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Sanitare și instalații



Ordin nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de 

igiena și sănătate publică 
privind mediul de viață al 

populației

- Unitatea trebuie să permită copiilor acces la aer liber
- Unitatea trebuie să fie dotată cu un teren pentru diverse 

activități în aer liber- minim 20 mp pentu copii preșcolari și 
antepreșcolari

- Între clădirea unității și accesul în curtea acesteia trebuie 
asigurat un spațiu verde cu lățimea de minim 25 m

- Grădinița trebuie prevăzută cu un gard ce să nu permită 
părăsirea incintei

- Unitatea trebuie să dispună de o încăpere de primire
- Unitatea va fi dotată cu spații de somn separate
- Paturile trebuie să fie individuale, nu se admit paturi pliabile 

decât în cazul grădinițelor cu program prelungit
- Sunt interzise paturile suprapuse
- Dimensionarea și amplasarea se corelează cu vârsta copiilor
- Grupurile sanitare trebuie împărțite pe sexe



Indicativ 
NP011-97

4.4.2 Igiena apei

4.4.2.1 Echiparea grădiniţelor de copii şi echipamente sanitare se va 
face conform prevederilor din temă şi STAS 1478

4.4.2.2 Consumurile zilnice de apă rece si caldă 60° vor fi cele 
prevăzute în STAS 1478 diferenţiate pe destinaţii şi funcţiuni :
 
4.4.2.2.1 Condiţiile de calitate admise pentru apa potabilă distribuită prin 
instalaţiile sanitare (apă caldă şi rece) sunt prevăzute în STAS 1342

4.4.2.3 Evacuarea apelor uzate
          Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile 
,,Normativului pentru condiţiile de descărcare a apelor uzate în 
canalizare a centrelor populate’’ indicativ C90-83
 
4.4.2.4 Reglementările tehnice conexe

STAS 1478   Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.
STAS 1342   Apa potabilă.
C 90              Normativ pentru condiţiile de descărcare a apelor 
uzate în reţelele de canalizare a     centrelor populate



STAS 1478 STAS 1478   Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.

2.1.5 Stabilirea felului şi numărului obiectelor sanitare se face în funcţie 
de destinaţia clădirii, radului de confort al acesteia şi de numărul de 
persoane care le folosesc, conform tabelului 1, în care s-a notat :

b                   numărul bărbaţilor

f                    numărul femeilor

n=b+f               numărul total al persoanelor



STAS 1478

3.1.1.1  Debitele specifice de apă rece şi caldă în scopuri menajere şi 
igienice, în funcţie de presiunile normale de utilizare la punctele de 
consum, sunt îndicate în tabelul 3

3.2.1.1 Conducte de distribuţie a apei pentru scopuri menajere

Debitele de calcul pentru conductele de distribuţie a apei reci şi calde 
pentru scopuri menajere se determină cu relaţiile din tabelul 6 unde:



Normativ I 9    Normativ pentru 
proiectarea şi executarea 

instalaţiilor sanitare

ANEXA 4



Necesar dimensiuni conducte/ ghene



Necesar echipament sanitar în 
funcție de spațiu



Dimensiuni/gabarite 
Raumpilot



Dimensiuni obiecte 
sanitare

şi echipare băi



Protecția și siguranța la incendiu



Normativ
P 118-99

Clădiri de învăţământ

4.2.91. Amplasarea clădirilor, de regulă, se realizează independent, la distanţă 
faţă de clădirile învecinate cu altă destinaţie.
4.2.96. Spaţiile auxiliare anexe (centrale termice, staţii tehnice, gospodării de 
combustibil, grupuri electrogene, etc.), se dispun independent sau se separă prin 
pereţi şi planşee CO (CA1 )
4.2.99. De regulă, clădirile de învăţământ se realizează din materiale şi elemente 
de construcţie CO (CA1) 
4.2.102. Nu este admisă utilizarea materialelor şi a finisajelor din mase plastice 
în spaţiile accesibile copiilor.
4.2.103. Vor avea asigurate două căi de evacuare, distincte şi independente.
În clădirile pentru copii de vârstă preşcolară capacitatea de evacuare a unui flux 
(C) va fi de maximum 50 de persoane.
4.2.104. Clădirile de învăţământ etajate vor avea casele de scări de evacuare 
închise.
4.2.105. Alcătuirea şi dimensionarea căilor de evacuare,  uşile dispuse pe căile de 
evacuare vor avea lăţimea de min. 0,90 m, iar rampele scărilor şi coridoarele de 
cel puţin 1,20 m lăţime.
4.2.107.Grădiniţele realizate în construcţii etajate, se prevăd cu scară exterioară 
de evacuare, indiferent de numărul scărilor interioare.

Normativ  NP 011-97
Se consideră că un preșcolar se delasează cu 0,4 mps.

4.3.2.1.4 Evacuarea utilizatorilor- Timpul de evacuare va fi minimum:
a) 10 minute, pentru gradul I-II de rezistență la foc
b) 5 minute, pentru gradul III 

4.3.3.1.12 Siguranța căilor de evacuare- Asigurarea timpului de siguranță:
a) 15 minute, în construcții de gradul I-II
b) 10 minute, în construcșii de gradul III

Prevederi pentru clădirile de 
învățământ



Normativ
P 118-99

Prevederi generale de siguranță la 
incendiu

CAP. 2. CONDIŢII GENERALE DE PERFORMANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR
Elemente de finisaj
2.3.4. Plafoanele suspendate combustibile trebuie să aibe continuitatea 
întreruptă, prin fâşii incombustibile sau spaţii libere în planul plafonului, 
de minimum 0,60 m.
Ascensoare
2.3.17. Puţurile ascensoarelor şi în general ale sistemelor de transport 
pe verticală, se separă de restul construcţiei prin elemente CO(CA1) 
Casa scării
2.3.31. Pereţii caselor de scări închise din construcţiile de gradul lll de 
rezistenţă la foc, deregulă, trebuie să fie C0(CA1)
2.6.6. Nu constituie căi de evacuare în caz de incendiu, în general: 
ascensoarele sau prin uşi încuiate în timpul funcţionării normale
a clădirii; 
2.6.18. În dreptul uşilor de evacuare nu se admit praguri mai mari de de 
2,5 cm. Dacă acestea sunt necesare, se vor racorda la pardoseală prin 
pante. .
2.6.19. Scările de evacuare, de regulă, trebuie să se ducă, pe aceeaşi 
verticală, de la ultimul nivel până la nivelul ieşirii în exterior la nivelul 
terenului
2.6.24. Se recomandă să nu fie continuate în subsolul clădirilor.



2.6.35. Casele de scări de evacuare, trebuie să aibă ieşiri la nivelul 
terenului sau al unor suprafeţe exterioare carosabile, astfel:
a) direct în exterior;
b) prin hol sau vestibul;
c) prin coridor de maximum 10 m lungime, cu acces în exterior direct 
sau printr-un hol
2.6.39. Scările cu rampe curbe (helicoidale) sunt considerate căi de 
evacuare numai în porţiunea  în care lăţimea minimă a treptei este de 18 
cm, iar lăţimea maximă de 40 cm, dacă treptele au aceeaşi formă şi 
dimensiuni pe toată desfăşurarea scării.
2.6.41. Atunci când casele de scări nu au ferestre, se prevăd goluri cu 
lăţimea de cel puţin 20 cm situate pe aceeaşi verticală, practicate în 
podeşte ori între vanguri.
DETERMINAREA FLUXURILOR DE EVACUARE
2.6.56. Numărul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea 
persoanelor se determină cu relaţia:
F = N/C (F = număruldefluxuri;/N = numărul de persoane care trebuie să 
treacă prin calea de evacuare/C = capacitatea normată, de evacuare a 
unui flux;)
GABARITELE CĂILOR DE EVACUARE
2.6.60. Lăţimea liberă necesară pentru trecerea fluxurilor de evacuare, în 
raport cu numărul acestora, este de minimum:
• 0,80 m pentru un flux;
• 1,10 m pentru două fluxuri;
• 1,60 m pentru trei fluxuri;



3.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) Şl GAZE FIERBINŢI
3.5.3. Circulaţiile comune orizontale vor fi prevăzute cu sisteme 
independente de evacuare a fumului (desfumare) 
3.5.4. Asigurarea evacuării fumului din atriumuri în caz de incendiu, este 
obligatorie. 
3.6.3. Scările amplasate în volumul atriumului şi neînchise în case
de scări proprii, nu constituie căi de evacuare în caz de incendiu.
3.6.8. Deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de 
persoane valide trebuie să se facă în sensul deplasării spre exterior.

3.8. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE CLĂDIRILOR CIVILE (PUBLICE)
3.8.3. De regulă, aparatele de preparat şi de încălzit trebuie amplasate în 
încăperi separate de spaţiile accesibile publicului.
3.8.4. Centralele termice de regulă, pot fi amplasate în clădirile civile 
(publice) cu condiţia separării lor faţă de restul construcţiei prin pereţi şi 
planşee CO (CA1)

3.10. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENŢIE, SERVICIUL DE 
POMPIERI
3.10.1. Clădirile civile (publice) se dotează cu stingătoare, asigurându-se
un stingător portativ cu pulbere de 6 Kg sau echivalentul acestuia pentru 
o arie construită de maximum 250 m 2 , dar minimum 2 stingătoare pe 
fiecare nivel al clădirii.
(Normativ  NP 011-97) 4.3.3.1.13 Accesul autovehiculelor de intervenție- 
Construcțiile caselor de copii vor avea asigurate care să permită 
accesul ușor al autovehiculelor de intervenție pe cel puțin două fațade.

T



HIDRANȚI:
    Pentru asigurarea rezervei de apă:
   O incapere de 3x4 m (de preferat in subsol)
Conform 4.33 din Indicativ I 9/2015: Se recomandă ca rez. Să se 
situeze cu nivelul părții superioare deasupra nivelului terenului pentru a 
împiedica pătrunderea în rezervor a apelor provenite din refulări. 

- Pt imbunatatirea presiunii apei – a se prevede o statie de 
pompare

-  Rezervor de apa modular 8x2x2 m de 8000 litri 
- Tevi otel zincat de diametru 2 țoli, tip victaulic care unesc 

hidrantii cu rezervorul de apa
Hidrant – recomandat 2 buc/incapere 
Aftel încât ungimea furtunului + lungime jet-ului de apa să satisfacă raza 
ce trebuie sa acopere tot volumul interior al încăperii/volumul interior al 
clădirii
o   Fixat in perete, la fila
o   2 variante de furtun:
§  Furtun semi-rigid cu sectiune circulara
§  Fortun plat (dezavantaj – trebuie integral desfacut pt a-l putea folosi)
o   Cutie (50x50x14/ 65x55x22 cm)


