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  PIESE SCRISE :

-Foaie de capăt
-Borderou de piese scrise şi desenate
-Memoriu de rezistenta

PIESE DESENATE:

R 1- Zid latura de est 1:    50 

R 2- Zid latura de sud

R 3- Zid latura de sud. Armare grinda

R 4- Plan si detaliu fundatii mobilier latura de est

R 5- Plan si detaliu fundatii mobilier latura de nord
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1.GENERALITATI:
Documentatia trateaza din punct de vedere tehnic proiectul de structura la
obiectul: AMENAJARE SPATIU DE AGREMENT IN ZONA VAII GALZII, LOCALITATEA GALDA
DE JOS, COM. GALDA DE JOS, SAT GALDA DE JOS, JUD. ALBA.
Proiectul a fost intocmit la cererea beneficiarului PRIMARIA GALDA DE JOS. 
Din tema de proiectare, respectiv, proiectul de arhitectura si conditiile
locale de amplasament, au rezultat urmatoatele elemente de proiectare:
- Categoria de importanta: D redusa.
- Regimul de inaltime propus: parter.
- Conform P100-1/2013 zona seismica are urmatoarele caracteristici: ag =
0.10, Tc = 0.7s.

In  acord  cu  beneficiarul  constructiei,  se  propune  realizarea  unei
amenajari  cu  functiune  spatiu  de  agrement  in  zona  Vaii  Galzii,  din
localitatea Galda de Jos. Aceasta amenajare cuprinde o serie de elemente de
mobilier urban, respectiv doua ziduri de imprejmuire pe laturile de est si
sud ale amplasamentului. 

Fundatiile elementelor de mobilier urban, respectiv ale zidurilor de
imprejmuire vor fi de tip continue din beton simplu, cu soclu din beton
simplu, prevazut la partea superioara cu o centura de beton armat. Zidurile
se vor confina cu stalpisori si centuri din beton armat. 

2.STRUCTURA DE REZISTENTA
Infrastructura propusa  pentru  zidurile  de  inchidere  este  alcatuita  din
fundatii continue rigide (din beton simplu), cu sectiunea de 45X40cm. La
partea superioara a fundatiilor continue, se prevad centuri de beton armat de
sectiune 25X25cm, cu soclu din beton simplu de 25cm grosime. Infrastructura
propusa pentru elementele de mobilier este compusa dintr-un bloc de beton
simplu cu latime de 60cm.

Pentru realizarea blocurilor de fundare se va folosi beton clasa C8/10,
iar pentru centuri si soclu, se va folosi beton clasa C16/20.

Otelul  folosit  pentru  armaturi  va  fi  de  tip  B500C  si  OB37  pentru
centuri.

Cota de fundare se afla la -1.50m, respectiv -1.30m, asigurandu-se o
adancime optima de fundare, fata de cota terenului sistematizat. 
Suprastructura propusa pentru ziduri va fi realizata din pereti portanti din
zidarie de caramida cu goluri verticale de 25cm grosime. Confinarea zidariei
va fi realizata cu centuri de beton armat cu sectiune 25X25cm, si stalpisori
de beton armat cu sectiune de 25X25cm; respectiv pentru structura zidului de
pe latura de sud se va realiza un cadru de beton armat, realizat din stalpi
de beton armat de sectiune 25X35cm, si grinda de beton armat de sectiune
25x40cm.

Betonul folosit in elementele de confinare, grinda si stalpi va fi de
clasa C16/20. Otelul folosit pentru armaturi va fi de tip B500C si OB37.     
Condiţii geotehnice

Terenul  de  fundare,  conform  studiului  geotehnic,  este  format  din:
argile prafoase nisipoase cafenii plastic vartoase.
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Adâncimea de fundare este de -1.50m, respectiv -1.30m, asigurandu-se o
adancime  optima  de  fundare  fata  de  cota  terenului  natural.  Presiunea
convenţională este de 290 kPa, pentru B = 1,00 m şi Df = -2,00 m. 

Apele subterane nu vor afecta fundatiile obiectivului proiectat.

3.CONFORMAREA STRUCTURII SI CALCULUL STATIC
Proiectarea structurii s-a facut tinând cont de prevederile:

-P100-1/2013 - “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de
locuinte,social-culturale,agrozootehnice si industriale”.
-NP112-2013 - “Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”. 
-NE012-1-2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat şi beton precomprimat – producerea betonului
-NE012-21-2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat şi beton precomprimat – Executarea lucrarilor din beton

Evaluarea incarcarilor  s-a facut conform: 
-SR EN 1991-1-1 – 2004  Actiuni generale – Greutati specifice, greutati
proprii, incarcari din exploatare pentru constructii
-SR EN 1991-1-1/NA – 2006 Anexa Nationala
-SR EN 1991-1-3-2005 -  Acţiuni generale. încărcări date de zăpadă
-SR EN 1991-1-3-2005/NA-2006 Anexa Nationala
-SR EN 1991-1-4-2006  Acţiuni ale vântului
-SR EN 1991-1-4-2006/NB-2007 Anexa Nationala
-CR  1-1-3/2012  Cod  de  proiectare.  Evaluarea  actiunii  zapezii  asupra
constructiilor
-CR  1-1-4/2012  Cod  de  proiectare.  Evaluarea  actiunii  vantului  asupra
constructiilor

Evaluarea incarcarilor seismice, s-a facut conform “Normativului pentru
proiectarea  antiseismica  a  constructiilor  de  locuinte,  social-culturale,
agrozootehnice si industriale” - P100-1/2013.

Gruparea incarcarilor s-a facut conform CR 0/2005, 
Dimensionarea  elementelor  structurale s-a  facut  tinind  seama  de

prevederile P100-1/2013,SR EN 1992-1-1-2004 si NP 005-2003.

4.RECOMANDARI TEHNOLOGICE DE EXECUTIE
Operatiunile ce se vor urmari  la executie sunt urmatoarele:
Trasarea axelor şi realizarea săpăturii fundatiilor conf. plan fundaţii
Verificarea de către proiectant a caracteristicilor geotehnice ale terenului
de fundare şi trecerea la executarea fundaţiilor propuse;
Turnarea betonului pentru fundatii;
Cofrarea centurilor;
Armarea centurilor;
Turnarea betonului in centuri;  
Cofrarea si armarea stalpiilor si stalpisorilor;
Executarea zidariei;
Turnarea betonului in stalpi si stalpisori;
Cofrarea si armarea grinzii si a centurilor de la partea superioara;
Turnarea betonului in grinda si centurile de la partea superioara;
Executarea lucrărilor de hidroizolare;

Pe durata intăririi betoanelor se vor evita producerea de şocuri şi
încărcări locale mari care pot afecta rezistenţa betonului. Se vor respecta
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cu strictete indicatiile cuprinse in plansele de executiei, si nu se vor face
modificari fara acordul proiectantului  de specialitate.

5.SANATATEA SI SECURITATEA PENTRU SANTIER  
Avand in vedere accesul la constructie, amenajarile de organizare a

santierului  vor  fi  adaptate  conditiilor  specifice  locale,  prin  grija
constructorului si a beneficiarului conform prevederilor legale.

Amplasamentul va fi predat constructorului liber de orice sarcini, pe
amplasament neexistand retele supraterane sau subterane.

Zonele de lucru vor fi marcate si avertizate, iar utilajele vor fi
deconectate pe perioada intreruperii lucrului.

Incinta santierului va fi mentinuta in stare normala de functionare ,
ordine si curatenie,evitandu-se afectarea zonelor invecinate.

Incinta  santierului  va  fi  pazita  pe  timp  de  noapte,  la  sfarsitul
saptamanii sau la intreruperea lucrarilor pe perioade mai lungi de timp.  

Pentru  muncitori  se  va  aduce  un  adapost  containerizat  prin  grija
constructorului.

Se vor respecta depozitele, circulatiile si platforma de lucru propuse
prin  proiect.  Accesul  utilajelor  de  sapat  se  va  face  pe  zona  prevazuta
circulatiei  auto,  iar  in  timpul  functionarii,  acestea  vor  functiona  pe
platforma  de  lucru  si  in  zona  circulatiei  auto.  Pamantul  rezultat  din
sapaturi se va depozita in zona prevazuta conform proiectului.

Incita se va imprejmui provizoriu, lucrarile de executie a gardului
definitiv urmand sa se execute dupa finalizarea constructiei «in rosu». 

In  incinta  se  vor  amenaja  depozite  conform  proiectului,  pentru
armaturi, lemn ecarisat, cofraje si moloz. Materialele se vor aduce esalonat
pe santier in functie de nevoi. Betonul se va aduce de la statii centralizate
de preparare. 

Pe amplasament se va asigura electricitatea, urmand sa se realizeze un
racord  pentru  organizarea  de  santier.  Apa  va  fi  asigurata  prin  grija
beneficiarului.

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii vor fi ridicate de
catre o unitate de salubrizare autorizata si depozitate in locuri special
amenajate conform prevederilor in vigoare.

Antreprenorul  va  respecta  reglementarile  in  vigoare  ale  organelor
sanitare şi ale pompierilor.

La terminarea lucrarilor, antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele, surplusul de materiale, deseurile, molozul si toate constructiile
si lucrarile provizorii.

NORME TEHNICE, MĂSURI N.T.S.M. ŞI P.S.I.
La execuţie se vor respecta prevederile din următoarele norme tehnice:

- NEO 12-1999: Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton 
armat şi beton precomprimat.
- C 28-1999: Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel-beton.
- C 150-1999: Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel la 
construcţii civile, industriale şi agricole.
- C 56-1985: Normativ privind verificarea, calitatea şi recepţia lucrărilor 
de construcţii civile, industriale şi agricole.

 Pe tot parcursul efectuării lucrărilor se vor respecta toate normele 
în vigoare referitoare la protecţia muncii şi PSI:
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- Legea protecţiei muncii nr. 90/1996
- Norme generale de protecţia muncii elaborate de Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii din anul 1998
- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, aprobat cu 
Ordinul nr. 9/N-15.03.1993 de MLPAT
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime, aprobat 
de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu ordinul nr. 235-95
- Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia
la acţiunea focului P 118-1999
- Norme generale de prevenire şi stingere a incediilor aprobate cu Ordinul 
Ministrului de Interne şi al MLPAT nr. 381/1219/MC
- C 300-1994 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata 
executării lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.

Prevederile  din  normele  menţionate  mai  sus  vor  fi  completate  prin
adoptarea tuturor măsurilor pe care beneficiarul sau executantul le consideră
necesare în vederea desfăşurării lucrărilor în deplină siguranţă.

 6.CONSIDERAŢII FINALE

Intocmit, 
                                        ing. George Apolzan
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Exigenţele la care se va verifica documentaţia
Avand în  vedere Legea nr. 10/1995, HGR nr.766/1997 şi Ordinul MLPAT nr.77/N/
1996, s-au stabilit :
-categoria de  importanţă: D, redusa;

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, art. 23   lit.g) şi cu Legea nr.
453/2001, art.  6 paragraful  (4), executarea  lucrărilor de  construcţii se
poate face numai pe baza  proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. 
Proiectantul va fi consultat în cazul unor neconformităţi şi va fi convocat
să participe la fazele  determinante.
Proiectantul recomandă ca executarea lucrărilor să se facă, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995, sub supravegherea unui diriginte de şantier
atestat.
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