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B.1 – Arhitectură

A.00 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

A.01 PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

A.02 PLAN DE SITUAȚIE PROPUS

A.03 PLAN SUBSOL EXISTENT. ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

A.04 PLAN PARTER EXISTENT. ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ
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A.18 PLAN ÎNVELITOARE PROPUS. ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ
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A.21 FAȚADĂ LATERALĂ DREAPTA PROPUSĂ. ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

A.22 TABLOU DE TÂMPLĂRIE. ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

A.23 SITUAȚIE MODIFICĂRI. ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

A.24 PLAN PARTER PROPUS. SALĂ DE SPORT

A.25 PLAN ÎNVELITOARE PROPUS. SALĂ DE SPORT

A.26 SECȚIUNE A-A  PROPUSĂ. SALĂ DE SPORT

A.27 FAȚADĂ PRINCIPALĂ PROPUSĂ. SALĂ DE SPORT
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 DENUMIRE PROIECT :
ȘCOALĂ GENERALA CU CLASELE I-IV, NR. 1578, JUD.
TIMIȘ

NUMAR PROIECT : X/2020

BENEFICIAR :  COMIUNA CENAD

AMPLASAMENT : INTRAVILAN COMUNA CENAD, NR. 1578, JUD. TIMIȘ

PROIECTANT  GENERAL : S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L.

 FAZA DE PROIECTARE: PT+DDE

DATA INTOCMIRII: 2020

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/ OPȚIUNII PREVĂZUTE

2.1 Particularități ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului

Amplasamentul se află în comuna Cenad, nr. 1578, județul Timiș.

Vecinătățile parcelei sunt următoarele:

Localitatea Cenad se află situat în partea de vest a României, la 572 km distanță față de Bu-

curești pe calea ferată și 600 km pe șosea, fiind străbătut de meridianul de 20°39′37″  longitudine
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estică și de paralela de 45°59′33″ latitudine nordică. În cadrul județului Timiș se află în extremitatea

vestică a acestuia, la 74 km distanță (pe șosea) de reședința acestuia, municipiul Timișoara.

Vecinătăți:

- în față – DN6

- în spate – grupuri sanitare dezafectate și terenul de sport

- în stânga – școala regim înălțime Sp+P+E la distanța de 4,27 m

 - în dreapta – locuință unifamilială în regim de înălțime P la distanța de 3,86 m

b) Topografia

Comuna Cenad aparţine Câmpiei Banatului, ce se găseşte în partea de sud-est Câmpiei

de Vest fiind mărginită la vest şi sud de graniţa ţării cu Ungaria şi Serbia, la est Dealurile

Banatului şi Munţii Apuseni iar la nord Câmpia Crişurilor.

Câmpia  Banatului  se  suprapune  peste  un  fundament  carpatic  alcătuit  din  şisturi

cristaline. Fundamentul este extrem de faliat, determinând un complex de fracturi; faliile

orientate nord – sud sunt de tip panonic, iar cele orientate est – vest sunt de tip carpatic.

Comuna se  învecinează  cu  teritoriul  comunei  Bogda  la  E-SE,  teritoriul  Pişchia la  S,

teritoriul  comunei  Orţişoara  la  V,  teritoriul  comunei  Şagu  (jud.  Arad)  la  V-NV,  teritoriul

comunei Fântânele, (jud. Arad) la N şi teritoriul comunei Zăbrani (jud. Arad) la E-NE.

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei:

 Comuna Cenad se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic

Câmpiei Banatului, cu unele influenţe submediteraneene  şi oceanice.

Condiţiile  climatice  din  zona  comunei  Maşloc  se  caracterizează  prin  următorii

parametri:

- temperatura medie anuală .................. (+11 °C)

- Temperatura medie a iernii ...  ............. (-1 …. -3 °C)

- Temperatura minimă absolută ......  ..... (-30,9 °C)

- Temperatura medie a verii ............. ..... (+20 …. +22°C)

- Temperatura maximă absolută ... ........ (+42,5°C)

Aflându-se  predominant  sub  influenţa  maselor  de  aer  maritim  dinspre  nord-vest,

Câmpia Timişului primeşte o cantitate de precipitaţii mai mare decât Câmpia Română. Media

anuală a precipitaţiilor din zona Maşloc este de 650 mm ... 700 mm, realizată îndeosebi ca
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urmare a precipitaţiilor bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4% din totalul anual) şi a celor

din  lunile  noiembrie  şi  decembrie,  când  se  înregistreză  un  maxim  secundar,  reflex  al

influenţelor climatice submediteraneene.

Regimul precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât

media şi ani cu precipitaţii foarte puţine.

Din punctul de vedere al căilor de comunicaţie din zonă, STAS 1709/1 – 90 (Fig. 2)

situează amplasamentul în zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate Im=-20…

0.

Adâncimea de îngheț

Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS  6054 –

77.

Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este I30max = 500, valoarea medie pentru cele mai

aspre trei ierni este I3/30max  = 440, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30

ani este I5/30max = 350, conform STAS 1709/1 – 90, prin hărţile prezentate în fig. 3…5.

Regimul eolian

Masele  de  aer  dominante,  în  timpul  primăverii  şi  verii,  sunt  cele  temperate,  de

provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul

iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar

valuri de frig.

Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de aer

polar  continental,  venind  dinspre  est.  Cu  toate  acestea,  în  Banat  se  resimte  puternic  şi

influenţa ciclonilor şi maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care

iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldură înăbuşitoare.

Urmare a poziţiei sale în câmp deschis, dar situat la distanţe nu prea mari de masivele

carpatice şi de principalele culoare de vale care le separă în această parte de ţară (culoarul

Timiş-Cerna, valea Mureşului etc.), comuna Maşloc suportă, din direcţia nord-vest şi vest, o

mişcare a maselor de aer puţin diferită de circulaţia generală a aerului deasupra părţii de vest

a României.  Canalizările  locale ale circulaţiei  aerului  şi  echilibrele instabile  dintre centrii

barici impun o mare variabilitate a frecvenţei vânturilor pe principalele direcţii.

Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al
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activităţii  anticiclonului  Azorelor,  cu  extensiune maximă în  lunile  de  vară,  cu  precipitaţii

bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvenţă mare o au şi

vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse.

Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter

ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994).

d) Geologia și seismicitate

 Suprafaţa terenului este relativ plană nefiind observate fenomene fizico-mecanice care

să prericliteze slabilitatea locală şi generală a amplasamentului cercetat.

Geomorfologic  amplasamentul cercetat aparţine Câmpiei Banatului ce se găseşte în

partea de sud-est Câmpiei de Vest fiind mărginită la vest şi sud de graniţa ţării cu Ungaria şi

Serbia, la est Dealurile Banatului şi Munţii Apuseni iar la nord Câmpia Crişurilor.

Geologic,  Câmpia Banatului  se suprapune peste un fundament  carpatic  alcătuit  din

şisturi cristaline. Fundamentul este extrem de faliat, determinând un complex de fracturi;

faliile  orientate nord –  sud sunt de tip panonic,  iar  cele orientate est  –  vest  sunt de tip

carpatic.

Faliile majore sunt:

- Lugoj – Zarand;

- Buziaş – Arad – Nădlac – Jimbolia;

- Lucareţ

Depozitele acumulate peste acest fundament sunt neogene: nisipuri, pietrişuri, argile,

gresii,  marne,  nisipuri  argiloase.  La suprafaţă sunt depozitele cuaternare:  argile,  nisipuri,

depozite loessoide şi nisipuri cu caracter fluviatil. Datorită fundamentului faliat, regiunea este

foarte labilă din punct de vedere tectonic. Actual se remarcă:

- mişcări de subsidenţă a căror intensitate este de la 1 mm până la 2,5 mm/an, mai ales

la vest de Sânnicolaul Mare;

- mişcări de ridicare cu 0,5 mm/an, mai ales la est de aliniamnetul Vinga – Timişoara –

Deta;

Subsidenţa este marcată printr-o accentuare a grosimii depozitelor cuaternare de la est

spre vest: la est de Timişoara depozitele au grosimi de 100 m, între Timişoara şi Sânnicolaul

Mare ating 400 m şi la nord de Sânnicolaul Mare acestea au grosimi de 500 m. În partea

superioara  a  formatiunilor  cuaternare,  reprezentate  de  un  complex  alcatuit  din  argile,
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prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime (M.I. Sandulache).

Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este încadrat în zona seismică având: 

ag = 0,20 g, Tc = 0,7 s.

Stratificația terenului de fundare. Parametrii geotehnici.

Pe baza forajului şi a analizelor efectuate pe probele tulburate extrase stratificaţia 

amplasamentului poate fi descrisă astfel (cota 0,0 m fiind cota terenului natural din punctul de 

execuţie al forajului):

- Sol vegetal (între 0,0 – 0,1 m);

- Umplutură, formată din pământ argilos cu fragmente de materiale de construcţii (între 

0,1 – 0,3 m);

-  Argilă, cafeniu-negricioasă, plastic vârtoasă (între 0,3 – 0,8 m);

- Argilă, cafenie, tare, cu oxizi de fier (între 0,8 – 3,2 m);

- Argilă, cafenie, plastic vârtoasă, cu oxizi de fier şi concreţiuni feromanganoase (între 

3,2 – 5,0 m; strat neepuizat).

Apa subterana

În forajul executat până la adâncimea de investigare de 5,0 m faţă de cota terenului 

natural (CTN) nu a fost interceptată apa subterană.

Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu exactitate numai în 

urma unor studii hidrologice într-o perioadă îndelungată de timp. Totuşi, pe baza înregistrărilor 

şi a hărţilor existente în literatura de specialitate, în zona amplasamamentului cercetat 

apreciem că nivel maxim al apelor subterane nu va depăşi adâncimea de 2,5 m faţă de CTN 

actual.

Ţinând cont de condiţiile de fundare recomandate în cele ce urmează, apreciem că apa 

freatică, în condiţii hidrogeologice normale, asemănătoare cu cele din data execuţiei forajului 

nu va influenţa fundaţiile construcţiei proiectate.

e) Devierile şi protejările de utilități afectate:

- nu este cazul.

f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări

definitive şi provizorii:
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- nu este cazul.

g) Căile de acces permanente, căile de comunicații şi altele asemenea:

Accesul  pe  parcelă  se  va  asigura  de  pe  drumul  existent  din  comuna  Cenad.  Căi  de

comunicații noi nu se vor crea.

h) Căile de acces provizorii:

- nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil:

- nu este cazul.

2.1. Soluția tehnică:

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

- regim de înălțime clădire școală – Sp+P

- volumul construcției școală – 4336,48 mc

- regim de înălțime clădire sală sport– P

- volumul construcției sală sport – 905,28 mc

- aria constuită școală – 643,42 mp

- aria desfășurată școală – 775,88 mp

- aria constuită sală sport – 163,59 mp

- aria desfășurată sală sport – 163,59 mp

- aria construită la sol – 807,01 mp

- aria desfășurată – 939,47 mp

b) Utilități  propuse

În localitate există rețea de alimentare cu apă  potabilă, rețea de canalizare menajeră și en-

ergie electrică.

Construcția – este racordată la apă și canalizare si este racordată la sistemul de energie elec-

trică, însă instalațiile sunt învechite.

Imobilul are sistem de încălzire centralizată.
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c)Trasarea lucrărilor:

Trasarea lucrărilor constă în stabilirea amplasamentului, în funcţie de poziţia punctelor

fixe,  conform  planurilor  de  situaţie,  profilului  longitudinal  și  transversalelor  curente,  din

partea desenată, şi a tabelelor ataşate acestora ce conţin coordonatele geografice, în sistem

de proiecţie Stereo `70, ale principalelor puncte de trasare a axului.

Reperele de nivel se predau de către topometru.

În  execuţia  lucrărilor  trebuie  să  se  respecte  cu  stricteţe  trasarea,  orice  modificare

putându-se realiza numai cu acceptul proiectantului.

d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier:

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier cade în sarcina integrală a

executantului.  Executantul  asigură  depozitarea  şi  paza  corespunzătoare,  pe  toata  perioada

execuţiei şi supravegherea tuturor lucrărilor în desfăşurare.

Toate materialele şi semifabricatele se vor pune în operã numai dupã verificarea de cãtre

conducătorul  tehnic  al  lucrării  a  corespondentei  lor  cu  prevederile  şi  specificaţiile  din

standardele în vigoare. Verificările se fac pe baza documentelor care însoţesc materialele la

livrare, prin examinare vizualã şi prin încercãri de laborator fãcute prin sondaj. Se vor verifica

dimensiunile, marca, clasa şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare

material.

În orice condiţii de amplasament, regional sau local, sunt necesare protecţii ale lucrărilor

executate şi a materialelor de şantier în momentul în care, din motive obiective şi neimputabile

antreprenorului şi instituţiei achizitoare, lucrările sunt stopate pe diferite perioade de timp. Cu

atât mai mult acest lucru este necesar cunoscându-se zona meteo şi climatică atât de variabilă

în timp şi spaţiu, specifică prezentului amplasament.

Depozitarea materialelor de construcţii (ciment, conducte ce urmează a fi puse în operă,

etc) în special în cazul în care din diferite motive, obiective şi neimputabile nici uneia din

părtile contractante, punerea lor în opera se întarzie,  trebuie făcută în spaţii  sau depozite

special amenajate care să le asigure continuitatea în timp a proprietăţilor lor fizico-chimice

conform certificatului de calitate şi garanţie (umidităţi în cazul cimentului şi variaţii bruşte ale

gradienţilor termici în cazul conductelor etc.).

În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, conducãtorul
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tehnic al lucrãrii, de la caz la caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului

pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercãri de laborator.

Concluzionând, se impune cu stricteţe respectarea caietelor de sarcini prin punctele care

focalizează aceste specificaţii, inclusiv respectarea ca atare a principiilor tehnice de livrare,

transport,  depozitare  şi  punere  în  operă  recomandate  de  furnizori  şi/sau  producătorii

respectivelor materiale.

e) Organizarea de șantier:

Lucrările de construcții nu vor afecta domeniul public.

Pe durata desfășurării lucrărilor se vor respecta următoarele:

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;

-  Hotărârea  nr.  1425/2006  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția și igiena muncii în construcții -

ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la înălțime;  

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție

individuală;

- Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul nr.

163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- Ord. MLPAT 20/N/11.07.1994 - Normativ C300.

Cade în sarcina beneficiarului sa întocmească „Planul de Securitate și Sănătate” conform

Hotărârea nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele

temporare sau mobile.

Proiectantul rămâne la dispoziția beneficiarului pentru asistenta tehnică pe tot parcursul

derulării proiectului.

Prin grija beneficiarului, proiectantul va fi anunțat asupra stadiului execuției în vederea

asigurării asistentei tehnice menționate.

Orice  nepotrivire  găsita  în  partea  desenată  a  proiectului  va  fi  adusa  la  cunoștința

proiectantului pentru soluționare.

Nu  pot  fi  admise  nici  un  fel  de  modificări  ale  prezentului  proiect  fără  acordul

proiectantului.  Acestea  odată  realizate  îl  exonerează  pe  acesta  de  orice  responsabilitate
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inclusiv consecințele.

Prezenta documentație a fost elaborată cu respectare Legii 50/91 republicata și a Legii

10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcții și a normativelor tehnice în vigoare.

Executantul  lucrării,  funcție  de  gradul  tehnic  de  dotare,  precum  și  de  gradul  de

pregătire profesională a personalului, va lua măsuri de detaliu, privind organizarea lucrărilor

de construcții-montaj, ținând seama de următoarele:

- organizarea de șantier se va face numai în incinta proprie;

- este interzisă depozitarea oricăror materiale pe domeniul public;

- se vor respecta prevederile din proiect, iar în cazul schimbării de soluție, se vor elabora

detalii noi, în condițiile impuse de legislația în vigoare;

- se va urmări permanent respectarea geometriei în plan și pe verticală;

- depozitarea pământului și a deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor se va face

în locuri  special  amenajate în limita proprietății  iar  transportul  acestora se va efectua cu

mijloace  auto  cu  ladă  închisă  etanș,  depozitarea  făcând-u-se  în  locuri  indicate  de

reprezentanții primăriei municipiului în condițiile legii;

- pentru  depozitarea  materialelor  în  vrac  (nisip)  se vor  amenaja platforme în  incinta

obiectivului;

- pentru depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor și pentru vestiare se va amenaja o

construcție provizorie (baracă din lemn sau metalica);

- se va amenaja în incinta proprietății un grup sanitar;

- se va amenaja un punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă);

- materialele care au o anumita perioadă de garanție se vor pune în opera după regula

ultimul venit – primul folosit;

- Înaintea începerii  oricărei  părți  din  cadrul  lucrărilor,  contractantul  va  asigura toate

drumurile de acces provizorii  necesare, inclusiv orice derivații  provizorii  care pot fi  uneori

necesare.  Contractantul  va  întreține  aceste  drumuri  într-o  stare  corespunzătoare  pentru

desfășurarea circulației vehiculelor în condiții de siguranță și trafic lejer, până când aceste

vehicule nu vor mai fi necesare pentru scopul contractului.

- Înainte  de  a  începe  orice  lucrare  contractantul  va  face  o  înregistrare  a  stării

suprafețelor  oricăror  terenuri  publice  sau  particulare  necesare  pentru  accesul  pe  șantier.

Contractantul va face ca toate aceste suprafețe să fie adecvate accesului și va întreține toate

aceste suprafețe într-o stare corespunzătoare de curățenie și reparații, pe durata executării
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lucrărilor.  La  terminarea  utilizării  de  către  contractant  a  acestor  accese,  el  va  readuce

suprafețele la o stare cel puțin egală cu cea dinaintea începerii oricăror lucrări.

- Contractantul  nu  va intra  prima dată,  în  nici  o  parte  de pe șantier,  trecând peste

terenuri particulare, fără a avea în prealabil acordul proprietarului acelor terenuri.

- Contractantul va menține șantierul într-o stare curată, ordonată și igienică, pe întreaga

perioadă cât el este răspunzător de lucrare.

- Contractantul  se va asigura  că  toate  drumurile  folosite  de el  nu  sunt  murdărite  ca

urmare a acestei utilizări, iar în eventualitatea ca acestea se vor murdări, contractantul va lua

toate  măsurile  necesare  pentru  a  le  curăța,  fără  cheltuieli  suplimentare  din  partea

beneficiarului.

Înainte  de  deschiderea  șantierului,  antreprenorul  general  convoacă  beneficiarul  și

proiectantul, care se deplasează la locul lucrării, pentru ca beneficiarul să predea, pe bază de

proces  verbal,  antreprenorului  general  amplasamentul  lucrării,  precum  și  teritoriul  de

organizare,  libere  de  orice  obiecte  sau  rețele  care  ar  împiedica  executarea  lucrărilor  în

condiții normale.

Pentru urmărirea aplicării corecte a proiectului, beneficiarul, antreprenorul general și

proiectantul general întocmesc, de comun acord, un grafic care stabilește stadiile fizice de

execuție la care proiectantul va fi obligatoriu prezent pe șantier.

Pentru  deschiderea  șantierului,  antreprenorul  general  ia  o  serie  de  măsuri  care  să

permită începerea lucrărilor pregătitoare (împrejmuirea terenului, defrișarea terenului - dacă

este cazul, curățirea acestuia - demolarea clădirilor vechi aflate pe amplasamentul obiectelor

de bază, evacuarea materialelor rezultate, nivelarea terenului etc.). Aceste lucrări trebuie

atacate la început și terminate în cel mai scurt timp, cu excepția construcțiilor ce pot servi ca

obiecte de organizare. 

  ÎNTOCMIT                           
   arh. PISTRUI Mircea                      
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II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI
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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ
Capitolul I - DATE GENERALE

I.1 - Obiectul proiectului

Denumire proiect: ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578

Număr proiect: 277/2020

Beneficiar: COMUNA CENAD

Amplasament: COMUNA CENAD, JUDEȚUL TIMIȘ

Proiectant general: S.C.  EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L.-D

Proiectant arhitectură: ARH. PISTRUI MIRCEA

Faza proiectare: P.TH. + D.D.E.

Data: 2020

I.2 - Caracteristicile amplasamentului 

Amplasamentul  imobilului  unde  se  va  realiza  investiția  este  în  intravilanul  comunei

Cenad, jud. Timiș.
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Pe teren  există  4  construcții,  2  dintre  ele  nu fac  obiectul  prezentei  documentații,

neintervenindu-se asupra acestora.

Vecinătăți

N – Drum comunal;

S – proprietate privată – locuință parter și curte;

E – proprietate privată;  

V – DN 6;

Condiții climaterice și seismice

- zona pentru vânt: -qref=0,4 [kPa] conform CR-1-1-4-2012

- zona pentru zăpadă: -so,k=1,5 [kN/m2] conform CR-1-1-3-2012

- zona seismică: -ag=0,15g conform P100-1/2013 

- cu perioada de colț: -Tc=0,7 [sec]

I.3 – CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

În prezent, parcela este ocupată de 4 construcții.

- Corp C1 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV:

– Regim de înălțime: Sp+P+1E.

- Corp C2 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578

– Suprafață construită: 643,427 [mp].

– Regim de înălțime: Sp+P.

- Corp C3 – SALA DE SPORT 

– Suprafață construită: 163,59 [mp].

– Regim de înălțime: P.

- Corp C4 – GRUPURI SANITARE DEZAFECTATE

– Suprafață construită: 163,59 [mp].

– Regim de înălțime: P.

Documentația tratează clădirile C2 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578 și

C3 – SALĂ DE SPORT
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C2 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578 

- suprafața construită parter Sc=643,427 [m²],

- suprafața desfășurată Sd=775,886 [m²].

Regimul  de  înălțime  al  școlii  este  Sp+P,  aceasta  având  în  plan  forma  rectangulară,

aliniată la frontul  stradal,  ce poate fi  înscrisă într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime

24.25 [m]x36.86 [m].

Înălțimea parterului este variază între h=3.10 [m], h=3.30 [m] și h=3.40 [m], măsurată

de la cota ±0.00 [m], în toate spațiile.

Înălțimea maximă a construcției este Htotal= 9.02[m], măsurată de la cota ±0.00 [m].

Înălțimea la streașină minimă, măsurată de la cota ±0.00 [m] este Hstreașină=3.32 [m].

Cota  ±0.00  este  considerată  la  o  distanță  de  +0.68  [m]  față  de  cota  terenului

sistematizat.

- Categoria de importanta: - C conform HG 766/97

- Clasa de importanta: - III conform normativului P100-1/2013

- Zona pentru vânt: - qref=0,4 [kPa] conf. CR-1-1-4-2012

- Zona pentru zăpada: - so,k=1,5 [kN/m2] conform CR-1-1-3-2012

- Grad de rezistenta la foc: - III conform norm. P 118/1999

- Zona de intensitate seismică:- cu ag=0.15g conform normativului P100-1/2013 cu 

perioada de colț Tc=0.7 sec și factor de importanță γi=1,0.

C2 – SALĂ DE SPORT

- suprafața construită parter Sc=163,590 [m²],

Regimul  de  înălțime  este  P,  aceasta  având  în  plan  forma  dreptunghiulară,  cu

dimensiunile de 6.65 [m] x 24.60 [m].

Înălțimea  parterului  este  de  h=3.00 [m],  măsurată  de  la  cota  ±0.00  [m],  în  toate

spațiile.

Înălțimea maximă a construcției este Htotal= 6.62[m], măsurată de la cota ±0.00 [m].

Înălțimea la streașină, măsurată de la cota ±0.00 [m] este Hstreașină=3.55 [m].
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Cota  ±0.00  este  considerată  la  o  distanță  de  +0.32  [m]  față  de  cota  terenului

sistematizat.

FUNCȚIONALITATEA CLĂDIRILOR EXISTENTE

C2 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578 

SUBOL

- Subsol neutilizat S =  94.08  [mp], H = 2.10 [m], beton sclivisit

PARTER

- Sala de clasa nr. 1 S =  44.18 [mp], H = 3.10 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 2 S =  43.32 [mp], H = 3.10 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 3 S =  37.20 [mp], H = 3.10 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 4 S =  27.36 [mp], H = 3.10 [m], parchet

- Hol nr. 1 S =  39.54 [mp], H = 3.40 [m], gresie

- Depozitare S =  4.65 [mp], H = 3.40 [m], gresie

- Acces pod  S =  7.44  [mp], H = 3.40 [m], gresie

- Magazie S =  9.20  [mp], H = 3.40 [m], gresie

- Sala de clasa nr. 5 S =  40.15  [mp], H = 3.40 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 6 S =  36.50  [mp], H = 3.40 [m], parchet

- Hol nr. 2 S =  26.45 [mp], H = 2.75 [m], gresie

- Hol nr. 3 S =  10.03 [mp], H = 3.30 [m], gresie

- Hol nr. 4 S =  25.33 [mp], H = 3.30 [m], gresie 

- G.S. profesori S =  13.00 [mp], H = 3.30 [m], gresie 

- G.S. personale S =  3.08 [mp], H = 3.30 [m], gresie

- G.S. fete S =  16.35 [mp], H = 3.30 [m], gresie

- G.S. băieți S =  18.42 [mp], H = 3.30 [m], gresie

- Sala de clasa nr. 7 S =  40.04  [mp], H = 3.30 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 8 S =  39.73  [mp], H = 3.30 [m], parchet

- Cancelarie S =  20.40  [mp], H = 3.30 [m], parchet

- C.T. S =  14.24  [mp], H = 3.30 [m], beton sclivisit

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ: 610.69 [mp]
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C3 – SALĂ DE SPORT

PARTER

- Sala de sport  S =  61.30 [mp], H = 3.00 [m], parchet

- Depozitare S =  42.22 [mp], H = 3.55 [m], beton sclivisit

- G.S. fete S =  12.38 [mp], H = 3.00 [m], gresie

- G.S. băieți S =  11.70 [mp], H = 3.00 [m], gresie

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ: 127.60 [mp]

I.4 – CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI PROPUSE

Prin  prezentul  proiect  se  dorește  alinierea  construcției  existente  la  standardele  și

normativele în vigoare pentru a putea funcționa în bune condiții ca și școală gimnazială.

După realizarea lucrărilor propuse în prezentul proiect vor rezulta următoarele:

C2 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578 

- suprafața construită parter Sc=643,427 [m²],

- suprafața desfășurată Sd=775,886 [m²].

Regimul  de  înălțime  al  școlii  este  Sp+P,  aceasta  având  în  plan  forma  rectangulară,

aliniată la frontul  stradal,  ce poate fi  înscrisă într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime

24.25 [m]x36.86 [m].

Înălțimea parterului este variază între h=3.10 [m], h=3.30 [m] și h=3.40 [m], măsurată

de la cota ±0.00 [m], în toate spațiile.

Înălțimea maximă a construcției este Htotal= 9.02[m], măsurată de la cota ±0.00 [m].

Înălțimea la streașină minimă, măsurată de la cota ±0.00 [m] este Hstreașină=3.32 [m].

Cota  ±0.00  este  considerată  la  o  distanță  de  +0.68  [m]  față  de  cota  terenului

sistematizat.

LUCRĂRI DE BAZĂ REALIZATE

Prin  proiectul  de  arhitectură  s-au  preconizat  următoarele  modificări  față  de  situația

existentă:
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Realizarea unor trepte de acces în clădire

Se vor realiza trepte de acces în clădire, în drept cu peretele portant din axul 7, între

șirurile E și F, în drept cu golul de ușă nou propus.

Realizarea unui gol de ușă ușă

Se va  realiza  un nou  gol  de  ușa  de evacuare  spre  exterior  în  holul  nr.  2,  în  lungul

peretelui portant din axul 7, între șirurile E și F, cu un gabarit de 0,90 x 2,10 [m].

Modificarea unor goluri de uși interioare

-  Spargerea  buiandrugilor  existenți  în  cazul  ușilor  interioare  astfel  încât  înălțimea

golurilor de ușă sa ajungă la 2.10 [m], și folosirea buiandrugilor prefabricați ceramici pentru

refacerea stabilității.

- Spargerea zidăriei pentru lățirea golului, în cazul ușilor interioare pe la sălile de clasă

pentru a ajunge la o lățime de 90 [cm] și în cazul ușilor interioare de la grupurile sanitare,

pentru a ajunge la o lățime de 70 [cm] (conform planșelor de arhitectură).

Realizarea unor pereți de compartimentare din ghips-carton

- Un perete de ghips-carton, în C.T., perpendicular pe pereții portanți din axele 1 și 3, la

0,70 m distanță față de peretele longitudinal de pe șirul B, rezistent la foc minim 120 minute. 

- Un perete de ghips-carton, în Sala de clasă nr. 7, perpendicular pe pereții portanți din

axele A și B, la 1,00 m distanță față de peretele transversal de pe șirul 3, rezistent la foc minim

120 minute. 

Lucrări la planșeul superior

- Se va închide accesul în pod existent în C.T. cu un tavan de gips-carton rezistent la foc

minim 120 minute.

Lucrări de finisaje

- Se vor realiza zugrăveli și vopsitorii noi la interior;

- Schimbarea tâmplăriei de la uși;

- Toate ușile de evacuare spre exterior se vor deschide în sensul de evacuare. (dacă în 

situația actuală există uși cu deschidere în sens opus, ele de vor demonta, si monta înapoi cu 

sensul de deschidere menționat)
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-  Se vor monta manere anti-panică pe ușile exterioare existente (conform planșelor de

arhitectură).

C2 – SALĂ DE SPORT

- suprafața construită parter Sc=163,590 [m²],

Regimul  de  înălțime  este  P,  aceasta  având  în  plan  forma  dreptunggiulară,  cu

dimensiunile de 6.65 [m] x 24.60 [m].

Înălțimea  parterului  este  de  h=3.00 [m],  măsurată  de  la  cota  ±0.00  [m],  în  toate

spațiile.

Înălțimea maximă a construcției este Htotal= 6.62[m], măsurată de la cota ±0.00 [m].

Înălțimea la streașină, măsurată de la cota ±0.00 [m] este Hstreașină=3.55 [m].

Cota  ±0.00  este  considerată  la  o  distanță  de  +0.32  [m]  față  de  cota  terenului

sistematizat.

LUCRĂRI DE BAZĂ REALIZATE

Prin  proiectul  de  arhitectură  s-au  preconizat  următoarele  modificări  față  de  situația

existentă:

Modificarea unor goluri de uși exterioare

-  Spargerea  buiandrugilor  existenți  în  cazul  ușilor  exterioare  astfel  încât  înălțimea

golurilor de ușă sa ajungă la 2.10 [m], și folosirea buiandrugilor prefabricați ceramici pentru

refacerea stabilității.

- Spargerea zidăriei pentru lățirea golului, în cazul ușilor exterioare pe la sala de sport și

de la depozitare pentru a ajunge la o lățime de 1,40 [m] (conform planșelor de arhitectură).

Realizarea unor pereți de compartimentare din ghips-carton

- Un perete de ghips-carton, în depozitare, perpendicular pe pereții portanți din axele A

și C, la 3,35 m distanță față de peretele transversal de pe șirul 2, pentru formarea a 2 spații de

depozitare – depozitare 1 și depozitare 2 (conform planșelor de arhitectură).

Lucrări de finisaje

- Se vor realiza zugrăveli și vopsitorii noi, atât la interior;

- Schimbarea tâmplăriei de la uși;
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I.5 – Elemente de trasare

Nu este cazul.

CAPITOLUL II – DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

Înălțimile libere de trecere au valori peste h=2.10 [m].

Scările și trotuarele exterioare s-au proiectat astfel încât să se asigure o bună circulație a

persoanelor,  inclusiv  a  celor  cu  handicap.  În  acest  scop  se  vor  realiza  rampe cu  înclinație

conformă cu normativele în vigoare și se vor placa cu gresie antiderapantă de exterior.

Tâmplăria interioară si exterioară va fi din PVC cu geam termopan.

Dimensionarea parapetelor, balustradelor, scărilor și treptelor s-a făcut în conformitate

cu STAS 6131-79 - Construcții civile, industriale și agricole. Înălțimi de siguranță și alcătuirea

parapetelor  și STAS 2965-87 - Construcții civile. Scări. Prescripții generale de proiectare.

Construcția s-a proiectat în conformitate cu Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății

nr.  Ordinul  nr.  1030/2009  privind  aprobarea  procedurilor  de  reglementare  sanitară  pentru

proiectele  de  amplasare,  amenajare,  construire  și  pentru  funcționarea  obiectivelor  ce

desfășoară activități  cu  risc  pentru  starea de sănătate  a  populației,  STAS 6472/283 privind

microclimatul,  NP  008/97  privind  puritatea  aerului,  STAS  6221  și  NP  061  –  2002  privind

iluminarea naturală și artificială.

Prin amenajarea preconizată nu se aduc modificări principale situației existente astfel

încât nu sunt necesare măsuri de protecție a mediului altele decât cele existente.

Se  vor  respecta  prevederile  Ordonanței  de  urgență  nr.  195/2005  privind  protecția

mediului, Legea 107/1996 a apelor, Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

Hotărârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul

acvatic  a  apelor  uzate,  Ordinul  nr.  462/1993  pentru  aprobarea  Condițiilor  tehnice  privind

protecția  atmosferei  și  Normelor  metodologice  privind  determinarea  emisiilor  de  poluanți

atmosferici produși de surse staționare, Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de

realizare  a  evaluării  de  mediu  pentru  planuri  și  programe,  Ordinul  nr.  756/1997  pentru

aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Se  va  respecta  normativul  NP 069/2014  privind  alcătuirea  și  execuția  învelitorilor  la

construcții.
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Construcția  este  proiectată  în  ipoteza  asigurării  controlului  pierderilor  de  căldură  în

vederea asigurării economicității în exploatare.

Rezistențele termice ale elementelor de construcții sunt apropiate celor prevăzute de NP

057-2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe.

În  condițiile  unei  utilizări  normale  nu există  surse de zgomot  care  ar  putea deranja

vecinătățile.

Au  fost  luate  în  considerare  prevederile  normativului  Ordinul  nr.  3384/2013  pentru

aprobarea  reglementării  tehnice  "Normativ  privind  acustica  în  construcții  și  zone  urbane,

indicativ C 125-2013.

Pereții exteriori au indicele de atenuare fonică mai mare decât cel necesar.

Ferestrele vor fi caracterizate prin indici de atenuare fonică Ia > 30 [dB].

Pentru pereții interiori s-a considerat valoarea indicelui de atenuare fonică de 40 [dB] ca

situându-se în limite admisibile.

Se va lua în considerare Normativul C125/2013 privind proiectarea și execuția măsurilor

de izolare fonică și a tratamentelor acustice la clădiri.

Condiții de siguranță în exploatare și confort:

- toate încăperile vor fi iluminate atât cu lumină naturală (ferestre), cât și cu lumină

artificială (corpuri de iluminat pe tavane cu lumină de culoare galbenă, caldă);

- spațiile se vor ventila natural;

-  mijloacele  de  ventilație  trebuie  să  asigure  o  primenire  a  aerului  de  cel  puțin  3

schimburi pe oră în sălile de clasă și 5 schimburi pe oră, în grupurile sanitare;

- viteza curenților de aer nu va depăși 0,3 [m/s].

Funcțional, clădirile  în situația propusă sunt structurate după cum urmează:

C2 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578 

SUBOL

- Subsol S =  94.08  [mp], H = 2.10 [m], beton sclivisit

PARTER

- Sala de clasa nr. 1 S =  44.18 [mp], H = 3.10 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 2 S =  43.32 [mp], H = 3.10 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 3 S =  37.20 [mp], H = 3.10 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 4 S =  27.36 [mp], H = 3.10 [m], parchet
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- Hol nr. 1 S =  39.54 [mp], H = 3.40 [m], gresie

- Depozitare S =  4.65 [mp], H = 3.40 [m], gresie

- Acces pod  S =  7.44  [mp], H = 3.40 [m], gresie

- Magazie S =  9.20  [mp], H = 3.40 [m], gresie

- Sala de clasa nr. 5 S =  40.15  [mp], H = 3.40 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 6 S =  36.50  [mp], H = 3.40 [m], parchet

- Hol nr. 2 S =  26.45 [mp], H = 2.75 [m], gresie

- Hol nr. 3 S =  10.03 [mp], H = 3.30 [m], gresie

- Hol nr. 4 S =  25.33 [mp], H = 3.30 [m], gresie 

- G.S. profesori S =  13.00 [mp], H = 3.30 [m], gresie 

- G.S. personale S =  3.08 [mp], H = 3.30 [m], gresie

- G.S. fete S =  16.35 [mp], H = 3.30 [m], gresie

- G.S. băieți S =  18.42 [mp], H = 3.30 [m], gresie

- Arhiva mat. didactice S =  4.51  [mp], H = 3.30 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 7 S =  34.89  [mp], H = 3.30 [m], parchet

- Sala de clasa nr. 8 S =  39.73  [mp], H = 3.30 [m], parchet

- Cancelarie S =  20.40  [mp], H = 3.30 [m], parchet

- C.T. S =  14.24  [mp], H = 3.30 [m], beton sclivisit

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ: 610.05 [mp]

C3 – SALĂ DE SPORT

PARTER

- Sala de sport  S =  61.30 [mp], H = 3.00 [m], parchet

- Depozitare 1 S =  14.64 [mp], H = 3.55 [m], beton sclivisit

- Depozitare 2 S =  23.64 [mp], H = 3.55 [m], beton sclivisit

- G.S. fete S =  12.38 [mp], H = 3.00 [m], gresie

- G.S. băieți S =  11.70 [mp], H = 3.00 [m], gresie

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ: 123.66 [mp]
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  CAPITOLUL III – SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ

III.1 – Sistemul constructiv

Structura de rezistență a corpului A - C1 este realizată după cum urmează:

Suprastructura:

• pereți portanți din zidărie de cărămidă plină;

• planșeu din lemn și planșeu din beton;

• șarpantă din lemn.

III.2 – Închiderile exterioare și compartimentările interioare

Se vor realiza compartimentări interioare cu structură ușoară din ghips carton.  Privind

peretele de compartimentare interior prevăzut a fi executat din schelet metalic căptușit pe

ambele fețe cu plăci de ghips carton de 12.5 [mm] rezistenți la foc și la umezeală și umplutură

din vată bazaltică.

III.3 – Finisaje interioare

- pereți:    - pereți finisați cu vopsea lavabilă de interior.

- tavane: - zugrăveli lavabile peste tavanul de ghips-carton;

- tâmplărie: - tâmplărie din PVC culoare alb cu geam termopan clar. 

- trepte: - treptele și contratreptele la scări se vor placa cu gresie antiderapantă.

III.4 – Finisaje exterioare

- tâmplărie: - tâmplărie din PVC culoare alb cu geam termopan clar.

-  podeste  acces,  terase,  trepte  și  contratrepte  –  gresie  ceramică  antiderapantă  de

exterior;

III.5 – Acoperișul și învelitoarea

Nu este cazul.

III.6 – Coșurile de fum

Nu este cazul.

III.7 – Alte soluții constructive specifice proiectului

S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L - D, RO37572354, J35/1804/2017, Loc. Timișoara, str. C. T. Petrescu, nr. 4, parter, cam 1, ap. 1, jud. Timiș, tel. 0744 365 427



EUROENGINEERING TIMIȘOARA
PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN CONSTRUCȚII CIVILE, INFRASTRUCTURĂ ȘI REȚELE EDILITARE

Nu este cazul.

CAPITOLUL IV – ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE

IV.1 -  a) CERINȚA REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE «A»

Conform prevederilor din memoriu tehnic de rezistență.

IV.2 Cerința «B» SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

Construcția  s-a  proiectat  în  conformitate  cu  Normativul  privind  adaptarea  clădirilor

civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-

2012 și, Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de

siguranță în exploatare, indicativ NP 068-2002.

Siguranța circulației interioare:

- stratul de uzură al scării și platformei de acces va fi astfel realizat încât să se evite

alunecarea, inclusiv în condiții de umiditate (coeficient de frecare COF = min. 0.4);  

- lățimea liberă a golului de ușă va fi de:  

- min. 0.90 [m[ la intrarea principală;  

- min. 0.80 [m] la intrările secundare.  

- pragul ușii va fi de max. 2.5 [cm];  

- stratul de uzură al pardoselilor trebuie astfel realizat încât să se evite accidentarea prin

alunecare (coeficient de frecare COF = min. 0.4);  

- înălțimea liberă de trecere pe sub obstacole izolate va fi de:  

- h = min. 2.00 [m] în cazurile generale;

- suprafața pereților nu va prezenta proeminențe ascuțite, muchii tăioase, sau alte surse

de rănire sau lovire;  

- ușile și pereții vitrați vor fi astfel rezolvați încât să nu provoace accidente în caz de

contact neprevăzut (conform prevederilor Normativului NP 068-02);  

- lățimea liberă de circulație a coridoarelor și vestibulelor va fi de min. 1.20 [m];  

- circulația interioară va fi astfel rezolvată încât să existe posibilitatea de manevră a

obiectelor voluminoase;  

- amplasarea și sensul de deschidere al ușilor trebuie rezolvat astfel încât acestea:  

- să nu limiteze și să nu împiedice circulația;  

- să nu se lovească între ele (la deschiderea simultană a două uși);
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- să nu lovească persoanele care își desfășoară activitatea

Siguranța cu privire la schimbarea de nivel:

- la denivelări mai mari de 0.30 [m] (respectiv 0.20 [m] pentru persoane cu handicap) se

prevăd  balustrade  (parapete)  de  siguranță,  conformate  și  dimensionate  corespunzător

prevederilor STAS 6131;  

- parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior, vor avea 

înălțimea de siguranță corespunzătoare înălțimii la care se află, conform prevederilor STAS 

6131.

Siguranța cu privire la iluminarea artificială:

Iluminarea medie pentru iluminatul normal, pe căi de circulație, orizontale și verticale 

va fi pentru: - holuri, coridoare: 75 -100 [lx];  

Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor:

- parapetele ferestrelor vor avea înălțimea de siguranță corespunzătoare, conform 

prevederilor STAS 6131;  

- nu se vor utiliza ferestre noi cu deschidere exterioară;  

Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor:

- pentru accesul pe acoperiș prin exterior se vor utiliza scări speciale temporare, 

conformate și amplasate astfel încât să excludă riscul accidentării.  

Siguranța cu privire la riscul de accidentare ca urmare a descărcărilor atmosferice 

(trăsnet):

- protecția unei clădiri împotriva trăsnetului se va face în conformitate cu prevederile 

Normativului I20.  

Măsurile de siguranță  în exploatarea clădirii cuprind și cele care sunt necesare pe

timpul întreținerii acesteia.

IV.3 - Cerința «C» SECURITATEA LA INCENDIU
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Proiectul a fost întocmit cu respectarea Normelor Generale de Prevenire și Stingere a

Incendiilor aprobate cu Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare

împotriva incendiilor și a Normativului P118/99.

Protecția la foc față de vecinătăți  este realizată prin distanțele dintre construcție și

limitele parcelei și construcțiile învecinate.

Se va realiza un perete de ghips-carton, în C.T., perpendicular pe pereții portanți din

axele 1 și 3, la 0,70 m distanță față de peretele longitudinal de pe șirul B, rezistent la foc

minim 120 minute, pentru a forma o zonă tampon între spațiul centralei termice și holul școlii. 

Se va realiza un perete de ghips-carton, în Sala de clasă nr. 7, perpendicular pe pereții

portanți din axele A și B, la 1,00 m distanță față de peretele transversal de pe șirul 3, rezistent

la foc minim 120 minute, pentru a forma o zonă tampon între spațiul centralei termice și sala

de clasă.

Căile de circulație și evacuare au fost dimensionate conform normativelor în vigoare.

IV.4 - Cerința «D» IGIENĂ, SĂNĂTATE și MEDIU

Cerința de calitate privind igiena, sănătatea oamenilor și protecția mediului, presupune

conceperea și realizarea clădirilor, precum și a părților lor componente, astfel încât să nu fie

periclitată  sănătatea  ocupanților,  urmărindu-se  asigurarea  următoarelor  condiții  tehnice  de

performanță:  igiena  aerului,  igiena  apei,  igiena  higrotermică  a  mediului  interior,  însorirea,

iluminatul, igiena acustică a mediului interior, calitatea finisajelor, igiena evacuării apelor uzate

și a dejecțiilor, igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor, protecția mediului exterior.  

Condiția tehnică privind însorirea se referă la criteriile de pătrundere directă a razelor

solare  în  interiorul  clădirii  și  sunt  respectate  prin  volumetria  propusă,  retragerea  față  de

limitele parcelei și dimensiunilor golurilor..

Condiția tehnică privind iluminatul clădirilor presupune asigurarea cantității și calității

luminii (naturale și artificiale) astfel încât utilizatorii să își poată desfășura activitățile în mod

corespunzător, în condiții de igienă și sănătate. Toate încăperile propuse se vo ilumina și ventila

natural.

Condiția tehnică privind calitatea finisajelor presupune asigurarea igienei suprafețelor

elementelor de construcție ce delimitează spațiile componente al clădirii, respectiv a pereților,

a pardoselilor și a planșeului. Placările și vopsitoriile vor fi alese astfel încât să nu pericliteze

sănătatea utilizatorilor.
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Condiția tehnică privind igiena evacuării apelor uzate presupune asigurarea unui sistem

corespunzător de eliminare a apelor  folosite (impure) menajere sau meteorice precum și  a

dejecțiilor prin:  

-evitarea poluării mediului natural, respectiv a apelor subterane sau a solului, cu ape

uzate provenite din sistemul de canalizare al obiectelor de construcții;  

-evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile se asigură prin măsuri de prevenire,

cum sunt sifoanele de pardoseală prevăzute cu gardă de apă;  

-evitarea amestecului între apele uzate și apa potabilă se asigură prin rezolvarea corectă

a sistemelor de canalizare și alimentare cu apă, conform prevederilor reglementărilor I9, STAS

1795, STAS 3051, NTPA 001, NTPA 002, P 28.

Condiția tehnică privind igiena evacuării deșeurilor și gunoaielor presupune soluționarea

optimă a colectării și depozitării deșeurilor și a gunoaielor, astfel încât să nu fie periclitată

sănătatea  oamenilor.  În  acest  sens  se  va  identifica  în  curte  un  spațiu  pentru  depozitarea

pubelelor și se va contracta o firmă specializată pentru preluarea periodică a deșeurilor de pe

amplasament.

Principalele surse de deșeuri în perioada de execuție a lucrărilor :

- activități specifice desfășurate în cadrul organizării de șantier;  

- activități aferente lucrărilor de construcții -montaj.  

Conform  prevederilor  HG  856/2002  privind  evidența  gestiunii  deșeurilor  și  pentru

aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Antreprenorul va încheia

un contract cu o firmă specializată care va asigura transportul și valorificarea deșeurilor prin

operatori autorizați.  

În perioada de operare a șantierului:

Zonele exterioare și spațiile interioare pentru depozitarea și colectarea deșeurilor vor fi

amplasate, rezolvate și dotate corespunzător, astfel încât să fie împiedicate:

- emisia de mirosuri dezagreabile;  

- prezența insectelor și animalelor;  

- crearea focarelor de infecție;  

- poluarea apei sau a solului.  

Zonele  exterioare  pentru  depozitarea  și  colectarea  deșeurilor  vor  fi  rezolvate  astfel

încât:  

- să fie amplasate cât mai ferit de perimetrul clădirilor (eventual în zone înconjurate de

verdeață);  
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-  să  fie  închise  perimetral  și  astfel  rezolvate  încât  să  se  împiedice  pătrunderea

animalelor;  

- să fie ușor accesibile.  

Condiția tehnică privind protecția mediului exterior presupune realizarea produsului de

construcții  astfel încât pe toată durata de viață (execuție, exploatare, post-utilizare) să nu

afecteze în nici un fel echilibrul ecologic.  

Asigurarea protecției mediului înconjurător se realizează prin interzicerea următoarelor 

activități:  

- evacuarea în atmosferă a substanțelor dăunătoare peste limitele stabilite prin 

reglementările specifice (STAS 12574/87);  

- aruncarea sau depozitarea deșeurilor menajere în afara amplasamentelor autorizate;  

- evacuarea de ape uzate, precum și descărcarea de reziduuri și orice alte materiale 

toxice în ape de suprafață și subterane;  

- producerea de zgomote și vibrații cu intensitate peste limitele admise prin normele 

legale;  

- coșurile de fum se vor proiecta conform SR EN 15287-1:2009.  

Construcția s-a proiectat în conformitate cu Prevederile Ordinului Ministerului 

Sănătății , OMS 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate, STAS 6472 privind 

microclimatul, NP008/1997 privind puritatea aerului, STAS 6221 și STAS 6646 privind iluminarea 

naturală și artificială.

Prin amenajarea preconizată nu se aduc modificări principale situației existente astfel 

încât nu sunt necesare măsuri de protecție a mediului altele decât cele existente.

Se  vor  respecta  prevederile  Ordonanței  de  urgență  nr.  195/2005  privind  protecția

mediului, Legea 107/1996 a apelor, Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

Hotărârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul

acvatic  a  apelor  uzate,  Ordinul  nr.  462/1993  pentru  aprobarea  Condițiilor  tehnice  privind

protecția  atmosferei  și  Normelor  metodologice  privind  determinarea  emisiilor  de  poluanți

atmosferici produși de surse staționare, Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de

realizare  a  evaluării  de  mediu  pentru  planuri  și  programe,  Ordinul  nr.  756/1997  pentru

aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

IV.5 – f) CERINȚA IZOLAREA  TERMICA ȘI ECONOMIA DE ENERGIE «E»
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Se va  respecta  normativul  NP 069/2014  privind  alcătuirea  și  execuția  învelitorilor  la

construcții.

Construcția este proiectată  în  ipoteza asigurării  controlului  pierderilor  de căldură în

vederea asigurării economicității în exploatare.

S-au respectat cerințele cuprinse în:

 Legea  372/2005  privind  performanta  energetica  a  clădirilor  cu  completările

ulterioare; 

 GP 123/2013  -  ghid  privind  proiectarea  și  executarea  lucrărilor  de  reabilitare

termică a blocurilor de locuințe;

 SC 007/2013 - soluții cadru privind reabilitarea termo–higro-energetică a anvelopei

clădirilor de locuit existente.

IV.6 - Cerința «F» PROTECȚIA LA ZGOMOT

În  condițiile  unei  utilizări  normale  nu există  surse  de zgomot  care  ar  putea  deranja

vecinătățile.

Au  fost  luate  în  considerare  prevederile  normativului  Ordinul  nr.  3384/2013  pentru

aprobarea  reglementării  tehnice  "Normativ  privind  acustica  în  construcții  și  zone  urbane,

indicativ C 125-2013.

Pereții exteriori au indicele de atenuare fonică mai mare decât cel necesar și planșeele

din beton asigura cerințele de izolare fonică le zgomote aeriene.

Ferestrele vor fi caracterizate prin indici de atenuare fonica Ia > 30 [dB].

Privind pereții de compartimentare interiori prevăzuți a fi executați din schelet metalic

căptușiți pe ambele fețe cu placi de ghips-carton de 12.5 [mm] grosime și umplutură de vată

minerală, s-a considerat valoarea indicelui  de atenuare fonică de 40 [dB] ca situându-se în

limite admisibile.

Se va lua în considerare Normativul C125/2013 privind proiectarea și execuția măsurilor

de izolare fonică și a tratamentelor acustice la clădiri.

Capitolul V - MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

Nu este cazul.
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Capitolul VI - AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI

Nu este cazul.

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE ȘANTIER și PROTECȚIA MUNCII

Lucrările de construcții nu vor afecta domeniul public.

Pe durata desfășurării lucrărilor se vor respecta următoarele:

-  Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;

-  Hotărârea  nr.  1425/2006  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția și igiena muncii în construcții -

ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la înălțime;  

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție

individuală;

- Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul nr.

163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- Ord. MLPAT 20/N/11.07.1994 - Normativ C300.

Cade în sarcina beneficiarului sa întocmească „Planul de Securitate și Sănătate” conform

Hotărârea nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și  sănătate pentru șantierele

temporare sau mobile.

Proiectantul rămâne la dispoziția beneficiarului pentru asistenta tehnică pe tot parcursul

derulării proiectului.

Prin grija beneficiarului, proiectantul va fi anunțat asupra stadiului execuției în vederea

asigurării asistentei tehnice menționate.

Orice  nepotrivire  găsita  în  partea  desenată  a  proiectului  va  fi  adusa  la  cunoștința

proiectantului pentru soluționare.

Nu  pot  fi  admise  nici  un  fel  de  modificări  ale  prezentului  proiect  fără  acordul

proiectantului.  Acestea  odată  realizate  îl  exonerează  pe  acesta  de  orice  responsabilitate

inclusiv consecințele.

Prezenta documentație a fost elaborată cu respectare Legii 50/91 republicata și a Legii

10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcții și a normativelor tehnice în vigoare.
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Capitolul VIII - DATE PRIVIND VERIFICAREA PROIECTULUI

În  conformitate  cu  Legea  10/1995  privind  calitatea  lucrărilor  în  construcții  și  HGR

925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a

proiectelor,  a  execuției  lucrărilor  și  a construcțiilor  proiectul  va  fi  supus  verificării  tehnice

pentru cerințele: A1, B, C, D, Is, It, Ie, E, F.

Se vor anexa referatele de verificare.

                        ÎNTOCMIT

            arh. PISTRUI MIRCEA
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MEMORIU DE REZISTENȚĂ

Denumire proiect: ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR, 1578

Număr proiect: 277/2020

Beneficiar: COMUNA CENAD

Amplasament: COMUNA CENAD, JUDEȚUL TIMIȘ

Proiectant general: S.C.  EUROENGINEERING  TIMIȘOARA S.R.L.-D.

Proiectant structură: ING. BUBULICI CSIMEA

Faza proiectare: P.TH. + D.D.E.

Data: 2020

1. NECESITATEA INVESTIȚIEI

Prezenta documentație s-a întocmit pe baza cerinței beneficiarului și în urma proiectului

întocmit de arh. Pistrui Mircea (proiectant arhitectură).

În prezent, parcela este ocupată de 4 construcții.

- Corp C1 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV:

– Regim de înălțime: Sp+P+1E.

- Corp C2 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578
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– Suprafață construită: 643,427 [mp].

– Regim de înălțime: Sp+P.

- Corp C3 – SALA DE SPORT 

– Suprafață construită: 163,59 [mp].

– Regim de înălțime: P.

- Corp C4 – GRUPURI SANITARE DEZAFECTATE

– Suprafață construită: 163,59 [mp].

– Regim de înălțime: P.

Documentația tratează clădirile C2 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578 și

C3 – SALĂ DE SPORT

C2 – ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV, NR. 1578 

- suprafața construită parter Sc=643,427 [m²],

- suprafața desfășurată Sd=775,886 [m²].

Regimul  de  înălțime al  școlii  este  Sp+P,  aceasta  având  în  plan  forma  rectangulară,

aliniată la frontul  stradal,  ce poate fi  înscrisă într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime

24.25 [m]x36.86 [m].

Înălțimea parterului este variază între h=3.10 [m], h=3.30 [m] și h=3.40 [m], măsurată

de la cota ±0.00 [m], în toate spațiile.

Înălțimea maximă a construcției este Htotal= 9.02[m], măsurată de la cota ±0.00 [m].

Înălțimea la streașină minimă, măsurată de la cota ±0.00 [m] este Hstreașină=3.32 [m].

Cota  ±0.00  este  considerată  la  o  distanță  de  +0.68  [m]  față  de  cota  terenului

sistematizat.

C2 – SALĂ DE SPORT

- suprafața construită parter Sc=163,590 [m²],

Regimul  de  înălțime  este  P,  aceasta  având  în  plan  forma  dreptunggiulară,  cu

dimensiunile de 6.65 [m] x 24.60 [m].
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Înălțimea  parterului  este  de  h=3.00 [m],  măsurată  de  la  cota  ±0.00  [m],  în  toate

spațiile.

Înălțimea maximă a construcției este Htotal= 6.62[m], măsurată de la cota ±0.00 [m].

Înălțimea la streașină, măsurată de la cota ±0.00 [m] este Hstreașină=3.55 [m].

Cota  ±0.00  este  considerată  la  o  distanță  de  +0.32  [m]  față  de  cota  terenului

sistematizat.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

- categoria de importanță  ’’C - Normala’’ (conf. H.G. 766/21.11.97);

- clasa de importanță ’’III - importanta curenta” (conf. P100-1/2013);

- factor de importanță γi=1.0;

- zona de intensitate seismică de calcul cu ag=0.15 [g] (conf. P100-1/2013);

- perioada de colt tc=0.7 [sec] (conf. P100-1/2013);

- zona de vânt cu presiunea de referință a vântului qref=0.4 [kPa] (conf. CR-1-1-4-2012);

- zona de zăpadă cu so,k=1.5 [kN/m2] (conf. CR-1-1-3-2012);

- regim de înălțime: Sp+P;

Conform legii  10/95 privind calitatea în construcții,  HGR 925/1995 -  Regulament de

verificare  și  expertizare  a  proiectelor,  a  execuției  lucrărilor  și  construcțiilor,  aprobat  cu

Ordinul M.LP.A.T. 77/N/28.10.1996, proiectul de față se verifică de către verificator atestat

M.L.P.A.T., pentru cerințele A1.

3. DESCRIEREA STRUCTURII PROIECTATE CORP C2 

B - Realizare de fundații continue

a) Se realizează fundații  continue de tip  bloc de beton armat  pentru scările  de acces

propuse.Luând  în  considerare  prescripțiile  CP  012/1-2007  referitor  la  clasa  de  expunere,

fundațiile și elevațiile se realizează din beton armat cu următoarele caracteristici: , și se vor

turna monolit.

Lățimile tălpii  fundației continue sunt 0.35 [m] și  au adâncimea de fundare Df =

-0.90 [m] față de C.T.S. și -1.65 [m] față de cota ±0.00 [m] a construcției.

Sub fundațiile propuse se dispune un strat de beton de egalizare cu grosimea de 5

[cm], clasa C16/20 între cotele -0.85 [m] și -0,90 [m] fata de C.T.S. Tipul de oțel
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utilizat este PC52 pentru barele de rezistență și OB37 pentru etrieri, cu pozițiile și

diametrele precizate în planșele de armare.

Suprastructura

Se  realizează  trepte  acces  în  clădire.  Stratificația  ultimei  trepte  este  după  cum

urmează:

- Finisaj (gresie antiderapantă de exterior);

- Șapă egalizare mortar - ciment - 5 [cm];

- Placa beton slab armata  – 10 [cm] 

- Folie PVC;

- Strat rupere capilaritate – pietriș 15 [cm];

- Umplutură pământ compactat stabilizat – var 5% - 43 cm

- Teren natural.

Placa  suport  a  pardoselii  este  realizata  din  beton  și  este  armată  cu  plase  sudate

Ø6/100x100 [mm] clasa OB37.

Șapa de egalizare este armata cu plase sudate Ø4/100x100 [mm] clasa OB37.

Modificarea unor goluri de uși și ferestre

Desfacerea  buiandrugilor  existenți  în  cazul  tuturor  ușilor  interioare  astfel  încât

înălțimea golurilor de ușă sa ajungă la 2.10 [m], și folosirea buiandrugilor ceramici prefabricați

pentru refacerea stabilității.

Buiandrugii  folosiți  vor  fi  prefabricați  din  beton  precomprimat  cu  înveliș  ceramic

conform detaliilor din părțile desenate.

Materialele principale utilizate sunt:

 fundații și elevații - C25/30 - Ø31 - Cl 0.20 - S3 - XC4+XF1  - conform CP 012/1-

2007;

 egalizare – C16/20- Ø31 - Cl 0.20 - S3 – XC2 - conform CP 012/1-2007;

 placa suport pardoseala -  - conform CP 012/1-2007;

 armături pentru beton, OB37, PC52, conform STAS 438/1;
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5. IPOTEZE DE CALCUL

Calculul  structurii  s-a  făcut  prin  metoda  stărilor  limită,  considerând  acțiunile  în

conformitate cu cerințele următoarelor prescripții:

- CR-0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;

- CR-1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

- CR-1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;

- P100-1/2013 - Normativ de proiectare antiseismică;

- NP 112/2004 - Normativ pt. proiectarea structurilor de fundare directa;

- SR EN 1991-1-1 - Acțiuni generale – Greutăți specific, greutăți proprii, încărcări utile

pentru clădiri;

- SR EN 1992-1-1:2004 - Proiectarea structurilor de beton: Partea 1-1. Reguli generale și

reguli pentru clădiri;

- SR EN 1993-1-1:2006 - Proiectarea structurilor de metal: Partea 1-1. Reguli generale și

reguli pentru clădiri;

-  SR  EN  1993-1-8:2006  -  Proiectarea  structurilor  de  metal:  Partea  1-8.  Proiectarea

îmbinărilor;

- SR EN 1995-1-1:2005 - Proiectarea structurilor de lemn: Partea 1-1. Generalități -

Reguli comune și reguli pentru clădiri;

- SR EN 1996-1-1:2005 -  Proiectarea  structurilor  de  zidărie.  Reguli  generale  pentru

construcții de zidărie armată și nearmată;

- SR EN 1998-1:2004 - Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Reguli

generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri

- CR6 – 2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie.

- NE 036-2014 - Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor

de zidărie.

6. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE

Executarea lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat și atestat

tehnic.

In   proiectul   tehnologic  și   de  organizare  de  șantier,    precum  și   în   fisele

tehnologice întocmite de unitatea executanta de construcții-montaj, se vor explica detaliat
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toate fazele și operațiunile de lucru, succesiunea lor, precum și măsurile de protecția muncii

specifice fiecărui gen de lucrări.

Din  punct  de  vedere  tehnologic,  realizarea  lucrărilor  se  va  face  în  următoarea

succesiune de operații:

 predare-primire amplasament

 evacuare pământ planșeu lemn peste parter

 săpătură la fundații

 turnare strat de egalizare

 montare armatură în fundații

 turnare tălpi fundații

 montare armaturi în elevații

 realizare cofraje elevații

 turnare beton în elevații

 hidroizolații peste fundații

 refacere stratificații planșeu pe sol

 spargere zidărie la golurile de uși ce trebuie modificate

 montarea buiandrugilor prefabricați

Instrucțiuni  de  utilizare  și  montaj  pentru  buiandrugii  ceramici

prefabricați

Buiandrugii se montează prin rezemare directa pe zidărie (perete), deasupra golurilor

prevăzute (uși, ferestre etc), orizontal, pe latura de 120 [mm].

Lungimea de așezare este de min. 25 [cm] pe fiecare reazem.

Elementele se așază pe reazeme, de regula pe blocuri ceramice întregi, pe un pat de

mortar marca M10, în grosime de 1,2 [cm].

Spațiile dintre buiandrugi se rostuiesc cu mortar de zidărie în grosime de cca 1 [cm].

Nu  necesita  cofraje,  iar  sprijinirile  provizorii  cu  popi  sunt  necesare  doar  pentru

deschideri mai mari de 1,20 [m], la intervale maxime de 1,0 [m].

În aceste situații, sprijinirile se vor menține până la întărirea mortarului de zidărie de

deasupra buiandrugilor.

Spațiul de deasupra buiandrugilor se va soluționa prin supra zidire conform proiectului.
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Se  interzice  găurirea,  spargerea,  dăltuirea  sau  tăierea  buiandrugilor  ceramici

prefabricați. Prinderea eventualelor elemente de ancadrament a golului se poate face prin

accesorii  metalice (bride,  șuruburi  cu  diblu  etc.)  fixate corespunzător  în  rostul  de mortar

dintre buiandrugi precum și în elementele de zidărie ale celorlalte laturi ale golului prevăzut

(verticale și orizontale).

7. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE

Condițiile tehnice de execuție sunt precizate în prescripțiile menționate, în desenele de

execuție și în caietele de sarcini și vor fi respectate cu strictețe.

8. CONTROLUL CALITĂŢII

Se vor avea în vedere următoarele normative:

- CP 012/1-2007 – cod de practica pentru producerea betonului;

- NE 012/2-2010 – cod de practică pentru execuția lucrărilor de beton armat;

- NP 112-04 – săpături și fundații;

- NP 040-02 – lucrări de hidroizolații;

- CR6-2013 – lucrări de zidărie de cărămidă;

- C56-85 – asigurarea calității, verificarea și recepționarea lucrărilor de construcții;

- P100-1/2013 – cod de proiectare seismică.

- STAS 438/1/89 – produse de oțel pentru armarea betonului. Oțel beton laminat la

cald. Mărci și condiții tehnice de calitate;

- STAS 438/3/89 – produse de oțel pentru armarea betonului. Plase sudate;

- SR EN 771-1 – elemente pentru zidărie de argilă arsă;

- SR  EN  998-2:  2011 –  specificație  a  mortarelor  pentru  zidărie.  Mortare  pentru

zidărie;

- SR EN 338:2010 – lemn pentru construcții. Clase de rezistență;

- NE 036-2014 – cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor

de zidărie.

Controlul  calității  lucrărilor  se  va  face  prin  grija  beneficiarului,  cu  respectarea

prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucțiuni tehnice, etc.
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Calitatea materialelor și a prefabricatelor puse în operă va fi atestată prin certificate

de conformitate care însoțesc materialele livrate de alți  furnizori,   în cazul utilizării  unor

materiale  din  surse  locale,  se  vor  face  în  mod  obligatoriu  analize  de  laborator    pentru

stabilirea   calității    acestor   materiale.   Analizele   se   vor  face obligatoriu într-un

laborator de specialitate autorizat.

Controlul  calității  execuției lucrărilor  se va face  de  către  beneficiar prin intermediul

unui  diriginte  de  șantier  de  specialitate.  Fazele  de  execuție  supuse  în  mod  obligatoriu

controlului,  precum și  actele  ce  se  vor  întocmi  în  vederea  atestării  calității    lucrărilor

executate,  sunt prezentate în  „Programul  de control al calității lucrărilor proiectare si în

curs de execuție’’   anexat prezentei documentații.

9. PROTECŢIA MUNCII

La proiectarea și execuția lucrărilor aferente acestei investiții sunt și vor fi respectate

următoarele acte normative:

 Hotărâre  privind  cerințele  minime  de  securitate  și  sănătate  pentru  șantiere

temporare sau mobile – HG nr. 300/02.03.2006;

 Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/14.06.2006;

 HG 1425/2006 Normă metodologică din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor

Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

 HG  nr.  971  din  26.07.2006  privind  cerințele  minime  pentru  semnalizarea  de

securitate si/sau de sănătate la locul de muncă;

 HG nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate

pentru locul de muncă;

 Ordin nr. 163/2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor;

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 Norme tehnice  de  proiectare  și  realizare  a  construcțiilor  privind  protecția  la

acțiunea focului, indicativ P 118/1999, precum și Hotărârea Guvernului nr. 51/1992.

Executantul  lucrărilor,  cuprinse  în  prezenta  documentație  va  folosi  doar  personal

calificat și cu instructajul de protecție a muncii efectuat la zi. Executantul și beneficiarul vor

respecta  pe  timpul  execuției  și  al  exploatării  normele  generale  specifice  activităților  de

construcții  –  montaj,  conform  regulamentului  specificat  mai  sus,  luându-se  și  măsuri

suplimentare, în funcție de condițiile noi de lucru și exploatare.
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La execuție și în timpul exploatării, constructorul și beneficiarul vor respecta și urmări

programul  de  control  al  calității  lucrărilor  de  construcții  pe  șantier,  precum și  caietul  de

sarcini privind programul de urmărire în timp a construcției.

Executantul va întocmi un proiect tehnic de execuție cu avizul beneficiarului. Se va

întocmi de asemenea, un program de execuție, se vor stabili măsurile detaliate de protecția

muncii, se vor întocmi certificate de calitate pentru toate lucrările ascunse executate (ce vor

fi avizate de beneficiar și proiectant), se vor stabili etapele de control și de asistentă tehnică

(împreună cu beneficiarul și executantul).

Orice modificare a specificațiilor tehnice din prezenta documentație se va face doar cu

acordul  scris  al  proiectantului.  Acestea  odată  realizate  îl  exonerează  pe  acesta  de  orice

responsabilitate inclusiv consecințele

Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru greșelile de execuție care survin din vina

executantului.

10. PROTECŢIA  MEDIULUI

În cadrul lucrărilor de organizare de șantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar

pentru muncitori.

Se  interzice  depozitarea  materialelor  pe  spațiile  verzi  existente,   adiacente

construcției.  De asemenea, se interzice circulația autovehiculelor  de șantier  peste spațiile

verzi și alte terenuri, cu excepția celor destinate pentru organizarea de șantier.

Materialele rezultate din demolări, săpături, etc. se vor transporta și depozita în locuri

special  amenajate  și  pentru  care  s-au obținut  toate  avizele  și  acordurile  organelor  locale

abilitate.

Curățenia  pe  șantier  se  va  asigura  prin  grija  executantului  și  va  fi  controlată  de

beneficiar prin intermediul inspectorului de șantier.

Pe perioada execuției se interzice deversarea apelor uzate în spațiile naturale din zonă

și  se  vor  lua  măsuri  ca  benzina  și  eventualele  materiale  bituminoase  utilizate  să  nu

contamineze solul.

La terminarea lucrărilor de execuție zona de lucru se va aduce în aceeași situație în

care a fost la începerea lucrărilor:

- se vor curata și desființa platformele de lucru și căile de circulație provizorii;
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- se vor evacua materialele în exces și deșeurile, fie prin reciclare fie prin transportul

lor într-un depozit indicat de administrația locală.

Realizarea acestei acțiuni se va constata prin procesul verbal de recepție.

11. EVALUARE ESTIMATIVĂ

Evaluarea lucrărilor propuse, structurat potrivit H.G. 907/2016, se prezintă în “Devizul

General”, care face parte integrantă din documentație.

12. CONCLUZII

In  condițiile  unei  exploatări  normale,  clădirea  proiectată  nu  prezintă  riscuri  pentru

utilizatori și nici pentru proprietățile învecinate.

Orice modificare a proiectului sau materialelor prevăzute în proiect se va face numai cu

acordul prealabil al proiectantului. Proiectul va fi înaintat de către beneficiar unui verificator

atestat  M.L.P.A.T.  pentru  cerința  A1 de  verificare.  Beneficiarul  are  obligația  să  solicite  la

recepția lucrărilor, predarea de către executant a “Cârtii tehnice a construcției“ și să asigure

pe  parcursul  existentei  construcției  urmărirea  curentă  a  acesteia  în  conformitate  cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766 din 21.11.1997.

Prezenta  documentație,  specialitatea  rezistentă,  parte  scrisă  și  parte  desenată  s-a

întocmit pentru faza P.Th.+D.D.E, de obținere a autorizației de construcție. Beneficiarul nu va

începe construcția decât după obținerea autorizației de construcție. În execuția elementelor

investiției se vor respecta măsurile specifice de protecția muncii și pază contra incendiilor,

precum și  cele  referitoare  la  controlul  calității  în  construcții  conf.  Legii  10/1995 și  Legii

50/1991 republicată.

     Întocmit

                                                                                   ing. BUBULICI Csimea
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