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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENȚĂ

1. Obiectul proiectului:
La cererea beneficiarului, s-a întocmit prezenta documentaţie în vederea
construirii unei anexe in localitatea Moldoveni, com. Moldoveni, jud. Neamt cu
functiunea de grupuri sanitare.

2. Tema de proiectare:
-

investitia ce face obiectul proiectului va avea regimul de înălțime parter + pod
neamenajat;
forma rectangulara in plan cu dimensiunile maxime in plan de 7,80x7.50 m;
cota ±0.00 este la +0.75 față de cota terenului natural;
sistemul de învelitoare reazemă pe o șarpantă din lemn;
terenul de fundare este un praf argilor galben cafeniu cu o presiune
convențională pconv = 152 kPa.

3. CARACTERISITICILE AMPLASAMENTULUI
Seisimicitatea zonei, conform P100-1/2013 se încadrează prin valoarea
accelerației terenului ag=0,30g şi a perioadei de colţ Tc=0,7 sec.
Clasa de importanță a constructiei este IV conform P100-1/2013, iar categoria
de importanță este D conform HGR 766/1997.

4. Descrierea structurii de rezistenta:
a. Infrastructura
Pentru obiectivul proiectat s-a adoptat un sistem de fundații continue sub ziduri
format din:
-

-

bloc din beton simplu de clasă C12/15, sub ziduri:
1. cu lățimea de 60 cm și înălțimea de 150 cm pentru zidurile exterioare;
2. cu lățimea de 60 cm și înălțimea de 110 cm pentru zidurile interioare;
3. cu lățimea de 60 cm și înălțimea de 135 cm pentru zidul de langa
constructia existenta;
elevație din beton armat cu dimensiunile (BxH) 25x70cm, realizată din beton
armat de clasa C16/20 armata longitudinal cu bare 6Ø14 PC 52+2Ø8 PC 52, si
transversal cu etrieri Ø8 la distanta de 20 cm.

Placa pe sol va avea o grosime de 10cm și va fi armată cu plase sudate
STPB150x150x6mm.

b. Suprastructura
Structura de rezistență a constuctiei va fi realizata din pereti din zidărie portantă
confinata cu centuri si stalpisori din beton armat. Dimensiunile elementelor structurii
sunt:
- zidărie cu blocuri ceramice din argilă arsă GVP (cf. SR EN 771-1+A1:2015) cu
următoarele caracteristici fizico-mecanice:
- elemente de tip P (elemnte din argilă arsă);
- clasa de calitatea A(superioară) cf. NE036/2014;
- grupa II cf. P100-1/2013 (elemente din argilă arsă cu goluri verticale);
- categoria I cf. P100-1/2013: element pentru zidărie pentru care
probabilitatea de nu a atinge rezistența medie /caracteristică la compresiune
declarată este ≤5%;
- dimensiunile LxBxH 290x240x188mm;
- volum de goluri: >25%...<45%;
- rezistența la compresiune perpendiculară pe - fața rostului orizontal de
așezare de fb=15 N/mmp;
-

stâlpișori din beton armat C16/20 cu sectiunea de 25x25 cm, armati cu 4Ø14
PC 52 si etrieri Ø8/15 PC 52;
- centuri si buiandrugi din beton armat C16/20 cu sectiunea de 25x25cm,
armate cu 4Ø14 PC 52 si etrieri Ø8/15 PC 52;
- planșeul peste parter va fi realizat din beton armat C16/20, va avea grosimea
de 15 cm si va fi armat cu bare Ø8 PC 52;
Betonul utilizat pentru realizarea suprastructurii va fi de clasă C16/20.
Sistemul de acoperiș va sprijini pe o șarpantă din lemn.
Șarpanta va fi compusă din:
- căpriori cu dimensiunile secțiunii transversale (bxh) 8x12cm;
- pana de coamă (creastă) cu dimensiunile secțiunii transversale (bxh)
12x15cm;
- pană intermediară cu dimensiunile secțiunii transversale (bxh) 12x12cm;
- popi dispuși la 2,00m cu contrafișe dispuse la 45˚;
- cosoroabe cu sectiune de 12x12 cm;
- clești sub coamă cu dimensiunile secțiunii transversale (bxh) 5x15cm;
- astereală din lemn de rășinoase cu grosimea de 2.4cm;
Lemnul utilizat pentru șarpantă fi de clasă C18 (cf. UNI338 și SREN 1995-1-1:2004).
Între elementele din lemn și cele din beton se va dispune un strat hidroizolant din
carton bituminat.

5. Date geotehnice:
Terenul de fundare are următoarea stratificație:
- stratul 1: de la cota terenului natural (CTN) până la 30 cm adâncime este un
strat de sol vegetal;
- stratul 2: de la -0,30 m la -1.80 m strat de praf argilos cafeniu-galbui;
- tratul 3: de la -1,80 m la -4.20 m strat de praf argilos galben-cafeniu;

Stratul de fundare este format dintr-un praf argilos cafeniu-galbui. Adâncimea de
fundare este 1,50m pentru zidurile exterioare si 1,10 m pentru zidurile interioare.
Presiunea convențională de calcul este pconv=152 kPa.

CERINȚA A: REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE
Încărcări permanente:
Încărcările permanente se vor evalua în funcție de greutatea proprie a materialelor
utilizate pentru realizarea clădirii. Valorile încărcărilor s-au stabilit conform:



SR EN 1991-1-1-2004
Eurocod1: Acţiuni asupra structurilor.
Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încercări
clădiri
SR EN 1991-1-1-2004_NA-2006
Eurocod1: Acţiuni asupra
Partea 1-1 Acţiuni generale - Greutăţi specifice, greutăţi proprii,
exploatare pentru construcţii. Anexa naţională

Partea 1-1
utile pentru
structurilor.
încărcări din

Încărcări variabile:
Încărcarea utilă:
 pe planșeu curent:
 pe pod:
 pe acoperiş:
 pe scară:

qk=1.50 kN/m2;Qk=2.0 kN
qk=0.75 kN/m2;Qk=2.0 kN
qk=0.75 kN/m2(pe orizontală);Qk=1,5 kN
qk=3.5 kN/m2; Qk=2.0 kN

Conform normativului CR1-1-3-2012, valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă
pe sol sk = 2,0kN/m2.
Conform normativului CR1-1-4-2012, valoarea de referinţă a presiunii dinamice a
vântului qb = 0,6 kN/m2.
Încărcări excepționale:
Conform normativului P100/2013, amplasamentul se află în zona seismică
ag=0.30g şi perioada de colţ Tc=0.7 s.

având

Clasa de importanţă a clădirii este IV iar categoria de importanţă este "D".
Gruparea încărcărilor:
Gruparea încărcărilor s-a realizat conform CR0 – 2012 – „Cod de proiectare. Bazele
proiectării structurilor în construcţii”.
DATE DESPRE CALCULUL STRUCTURII DE REZISTENŢĂ
Proiectul a fost întocmit cu respectarea următoarelor reglementări tehnice:
 CR0 – 2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii
 SR EN 1991-1-1-2004 - Partea 1-1 Acţiuni generale - Greutăţi specifice,
greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri.
 SR EN 1991-1-1-2004 NA-2006 - Partea 1-1 Acţiuni generale - Greutăţi
specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă
naţională
 SR EN 1992-1-1-2004 - Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri

 SR EN 1992-1-1-2004 AC - 2008- Partea 1-1 Reguli generale şi reguli
pentru clădiri
 SR EN 1992-1-1-2004 NB - 2008- Partea 1-1 Reguli generale şi reguli
pentru clădiri. Anexa Naţională
 SR EN 1992-1-1-2004 - Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri
 SR EN 1995-1-1-2004 - Proiectarea construcţiilor din lemn. Reguli comune şi
reguli pentru clădiri
 C107 – 2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
construcţie ale clădirilor, partea 1,2,3,4,5,6.
 P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică. Partea I: Prevederi de
proiectare pentru clădiri
 CR1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra
construcţiilor
 CR1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra
construcţiilor. Acţiunea vântului
 NP 005-2003 - Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn
 NP 112-2014 - Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă
 NP 007-97 – Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat
 CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie
La dimensionarea şi alcătuirea elementelor construcţiei s-a urmărit respectarea
prevederilor normativului P100-1/2013 precum şi a CR 6-2013, obținându-se o
structură cu suficientă ductilitate pentru a realiza o comportare favorabila la acţiuni
seismice intense, fără cedări casante sau pierderea generala a stabilității.
Prin masurile adoptate în cadrul proiectului se apreciază obținerea unei asigurări
raţionale a construcţiei în raport cu stările limită ale exploatării normale şi cu stările
limită ultime.
Date despre execuție:
EXECUȚIA VA FI REALIZATĂ CU PERSONAL SPECIALIZAT, IAR URMĂRIREA
EXECUȚIEI VA FI REALIZATĂ DE UN DIRIGINTE DE ȘANTIER AUTORIZAT.
EXECUȚIA SE VA REALIZA ÎN BAZA PROIECTULUI TEHNIC VERIFICAT DE UN
VERIFICATOR DE PROIECTE ATESTAT.
Toate produsele utilizate pentru ridicarea clădirii trebuie să corespundă din punct de
vedere calitativ normelor europene și naționale (vor deține certificat de calitate).
Lemnul folosit pentru realizarea planșeului de peste mansardă și a șarpantei va fi
protejat la acțiunea insectelor, ciupercilor și a altor dăunători de natură biologică.
La depozitarea pe șantier, produsele trebuie protejate de acțiunea intemperiilor.
Controlul calității lucrărilor:
Verificarea calităţii lucrărilor se face conform legii 10-1995.
La întocmirea " Cărţii construcţiei" se va ţine cont de prevederile din Legea 10/1995.
Descrierea lucrărilor provizorii pentru organizare de şantier
După recepția amplasamentului,
următoarele atribuții:

executantul

are

obligația

să

îndeplinească

 Împrejmuirea amplasamentului pentru a împiedica accesul persoanelor
neautorizate pe șantier;
 Va dispune la intrarea în șantier punct PSI dotat conform normelor în vigoare;
 Va semnaliza corespunzător la intrarea în șantier măsurile de protecție a muncii
ce trebuiesc îndeplinite;
 Va realiza organizarea de șantier conform planșei de organizare de șantier;
 Se va asigura ca racordurile la utilități să nu prezinte pericole în exploatare (nu
se permit improvizații și racorduri necorespunzătoare).
Măsuri de protecţie a muncii şi securitatea la incendiu
La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii
prevăzute în legislaţia în vigoare în special din Legea nr.319 din 14 iulie 2006 a
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
Măsuri minime de PSI şi protecţie a muncii:
 Șantierul va avea la intrare punct PSI cu dotările minime: lopeți, topor,
găleți, nisip, stingătoare cu pulbere etc.; punctul și dotările vor fi de
culoare roșie;
 Lucrările se vor executa cu personal calificat;
 Personalului i se va face instructajul de protecția muncii la intrarea în
șantier și va avea semnată fișa de protecția muncii;
 Personalul va executa lucrările doar cu echipament de protecția muncii
adecvat fiecărei lucrări în parte;
 Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor
tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia
toate măsurile de protecţie a muncii.
 Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din
execuţie.
Măsuri de urmărire a comportării construcţiei pe toată durata de existenţă a
acesteia:
 urmărirea tasărilor în perioada de execuţie a lucrărilor şi în perioada de
exploatare;
 deplasări orizontale, verticale sau înclinări;
 desprinderi de trotuare, socluri, apariţia de rosturi sau crăpături;
 deformaţii vizibile : verticale, orizontale sau rotiri;
 etanşeitatea izolaţiei fonice sau hidrofuge;
 umezirea pereților, infiltraţii de apa, lichefieri ale pământului după
cutremure;
 apariția condensului, ciupercilor, mucegaiului;
 înfundarea scurgerilor la burlane, jgheaburi, canale;
 apariţia fisurilor, crăpăturilor în elementele verticale sau orizontale,
putrezirea elementelor de lemn ale şarpantei.
Orice neconformitate cu proiectul trebuie semnalată proiectantului pentru a
propune măsuri de remediere.
Condiții privind execuția, exploatarea și întreținerea construcției sunt prevăzute în:

 C 169-88 - “ Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente
pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale”
 STAS 9824/1-87- “ Măsurători terestre. Trasarea pe teren a
construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice”
 GE 026-97 - “ Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi
înclinat a terasamentelor”
 NP 125:2010 - “ Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri
sensibile la umezire”
 SR EN 14545:2009 - “ Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe”
 P 130-1999 - “ Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor”
 H.G.R. 273 din 14 iunie 1994 - “ Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”
 Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcții

Întocmit,
Ing. Ciocoiu Ionut Ciprian

CAIETE DE SARCINI
PENTRU
STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

CAIET DE SARCINI PRIVIND
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE

Execuţia săpăturii se va face cu ajutorul unui utilaj (excavator), îndreptarea
malurilor se va face manual, iar lucrările de amenajare și sistematizare, cu
ajutorul unui utilaj (buldoescavator).
Constructorul are obligaţia să urmărească stabilitatea masivelor de pământ ca
urmare a influenţei executării lucrărilor de terasamente prevăzute în proiect,
sau acţiunii utilajelor de nivelare, săpare şi compactare, precum şi stabilitatea
construcţiilor şi instalaţiilor învecinate etc.
Când existenţa reţelelor de instalaţii subterane nu este prevăzută în proiect,
dar pe parcursul executării lucrărilor apar indicii asupra existenţei lor, se vor
opri lucrările de săpături şi se va anunţa beneficiarul lucrărilor. Se va
prospecta terenul utilizând procedee adecvate şi se va anunţa proiectantul şi
organele de exploatare a reţelelor. Dezafectarea acestora se va face numai cu
acordul şi sub supravegherea beneficiarului sau unităţii de exploatare, de la
caz la caz.
Lucrări pregătitoare
Lucrările ce se vor executa înainte de începerea lucrărilor de terasamente
propriu-zise, sunt, în principal, cele de amenajare a terenului şi a platformei de
lucru.
Dacă în timpul executării săpăturilor se întâlnesc obiecte sau construcţii de
interes arheologic, lucrările se vor opri şi se vor anunța organele competente.
În cazul descoperirii după demolare a unor gropi sau hrube ale căror limite se
extind sub nivelul cotei de fundare, executantul va opri lucrările şi va solicita
beneficiarului şi proiectantului soluţii corespunzătoare din punct de vedere
tehnic şi economic.
Scurgerea apelor superficiale, spre terenul pe care se execută lucrările de
construcţie, va fi oprită prin executarea de şanţuri de gardă ce vor dirija aceste
ape în afara zonelor de lucru.
Trasarea pe teren
Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziției construcţiilor pe amplasamentele
proiectate şi marcarea fiecărei construcţii conform proiectului.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea
poziţiei construcţiei pe amplasamentul proiectat.

Executarea săpăturilor şi sprijinirilor
La executarea săpăturilor pentru fundaţii trebuie să se aibă în vedere
următoarele:


când turnarea betonului în fundaţie nu se face imediat după executarea
săpăturii, în terenurile sensibile la acţiunea apei, săpătura va fi oprită la o
cotă mai ridicată decât cota finală pentru a împiedic a modificarea
caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundaţiei.

Necesitatea sprijinirii pereţilor săpăturilor de fundaţie se va stabili ţinând
seama de adâncimea săpăturii, natura, omogenitatea, stratificaţia, coeziunea,
gradul de fisurare şi umiditatea terenului, regimul de curgere a apelor
subterane, condiţiile meteorologice şi climatice din perioada de execuţie a
lucrărilor de terasamente, tehnologia de execuţie adoptată etc.
Săpăturile de lungimi mari pentru fundaţii se vor organiza astfel încât, în orice
fază a lucrului, fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte,
pentru asigurarea colectării apelor în timpul execuţiei.
Săpătura de fundaţie se va opri la un nivel superior cotei prevăzute în proiect
la 0,40...0,30 m, iar săparea şi finisarea acestui strat se va face imediat
înainte de începerea execuţiei fundaţiei.
Schimbarea cotei fundului gropii de fundaţie, în timpul execuţiei, se poate face
numai cu acordul proiectantului, având în vedere următoarele:


ridicarea cotei fundului gropii, faţă de proiect, se face dacă se
constată, în cursul executării săpăturilor pentru fundaţii, existenţa
unui teren bun de fundaţie la o cotă superioară celei menţionate în
proiect.



coborârea cotei fundului gropii de fundaţie sub cea prevăzută în
proiect se face dacă se constată o neconcordanţă a terenului cu
studiul geotehnic întocmit pe amplasament.

Orice modificări de cote faţă de proiect se vor consemna în registrul de
procese verbale de lucrări ascunse care va fi semnat de constructor, beneficiar
şi de geotehnician.
Pe parcursul executării lucrărilor executantul are obligaţia de a solicita
prezenţa proiectantului geotehnician pe şantier la atingerea cotei de fundare şi
ori de câte ori se constată neconcordanţe între prevederile studiului geotehnic
şi dispunerea straturilor, a caracteristicilor terenului, a nivelului şi caracterului
apelor subterane.
Executarea săpăturilor deasupra nivelului apelor subterane
Săpături cu taluz natural cu panta h/b=1/0.75 până la cota de fundare, dacă
se respectă stratificația terenului conform studiului geotehnic.

Săpături cu pereţi în taluz se pot efectua când pământul are o umiditate
naturală de 12-18% (pământ relativ uscat), se asigură condiţiile ca aceasta să
nu crească şi săpătura nu va sta deschisă pentru mult timp.
Pentru săpături de până la 3 m se va realiza taluzul cu o pantă de 1/0.75 (1 m
adâncime săpătură/0.75 m lăţime), iar pentru adâncimi mai mari se va adopta
cel puţin panta 1/1.
Executarea umpluturilor compactate
Umpluturile compactate se referă la realizarea de umpluturi pentru fundaţii din
zona aferentă construcţiei, umpluturi între fundaţii şi la exteriorul clădirilor sau
umpluturi sub pardoseli. Umpluturile se vor executa de regulă din pământurile
rezultate din lucrările de săpătură.
Se interzice realizarea umpluturilor din pământuri cu umflări şi contracţii mari,
mâluri, argile moi, cu conţinut de materii organice, resturi de lemn, bulgări
etc.
Determinările pe sectoare de probă se efectuează în prezenţa proiectantului.
Controlul va avea un caracter operativ, pentru a se putea lua la timp măsurile
necesare, în cazul în care se constată că umplutura nu este corespunzătoare.
La executarea lucrărilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie
respectarea măsurilor generale şi a celor specifice lucrărilor de pământ,
prevăzute în " Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente", indicativ C 16-84.
Nu se va trece la execuţia lucrărilor de betoane decât după încheierea
proceselor verbale de verificarea naturii terenului de fundare.

Întocmit,
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CAIET DE SARCINI PRIVIND
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETON MONOLIT

GENERALITĂŢI
Lucrările de preparare, verificare şi punere în operă a betonului monolit trebuie
executate conform NE 012-1:2007 şi NE 012-2:2010.
În continuare se vor prezenta o serie de sarcini ce trebuie îndeplinite de
executant, dar acestea nu sunt cu caracter limitativ. Executantul va lua toate
măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea criteriilor de performanţă
pentru obţinerea calităţii în construcţii, conform legii 10-1995.
Ciment
Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru cimenturi în conformitate
cu SR EN 197-1.
NOTA - Pentru alte cimenturi care nu sunt cuprinse în SR EN 197-1 aptitudinea
generală de utilizare trebuie să se facă pe baza prevederilor altor standarde
europene de cimenturi în vigoare, a standardelor naţionale SR 3011, SR 7055,
STAS 10092, elaborate având in vedere principii şi proceduri recunoscute care
sunt în conformitate cu standardul SR EN 206-1. Pentru toate cimenturile
pentru care nu există experienţă de utilizare în betoane în ţară, folosirea
acestora se va face numai pe baza unor rezultate ale cercetărilor
experimentale prin care să se demonstreze comportarea betoanelor la diferite
tipuri de solicitări fizico-mecanice si de mediu.
Agregate
Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru:
- agregate de masă volumică normală şi agregate grele în conformitate cu SR
EN 12620;
- agregate uşoare în conformitate cu SR EN 13055-1.
NOTĂ- Utilizarea agregatelor din beton reciclat se face în conformitate cu SR
EN 13242.
Apa de amestec
Aptitudinea generală de utilizare este stabilită pentru apa de amestec şi apele
de spălare recuperate de la producţia betonului, conform SR EN 1008.
Aditivi
Aptitudinea generală este stabilită pentru aditivi conform SR EN 934-2.
NOTĂ- Compatibilitatea aditivilor cu cimenturile utilizate trebuie verificată prin
încercări preliminare.

Adaosurile (inclusiv filerele minerale şi pigmenţii)
Aptitudinea generală de utilizare ca adaos de tip I este stabilită pentru:
- filere conform SR EN 12620;
- pigmenţi conform SR EN 12878.
Aptitudinea generală de utilizare ca adaosuri de tip II este stabilită pentru:
- cenuşi volante conform SR EN 450;
- silicea ultrafină conform SR EN 13263.
Rezistenţa la compresiune
Rezistenţa se determină, pe baza încercărilor efectuate pe cuburi de 150 mm
sau pe cilindri de 150 mm / 300 mm conform SR EN 12390-1, confecţionate şi
conservate conform SR EN 12390-2, din probele prelevate conform SR EN
12350-1.
Pentru evaluarea rezistenţei pot fi utilizate, alte dimensiuni de epruvete şi alte
moduri de conservare, cu condiţia ca relaţiile stabilite cu valorile de referinţă
să aibă o precizie suficientă şi să fie documentate şi înregistrate.
În cazul determinării rezistenţei betonului pe probe prelevate la locul de
punere în operă din care se confecţionează epruvete care sunt conservate în
alte condiţii de temperatură şi umiditate decât cele descrise în SR EN 12390-2,
rezultatele pot servi numai la determinarea controlului întăririi betonului şi nu
la controlul calităţii, în sensul atribuirii unei clase de beton.
Rezistenţa la compresiune trebuie determinată, şi este simbolizată fc,cub, când
este determinată pe epruvete cubice şi este simbolizată fc,cil când este
determinată pe epruvete cilindrice conform SR EN 12390-3.
Bon de livrare pentru beton gata de utilizare:
La livrarea betonului, producătorul trebuie să emită utilizatorului un bon de
livrare pentru fiecare şarjă de beton pe care sunt imprimate, ştampilate sau
înscrise cel puţin informaţiile următoare:
- numele centralei de fabricare a betonului gata de utilizare;
- numărul de serie a betonului;
- data şi ora de încărcare, aceasta înseamnă momentul primului contact între
ciment şi apă;
- numărul autovehiculului sau identificarea vehiculului;
- numele cumpărătorului;
- numele şi localizarea şantierului;
- detalii sau referinţe referitor la specificaţii, de exemplu numărul de cod,
numărul de comandă;
- cantitatea de beton în metri cubi;

- declaraţia de conformitate cu referinţe la specificaţii şi la SR EN 206-1;
- numele sau marca organismului de certificare dacă este cazul;
- ora de sosire a betonului pe şantier;
- ora de începere a descărcării;
- ora de terminare a descărcării.
În plus, bonul de livrare trebuie să furnizeze detaliile următoare:
- clasa de rezistenţă;
- clasele de expunere ;
- clasa de conţinut de cloruri;
- clasa de consistenţă sau valoarea specificata;
- valorile limită de compoziţie a betonului, când sunt specificate (inclusiv
conţinutul de apa al agregatelor);
- tipul şi clasa de rezistenţă a cimentului, când sunt specificate;
- tipul aditivilor şi adaosurilor, dacă sunt specificate;
- proprietăţile speciale, dacă au fost cerute;
- dimensiunea nominală maximă a agregatelor;
- pentru betonul uşor sau betonul greu, clasa de masă volumică sau masa
volumică specificată;
Tratarea şi protecţia betonului după turnare
Pentru protecţia betonului se utilizează, de regulă, următoarele metode,
separat sau combinat:
- păstrarea cofrajului în poziţie;
- acoperirea suprafeţei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la
margini şi la îmbinări pentru a preveni uscarea;
- amplasarea de învelitori umede pe suprafaţă şi protejarea acestora împotriva
uscării;
- menţinerea unei suprafeţe umede de beton, prin udare cu apă;
- aplicarea unui produs de tratare corespunzător.
Utilizarea produselor de tratare pentru protecţie la îmbinările constructive, pe
suprafeţele ce urmează a fi tratate sau pe suprafeţele pe care este necesară
aderarea altui material, este permisă numai dacă acestea sunt îndepărtate
complet înainte de următoarea operaţie, sau dacă se dovedeşte că nu au nici
un efect negativ asupra operaţiilor ulterioare.
Întocmit,
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CAIET DE SARCINI PRIVIND
REALIZAREA PEREŢILOR DIN ZIDĂRIE

Lucrărilor de zidărie se vor executa conform C 17-82, GP 053-2000 şi CR62013.
Prevederile acestui caiet de sarcini se referă la execuţia:
- pereţilor structurali şi nestructurali în cazul sistemului structural pe zidărie
structurală nearmată, zidărie structurală confinată, zidărie confinată şi armată
în rosturile orizontale;
- pereţilor structurali şi nestructurali în cazul sistemului structural în cadre de
beton armat.
La executarea lucrărilor de zidărie se vor respecta prevederile din CR6-2013,
Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, cap. 8 şi cap. 9.
MATERIALE
A. Elemente pentru zidărie:
Cărămizile utilizate în alcătuirea pereților vor fi conforme cu SR EN 7711:2011, cu goluri verticale;
Blocurile din beton utilizate pentru închiderile exterioare și compartimentările
interioare vor fi conforme cu SR EN 771-3:2011.
B. Mortar
Mortarul utilizat va fi mortar pentru zidărie pentru utilizare generală.
În cazul mortarelor pentru zidărie preparate pe şantier se vor respecta
cerinţele normativului C17-82 şi ale standardului SR EN 998-2:2004. Se poate
utiliza mortar de ciment-var-nisip sau mortar de ciment-nisip.
Marca mortarului în cazul zidăriilor structurale va fi M10 conform CR6/2013.
C. Beton
Betonul este folosit pentru realizarea de elemente structurale: stâlpi, grinzi,
planșee, scări, fundații, buiandrugi.
Betonul folosit trebuie să respecte prevederile Codului de practică pentru
executarea lucrărilor de beton NE 012-1:2007, Codului de proiectare pentru
structuri din zidărie CR6:2006 şi Codului de proiectare seismic P100:2006.
Mărcile minime ale betonului, în funcţie de elementul în care se utilizează vor
fi:
- elemente structurale: C16/20;
- planşee, scări: C16/20;
- infrastructură (fundații izolate și grinzi continue): C12/15; C16/20;

D. Armătura
În cazul zidăriei structurale,
armăturilor în cazul:

armătura

este

folosit

pentru realizarea

- elementelor de confinare: stâlpişori, centuri;
- planşee, scări;
- pardoseli;
- pereţilor la subsol;
- fundaţiilor.
Se vor folosi armături de tip S255, S235 (OB37), S355 PC52 si STPB.
Documentul normativ de referinţă pentru aceste armături este ST-009-2005.
E. Apa
Se vor respecta prevederile documentului de referinţă SR EN 1008:2003.
ABATERI LIMITĂ FAŢĂ DE DIMENSIUNILE STABILITE PRIN PROIECT
Dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidăriilor
a. ziduri cu grosimea ≤63 mm ± 3
b. ziduri cu grosimea de 90 mm ± 4
c. ziduri cu grosimea de 115 mm ± 3
d. ziduri cu grosimea de 140 mm +4, -6
e. ziduri cu grosimea de 240 mm +6, -8
f. ziduri cu grosimea > 240 mm ± 10
Dimensiunea golului
a. ≤ 100 cm ± 10
b. > 100 cm +20, -10
Dimensiunile în plan ale încăperilor
a. cu latura încăperii ≤ 300 cm ± 15
b. cu latura încăperii > 300 cm ± 20
Dimensiunile verticale
a. pentru un etaj ± 20
b. pentru întreaga clădire +50, -20
Dimensiunea rosturilor dintre cărămizi
a. rosturi orizontale +5, -2
b. rosturi verticale +5, -2

EXECUŢIA STÂLPILOR
Stâlpii se realizează din beton armat, turnat monolit în cofraje.
Cofrajele sunt din lemn de răşinoase, iar montarea lor necesită următoarele
operaţiuni:
- lucrări pregătitoare: studiere a proiectului, întocmirea documentaţiei
tehnologice, alegerea tehnologiilor, asigurarea resurselor, instruirea echipelor
de lucru, verificarea lucrărilor premergătoare;
- trasarea poziţiei cofrajelor;
- asigurarea stabilităţii şi realizarea verticalităţii se face cu șpraiţuri reglabile.
Înainte de turnarea betonului, conducătorul punctului de lucru este delegat să
verifice integritatea, stabilitatea, rezemarea, etanşeitatea cofrajelor,
poziţionarea şi stabilitatea elementelor ce vor fi înglobate în beton.
ARMAREA BETONULUI
Se execută cu carcase asamblate din bare verticale şi etrieri legaţi pe toată
înălţimea, cu excepţia zonei de petrecere, cu mustăţile scoase din nivelul
inferior şi a zonei nodului cu grinda unde etrierii se montează ulterior.

Întocmit,
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CAIET DE SARCINI PRIVIND
EXECUȚIA LUCRĂRILOR DIN LEMN
A. MATERIALE
1. Clasele de exploatare ale construcţiilor din lemn
Din punct de vedere al condiţiilor în care funcţionează, construcţiile se încadrează în:




Clasa 1 de exploatare, caracterizată prin umiditatea
lemnos corespunzătoare unei temperaturi θ = 20 ±
relative a aerului ϕ ≤ 65%
Clasa 2 de exploatare, caracterizată prin umiditatea
lemnos corespunzătoare unei temperaturi θ = 20 ±
relative a aerului ϕ ≤ 80%
Clasa 3 de exploatare, caracterizată prin umiditatea
lemnos superioară celei de la casa 2 de exploatare

conţinută de materialul
2°C şi a unei umidităţi
conţinută de materialul
2°C şi a unei umididăţi
conţinută de materialul

2. Specii şi sortimente din lemn
La alegerea materialului lemnos pentru structuri, se ţine cont de clasa de exploatare
a construcţiei, precum şi de natura şi mărimea solicitărilor. Structurile din lemn se
realizează în majoritatea cazurilor din răşinoase. Clasificarea materialului lemnos
folosit în construcţie se face după specie şi gradul de prelucrare( STAS 856 – 71).
După gradul de prelucrare, materialul lemnos folosit în construcţii se clasifică în:
- lemn brut – lemn natural (STAS 1040 – 85 şi STAS 4342 – 85)
- lemn ecarisat ( sortimentele de lemn ecarisat sunt reglementate prin STAS 942 –
86 pentru răşinoase şi STAS 8689 – 86 pentru foioase).
Dimensiunile curente şi speciale ale principalelor sortimente de cherestea de
răşinoase folosite în construcţii ( STAS 942-88), corespund stării lemnului pentru o
umiditate de 15%.
Clasele de calitate pentru elementele din lemn se stabilesc conform SR EN 338-97.
Lemnul folosit în construcţii nu trebuie să aibă o umiditate mai mare de 23%. La
elementele speciale (de îmbinare), ca pene, dornuri, eclise, umiditatea nu trebuie să
depăşească 15%.
B. CUIE – STAS 2111-90
Baterea cuielor se poate face manual, sau cu ajutorul ciocanului pneumatic, situaţie
recomandată pentru cuie cu lungimea maximă de 100 mm. Pentru a diminua riscul
de îndoire a cuielor în timpul baterii,acestea pot fi bătute în găuri pregătite cu
diametrul de 80% din diametrul cuielor.
Buloanele se realizează din oţel beton, cu cap şi piuliţă de strângere. Buloanele se
introduc în găuri pregătite, având diametrul cu 1mm mai mare decât diametrul
bulonului.
Sub capul bulonului şi piuliţă este recomandabil să fie plasată o şaibă cu grosimea
minimă 0,3d şi diametrul mai mare decât 3d.

C. MĂSURI DE PROTECŢIE CONTRA INCENDIILOR
Impregnarea lemnului cu substanţe ignifuge constituie un mijloc mai sigur decât
acoperirea cu vopsele ignifuge, întrucât substanţele ignifuge pătrund în interiorul
lemnului la o adâncime mai mare.
Pentru a putea fi folosite cu succes în vederea ignifugării lemnului, substanţele
ignifuge trebuie să satisfacă condiţiile prevăzute de STAS 652-83.



Substanţele folosite în mod frecvent pentru ignifugarea lemnului pot fi:
Sărurile de amoniu (bifosfatul de amoniu, sulfatul de amoniu şi clorura de
amoniu).
 Sărurile de sodiu şi potasiu (carbonat de sodiu, bicarbonat de sodiu,
carbonatul de potasiu).
 Alaunii (sulfatul dublu de aluminiu şi potasiu, sulfatul dublu de aluminiu şi
amoniu).
 Boraxul
Deoarece trebuie să i se asigure lemnului concomitent atât rezistenţa la foc, cât şi
rezistenţa împotriva putrezirii, de regulă, în substanţele ignifuge se mai introduc şi
diferite substanţe antiseptice (fungicide), de obicei fluorura de sodiu.
Impregnarea lemnului cu substanţe ignifuge se face prin aceleaşi procedee ca şi în
cazul impregnării cu substanţe antiseptice (fungicide).
Se vor respecta normele tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor din
lemn utilizate în construcţii C58-96.
D. MĂSURI DE PROTECŢIE CONTRA PUTREZIRII LEMNULUI
Prevenirea acestor efecte se poate face dacă se are în vedere că microorganismele
care produc putrezirea, în cea mai mare parte, se dezvoltă la o umiditate a lemnului
de 20 – 30%. Deci, una dintre măsurile de protecţie constă în reducerea umidităţii
sub această limită, fie prin uscare, fie prin alte măsuri care să asigure atât reducerea
umidităţii, cât şi izolarea lemnului de sursele care ar duce la creşterea ei.
Măsurile generale de protecţie contra putrezirii elementelor de construcţie din lemn,
în vederea măririi duratei de exploatare sunt reglementate de STAS 2925-67.
Cele mai sigure rezultate pentru mărirea durabilităţii lemnului, se obţin prin folosirea
metodei de impregnare superficială sau profundă cu substanţe antiseptice
(fungicide), care exercită asupra ciupercilor o acţiune toxică.
Tratarea lemnului cu antiseptice se poate face prin una din următoarele două
metode:
- metoda prin pătrundere, prin osmoză, prin imersiune (îmbăiere) şi prin impregnare
sub presiune;
- metoda prin acoperire cu paste antiseptice Pentru a se atinge scopul, lemnul căruia
i se aplică unul din procedeele enumerate trebuie să fie perfect sănătos, uscat şi
prelucrat în forma definitivă.
Întocmit,
Ing. Ciocoiu Ionut Ciprian

CAIET DE SARCINI PRIVIND
EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI MONITORIZAREA CONSTRUCŢIEI

Beneficiarul va lua măsurile necesare ca urmărirea, exploatarea şi întreţinerea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor din interiorul incintelor respective să
se facă potrivit prevederilor proiectului şi normelor în vigoare referitoare la
întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării construcţiilor.
Întreţinerea construcției este în sarcina beneficiarului şi constă în măsuri
privind utilizarea corectă şi în lucrări de întreţinere curente, ce constau din:
•interzicerea oricăror intervenţii efectuate asupra construcției (spargeri,
încărcări suplimentare, ancoraje, etc.);
•interzicerea circulaţiei pe suprafeţele concepute şi realizate ca necirculabile ;
în acest sens este recomandabilă prevederea unor căi de acces ocazional,
asigurate, adecvate acestui scop;
•utilizarea funcționalului doar în scopul în care a fost proiectat;
•curăţirea sezonieră, periodică, a suprafeţelor prin înlăturarea depunerilor şi
vegetaţiilor (minim de 2 ori pe an, primăvara şi la sfârşitul toamnei), precum şi
curăţirea cu atenţie pe timpul iernii a aglomerărilor excesive de zăpadă în
special în zonele de colectare şi scurgere a apelor pluviale;
•menţinerea în condiţii funcţionale a elementelor de protecţie a învelitorilor
(parazăpezi, grătare, tencuieli, şape, şorţuri, copertine, etc.);
•repararea zonelor deteriorate accidental.
NOTĂ: Datele constatate la acţiunile de urmărire a comportării în timp se vor
concretiza prin procese verbale de constatare şi măsuri ce vor fi incluse în
cartea tehnică a construcţiei.

Întocmit,
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REPERTOARUL DOCUMENTELOR DE CALITATE
ÎNTOCMITE ÎN TIMPUL EXECUŢIEI
A. Documente-furnizori
După caz pot fi:
• certificate de calitate
• dosar al produsului
• certificate de garanţie
• agrement tehnic
• buletine de analiză
B. Documente-execuţie
 Proces-verbal de începere a lucrărilor;
 Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de
repere;
 Proces-verbal de verificare a naturii terenului de fundare ;
 Proces-verbal de trasare a lucrărilor;
 Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse ;
 Proces-verbal de recepţie calitativă;
 Proces-verbal pentru lucrări speciale;
 Proces-verbal privind executarea sudurilor ;
 Fişa tehnologică de sudare ;
 Proces-verbal de recepţie a lotului de armături sudate ;
 Proces-verbal de prelevare a probelor de sudură ;
 Registru privind montarea elementelor prefabricate ;
 Condica de betonare ;
 Fişa de betonare ;
 Proces-verbal de verificare a aspectului betonului după decofrare şi
poziţionare goluri tehnologice şi de instalaţie;
 Alte documente şi înregistrări care atestă calitatea lucrărilor executate,
ex.: buletine de măsurători, buletine de încercări, buletine de examinare
vizuală etc.

C. Documente rezultate ca urmare a controalelor prevăzute în Planul de
Control al Calităţii, Verificări şi încercări (P.C.C.V.I.) şi în Fişa de Control de
Calitate (F.C.C.) pe lucrare:
 Raport de tratare a neconformităţilor (R.N.C.);
 Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante
Notă:
Formularele documentelor de atestare a calităţii lucrărilor executate prezentate
în anexe sunt proprii fiecărui executant, declarate prin programul de asigurare
a calităţii. Aceste formulare prezentate în ghid se pot consulta ca modele.
Documentele de la furnizori însoţesc produsele la aprovizionare sau în urma
încercărilor în laboratoarele de specialitate. Certificarea de conformitate a
calităţii produselor folosite în construcţii constituie o componentă a sistemului
calităţii în acest domeniu, instituit prin lege, prin care se demonstrează că
produsele respective prezintă caracteristici de calitate controlate, conforme cu
specificaţiile tehnice (caietele de sarcini pe lucrări), care să permită aprecierea
aptitudinii lor la utilizare şi să garanteze, cu o probabilitate acceptabilă, că prin
folosirea acestor produse se pot realiza cerinţele esenţiale prescrise pentru
construcţiile respective.
Certificarea de conformitate a calităţii constituie o obligaţie a producătorilor ori
a furnizorilor pentru produsele folosite în construcţii, livrate spre a fi utilizate
la:
-

construcţiile din categoria de importanţă excepţională sau deosebită;

-

lucrările publice finanţate din bugetul de stat sau
administraţiilor locale şi din credite garantate de stat;

-

lucrările la care utilizarea acestor produse condiţionează realizarea
cerinţelor esenţiale, indiferent de categoria de importanţă a acestora, de
provenienţa fondurilor de investiţii aferente sau de natura proprietăţii
asupra construcţiilor respective.

din

bugetele

 Acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în
construcţii este prezentată în "Regulamentul privind certificarea de
conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii" anexa la HGR nr.
728/1994.
 Prevederile acestui regulament se aplică tuturor agenţilor economici care
fabrică, furnizează sau utilizează produse de construcţii, materiale şi
elemente de construcţii şi instalaţii, echipamente provenite din producţia
internă sau din import.
 Agrementul tehnic este componenta sistemului calităţii în construcţii, prin
care se atestă aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee şi
echipamente în construcţii, pentru care nu sunt elaborate reglementări
tehnice naţionale. Pentru acestea, agrementul tehnic stabileşte condiţii
de fabricaţie, transport, depozitare şi de punere în operă;

Activitatea de agrement tehnic este organizată în conformitate cu
„Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi
echipamente noi în construcţii", aprobat prin HGR nr. 766/1997
 Încercările efectuate pe materiale, instalaţii sau echipamente trebuie să
se realizeze în laboratoare autorizate şi acreditate conform prevederilor
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; HGR nr. 766/1997
privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în
construcţii;
Autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se face de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii.
Prin autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se conferă
acestora dreptul ca, pe baza încercărilor şi analizelor efectuate, cu
echipamentul şi personalul propriu să emită documente (buletine de încercări,
rapoarte, studii) valabile şi recunoscute,de către organismele abilitate prin lege
de a aplica şi controla sistemul calităţii în construcţii.
Întocmit,
Ing. Ciocoiu Ionut Ciprian

VERIFICATOR,

VIZAT,
INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII – PIATRA NEAMT

PROGRAM DE CONTROL
al proiectantului structurii de rezistență privind execuția lucrărilor, inclusiv în faze determinante pentru obiectivul de investiții
AMENAJAREA GRUPURILOR SANITARE SI ASIGURAREA CU UTILITATI A ACESTORA LA UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE
STAT LA SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
Intravilan Moldoveni, com. Moldoveni, jud. Neamt

Nr.
crt.

Faze de lucrări, inclusiv faze determinante care se verifică sau se recepționează
calitativ pentru care trebuie întocmite documente de atestare a calității lucrărilor

0

1

Documentul care se întocmește
P.V.F.D. (proces verbal de control al
calității în fază determinantă)
P.V.R.C. (proces verbal de recepție
calitativă)
P.V.T.L. (proces verbal de trasare)
P.V.L.A. (proces verbal lucrări ascunse)

Participanți la control:
I = I.J.C. NEAMT
B = beneficiar
E = executant
P = proiectant
G = geotehnician
U = urbanism – adm. locală

2

3

Trasarea axelor principale ale construcției și a cotei ±0.00
Stabilirea naturii terenului de fundare și a cotei de fundare

P.V.T.L.
P.V.L.A.

P+B+E+U
P+B+E+G

Armare soclu fundatie

P.V.L.A.

P+B+E

4.

Realizare pereti din zidarie parter

P.V.R.C.

B+E

5.

Armare stalpisori parter

P.V.L.A.

P+B+E

6.

Armare centuri, planseu peste parter

P.V.L.A.

P+B+E

7.

Construire sarpanta

P.V.R.C.

P+B+E

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

P.V.R.C.

P+B+E+U

1.
2.
3.

Proiectant structură de rezistență,
ENGICAD CIOCOIU S.R.L.
Ing. Ciocoiu Ionut Ciprian

Beneficiar,
COMUNA MOLDOVENI

Diriginte de șantier,

Nr. și data actului încheiat

4

Executant,

NOTE:

Pag. 1/2

Data verificării / recepției din coloana 4 se va completa de executant la data încheierii actului prevăzut la coloana 2.
Executantul va anunța în scris pe ceilalți factori interesați pentru participarea la control, cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea.
Execuția lucrărilor se va realiza pe baza procedurilor scrise întocmite de executant în concordanță cu caietele de sarcini din proiectul tehnic și a reglementărilor tehnice în vigoare.
Recepția calitativă pe categorii și faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de beneficiar și executant cf. cu prevederile reglementărilor în vigoare.
Toate produsele ce nu au standard național de execuție vor fi însoțite de agrement tehnic.
Produsele puse în operă vor avea certificată calitatea prin documente și vor avea aplicată marca „CE”; se interzice punerea în operă a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de
certificare a calității.
7. Calitatea betonului se va constata pe baza examenului direct și a buletinului de analiză emis la laboratorul antreprenorului sau alte laboratoare acreditate.
8. Prezentul program va fi completat cu lucrări ce urmează a fi controlate de beneficiar și executant la primirea proiectului.
9. Pentru lucrările ascunse care nu condiționează rezistență și stabilitatea, siguranță în exploatare și funcționalitatea obiectelor respective, în totul sau în parte, verificarea condițiilor de calitate se
efectuează permanent pe faze de lucrări.
10. Un exemplar din prezentul Program de Control va fi atașat la Cartea tehnică a construcției, care va fi întocmită înainte de recepția obiectivului.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Proiectant general și specialitatea: ARHITECTURĂ

SC YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.
CUI 35108499 J27/688/2015

Adresa:
Str. Apusului, nr.12
Loc. Piatra Neamt, jud. Neamț
Tel: 0743.629312

Verificator/Expert
Verificator
Referat nr./Data

ENGICAD CIOCOIU S.R.L.
CUI 39926024
J27/919/2018

Adresa: Beneficiar:
Str. Dr. Emil Costinescu, nr.1, Bl. F3
Piatra Neamt, jud. Neamț
E-mail: engicad.ciocoiu@gmail.com
Tel: 0769.902247

SPECIFICAȚIE

SEMNĂTURA

Proiectant specialitatea: STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ

NUME

arh. Calin Lambrache
ȘEF PROIECT
PROIECTAT
ing. Ciocoiu I. Ciprian
DESENAT
ing. Ciocoiu I. Ciprian
h/l= 297 / 420 (0.12m2)

Scara
1:50

Nume

Semnătura Cerința

Proiect
nr.
61Y

Comuna Moldoveni, judetul Neamt

Titlu proiect: Amenajarea grupurilor sanitare si asigurarea cu utilitati

a acestora la unitati de invatamant preuniversitar de stat la scoala
gimnaziala,comuna Moldoveni,judetul Neamt

Adresa: Intravilan Moldoveni, comuna Moldoveni, judetul Neamt

Titlu planșă:
Data
09.2019

Perspective 3D

Faza
PTh.
Planșa nr.
R 01

Allplan 2019

1p

2p

3p
7.98

3.69

3.69

30

S1 25x25

60

25 175

-2.25

60

-2.25

S1 25x25
3.44

25 175

60

3.09

60

3.09

60

D2

7.47

5

D1

5.25

5.00

4.65

5.00

7.475

D1

5.25

STPB ø6X150/6X150

-2.25

25

-1.85

3.44

-2.25

175 25

STPB ø6X150/6X150

Cp

S1 25x25

4.65

Cp

D1
25 175

30

D1

30

30

Note:
- Verificarea naturii terenului de fundare se va realiza de specialistul geolog şi se va întocmi
procesul verbal de cotă şi natură teren de fundare..
- Cota ±0.00 este cota pardoselii finite de la parter.
- Fundarea se va realiza in stratul de : praf argilos cafeniu-galbui
- În jurul construcţiilor se vor prevedea drenuri de colectare a apelor din precipitaţii şi a
apelor de infiltraţii cu dirijare în afara amplasamentului, evitându-se stagnarea apei în
terenul de fundare.
- Fundarea se va face cu o încastrare minimă de 20 cm în stratul bun de fundare.
In situatia in care terenul bun de fundare se gaseste la o cota mai mare fata de cea
proiectata se va turna un strat de beton simplu de clasa minim C8/10
pana la cota terenului bun de fundare cu incastrarea minima de 20 cm in terenul
bun de fundare.
- Pereţii şi malurile de săpătura se vor sprijini provizoriu.
- Se recomandă ca săpătura pentru fundaţii să se execute în perioade sarace în
precipitaţii. Ultimii 30 cm din săpătuile de fundaţii se vor executa numai cu scurt
timp înaintea turnării betonului. Se interzice deschiderea săpăturilor
şi abandonarea acestora pe perioade lungi de timp.
- Umplutura ce se va realiza in jurul fundatiilor si sub pardoseala se vor executa
din roci coezive (ce se incadreaza in STAS -ul 2914-84) si se vor compacta
până atingerea unui grad de compactare de 95% si de minim 92%.

6.78

60

S1 25x25
25

-2.10

2.725
-2.10

5

1.50

D3 S1 25x25

1.80

25 175

125

60

-2.10

7.13

S1 25x25
25

Bp

-1.85

-2.25

1.025

2.655

S1 25x25

D2

175 25

25

D3

1.55

-2.25

S1 25x25

25

Ap

60

125

1.80

175 25

5

Note:
- Inainte de începerea turnării betonului, se va verifica dacă toate armăturile
sunt montate conform planşelor din proiect.
- Orice neconcordanţă din proiect se va semnala imediat proiectantului
de specialitate pentru soluţionare.
- Înainte de începerea turnării betonului, toate armăturile şi cofrajele se
vor curăţa de eventualele impurităţi.
- Modificarea poziţiei, diametrului sau lungimii barelor de armătură fără
acordul scris al proiectantului de specialitate îl absolva pe acesta de
orice responsabilitate.
- Acoperirile cu beton se vor realiza cu ajutorul distanţierilor din plastic.

-1.85

60

Bp

S1 25x25

D2

60

S1 25x25

Ap

-2.10 Cota fundatie existenta

Fundatie existenta
30

3.69

3.69

30

7.98

1p

2p

3p

Proiectant general și specialitatea: ARHITECTURĂ

SC YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.
CUI 35108499 J27/688/2015

Verificator/Expert
Verificator
Referat nr./Data

ENGICAD CIOCOIU S.R.L.
CUI 39926024
J27/919/2018

Adresa: Beneficiar:
Str. Dr. Emil Costinescu, nr.1, Bl. F3
Piatra Neamt, jud. Neamț
E-mail: engicad.ciocoiu@gmail.com
Tel: 0769.902247

SPECIFICAȚIE

SEMNĂTURA

Proiectant specialitatea: STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ

Materiale:
Betoane: C12/15, X0, Dmax-32, S3, CEM II/A S32.5 R
C16/20, XC2, Dmax-32, S3, CEM II/A S32.5 R
Armaturi: Bare ø8, ø14 PC52
Plase sudate STPB 6X150/6X150

Adresa:
Str. Apusului, nr.12
Loc. Piatra Neamt, jud. Neamț
Tel: 0743.629312

NUME

arh. Calin Lambrache
ȘEF PROIECT
PROIECTAT
ing. Ciocoiu I. Ciprian
DESENAT
ing. Ciocoiu I. Ciprian
h/l= 297 / 420 (0.12m2)

Scara
1:50

Nume

Semnătura Cerința

Proiect
nr.
61Y

Comuna Moldoveni, judetul Neamt

Titlu proiect: Amenajarea grupurilor sanitare si asigurarea cu utilitati

a acestora la unitati de invatamant preuniversitar de stat la scoala
gimnaziala,comuna Moldoveni,judetul Neamt

Adresa: Intravilan Moldoveni, comuna Moldoveni, judetul Neamt

Titlu planșă:
Data
09.2019

Plan fundatii

Faza
PTh.
Planșa nr.
R 02

Allplan 2019

DETALIUL D2

DETALIUL D1
4 agrafa ø8/40 PC 52
L=35 cm
7

placa beton slab armata (10 cm)
folie pvc
termoizolatie (10cm)
pietris anticapilar 8-32 mm (15 cm)
umplutura compactata

2 etr ø8/20 PC 52
L=185 cm

1 6ø14 PC 52

Hidroizolatie
2 etr ø8/20
C16/20

65

175

25

2 etr ø8/20 PC 52
L=185 cm
264 bucati
C12/15

4 agrafa ø8/40 PC 52
L=35 cm
132 bucati

65
20

Hidroizolatie

plasa sudata
6x150/6x150

2 etr ø8/20
C16/20

3 2ø8 PC 52

70

3 2ø8 PC 52
4 agrafa ø8/40

Ctn-0.65
Trotuar

65

4 agrafa ø8/40

ctn-0.75

ctn-0.75
175

175

25

35

25

1.35

ctn-0.75

-0.05

2 etr ø8/20

70

70

4 agrafa ø8/40

7 20
7

1 6ø14 PC 52

Hidroizolatie

plasa sudata
6x150/6x150
C16/20

20

175

-0.05

65
20

1 6ø14 PC 52

3 2ø8 PC 52

2%

1.50

65

placa beton slab armata (10 cm)
folie pvc
termoizolatie (10cm)
pietris anticapilar 8-32 mm (15 cm)
umplutura compactata

1.10

-0.05

7 20
7

65

2 etr ø8/20 PC 52
L=185 cm

DETALIUL D3

7 20
7

placa beton slab armata (10 cm)
folie pvc
termoizolatie (10cm)
pietris anticapilar 8-32 mm (15 cm)
umplutura compactata

20

plasa sudata
6x150/6x150

2 etr ø8/20 PC 52
L=185 cm

C12/15

C12/15

Fundatie
existenta

-1.85
-2.10

60
-2.25

60

5

placa polistiren 5 cm

60

Note:
- Verificarea naturii terenului de fundare se va realiza de specialistul
geolog şi se va întocmi procesul verbal de cotă şi natură teren de fundare.
- Cota ±0.00 este cota pardoselii finite de la parter.
- Fundarea se va realiza in stratul de : praf argilos cafeniu-galbui;
- În jurul construcţiilor se vor prevedea drenuri de colectare a apelor din
precipitaţii şi a apelor de infiltraţii cu dirijare în afara amplasamentului,
evitându-se stagnarea apei în terenul de fundare.
- Se vor consulta planşele de instalaţii pentru poziţionarea corecta a
golurilor.
- Se vor consulta planşele de armare sâmburi, stâlpi şi armare scară
pentru înglobarea armăturilor de legatura în elevaţii.
- Fundarea se va face cu o încastrare minimă de 20 cm în stratul bun de
fundare. In situatia in care terenul bun de fundare se gaseste la o cota mai
mare fata de cea proiectata se va turna un strat de beton simplu de clasa
minim C8/10 pana la cota terenului bun de fundare cu incastrarea minima
de 20 cm in terenul bun de fundare.
- Se recomandă ca săpătura pentru fundaţii să se execute în perioade
sarace în precipitaţii. Ultimii 30 cm din săpătuile de fundaţii se vor executa
numai cu scurt timp înaintea turnării betonului. Se interzice deschiderea
săpăturilor şi abandonarea acestora pe perioade lungi de timp.
- Săpăturile lângă fundaţiile construcţiilor existente se vor executa manula,
cu grijă. În cazul în care se constată fisuri sau instabilitate se va anunţa
proiectantul.
- Umpluturile ce se vor realiza in jurul fundatiilor si sub pardoseala se vor
executa din roci coezive (ce se incadreaza in STAS -ul 2914-84) si se vor
compacta până atingerea unui grad de compactare de 95% si de minim
92%. Gradul de compactare va fi verificat de un laborator autorizat.

Note:
- Barele longitudinale din elevație vor fi fasonate la capăt cu vincluri
verticale de 35 cm.
- Înădirea prin suprapunere a barelor longitudinale din elevație se va
realiza pe o lungime de 60Ø (84 cm).
- Se vor monta mustățile pentru ancorarea stâlpișorilor în fundații conform
planșei de armare stâlpișori.
- Placa pe sol se armează cu plase sudate SPPB 150x150x6mm. Plasele se
suprapun pe min. 20 cm.
- Inainte de începerea turnării betonului, se va verifica dacă toate armăturile sunt
montate conform planşelor din proiect.
- Orice neconcordanţă din proiect se va semnala imediat proiectantului de
specialitate pentru soluţionare.
- Înainte de începerea turnării betonului, toate armăturile şi cofrajele se vor
curăţa de eventualele impurităţi.
- Modificarea poziţiei, diametrului sau lungimii barelor de armătură fără acordul
scris al proiectantului de specialitate îl absolva pe acesta de orice
responsabilitate.
- Acoperirile cu beton se vor realiza cu ajutorul distanţierilor din plastic.

MATERIALE
Betoane: C12/15, X0, Dmax-32, S3, CEM II/A-S 32,5 R
C16/20, XC2, Dmax-32, S3, CEM II/A-S 32,5 R
Armaturi: Bare ø8, ø14 PC52
Plase sudate STPB

Plase sudate STPB - armare placă pe sol 150x150x6mm 2x6m - 6 buc.(218.4 kg)

Proiectant general și specialitatea: ARHITECTURĂ

SC YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.
CUI 35108499

J27/688/2015

Adresa:
Str. Apusului, nr.12
Loc. Piatra Neamt, jud. Neamț
Tel: 0743.629312

ENGICAD CIOCOIU S.R.L.
CUI 39926024
J27/919/2018

Adresa:
Str. Dr. Emil Costinescu, nr.1, Bl. F3
Piatra Neamt, jud. Neamț
E-mail: engicad.ciocoiu@gmail.com
Tel: 0769.902247

SPECIFICAȚIE

SEMNĂTURA

Proiectant specialitatea: STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ

ȘEF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

NUME
arh. Calin Lambrache
ing. Ciocoiu I. Ciprian
ing. Ciocoiu I. Ciprian

Scara
1:25

Verificator/Expert
Verificator
Referat nr./Data
Beneficiar:

Nume

Semnătura Cerința

Comuna Moldoveni, judetul Neamt
Titlu proiect: Amenajarea grupurilor sanitare si asigurarea cu utilitati

a acestora la unitati de invatamant preuniversitar de stat la scoala
gimnaziala, comuna Moldoveni, judetul Neamt

Adresa:Intravilan Moldoveni, comuna Moldoveni, judetul Neamt

Data Titlu planșă:
Detalii de fundatii D1, D2, D3
09.2019

Proiect
nr.
61Y
Faza
PTh.
Planșa nr.
R 03

DETALIU ARMARE STALPISORI
S1 25x25, 10 Bucati

DETALIU ARMARE
BUIANDRUGI

+3.65

15

45

25

Centura b.a.

25

1

1

zidarie din caramida

Sectiune 1-1

Sectiune 1-1

25

2 etr ø8/15

25

1 2ø14 PC 52

25

2 etr ø8/15 PC 52
L=95 cm

1
2

25

3 2ø8 PC 52

7 20
20 7
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367
3 4ø14 PC 52 L=382 cm

>25

1

2 etr ø8/15 PC 52
L=95 cm

20
63 bucati

7 20
20 7
20

1

1

1.00

20

C16/20

70

-0.05

165
1 4ø14 PC 52 L=185 cm

L. variabil
pentru lungimi între 180-300cm la partea
inferioara se vor dispune 3Ø14

3.70
2 etr ø8/15 PC 52

>25

buiandrug b.a.

20

-0.75

MATERIALE
Beton: C16/20, XC2, Dmax-32, S3, CEM II/A-S 32,5 R
Armaturi: Bare ø8, ø14 PC52
Proiectant general și specialitatea: ARHITECTURĂ

SC YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.
CUI 35108499

J27/688/2015

ENGICAD CIOCOIU S.R.L.
CUI 39926024
J27/919/2018

Adresa:
Str. Dr. Emil Costinescu, nr.1, Bl. F3
Piatra Neamt, jud. Neamț
E-mail: engicad.ciocoiu@gmail.com
Tel: 0769.902247

SPECIFICAȚIE

SEMNĂTURA

Proiectant specialitatea: STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ

NOTE:
Armarea la partea superioara si inferioara a buiandrugilor
se va termina cu carlige la 90º cu lungimea de 15 cm.
La deschideri mai mari de 180 cm armarea inferioara a
buiandrugului va fi de 3ø14 PC52.
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Detaliu de armare stalpisori,
detaliu de armare buiandrugi

Proiect
nr.
61Y
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Planșa nr.
R 04

Detaliu continuitate armaturi centuri
la intersectie in colt

Detaliu continuitate armaturi centuri
la intersectie in T

2 2x2ø14 PC 52
L=230 cm

Detaliu armare centuri

1 4ø14 PC 52
2 etr ø8/15
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25

2 etr ø8/15 PC 52
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2 2x2ø14 PC 52
925

115

C16/20
95

115

115
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25
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1 2x3ø14 PC 52
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Detaliu continuitate armaturi
centuri in camp

>60ø
innadire bare superioare

>100 cm

>60ø
innadire bare inferioare

MATERIALE
Beton: C16/20, XC2, Dmax-32, S3, CEM II/A-S 32,5 R
Armaturi: Bare ø8, ø14 PC52
Proiectant general și specialitatea: ARHITECTURĂ

SC YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.
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SPECIFICAȚIE

SEMNĂTURA

Proiectant specialitatea: STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ

NOTE:
Centurile si buiandrugii vor avea sectiunea transversala de 25x25 cm.
Centurile se vor ancora una in cealalta conform detaliilor. Unde nu se
poate realiza tehnologic ancorarea din barele longitudinale,
se vor monta vincluri cu lungimea de 100 cm pe fiecare latura.
Suprapunerea barelor din centuri se va realiza pe o lungime de 60ø.
Se va evita suprapunerea a mai mult de 2 bare in aceeasi sectiune.
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Se va folosi lemn ecarisat de rasinoase;
Umiditatea lemnului nu va depasi 18%;
Materialul lemnos trebuie protejat impotriva umiditatii, fungicidelor,
razelor UV si focului;
Aceasta plansa se citeste impreuna cu planurile de arhitectura;
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Popii se fixeaza prin confectii metalice de talpa,cuie cu aderenta imbunatatita Ø6 mm (coltar cu ranforsare 90x90);
Panele si coamele se fixeaza de popi prin confectii metalice si cuie cu aderenta imbunatatita Ø6 mm (coltar cu ranforsare 90x90);
Clestii se fixeaza prin 4 cuie cu aderenta imbunatatita sau 4 x holsurub Ø6 mm;
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MATERIALE
Beton: C16/20, XC2, Dmax-32, S3, CEM II/A-S 32,5 R
Armaturi: Bare ø8, ø14 PC52
Proiectant general și specialitatea: ARHITECTURĂ

SC YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.
CUI 35108499

J27/688/2015

Adresa:
Str. Apusului, nr.12
Loc. Piatra Neamt, jud. Neamț
Tel: 0743.629312

ENGICAD CIOCOIU S.R.L.
CUI 39926024
J27/919/2018

Adresa:
Str. Dr. Emil Costinescu, nr.1, Bl. F3
Piatra Neamt, jud. Neamț
E-mail: engicad.ciocoiu@gmail.com
Tel: 0769.902247

SPECIFICAȚIE

SEMNĂTURA

Proiectant specialitatea: STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ
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