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               Specialitatea  CONSTRUCŢII - INSTALAŢII  
 
1. Ventilarea mecanică şi climatizarea. Alcătuirea unei instalaţii de ventilare 

mecanică. Aparate de ventilare şi încălzire. Aeroterme. Clasificarea instalaţiilor de 

climatizare. Aparate de răcire, climatizare parţială şi climatizare.  

2. Funcţionarea ventilatoarelor în serie şi paralel. Tipuri constructive de filtre de aer. 

Canale de aer. Accesorii.  

3.Calculul sarcinii termice de răcire pentru o clădire.  

4.Calculul debitului de aer pentru ventilarea,climatizarea unei clădiri.  

5. Sisteme de încălzire – generalităţi. Principalele echipamente şi materiale pentru 

instalaţii de încălzire Centrale termice – generalităţi.  

6. Necesarul de căldură pentru încălzire. Calculul instalaţiilor de încălzire bitubulare 

cu circulaţie forţată.  

7. Calculul instalaţiilor de apă rece şi caldă. Calculul instalaţiilor de canalizare. 

Instalaţii de ridicarea presiunii.Instalaţii de preparare apă caldă de consum.  

8. Instalaţii de stingerea incendiilor şi evacuarea fumului.  

9 Centrale termice. Scheme , etape de alegere şi modul de alegere al echipamentelor.  

10.Calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădiri de locuit sau 

industriale. 

11.Calculul si alegerea conductelor din cadrul reţelelor de termoficare.  

12. Sisteme de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă. 

13. Staţii de pompare apă de incendiu. Componenţa, dimensionare, cerinţe conform 

normativelor in vigoare.   
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