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=MEMORIU  TEHNIC GENERAL= 

 
DESCRIEREA GENERALA  A LUCRARILOR 

 
 

1.1. DENUMIREA INVESTITIEI :  

 
REPARATII USI, REPARATII PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, REPARATII 

INTRARI IN CLADIRE,  
LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL" 

str. Baladei, nr.5, mun. Suceava, jud. Suceava 

 

1.2. TEMA PROIECTULUI : 
 Se solicita elaborarea documentatiei in vederea stabilirii solutiei tehnice 

optime si a estimarii costurilor pentru lucrari de reparati la usi, intrari in cladire si 

planseu peste ultimul nivel, la Gradinita cu program prelungit ”PRICHINDEL”, 

avand regimul de inaltime St+P+1+M, cu respectarea exigentelor ce tin de 

normele de securitate la incendiu. 

 

1.3. BENEFICIAR :  

MUNICIPIUL SUCEAVA - proprietar 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL" - administrator 

  

1.4. AMPLASAMENT : 

Parcela pe care este amplasata constructia studiata, ce adaposteste 

functiunea pentru invatamant primar – gradinita, este situata pe strada Baladei, 

nr.5, mun. Suceava, jud. Suceava. 

 

1.5. REGIMUL JURIDIC : 

Imobilul, in suprafata de 2149.00mp situat in intravilanul municipiului 

Suceava, str. Baladei, nr.5, constand din teren curti constructii pe care se afla 

cladirea Gradinitei cu program prelungit „Prichindel” este proprietatea 

municipiului Suceava si este dat in administrare unitatii de invatamant conform 

contract de dare in administrare nr. 23936/ 01.08.2016 

 

1.6. REGIMUL ECONOMIC : 

Folosinta actuala a terenului – curti constructii  

Destinatia stabilita prin P.U.G. (UTR8): zone de locuinte colective cu regim 

mediu si mare de inaltime(pana la P+10 niveluri).  

 

1.7. REGIM TEHNIC:     

Terenul proprietate se afla intr-o zona de locuinte colective cu regim mediu 

si mare de inaltime. La efectuarea lucrarilor de reparatii prevazute nu se vor 

afecta gabaritele existente ale cladirii. 
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1.8. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI: 

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei nu ridica probleme de 

stabilitate generala. 

Arealul terenului este inclus intr-un relief colinar si are o inclinare usoara 

pe directia Nord spre Sud, astfel ca terenul nu este inundabil.  

 
DESCRIEREA LUCRARILOR 

 

1.5. AMPLASAMENT : 
 
Parcela pe care se afla constructia studiata este situata in intravialnul 

municipiului Suceava, jud. Suceava. 

 Vecinatati:  NV – alee auto si pietonala/bloc locuinte P+4;  

    SV – str. Baladei ; 

    SE – Scoala Gimnaziala nr.10; 

    NE – alee auto si pietonala/bloc locuinte P+4 

Accesul auto se realizeaza pe latura de NE, iar cel pietonal pe latura de SV 

din str. Baladei. 

Accesul pentru utilajele de stingere a incendiilor se realizeaza pe platforma 

carosabila si poate fi prelungit pe spatiile verzi pana in imediata apropiere a 

tuturor fatadelor cladirilor, fara obstacole. 

 

1.6. CLIMA  

Amplasamentul se afla intr-o zona climatica de tip temperat continentala. 

Acest climat este evidentiat atat de valori medii si extreme ale elementelor 

meteorologice cat si de regimul acestora (diurn si anual). 

 

1.7.  GEOLOGIA SI SEISMICITATEA  
 

 In fundamentul orasului, la adancimea de ~1500 metri, se gaseste 

scufundata marea unitate geostructurala a Platformei Ruse, acoperita de 

depozite sedimentare necutate, de varsta paleozoica, mezozoica si tertiara, cele 

mai noi straturi care alcatuiesc relieful actual fiind de varsta sarmatica si 

cuaternara. 

 Structurile depozitelor sarmatice (gresii si calcare oolitice) reflecta regimul 

de platforma. Straturile sunt necutate, cu o usoara inclinare sub 1° de la nord-

vest catre sud-est. In zona vetrei orasului relieful este si mai nou, el fiind in 

intregime de varsta cuaternara. 

 Raul Suceava a constituit agentul principal de modelare al reliefului. 

Structura geologica de platforma se reflecta in mod evident in relief prin 

formarea de creste, vai subsecvente (Scheia, Targului), vai cu caracter 

reconsecvent (Suceava) si prin platouri si coline cu caracter structural (zona 

Manastirea Zamca, zona Cetatea de Scaun a Sucevei) si cu aspect etajat. 

Zona studiata este stabila din punct de vedere geomecanic. 

Din punct de vedere seismic, terenul conform codului de proiectare 

seismica, indicativ P100-2013, se situeaza intr-o zona ce este caracterizata de o 
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valoare a acceleratiei orizontale a terenului ag  = 0.20 si printr-o perioada de 

control(colt)  Tc= 0.7sec. 

 
LUCRARI PROPUSE 

Lucrarile propuse nu aduc modificari gabaritelor cladirii existente, ci 

constau in reparatii ale unor elemente ce prezinta degradari/neconformitati, in 

vederea asigurarii unui grad corespunzator de sigurata in exploatare.  

Se propune realizarea de reparatii la unele usi interioare, la accesele in 

cladire, precum si repararea planseului peste ultimul nivel care a inregistrat in 

ultimii ani unele modificari ale geometriei. 

Obiectul documentatiei il reprezinta stabilirea solutiei tehnice 

optime in vederea efectuarii de reparatii la unele elemente ce prezinta 

degradari/neconformitati, cu respectarea conditiilor generale 

prevazute de exigentele din normele de securitate la incendiu in 

vigoare. 

Nu sunt propuse extinderi ale cladirii, nici in plan, nici pe verticala. 

 

 

 
 

Intocmit, 

Ing. C. Doniga 
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MEMORIU ARHITECTURA 
 
 

2.1. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI:  
 

- POZ.IN INTRAVILANUL LOCALITATII - zona de NE 

- CATEGORIA DE FOLOSINTA              - curti constructii 

- SUPRAFATA TERENULUI                   - 2149.00 mp  

- CONDITII DE FUNDARE                    - normale 

- PANTA TERENULUI                           - redusa 

- ZONA SEISMICA - conf.Norm. P100/2013IMR – 225 ani(ag=0,20,Tc = 

0,7sec.) 

- ZONA EOLIANA - conf. Cod CR 1-1-4/2012  50 ani,vv= 38 m/sec; qref.= 

0,6kPa 

            - ZONA DE ZAPADA- conf. Cod CR 1-1-3-2012: IMR - 50 ani; Sk = 2,5 

kN/mp; 

- ZONA CLIMATICA- a IV-a 

 

2.2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI :  
 

-TIPUL CONSTRUCTIEI      - constructie existenta 

-FUNCTIUNI                     - invatamant prescolar - gradinita cu program 

prelungit 

-REGIM DE INALTIME      - Stehnic p.+ Parter+ 1E+ Mansarda - nemodificat 

- SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA:    -   770.60mp 

- SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA: - 2411.35mp 

-SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA        –   796.50 mp 

-SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA      - 2437.25mp 

-CATEGORIA DE IMPORTANTA - conf. HG 766/1997- este “C” – normala; 

-CLASA DE IMPORTANTA         - conf. P 100-2013 – a II a; 

- GRADUL DE OCUPARE A TERENULUI 

  -  P.O.T. existent  =  35.85 %    -  P.O.T. propus  =  35.85 %  

  -  C.U.T. existent  =    1.12  -  C.U.T. propus  =    1.12 

 categoria de importanta, conf. HG-766/97 - “C” - normala 

 clasa de importanta, conf. P100-1:2006 - a II-a (γ=1,2) 

 gradul de rezistenta la foc  -   II  

 risc de incendiu    mic   
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Categoria de importanță a obiectivului 
 

Stabilirea punctajului şi încadrarea în categoria de importanţa s-a făcut conform: 

Regulament MLPAT, Ordin nr. 31/N din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de 

importanță a construcțiilor” publicat în Buletinul Construcțiilor vol. 4, 1996. 
 

 
  

Factorul 
determinant 

 
k(n) 

Criteriile asociate P(i)=k(n)xΣp(i)/3 

1 
Importanța 

vitală 
1 

p(i) 
oameni implicați direct în cazul 
unor disfuncții ale construcției 

3 

3 
p(ii) 

oameni implicați indirect în cazul 
unor disfuncții ale construcției 

3 

p(iii) 
caracterul evolutiv al efectelor 
periculoase, în cazul unor 
disfuncții ale construcției 

3 

2 

Importanța 
social-

economică 
și culturală 

1 

p(i) 

mărimea comunității care 
apelează la funcțiunile 
construcției și/sau valoarea 
bunurilor materiale adăpostite de 
construcție 

2 

2 

p(ii) 
ponderea în care funcțiunile 
construcției o au în comunitatea 
respectivă 

2 

p(iii) 
natura și importanța funcțiilor 
respective 

2 

3 
Implicarea 
ecologică 

1 

p(i) 

măsura în care realizarea și 
exploatarea construcției intervine 
în perturbarea mediului natural 
și a mediului construit 

0 

0 
p(ii) 

gradul de influență nefavorabilă 
asupra mediului natural și 
construit 

0 

p(iii) 
rolul activ în 
protejarea/refacerea mediului 
natural și construit 

0 

4 

Necesitatea 
luării în 

considerare 
a duratei de 

utilizare 
(existentă) 

1 

p(i) durata de utilizare preconizată 2 

2 
p(ii) 

măsura în care performanțele 
alcătuirilor constructive depind 
de cunoașterea evoluției 
acțiunilor (solicitărilor) pe durata 
de utilizare 

2 

p(iii) 
măsura în care performanțele 
funcționale depind de evoluția 
cerințelor pe durata de utilizare 

2 

5 

Necesitatea 
adaptării la 
condițiile 
locale de 

teren și de 
mediu 

1 

p(i) 

măsura în care asigurarea 
soluțiilor constructive este 
dependentă de condițiile locale 
de teren și de mediu 

2 

2 

p(ii) 
măsura în care condițiile locale 
de teren și de mediu evoluează 
defavorabil în timp 

2 
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p(iii) 

măsura în care condițiile locale 
de teren și de mediu determină 
activități/ măsuri deosebite 
pentru exploatarea construcției 
pe durata de existență a 
acesteia 

2 

6 

Volumul de 
muncă și de 
materiale 
necesare 

1 

p(i) 
ponderea volumului de muncă și 
de materiale înglobate 

2 

2 
p(ii) 

volumul și complexitatea 
activităților necesare pentru 
menținerea performanțelor 
construcției pe durata de 
existență a acesteia; 

2 

p(iii) 
Activități deosebite în 
exploatarea construcției impuse 
de funcțiunile acesteia 

0 

TOTAL = 11 
Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant se face pe baza următoarei formule: 

 
P(n) = punctajul factorului determinant (n=1÷6); 
k(n) = 1, coeficient de unicitate stabilit conform prevederilor din coloana 3 din tabel; 
p(i) = punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), stabilit 

conform prevederilor din coloana 6 din tabel; 
n(i) = numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in considerare n(i) = 3; 

 

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI PUNCTAJ 

Excepțională A ≥ 30 

Deosebită B 18-29 

Normală C 6-17 

Redusă D ≤5 

 
Categoria de importanţă a construcţiei este C - NORMALĂ. 

 
 

2.3. CONSIDERENTE ARHITECTURALE SI FUNCTIONALE : 

 
 La intocmirea prezentei documentatii s-au avut in vedere tema de 
proiectare solicitata de beneficiar, care propune amenajari si compartimentari 

interioare si scara exterioara pe structura metalica, pentru evacuare in caz de 
incendiu, pentru o functionare optima a cladirii. 

 Cladirea existenta, cu regimul de inaltime Stehn.p.+P+1+M, are  inaltimea 
de 12.45m la coama. 

 La alegerea solutiei optime pentru functionarea imobilului, in regim de 

spatiu pentru activitati educative, s-au avut in vedere respectarea fluxurilor 
functionale obligatorii, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sanatatii.  

 In structura sistemului de invatamant, asa cum este stabilita de Legea 
Nationala a Educatiei, nr.1/2011, invatamantul prescolar face referire la educatia 

timpurie care este impartita pe doua nivele: cel anteprescolar (copii 0-3 ani) si 
cel prescolar (copii 3-6 ani). 

k
n

p
P (n)

(i)

3

1i
(i)

(n)






S.C. ADA PROCONS S.R.L. Suceava 

 
 

 Idealul educational al sistemului de invatamant romanesc are ca finalitate 

„dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea 
personalitatii autonome”. 

 Acest deziderat este realizabil atat prin formarea capacitatilor intelectuale, 
a disponibilitatilor afective si a abilitatilor practice, cat si prin practicarea unui 

sport, in cadrul educatiei formale cat si nonformale. 
 Prima treapta a sistemului national de invatamant preuniversitar este 

educatia timpurie, care asigura intrarea copilului in sistemul de invatamant 

obligatoriu prin formarea capacitatii de a invata. Invatamantul prescolar se 
organizeaza in gradinite cu program normal, prelungit si saptamanal. 
 

Suprafetele incaperilor gradinitei „Prichindel”: 

SUBSOL TEHNIC partial:     

 hol:   s = 8.15mp 

 hol:   s = 6.60mp 

 hol:   s = 20.65mp 

 hol:   s = 6.55mp 

 hol tehnic:  s = 20.90mp 

 depozit cartofi s = 10.90mp 

 depozit frigorific alimente s = 12.10mp 

 depozit alimente:   s = 7.25mp 

 depozit alimente:   s = 12.60mp 

 depozit materiale didactice:   s = 18.85mp 

 birou intretinere:   s = 11.10mp 

 hol tehnic:   s = 20.80mp 

 depozitare:   s = 7.10mp 

 depozitare:   s = 18.90mp 

 depozitare:   s = 35.90mp 

 depozitare:   s = 18.70mp 

 depozitare:   s = 19.00mp 

PARTER:  

 vestibul: s = 4.90mp 

 hol acces principal s = 16.90mp 

 hol: s = 27.40mp 

 birou secretariat: s = 8.90mp 

 birou administrator: s = 16.60mp 

 cabinet medical si izolator: s = 18.80mp 

 vestiar: s = 15.35mp 

 grup sanitar: s = 13.50mp 

 sala de grupa: s = 57.70mp 

 sala de grupa: s = 58.70mp 

 vestiar: s = 23.75mp 

 grup sanitar: s = 13.50mp 

 sala de grupa: s = 57.70mp 

 sala de grupa: s = 58.70mp 

 hol: s = 8.25mp 

 hol: s = 4.50mp 

 spalator vase: s = 4.30mp 
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 vestiar si gr. sanitar personal bucatarie: s = 5.60mp 

 spalator oua: s = 2.35mp 

 bucatarie: s = 36.20mp 

 hol: s = 10.90mp 

 spalator vesela: s = 10.65mp 

 oficiu debarasare: s = 13.00mp 

 sala de mese: s = 125.00mp 

 hol: s = 23.15mp 

 gr. sanitar: s = 9.15mp 

ETAJUL 1: 

 casa scarii: s = 17.00mp 

 hol: s = 27.40mp 

 birou director: s = 32.80mp 

 spalator: s = 36.20mp 

 lenjerie: s = 13.65mp 

 vestiar: s = 23.75mp 

 grup sanitar: s = 13.50mp 

 sala de grupa: s = 57.70mp 

 sala de grupa: s = 58.70mp 

 vestiar: s = 23.75mp 

 grup sanitar: s = 13.50mp 

 sala de grupa: s = 57.70mp 

 sala de grupa: s = 58.70mp 

 hol+casa scarii: s = 21.00mp 

 vestiar+gr. sanitar personal: s = 13.60mp 

 arhiva: s = 4.00mp 

 sala festivitati: s = 171.60mp 

 depozit material didactic: s = 10.30mp 

MANSARDA: 

 hol+casa scarii: s = 15.60mp 

 hol: s = 27.50mp 

 cabinet logopedie: s = 22.25mp 

 birou contabilitate: s = 11.00mp 

 sala de consiliu: s = 43.80mp 

 hol+casa scarii: s = 14.00mp 

 oficiu: s = 15.95mp 

 vestiar: s = 24.10mp 

 grup sanitar: s = 13.85mp 

 sala de grupa: s = 59.10mp 

 sala de grupa: s = 60.30mp 

 vestiar: s = 24.45mp 

 grup sanitar: s = 14.00mp 

 sala de grupa: s = 60.30mp 

 sala de grupa: s = 60.30mp 

TOTAL SUPRAFATA UTILA = 2022.95mp 
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 Finisaje: 

FINISAJE INTERIOARE : 

- Tencuieli simple si zugraveli cu var lavabil 

- Placaj ceramic cu faianta in bai, bucatarie, spalatoare, oficii, 

vestiare personal si grupuri sanitare, sala mese  

- Pardoseli reci – gresie in holuri, casa scarii, bai, bucatarie, 

spalatoare, vestiare personal si grupuri sanitare, sala mese, 

vestiare copii  

- Pardoseli calde – parchet din lemn si laminat in sali de grupa, 

sala festivitati, birouri,  

- Tamplarie din lemn  

FINISAJE EXTERIOARE : 

- Trotuar de garda 

- Tencuieli decorative 

- Tamplarie din PVC cu geam termoizolant, culoare alba 

- Invelitoare – tabla otel  tip tigla, culoare maro 

- Soclu – tencuiala decoarativa 

 

 Incadrare in normativ P118/1999: 

 

 Caracteristicile constructiei: 

- Destinatia – gradinita cu program prelungit 

- Regimul de inaltime  - Subsol tehnic+Parter+1+Mansarda 

- Suprafata construita existenta: 770.60mp 

- Suprafata desfasurata existenta: 2411.35mp 

- Suprafata construita propusa: 796.50mp 

- Suprafata desfasurata propusa: 2437.25mp  

- Categoria de importanta  - C – NORMALA  conf HGR 766 / 1997  

- Clasa de importanta – II – conform P100 / 2013 

- Tipul constructiei – civila 

- Risc mic de incendiu 

 

 Gradul de rezistenta la foc  
Avand in vedere combustibilitatea elementelor structurale si limita de 

rezistenta la foc: 
- Structura din zidarie portanta; 

- Plansee din beton(parter si etaj1), si compozit la mansarda; 
- Acoperis tip sarpanta lemn si partial otel (sala multifunctionala).   

Cladirea se incadreaza in gr. II RF – Ignifugarea elementelor de constructie 
din lemn este obligatorie si se va realiza conf. Normativului C58/96. 

 

Conservarea mediului construit : 
Dupa terminarea lucrarilor terenul se va sistematiza pentru asigurarea 

scurgerii apelor meteorice. Stagnarea acestor ape in preajma constructiei poate 
genera igrasie in peretii incaperilor. Apele meteorice vor fi colectate si dirijate la 

reteaua de canalizare. 
 

Peisagistica : 
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Dupa terminarea amenajarilor si lucrarilor, suprafata de teren ramasa 

libera va ramane amenajata ca spatiu verde prin plantare de arbori, arbusti 
ornamentali si gazon. 

 

2.4. STRUCTURA CONSTRUCTIVA  

 
 infrastructura este alcatuita din fundatii continue cu talpa rigida din beton 

simplu sub peretii structurali si elevatii din beton armat, cu elemente 

ductilizare din armatura otel. La partea superioara a elevatiilor prezinta 

centuri armate. 

 fundatiile sunt incastrate in terenul de fundare, avand o comportare 

satisfacatoare in deceniile de exploatare. 

 suprastructura este din pereti structurali din zidarie caramida si cadre de 

beton armat (stalpi si grinzi, samburi, centuri) si plansee din beton armat (fasii 

prefabricate tip FGP in zona salilor de grupa si monolit in restul cladirii).  

 inchiderile din zidarie din caramida GVP 25 cm la exterior si la interior, iar 

peretii de compartimentare de 12.5 cm si 7.5 cm ;  

 scari interioare din beton armat monolit, cu exceptia unui acces catre 

mansarda (scara pe structura metalica E1-M, protejata la actiunea focului prin 

placare cu materiale incombustibile, conform prevederi in vigoare); 

 structura constructiva a sarpantei este din lemn – propusa pentru ignifugare. 

 Zona de sala de mese (extindere dupa anul 2000) cu regim de inaltime P+1E 

prezinta acoperis autoportant pe structura metalica . 

 Zona planseului peste mansarda prezinta neconformitati la nivelul riglelor 

secundare, drept urmare se propune interventia spre remedierea acestor 

neajunsuri folosind profile laminate din otel U140 sau U160, in vederea asigurarii 

conditiilor de securitate in exploatare. Se va indeparta podina din lemn existenta 

in pod, cu realizarea unui gratar metalic pentru circulatia personalului ce va 

inspecta periodic starea in care se afla podul. Accesul cu materiale catre pod va fi 

realizat direct din exterior, prin intermediul schelei amplasate la fatada vestica 

(apropiat de blocul P+4E). 

 Pe intreaga durata a lucrarilor din santier se vor asigura elemente de prima 

interventie in caz de incendiu si se vor respecta cu strictete masurile de 

securitate a muncii la inaltime si cele cu producere de caldura ! 

 Lucrarile sunt prevazute a fi rrealizate inafara orarului didactic. 

 

2.5. UTILITATI : 
 

 In zona de amplasament, obiectivul studiat este racordat la urmatoarele 
utilitati: 

- Accesul auto si pietonal se fac din drumurile carosabile existente; 

- Alimentarea cu energie electrica - racord la reteaua existenta din zona, 

cu acordul furnizorului de energie electrica; 

- Alimentarea cu apa – racord la retelele existente in zona; 

- Canalizare – racord la reteaua de canalizare municipala; 

- Incalzirea – racord la reteaua de termoficare a minicipalitatii; 
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2.6. PROTECTIA MEDIULUI: 

 Pe perioada santierului nu se vor folosi tehnici si substante poluante. 

Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile 

de salubrizare. Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de 

constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului. Deseurile 

rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere, 

separat, pe tipuri. 
 Deseurile menajere vor fi colectate in europubele si amplasate pe o 

platforma din incinta, fiind ridicate periodic de catre o unitate specializata, in 

baza unui contract cu primaria locala. 

 Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare. 

 

2.7. ELEMENTE DE ORGANIZARE DE SANTIER 

 Lucrarile de organizare de santier reprezinta totalitatea amenajarilor, a 

constructiilor, a instalatiilor, a obiectelor si a cheltuielilor necesare crearii 

conditiilor pentru folosirea eficienta a fondurilor fixe din dotarea unitatilor de 

constructii-montaj si pentru desfasurarea activitatii acestora în scopul realizarii, 

în termen si de buna calitate, a productiei planificate. 

 

 Dimensionarea lucrarilor de organizare prin proiectul de organizare de 

santier conduce la scurtarea perioadei de executie, la reducerea costului 

lucrarilor si la sporirea productivitatii muncii pe santier. 

 Lucrarile de organizare de santier, precum si asigurarea si procurarea de 

materiale si  echipamente, se va face de catre antrepriza autorizata de 

constructii si instalatii,  care va executa si lucrarile la obiectivul principal de 

investitii. 

 

 In incinta existenta se vor stabili o zona in care se vor adaposti materialele 

de constructii si se vor asigura spatii de odihna si servire a mesei pentru 

personalul muncitor, precum si o latrina uscata . 

 Executarea lucrarilor va fi condusa, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu 

experienta, care raspund direct de instruirea personalului care executa lucrarea 

precum si de calitatea lucrarilor executate. 

 Se va prevedea echiparea lucratorilor cu incaltaminte corespunzatoare, 

salopete, casca de protectie, centura de siguranta, precum si cu dotarile 

necesare santierului: tesla, clesti, chei fixe, fierastrau, bomfaier, scriperi, 

franghii, rangi etc. 

 Se interzice accesul in zona a personalului neinstruit. 

 Zona periculoasa din imediata apropiere a santierului se va marca cu 

panouri imprejmuire. 

 Pe timpul executiei se vor respecta toate normele de protectia muncii si 

P.S.I. valabile la ora actuala, specifice fiecarei categorii de lucrari. 

 Din activitatea desfasurata nu rezulta surse de poluare care sa conduca la 

afectarea factorilor de mediu inconjurator (aer, apa, sol), nefiind necesare 

masuri speciale de supraveghere si protejare a lor. 
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Masuri de protectia muncii: 

La execuţia lucrărilor de construcţii aferente prezentului proiect, constructorul 

va lua toate măsurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protecţie 

şi securitate a muncii avizate de M.L.P.A.T. şi M.M.P.S.cu Ordinul nr 578/DB/ 

5840 –1996. 

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere următoarele normative 

şi prescripţii pentru protecţia muncii : 

 Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 -Normele metodologice de aplicare a 

acesteia; 

 Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări geotehnice de excavaţii, 

fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări teren. 

 Norme specifice de protecţia muncii pentru prepararea, transportul, 

turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 

precomprimate. 

 Regulament privind protecţia şi igiena muncii in construcţii aprobat de 

MLPAT nr. 9/N/15.08.93. 

 Norme de medicina muncii aprobate de MS. cu ord. 1967/25.01.94. 

 Norme generale de protecţia muncii aprobate cu Ord.578/DE 5840 al MS. 

La execuţia lucrărilor, cât şi in activitatea de exploatare şi intreţinere se va 

urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate care 

vizează activitatea pe şantier. 

In cele ce urmează se prezintă principalele măsuri care trebuie avute in 

vedere la execuţia lucrărilor: 

 personalul muncitor să aibă cunostinţele profesionale şi cele de protecţia  

muncii specifice lucrarilor ce se execută, precum şi cunoştinţe privind acordarea 

primului ajutor in caz de accident. 
 

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor: 

In vederea prevenirii şi stingerii incendiilor, este necesară respectarea cu 

stricteţe a urmatoarelor norme şi decrete: 

 *Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate de MI şi 

MLPAT cu Ordinul 381/04.03.1994 şi respectiv nr.1219/03.03.1994. 

 Norme generale aprobate prin decretul 290/1977. 

 H.G.R. nr.51/1992 şi H.G.R. nr.71/1996 – republicat cu nr.51/1996 

 Normativ P 118/83 – „Norme tehnice de protecţie şi realizarea  

construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului”, impreună cu completarile şi 

modificarile facute de MLPAT prin Ordinul 29 /N din 10.04.1996. 

 

Normele indicate mai sus sunt obligatorii atât pentru proiectant, cât şi 

pentru beneficiarul şi executantul lucrărilor, fiecare in domeniul sau de 

responsabilitate. Se va acorda o atenţie deosebită depozitarii şi manipulării 

materialelor inflamabile, in scopul prevenirii oricăror posibilităţi de incendiu. 

La punctele de lucru se vor organiza pichete de incendiu, luându-se toate 

măsurile necesare in scopul respectării cu stricteţe a Normelor PSI. 
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3. INDICATORI SPATIALI ȘI BILANT TERITORIAL 
  

 Suprafata totala parcela  - 2149.00 mp 

 Regim de inaltime: Stehnic+P+1+M (part.) 

 H max cladire= 12.45m 

 Suprafata construita existenta: 770.60mp 

 Suprafata desfasurata existenta: 2411.35mp 

 Suprafata construita propusa: 796.50mp 

 GRADUL DE OCUPARE A TERENULUI  

    -  P.O.T. existent  =  35.85 %    -  P.O.T. propus  =  35.85 %  

    -  C.U.T. existent  =    1.12       -  C.U.T. propus  =    1.12 

(nemodificate dupa realizarea lucrarilor propuse) 

 

4. CONCLUZII: 

 
Documentatia in faza D.T.-Ec. s-a intocmit la solicitarea beneficiarului. 

      In timpul executiei cat si in exploatare se vor respecta normele P.S.I. si 

N.T.S.M. in vigoare. 
Se va acorda o atentie deosebita respectarii documentatiei si conditiilor 

generale de avizare. 
 

 
 

         Sef proiect,           Intocmit, 
    ing. Doniga Cornel                 Arh. Badilita Daniel Teodor 


