor 40% 
flux luminos.  

 
 


