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PRELIMINARII 

 

Sistemele inginereşti reprezintă infrastructura de bază a 
clădirilor, construcţiilor şi edificiilor care constau din reţele, 
instalaţii, armături, accesorii, elemente de legătură destinate pentru 
asigurarea confortului cotidian, pentru asigurarea unui anumit nivel 

de siguranţă, precum şi pentru sporirea eficacităţii în activitatea 

profesională. La categoria sistemelor inginereşti care necesită a fi 
abordate în proiectul de licenţă se includ: sistemele de alimentare cu 

gaze (S.A.G.); sistemele de alimentare cu căldură (S.A.C.); 
sistemele de ventilare şi climatizare a aerului (S.V.C.A.); sistemele 

de evacuare a fumului (S.E.F.); sistemele de alimentare cu apă 
contra incendiului (S.A.C.I.); sistemele de detecţie şi alarmare la 
incendiu (S.D.A.I.); sistemele automate de stingere a incendiului 

(S.A.S.I.). Fiecare din aceste sisteme îşi are rolul şi funcţiile sale 
atât în condiţii normale de exploatare, cât şi în situaţii excepţionale. 
În unele cazuri unele construcţii/clădiri şi edificii pot şi să nu fie 
dotate cu toate sistemele menţionate (conform proiectului 
construcţiei şi situaţiei reale), din considerente că unele din ele în 

practică au dublă utilizare: spre exemplu, sistemul de climatizare cu 

regim de vară-iarnă, sistemele de ventilare – exercitând rolul şi de 
sisteme de încălzire. Dar aceasta nu înseamnă că nu e necesară o 

abordare a particularităţilor de utilizare a acestora în diverse situaţii 
excepţionale. Sistemele fiind corect proiectate, corect amplasate şi 
corespunzător corect exploatate şi supravegheate, îşi realizează 
sarcina de bază privind asigurarea confortului cotidian, decurgerea 

în ritm normal a proceselor tehnologice etc., precum şi asigură 
nivelul necesar de siguranţă al clădirilor şi beneficiarilor în situaţii 
excepţionale. În realitate, însă, în condiţii normale de exploatare, 
aceste sisteme anterior menţionate de fapt nu prezintă un pericol 
pentru oameni, clădiri/edificii şi conţinutul lor, dar în momentul 

când se declanşează un incendiu, sau apare o altă situaţie 
excepţională, cu declanşarea incendiului unele din aceste sisteme 

prezintă mare pericol (în funcţie de rolul şi importanţa lor), altele 
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însă contribuie la diminuarea, localizarea sau chiar la lichidarea 
acestuia. De aceea, gradul de importanţă a acestor sisteme proiectate 
şi utilizate în clădiri şi construcţii, relevă oportunitatea tratării cât 

mai detaliată, fiind necesar ca în proiectele de licenţă să fie 
reflectate amănunţit toate aspectele şi particularităţile acestora.  

La modul general, cadrul tematic al proiectelor de licenţă se 
stabileşte şi/sau elaborează de către conducătorul de diplomă, unde 

în mod obligatoriu se prevede şi proiectarea acestor sisteme. În caz 

particular, însă, la solicitarea studenţilor, cu o argumentare 
aprofundată, pot fi stabilite şi unele tematici reale pentru unele 
obiective existente. În cazul dat sunt abordate doar numai reţelele şi 
instalaţiile existente preluate şi fixate din construcţiile date, iar la 
indicaţia consultantului compartimentului dat, pot fi cercetate şi alte 
reţele şi instalaţii inginereşti cu condiţia perspectivei de proiectare 
şi/sau utilizare a lor. Astfel, conţinutul tratării acestor aspecte pentru 
studenţi nu reprezintă o structură fixă, determinată, de aceea în 

metodologia descrierii materialului în teză se recomandă 
improvizări libere, dar controlate şi strict supravegheate, fără abateri 
esenţiale de la subiectul dat.  

În continuare, indiferent de tematica proiectului de licenţă 
(analiza, evaluarea, organizarea sau managementul unor situaţii la 
diverse obiective publice sau agroindustriale, temă de cercetare sau 
obiectiv real etc.), metodologia recomandată în prezenta lucrare îşi 
are specificul şi originalitatea sa, care, sperăm noi, va facilita 
activitatea subiecţilor procesului de instruire în realizarea 

compartimentului securitatea la incendiu a instalaţiilor şi reţelelor 
inginereşti la un nivel destul de înalt.  

Din punct de vedere metodologic, ghidul relevă scopul, 
structura, conţinutul, bibliografia, anexele şi alte aspecte utile.  
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