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Instalaţiile sanitare au rolul de a asigura utilizarea raţională a apei în condiţii de
confort igienico-sanitar şi de evacuare a apelor uzate respectând restricţiile din
legislaţia privind protecţia mediului.
Disciplina “Instalaţii sanitare” contribuie la pregătirea inginerească a studenţilor
secţiei “Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei” a Facultăţii de
Instalaţii prin cunoştinţele de bază privind proiectarea, execuţia şi exploatarea
instalaţiilor sanitare din clădiri de locuit, social-culturale şi industriale, precum si
a instalaţiilor de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor
1. CURS
Nr
ore
1.1 Instalaţii de alimentare cu apă în clădiri şi ansambluri de clădiri
1.1.1 Introducere. Scheme generale de alimentare cu apa. Cantităţile de
apă necesare în clădiri şi calitatea apei.
3
1.1.2 Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece pentru consum
menajer, racordate direct. Calculul sarcinii hidrodinamice in
cladiri.
3
1.1.3 Calculul hidraulic de dimensionare al instalatiilor de alimentare cu
apa rece si calda de consum.
3
1.1.4 Instalaţii de ridicare a presiunii apei cu pompe cuplate cu
recipiente de hidrofor.
3

1.1.5 Instalaţii de ridicare a presiunii apei cu pompe cuplate cu

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9
1.1.10
1.1.11

rezervoare de inaltime. Instalatii de ridicare a presiunii apei pentru
cladiri inalte si foarte inalte
Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum cu schimbatoare
de caldură; instalaţii pentru prepararea apei calde de consum cu
schimbatoare de caldură in două trepte serie racordate la reteaua de
termoficare.
Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum cu boilere
montate in paralel. Instalaţii pentru prepararea apei calde de
consum cu schimbatoare de caldură montate în paralel/serie cu
boilere.
Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum cu schimbatoare
de caldura montate in paralel cu rezervoare de acumulare fara
serpentina.
Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum cu surse
alternative (energie solara).
Reţele exterioare de conducte pentru transportul, distribuţia şi
circulaţia apei calde de consum.
Instalaţii interioare de alimentare cu apă pentru combaterea
incendiilor cu hidranti interiori; instalatii interioare de alimentare
cu apă pentru combaterea incendiilor cu sprinklere si drencere.

1.2 Instalaţii de canalizare
1.2.1 Caracteristicile apelor de canalizare şi măsurile pentru protecţia
mediului ambiant.
1.2.2 Instalaţii interioare de canalizare a apelor uzate menajere şi
industriale.
1.2.3 Instalaţii interioare de canalizare a apelor meteorice.
1.2.4 Racordarea instalaţiilor interioare de canalizare la reţelele
exterioare. Instalaţii exterioare de canalizare şi ansambluri de
clădiri. Staţii de pompare a apelor de canalizare.
2. Proiect - Instalaţii interioare de alimentare cu apă de consum
pentru o clădire de locuit sau social culturala
2.1
Amplasarea obiectelor sanitare a coloanelor de alimentare cu apă
rece şi caldă, canalizare.
2.2
Trasarea instalaţiilor sanitare pe planurile de arhitectură ale
clădirii, respectiv pe planul etaj curent si planul subsol al cladirii.
2.3
Verificarea corectitudinii planurilor intocmite; intocmirea
schemei de calcul pentru instalaţiile interioare de apă rece si caldă
2.4
Calculul hidraulic al instalatiilor de alimentare cu apa rece.
2.5
Calculul hidraulic al instalatiilor de alimentare cu apa calda.
2.6
Intocmirea planului de situatie, trasarea retelelor exterioare de
apa, calculul hidraulic de dimensionare.
2.7
Calculul instalaţiei de ridicare a presiunii apei (staţii de pompare
cu hidrofor).
2.8
Calculul instalaţiei de preparare apa calda de consum.
2.9
Realizarea schemei tehnologice pentru instalatia deridicare a
presiunii si pentru prepararea apei calde de consum; realizarea
planurilor de montaj.
2.10 Calculul de dimensionare a instalaţiilor interioare de canalizare
pentru ape uzate menajere şi meteorice.
2.11 Calcul de dimensionare al reţelei exterioare de canalizare. Profilul
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longitudinal al canalizării.
Intocmirea schemei coloanelor; Întocmirea memoriului justificativ
si a documentelor economice
Definitivarea si sustinerea finala a proiectului

La stabilirea notei finale se iau în considerare
1. răspunsurile la colocviu (examinare finală)
2. susţinerea lucrărilor practice de laborator
3. susţinerea finală a proiectelor
4. testarea periodică prin lucrări de control
5. testarea continuă pe parcursul semestrului
6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte ……
7. alte activităţi (de precizat) – prezanta la ore
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:

3
3
3

Ponderea în notare exprimată
în procente
E
P
70
50
20
40
10
10

Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului
(fiecare rând se completeatză după caz)
1. studiul notiţelor de curs
2. studiul suporturilor de curs - manuale,
cărţi etc.
3. studiul bibliografiei minimale
recomandate
4. activităţile specifice de pregătire pentru
seminar, proiect, laborator etc.
5. întocmirea de teme, referate, eseuri etc.
6. pregătirea pentru lucrări de verificare
7. pregătirea pentru prezentări orale

2
4

8. pregătirea pentru examinarea finală
9. participarea la consultaţii

8

10. documentarea în teren

20

11. documentarea suplimentară în
4
bibliotecă
12. documentarea prin reţeaua Internet
4
13. alte activităţi ….
14. ……….
TOTAL ore studiu individual pe semestru =
42+40
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