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I.MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII:
1.1.Denumirea obiectivului de investiții:

AMENAJARE SPAŢIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOCALITATEA GALDA DE JOS

1.2.Amplasamentul:
jud. Alba, com. Galda de jos, sat Galda de jos, nr. 90
1.3.Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul
de fezabilitate
Hotarare de Consiliul Local nr. 5 din 2020
1.4.Ordonatorul Principal de Credite:
Comuna Galda de Jos
1.5.Investitorul:
Comuna Galda de jos
1.6.Beneficiarul investiției:
Comuna Galda de jos
S str. Principala, nr. 90, sat Galda de Jos, comuna Galda, județul Alba,cod postal
517285 , tel/fax. 0258 846101, 0258 846032
E-mail clgalda@yahoo.com
1.7.Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
S.C. GENERAL PROIECT STUDIO S.R.L.
jud. Alba, mun. Alba Iulia, str. Vârtop, nr. 2A, tel – 0744 584 726;
cod CAEN – 7111 Activitați de arhitectură
2.PREZENTAREA SCENARIULUI/OBTIUNII APROBATE IN CADRU
STUDIULUI DE FEZABILITATE
2.1.PARTICULARITATI ALE AMPLASMENTULUI
a) Descrierea Amplasamentului
Imobilul studiat se află în intravilanul satului Galda de jos, comuna Galda de
jos, jud. Alba, nr. 90.
Documentaţia se va elabora în baza Certificatului de Urbanism nr. 5 din
29.01.2020 eliberat de Primăria Comunei Galda de Jos.
Intervențiile propuse au ca obiectiv amenajarea zonei din satul Galda de Jos,
zonă compusă dintr-un teren în suprafață totală de 2450 mp.
b) Topografia
Documentația topografică cuprinzând planul topografic cu amplasamentul,
lista cu repere în sistem de referinţă naţional sunt întocmite de personal de
specialitate și sunt prezentate anexate proiectului.
c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei:
Clima la Galda de Jos este continentalã, cu usoare nuante de excesivitate
in regiunile de ses si de podis, si moderatã cu usoare nuante pluviale in
regiunea montanã. Temperatura medie anualã este 8…9 ºC, si precipitatiile
medii anuale sunt de 52,4 mm. O caracteristicã aparte a climei o constituie
existenta topoclimatului cu efect de fohn, prezent pe versantii estici ai Muntilor
Trascãului si panã spre culoarul Muresului. Aici primãverile sunt timpurii, verile
calde si senine, precipitatiile mai reduse, iar toamnele sunt lungi si insorite,
conditii ce imbunãtãtesc potentialul turistic al zonei.
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d) Geologia, Seismicitatea
Localitatea Galda de Jos, in care se include si zona cercetata, se situează,
din punct de vedere geologic la limita sud-vestica a marii unitati geotectonice
denumita Bazinul (Depresiunea) Transilvaniei.
Acest bazin a luat nastere odata cu ultima si cea mai puternica
încreţire a lanţului muntos al Carpatilor (faza laramica) ce a avut toe la
sfarşitul mezozoicului — inceputul neozoicului. În terţiar are loc depunerea
sedimentelor argilo-marnoase sau nisipoase (nisipuri cimentate) care
alcătuiesc fundamentul de suprafata al zonei (de varsta miocena).
Perioada cuatentara şi-a adus aportul prin depunerea, discordanta, a
unor depozite neomogene, de grosime variabila de origine aluviala si
deluvio-proluviale. In zona studiata originea depozitelor este aluviala, tipica
zonelor de terasa si lunca:
• in suprafata un complex de strate argiloase-prafoase-nisipoase;
• in adancime depozite grosiere (pietrisurişi1 bolovanisuri),
Seismicitatea: În conformitate cu prevederile Codului de Proiectare Seismică,
indicative P 100-1/2013, amplasamentul în cauză se caracterizează prin valoarea
ag=0,10g (valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare - pentru
cutremure având intervalul de recurență IMR = 225 de ani și 20% probabilitate de
depășire în 50 de ani); din punct de vedere al perioadei de control a spectrului de
răspuns (perioadei de colț), pentru amplasamentul dat este caracteristică valoarea
Tc=0,7 sec.
Adâncimea de înghet: În zona amplasamentului este de cca. 0,80-0,90 m de
la nivelul Ts/Tn actual.
e) Devierile si protejarile de utilitati afectate:
Prin propunerile prezentate nu se afecteaza nici o retea .
f) Sursele de apă, Energie Electrică, Gaze Naturale, Telefon si Altele
asemenea pentru lucrări definitive si provizorii:
Alimentarea cu apă
Obiectivul studiat nu necesita racord la reteaua de apă existentă in zona.
Canalizarea
Obiectivul studiat nu necesita racord la reteaua de canalizare existentă in zona.
Alimentarea cu gaze naturale
Obiectivul studiat nu necesita racordul la reteaua de gaze naturale existenta in
zona.
Alimentarea cu energie electrică
Obiectivul studiat nu necesita racordul la reteaua de energie electrica existenta in
zona deoarece stalpii de iluminat exteriori vor fi echipati cu becuri led si panouri
fotovoltaice.
Telecomunicații
Obiectivul studiat nu necesita racord la reteaua de telecomunicatii existentă in zona.
g) Caile de acces permanente, Caile de comunicatii si altele asemenea:
Accesul la terenul studiat se realizeaza din drumul comunal modernizat aflat
in partea de Nord a amplasamentului.
Accesul auto pe parcela nu este prevazut deoarece obiectivul propus este
destinat exclusiv pietonilor.
Accesul pietonal pe parcelă se va realiza din Strada principala modernizata
care se invecineaza cu amplasamentul studiat in partea nordica. Legatura dintre
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drumul de acces si spatiul de agrement este realizata printr-o zona pavata cu dale
din beton in doua culori (antracit si alb-crem).
h) Caile de acces provizorii
Amplasamentul nu este imprejmuit si nici nu va fi imprejmuit prin propunere in
consecinta nu exista cai de acces provizorii
i) Bunuri de Patrimoniu cutural imobil
Nu exista bunuri de patrimoniu culturale pe amplasament.
2.2.SOLUTIA TEHNICA CUPRINZAND:

a) Caracteristici Tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Spatiul de agrement propus are ca tema generala expeditiile in jurul lumii.
Astfel, acesta este impartit in mai multe zone, denumite ludic: Piata vacantei,
Portul navigatorilor, Corabia piratilor, Plaja comorilor, Insula sau Padurea
fermecata. In acest sens, pentru realizarea investiției, se propune ”Înființarea unui
spatiu de agrement în zona Vaii Galzii, localitatea Galda de Jos, județul Alba”, prin
crearea de alei pietonale, zone de relaxare, zone verzi, spatii de joaca pentru copii
inclusiv amplasarea de echipamente si dotari specifice.
b) varianta constructivă de realizare a investiției;
Aleile pietonale si zonele de relaxare (Piata Vacantei) sunt realizate din dale
din beton cu grosimea de 6 cm armat pe un strat de 25 cm balast tasat fixate pe un
start de nisip de 10 cm.
Spatiile de joaca pentru copii(Portul Navigatorilor si Corabia Piratilor) unde
sunt amplasate echipamentele si dotariile specifice sunt pavate cu dale de cauciuc
(pentru protectia copiilor) pe un strat de 25 cm de balast tasat fixate pe un strat de
nisip cu grosimea de 10 cm.
Se mai propun spatii de joaca pentru copii pe un pat de nisip cu grosimea de
30 cm (Plaja Comorilor) si spatiu de joaca pentru copii pe un strat inierbat(Padurea
Fermecata sau Insula).
Aceste zone sunt delimitate prin bordure fixate cu beton semiumed sau ziduri
de sustinere cu rol de sezut, aceste ziduri sunt realizate din beton inclusiv fundatiile
continue.
Amplasamentul este delimitat la Est si partial la Sud de un zid pentru sprijinul
si catararea vegetatiei, realizat din zidarie de caramida cu grosimea de 25 cm cu o
fundatie continua din beton si centura armata.
Echipamentele si Dotarile vor fi fixate in fundatii isolate din beton prin
intermediul unor piese metalice.
c) trasarea lucrărilor;
Trasarea Lucrarilor se va realiza conform planului de trasare anexat
documentatiei, in sistemul de proiectie national Stereo 70.
d) protejarea lucrărilor executate si a materialelor din santier;
Din cota de organizare de santier, antreprenorul va amenaja depozite
acoperite, platforme, rastele pentru pastrarea in bune conditiuni a tuturor
materialelor necesare.
Materialele ce se introduc in opera trebuie sa fie insotite de buletine de
calitate de la furnizor, iar depozitarea si manipularea trebuie facuta astfel incat sa
nu altereze calitatea acestora(Vezi specificatii tehnice).
e) organizarea de șantier.
Realizarea etapei de execuție a investiției, presupune organizarea șantierului,
care trebuie să cuprindă 3 compartimente:
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1.Zonă de parcaj si spălare a utilajelor pentru intrare-iesire de pe
amplasament(daca este cazu).
2.Zona de depozitare a materialelor.
3.Punct de Organizare santier alcatuit din baraca vestiar si grup sanitar
ecologic.
Zona de parcaj si spalare utilaje este situata la intrarea pe amplasament in
partea de nord a acestuia pe o suprafata plana alcatuita din balast tasat echipata cu
un aparat de curatire a utilajelor sub jet de presiune alimentat la reteaua de apa
existenta in zona.
Zona de depozitare a materialelor se realizeaza pe o platforma balast tasat
ingradita cu o imprejmuire provizorie din stalpi metalici incastrati in dale de beton
prefabricat si plasa de plastic. Zona de depozitare materiale poate depozita si utilaje
pentru prepararea betoanelor si un banc pentru pregatirea fierului daca este cazul.
Zona punctului pentru organizarea santierului este formata dintr-o baraca
vestiar pe structura metalica, inchideri din panouri sandwich si un grup sanitar
ecologic.
Amplasamentul, realizarea și desfacerea organizării de șantier se stabilesc
conform plansei de organizare a santierului sau la alegerea antreprenorului de
comun acord cu beneficiarul, în zona de proprietate a beneficiarului, aceasta fiind
suficient de mare pentru a permite organizarea de șantier.
Durata de execuție a lucrărilor se propune cu caracter orientativ, de 6 luni, de
la semnarea contractului de execuție, la care se adauga 1 luna receptia lucrarilor.
Termenul de începere al execuției precum și durata de execuție a fazelor, se vor
stabili de către investitor și antreprenor prin contract, având la bază datele din
oferta. Perioada de executare va exclude lunile de iarnă și se va stabili în lunile
calde pentru a nu afecta negativ rezistența investiției.
Utilitățile pentru organizarea execuției (apă și energie electrică) se vor asigura
prin racorduri la instalațiile stradale respective (apă de la rețeaua de apă, iar energe
electrică de la rețeaua stradală de electricitate). În momentul execuţiei se vor
respecta NTSM şi normele PSI în vigoare referitoare la lucrări de construcţii. Se vor
folosi materiale de calitate conform cu specificaţiile din proiect. Este interzisă
operarea de modificări faţă de proiectul avizat şi autorizat. Orice modificare este
permisă doar cu consultarea şi acordul prealabil al proiectantului de specialitate.
Amenajările aferente Organizării de Șantier se vor desființa, la finalizarea investiției.

Întocmit,
arh. Florin Ciorgovean
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II.MEMORIU ARHITECTURA
2.1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR EXISTENTE

Din punct de vedere urbanistic, zona nu are un caracter special, făcând parte dintrun parcelar existent, amplasat în țesutul urban existent.
Țesutul urban dominant este alcătuit dintr-un sistem parcelar destructurat, ocupat
preponderent cu zone verzi și pe alocuri cu funcțiuni complementare, inclusiv functiunea de
cresa care o regasim in vecinatatea directa la estul amplasamentului.
În ceea ce privește arhitectura, construcțiile din arealul de studiu nu prezintă valoare
arhitectural-ambientală.
Terenul pe care urmează a se realiza obiectivul propus situat în comuna Galda de Jos
este liber de orice sarcină. Suprafața terenului este de 2450 mp - conform CF nr. 74210
anexat. În prezent terenul ce face obiectul investiției reprezintă un teren neamprejmuit
căruia nu i s-a adus nici o folosință, plin de vegetație crescută haotic si neîngrijit.

Terenul are o formă neregulată, in forma de ”L” cu o adâncime maximă de
48,27ml care se inscrie intr-o forma dreptunghiulara cu urmatoarele dimensiuni:
75,02 ml – la nord
55,08 ml – la est
89,62 ml – la sud
48,27 ml – la vest
Investiția propusă se compune din amenajarea unei zone de agrement, spatii
verzi, alei pietonale si spatii de joaca in nisip.
Vecinătățile terenului studiat
Conform ridicării topografice vizate de OCPI, terenul studiat are ca vecinătăți
definite următoarele limite:
la nord:domeniul public - drum comunal modernizat si cresa domeniul public
privat CF 74209
la sud: domeniul public - albia Raului Valea Galzii;
la est: domeniul public - zonă gospodărire comunală si cresa domeniul public
privat, CF 74209;
la vest: domeniul public - drum comunal-nemodernizat

2.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

După analiza situației existente propunem realizarea unor lucrări de
amenajare a unui spaţiu de agrement.
LUCRĂRI PROPUSE
Spatiul de agrement propus va fi impartit in mai multe zone, denumite ludic:
Piata vacantei, Portul navigatorilor, Corabia piratilor, Plaja comorilor, Insula si
Padurea fermecata. Legatura dintre drumul de acces si spatiul de agrement este
realizata printr-o zona pavata cu dale din beton in doua culori (antracit si albcrem), dispuse in model intercalat, cu trimitere la forma valurilor. Aceasta zona,
“Piata Vacantei”, in forma de semicerc, este delimitata de spatiul de agrement
printr-un zid inalt de 1,00m. “Piata vacantei” este dominata de 2 salcii plangatoare
care flancheaza accesul inspre prima zona dotata cu echipamente de joaca (Portul
Navigatorilor), unde sunt amplasate hinte, balansoare si caruseluri. Pavajul din
“Piata Vacantei” continua pe tot parcursul spatiului de agrement printr-o alee cu
latimea de 2,50m. Din zona Portul Navigatorilor se ajunge la Corabia Piratilor, o
zona unde dotarea principala este reprezentata de un ansamblu de joaca sub forma
unei corabii. Atat in zona “Portul navigatorilor” cat si in zona “Corabia Piratilor”
pavajul va fi realizat din dale de cauciuc. De la corabia piratilor, aleea pavata cu
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dale din beton continua inspre zona denumita “Insula”, nu inainte de a trece printro zona cu nisip, denumita “Placa comorilor”. “Insula” este o zona cu gazon
delimitata print-o banca perimetrala din beton aparent. In afara traseului descris,
pe latura vestica a parcelei, se amenajeaza o zona cu arbori (mesteceni), denumit
“Padurea fermecata”. Latura de est a parcelei, in zona “Insulei”, este amenajata cu
un zid cu inaltimea de 2,00m, vopsit in albastru, in fata caruia se planteaza plante
cataratoare si tufe de iarba decorativa, acestea, impreuna cu bulbi din specia
“Allium”, gazonul si arborii propusi, fiind singurele tipuri de plante folosite in
amenjarea peisagistica.
In zona “Corabia piratilor”, pe limita de proprietate inspre valea Galzii se
amenajeaza un zid, cu inaltimea de 3,10m, vopsit magenta si prevazut cu un gol
prin care copiii care se joaca in ansamblul corabie sa poata vedea cursul raului
Valea Galzii. In capetele zidului se vor amplasa doua plante cataratoare.
AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI SISTEMATIZARE VERTICALĂ
Se propune amenajarea zonei studiate pentru realizarea unor spații de
agrement și de relaxare, asigurand cetățenilor comunei Galda de jos posibilitatea
de a exercita activități în aer liber.
În interiorul parcelei studiate se vor efectua o serie de lucrări
de
sistematizare a terenului, se va decapa stratul vegetal de grosime 10-15 cm si apoi
se va aduce terenul la acelasi nivel prin umplerea golurilor si a denivelarilor cu
pamant afânat obţinându-se o suprafata plana pe care se vor realiza alei pietonale,
spatii pavate pentru zonele de agrement şi dotarea acestora cu echipamente
specifice investitiei. Zona verde propusa va fi constituită din gazon și arbuști
ornamentali.
Amenajare incinta: alei pietonale din dale de beton vibropresate, alei
pietonale din cauciuc, amenajare spatii de joaca, spațiu de recreere și spații verzi
plantate si înierbate.
Aleile pietonale din dale de beton se vor monta pe suport de nisip cu grosime
de aproximativ 5 cm, care la randul său este asezat pe un strat de balast
compactat de minim 20 cm. Intre cele două straturi se va folosi geotextil pentru
separarea acestora și pentru stoparea creșterii vegetației.
Aleile pietonale, spatiile de joaca din cauciuc se vor monta pe suport de nisip
cu o grosime de aproximativ 5 cm, care la randul său este asezat pe un strat de
balast compactat de minim 20 cm. Intre cele două straturi se va folosi geotextil
pentru separarea acestora și pentru stoparea creșterii vegetației.
Pentru realizarea băncilor din beton se optează pentru o soluție cu beton
nearmat turnat pe un strat suport de balast de minim 20 cm.
Zidurile de susţinere vor fi realizate din zidarie din BCA de 25 cm asezate pe o
centura armata si o fundatie din beton simplu.
Fiecare din zonele mentionate mai sus sunt delimitate prin montarea unor
borduri prefabricate din beton vibropresat.
Se propune amplasarea unor băncuțe, a unor corpuri de iluminat stradal și a
unor coșuri de gunoi fixate pe fundatii din beton izolate cu ajutorul unor piese
metalice.
Zona verde propusa va fi constituită din gazon, tufe decorative, bulbi din
specia ”Allium” și arbuști ornamentali.
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BILANT TERITORIAL PROPUS
Suprafață teren: 2450,00 mp
Teren amenajat cu dale beton, antracit si alb-crem:
Teren amenajat cu dale cauciuc, gri deschis:
Teren amenajat cu dale cauciuc, albastru:
Teren amenajat cu borduri prefabricate beton:
Teren amenajat cu nisip:
Teren amenajat cu spații verzi, gazon:
Bănci din beton:
Ziduri de beton, susținere taluz:
Ziduri de beton, susținere vegetație decorativă:
Nr. arbori plantati: 10
P.O.T. =

nu este cazul

CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE:
Teren Amenajat Alei Pietonale:
Teren Amenajat Nisip
Teren Amenajat Spatii Verzi
Teren Amenajat ziduri, borduri

347,70 mp - 14,19%
385,95 mp - 15,75%
302,40 mp - 12,34%
53,15 mp - 2,17%
424,45 mp - 17,32%
861,80 mp - 35,18%
50,90 mp - 2,08%
15,20 mp - 0,62%
8,45 mp - 0,35%
C.U.T. = nu este cazul

1036,05 mp - 42,28%
424,45 mp - 17,32%
861,80 mp - 35,18%
127,70 mp - 5,22%

Finisaje:
Pentru zona de acces in spatiul de agrement si aleea dalate se vor folosi dale
din beton, trapezoidale antracit, si alb-crem. Pentru zonele unde sunt amplasate
echipamentele de joaca se vor folosi dale de cauciuc, iar banca din zona “Insula” va
fi din beton aparent șlefuit. Cele doua panouri de pe latura estica, respectiv sudica
a parcelei de vor vopsi cu vopsea lavabila albastru, respectiv magenta. Mobilierul
urban va avea un aspect neinvaziv, cu lemnul ca material predominant, iar
echipamentele vor avea elemente din oțel sablat acoperit cu primer bogat în zinc
sau galvanizat, iar elementele decorative și toboganele sunt confecționate din
polietilenă.
Dotări speciale:
Se vor amplasa echipamente de joaca:
• Banca.
• Cos de gunoi.
Echipamente specifice:
Se vor amplasa echipamente de joaca si de iluminat:
• Ansamblu de joaca in formă de vaporaş, cu trei tobogane: clasic, spiralat şi
curbat, o căţărătoare şi un abac. Este prevăzut cu scară de acces şi scară de
legatură, dotat cu două elice pentru verificarea vitezei vântului, iar punctul de
observare este decorat cu acoperiş în formă de delfin, totul colorat în nuanţe de
albastru marin.
• Balansoar cu scaune în formă de șa, viu colorat.
• Hinta combinată, cu șase elemente de susținere din lemn și grinzi din oțel,
cu trei leagăne, două alăturate de formă dreptunghiulară, suspendate în lanțuri și
unul rotund, cuib, suspendat în cordeline.
• Carusel de forma circulara, cu podea antiderapanta, cu manere inalte,
dispuse pe circumferinta, cu punct de sustinere la mijloc.
• Stâlp fotovoltaic de iluminat cu LED.
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Vegetatie specifica:
Se va planta vegetatie specifica zonei si anume:
• Mesteacan (Betula pendula) 8 buc. Acestia se vor planta de-a lungul limitei
vestice a amplasamentului amenajandu-se o zona numita ”Padurea Fermecata”.
• Salci plangatoare (Salix caprea pendula) 2 buc. Acestea se vor planta intre
”Piata Vacantei” si ”Portul navigatorilor” care flancheaza accesul inspre prima zona
dotata cu echipamente de joaca (Portul Navigatorilor), unde sunt amplasate hinte,
balansoare si caruseluri.
• Bulbi din specia ”Allumi” Giganteum 15 buc. Acestia se planteaza pe latura
Estica In fata zidului din zona numita ”Insula” impreuna cu vegetatia ornamentala si
plante cataratoare. Se mai planteaza intre zona ”Piata vacantei” si ”Portul
navigatorilor” conform planului de situatie general atasat.
• Plante Cataratoare – Iedera (Hedera Helix) din specia arbust tarator sau
agatator 8 buc. Acestea se planteaza pe latura Estica In fata zidului din zona
numita ”Insula” impreuna cu vegetatia ornamentala si bulbi. Se mai planteaza in
zona ”Corabia Piratilor” in fata zidului amplasat pe limita de proprietate inspre Valea
galzii conform planului de situatie general atasat.
• Tufe Iarba decorativa – Arrhenatherum bulbosum variegatum, planta
erbacee 100 buc. Acestea se planteaza pe latura Sudica a amplasamentului,pe
limita dinspre Valea Galzii, pe latura nordica pe limita dinspre vecinatatea cu
cresa,de-a lungul ”Plajei comorilor”, care face legatura dintre ”Corabia Piratilor” si
”Insula”, pe latura de Est a parcelei intre zidul ce sustine plantele cataratoare si
banca fixa din beton slefuit (60 buc). Se mai planteaza intre zona ”Piata vacantei”
si ”Portul navigatorilor” (40 buc.) conform planului de situatie general atasat.
• Plantatie de gazon pe suprafata de 861,80 mp. Acestea se planteaza
conform planului de situatie general anexat.

2.3. UTILITĂȚI ȘI INSTALAȚII

• Alimentarea cu apa:
nu este cazul;
• Evacuarea Apelor pluviale
evacuarea apelor pluviale se va face spre zonele verzi din incintă.
• Energia Electrică
obiectivul studiat nu necesita racordul la reteaua de energie electrica
existenta in zona deoarece stalpii de iluminat exteriori vor fi echipati cu becuri led si
panouri fotovoltaice.
• Salubritate
Activitatea nu este generatoare de deșeuri periculoase. Conform Hotărârii
Guvernului Nr. 856 din martie 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, antreprenorul ca generator de deșeuri, are
obligația să țină evidența lunară a gestiunii acestora, în conformitate cu prevederile
Anexei Nr. 1 a acestei H.G., pentru fiecare tip de deșeu.
Antreprenorul va încheia un contract cu o firmă specializată, care va asigura
transportul și tratarea deșeurilor în instalații autorizate sau depozitarea deșeurilor
în depozite ecologice.

2.4. CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A OBIECTIVULUI
Categoria de importanţă: “D“- redusă.
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2.5. ASIGURAREA CALITATII IN CONSTRUCTII
(Stabilite prin Legea 10/1995 cu actualizari). Privind asigurarea calitatii in
constructii, sunt asigurate criterile de exigenta obligatorii ale urmatoarelor cerinte
esentiale :
A - Rezistența și stabilitate mecanică stabilitate (corespunzatoare
cerintei A- Rezistenta si stabilitate) - Sistemul constructiv propus pentru
Amenajare zona de agrement este format din zidarie din BCA, fundații continue din
beton, samburi si centuri pentru zidurile de sutinere a vegetatiei si strat de balast
compactat de cca 20 cm pentru sustinerea trotuarelor si beton simplu pentru
sutinerea bordurilor. Acest sistem constructiv respectă prevederile normativelor
aflate în vigoare.
B - Securitate la incendiu (corespunzatoare cerintei C– Securitate la
incendiu)
Se vor respecta prevederile Normativului de protecție la foc – P 118/1999 ,
Normele generale de aparare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MAI
163/2007, C300-1994 „Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata
executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora” și alte acte
normative și standarde referitoare la constructii și instalații.
Amenajări pentru accesul forțelor de intervenție în spațiu și pentru
autospeciale: Prin sistemul constructiv, materiale folosite, conformare și poziționare
pe amplasament, se respectă reglementările în vigoare astfel încât să aibă o bună
comportare în caz de incendiu, să nu pericliteze siguranța persoanelor și să ușureze
accesul și acțiunile echipelor speciale de intervenție.
C-sănătate și mediu inconjurător (corespunzatoare cerintei D –
Igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului):
Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje ușor de întreținut, prin
echipamentele și instalațiile existente care asigură calitatea apei și prin controlul
evacuării deșeurilor.
Pe perioada șantierului nu se vor folosi tehnici și substanțe poluante.
Deșeurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societățile
de salubrizare. Depozitarea temporară a deșeurilor și a materialelor de construcții
va fi astfel efectuată încât să nu permită infestări ale solului.
Se vor respecta prevederile normelor de salubritate în vigoare.
Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia
existentă asupra solului, drenajului, microclimatului apelor de suprafaţă, vegetaţiei,
faunei sau din punct de vedere al zgomotului şi peisajului.
D - Siguranța în exploatare (corespunzatoare cerintei B – Siguranta in
exploatare):
Nu există muchii vii, ascuțite, care pot provoca răni. Căile de evacuare și
pardoselile nu au denivelări, conform 2.1.2.5.b din NP 068-02.
Siguranța circulaților se va asigura prin montajul pardoselilor cu materiale
antiderapante si relativ moi( dale de cauciuc pentru copii).
E - Protecție împotriva zgomotului (corespunzatoare cerintei F –
Protectie la zgomot):
Nu este cazul
F - Economie de energie și izolare termică (corespunzatoare cerintei E
– Protectia termica, hidrofuga si economie de energie)
Nu este cazul
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G - Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale
În cadrul amenajărilor se vor folosi material nepoluante, natural, locale, care
nu influențează în mod negativ mediul înconjurător.
Cerința fundamental utilizare sustenabilă a resurselor naturale se realizează
prin proiectarea si executarea construciilor astfel încât utilizarea resurselor naturale
sa fie sustenabila si sa asigure în special urmatoarele:
- Durabilitatea constructiilor – element indeplinit prin utilizarea unor
materiale durabile.
- Utilizarea unor materii prime compatibile cu mediul- element indeplinit.
Dispoziții finale:
În momentul execuției se vor respecta NTSM și normele PSI în vigoare
referitoare la lucrări de construcții – ORDINUL 163/2007 al MAI, P-118/1999. Se
vor folosi materiale de calitate conform cu specificațiile din proiect.
Este interzisă operarea de modificari față de proiectul avizat.
Pe tot timpul executării lucrărilor de construcții, constructorul va respecta cu
strictete normele de securitate și sănătate în muncă:
-legea 319/2006: legea securității și sănătății în muncă;
-H.G. 300/2006 : cerințe minime de securitate și sănătate pentru
șantierele temporare sau mobile;
-Normativ P 118/1999: norme tehnice de proiectare și realizare a
construcțiilor privind protecția la acțiunea focului;
-H.G. 1146/2006 : cerințe minime de securitate și sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentului de muncă;
-H.G. 1048/2006 : cerințe minime de securitate și sănătate pentru
utilizarea de catre lucrători a echipamentului individual de protecție la locul
de muncă;
Executantul are obligația de a lua pe șantier toate măsurile suplimentare necesare
pentru ca toate lucrările sa se execute în deplină siguranță, în special în zonele cu
pericol de cădere în gol;
Executantul și beneficiarul vor urmări de asemenea calitatea materialelor puse în
operă și vor încheia procese verbale pentru toate lucările ascunse;
Proiectul se va verifica la cerințele esențiale :
În conformitate cu prevederile Ord. MLPAT nr.77/28.10.96, proiectantul
consideră că cerințele esențiale: A - « Rezistența mecanică și stabilitate »
B –« Securitate la incendiu », C – « Igienă, sănătate și mediu », D - « Siguranță în
exploatare», E- « Protecția împotriva zgomotului », F - « Economie de energie și
izolare termică », G- « Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale » nu sunt
relevante și în consecință nu este necesară verificarea proiectului la aceste cerințe
esențiale.
Categoria de importanţă conform H.G. 766/97 este “D“- redusă.
Întocmit,
arh. Florin Ciorgovean
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3. MEMORIU PRIVIND SĂNATĂTEA ȘI SECURITATEA PENTRU
ȘANTIERE
Cerințe minime generale pentru locurile de muncă din șantiere.
1. Stabilitate și solidaritate
1.1. Materialele, echipamentele și, în general, orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate
într-un mod adecvat și sigur.
1.2. Accesul pe orice suprafață de material care nu are o rezistență suficientă
nu este permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare,
astfel încat lucrul să se desfașoare în condiții de siguranță.
2. Instalații de distribuție a energiei
2.1. Instalațiile trebuie proiectate, realizate și utilizate astfel încât să nu
prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejați corespunzator
contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă sau indirectă.
2.2. La proiectarea, realizarea și alegerea materialului și a dispozitivelor de
protecție trebuie să se tină seama de tipul și puterea energiei distribuite, de
condițiile de influență externe și de competența persoanelor care au acces la părți
ale instalației.
3. Căile și ieșirile de urgență
3.1. Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie în permanență libere și să
conducă în modul cel mai direct posibil într-o zonă de securitate.
3.2. În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate
rapid și în condiții de securitate maximă pentru lucrători.
3.3. Numarul, amplasarea și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență se
determină în funcție de utilizare, de echipament și de dimensiunile șantierului și ale
încăperilor, precum și de numărul maxim de persoane care pot fi prezente.
3.4. Căile și ieșirile de urgență trebuie semnalizate în conformitate cu
prevederile din legislația națională care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile
de semnalizare trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent și să
fie amplasate în locuri corespunzătoare.
3.5. Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile și ieșirile
de urgență, precum și căile de circulație și ușile care au acces la acestea nu trebuie
să fie blocate cu obiecte.
3.6. Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare trebuie prevazute cu
iluminare de siguranță, de intensitate suficientă în caz de pană de curent.
4. Detectarea și stingerea incendiilor
4.1. În funcție de caracteristicile șantierului, de dimensiunile și destinația
încăperilor, de echipamentele prezente, de caractereisticile fizice și chimice ale
substanțelor sau materialelor prezente, precum și de numarul maxim de persoane
care pot fi prezente, este necesar să fie prevazute cu un numar suficient de
dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor, precum și, dacă este
cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu și de sisteme de alarmă.
4.2. Dispozitivele de stingere a incendiilor, detectoarele de incendiu și
sistemele de alarmă trebuie întreținute și verificate periodic. La intervale periodice
trebuie efectuate încercări și exerciții adecvate.
4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie să fie
accesibile și ușor de manipulat.
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4.4. Acestea trebuie să fie semnalizate conform prevederilor din legislația
națională care transpune Directive 92/58/CEE. Panourile de semanlizare trebuie să
fie suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzatoare.
5. Ventilația
5.1. Tinându-se cont de metodele de lucru folosite și de cerințele fizice
impuse lucrărilor, trebuie luate măsuri pentru a se asigura lucrătorilor aer proaspat
în cantitate suficientă. Dacă se folosește o instalație de ventilație, aceasta trebuie
menținută în stare de funcționare și nu trebuie să expună lucrătorii la curenți de aer
care le pot afecta sănătatea. Atunci când este necesar,pentru sănătatea lucrătorilor,
un sistem de control trebuie să semnalizeze orice oprire accidentală a instalației.
6. Expunerea la riscuri particulare
6.1. Lucrătorii nu trebuie să fie expuși la niveluri de zgomot nocive sau unei
influențe exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
6.2. Atunci când lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă a cărei atmosfera
este susceptibilă să conțină o substantă toxică sau nocivă, să aibă un conținut
insuficient de oxigen sau să fie inflamabilă, atmosfera contaminată trebuie
controlată și trebuie luate măsuri corespunzatoare pentru a preveni orice pericol.
6.3. Într-un spațiu închis un lucrător nu poate fi în nici un caz expus la o
atmosfera cu risc ridicat. Lucrătorul trebuie cel puțin să fie supravegheat în
permanență din exterior și trebuie luate toate măsurile corespunzatoare pentru a i
se putea acorda primul ajutor, efectiv și imediat.
7. Temperatura:
7.1. În timpul programului de lucru, temperatura trebuie să fie adecvată
organismului uman, ținându-se cont de metodele de lucru folosite și de solicitările
fizice la care sunt supuși lucrătorii.
8. Iluminatul natural și artificial al posturilor de lucru, încăperilor și căilor de
circulație de pe șantier.
8.1. Posturile de lucru, încăperile și căile de circulație trebuie să dispună, în
măsura în care este posibil, de suficientă lumină naturală. Atunci când lumina zilei
nu este suficientă și, de asemenea, pe timpul nopții locurile de muncă trebuie să
fie prevazute cu lumină artificială corespunzatoare și suficientă. Atunci când este
necesar, trebuie utilizate resurse de lumină portabile, protejate contra șocurilor.
Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să modifice sau să
influențeze percepția semnalelor ori a panourilor de semnalizare.
8.2. Instalațiile de iluminat ale încăperilor, posturile de lucru și ale căilor de
circulație trebuie amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru
lucrători.
8.3. Încăperile, posturile de lucru și căile de circulație în care lucrătorii sunt
expuși la riscuri în cazul înreruperii funcționării iluminatului artificial, trebuie
prevazute cu iluminat de siguranță de o intensitate suficientă.
9. Uși și porți
9.1. Ușile culisante trebuie să fie prevazute cu un sistem de siguranță care să
împiedice ieșirea de pe șine și căderea lor.
9.2. Ușile și porțile care se deschid în sus trebuie prevăzute cu un sistem de
siguranță care să împiedice căderea lor.
9.3. Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de siguranță trebuie să fie
semnalizate corespunzător.
9.4. În vecinătatea imediată a porților destinate circulației vehiculelor trebuie
să funcționeze fară să prezinte pericol de accidentare pentru lucrători. Acestea
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trebuie să fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgență, accesibile și ușor de
identificat, cu excepția celor care se deschid automat, în caz de pană de energie, și
trebuie să poată fi deschise manual.
10. Căi de circulație – zone periculoase
10.1. Căile de circulație, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile și
rampele de încărcare, trebuie să fie calculate, plasate și amenajate, precum și
accesibile astfel încât să poată fi utilizate ușor, în deplină securitate și în
conformitate cu destinația lor, iar lucrătorii aflati în vecinătatea acestor căi de
circulație să nu fie expuși nici unui risc.
10.2. Căile care servesc la circulația persoanelor și/sau a marfurilor, precum
și cele unde au loc operațiile de încărcare sau descărcare, trebuie să fie
dimensionate în funcție de numărul potențial de utilizatori și de tipul de activitate.
Dacă sunt utilizate mijloace de transport pe căile de circulație, o distanță de
securitate suficientă sau mijloace de protecție adecvate, trebuie prevazute pentru
ceilalti utilizatori ai locului. Căile de circulație trebuie să fie clar semnalizate,
verificare periodic și întreținute.
10.3. Căile de circulație destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încat să
existe o distanță suficientă față de uși, porți, treceri pentru pietoni, culoare și scări.
10.4. Dacă șantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie
prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuții de
serviciu în zonele respective.Trebuie luate măsuri corespunzatoare pentru a proteja
lucrătorii abilitați să pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie
semnalizate în mod vizibil.
11. Spațiul pentru libertatea de mișcare la postul de lucru.
11.1. Suprafața posturilor de lucru trebuie stabilită în funcție de echipamentul și
materialul necesar, astfel încât lucrătorii să dispună de suficientă libertate de
mișcare pentru activitățile lor.
12. Primul ajutor.
12.1. Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate
face în orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure pregătit în
acest scop. Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îingrijiri
medicale, a lucrătorilor accidentați sau victime ale unei îmbolnăviri neașteptate.
12.2. Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcție
de dimensiunile șantierului sau de tipurile de activități.
12.3. Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalații
și materiale indispensabile primului ajutor și trebuie să permită accesul cu
brancarde.
12.4. Aceste spații trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din
legislația națională care transpune Directiva 92/58/CEE.
12.5. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde
condițiile de muncă o cer. Acestea trebuie să fie semnalizate corespunzator și
trebuie să fie ușor accesibile. Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil
trebuie să indice clar adresa și numarul de telefon ale serviciului de urgență.
13. Instalații sanitare
13.1. Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte
13.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție vestiare
corespunzatoare dacă aceștia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru și dacă, din
motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt
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spațiu.Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă capacitate suficientă și să fie
dotate cu scaune.
13.1.2. Vestiarele trebuie să fie suficient de încăpătoare și să aibă dotări care
să permită fiecărui lucrător să își usuce îmbrăcămintea de lucru, dacă este cazul,
precum și vestimentația și efectele personale și să le poată păstra încuiate. În
anumite situații, cum ar fi existența substanțelor periculoase, a umidității, a
murdăriei, îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie ținută separat de vestimentația și
efectele personale.
13.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbați și femei sau o
utilizare separată a acestora.
13.1.4. Dacă nu sunt necesare vestiare în sensul primului paragraf al
punctului 13.1.1., fiecare lucrător trebuie să dispună de un loc unde să-și pună
îmbrăcamintea si efectele personale sub cheie.
13.2. Dușuri, chiuvete
13.2.1. Atunci când tipul de activitate sau cerințele de curățenie impun acest
lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție dușuri corespunzatoare în
număr suficient. Trebuie prevăzute săli de dușuri, separat pentru bărbați și femei,
sau o utilizare separată a acestora.
13.2.2. Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare, astfel încât să
permită fiecărui lucrător să își facă toaleta, fără să fie deranjat și în condiții de
igienă corespunzătoare. Dușurile trebuie prevăzute cu apă curentă, rece și caldă.
13.2.3. Atunci când dușurile nu sunt necesare, în sensul primului paragraf al
punctului 3.2.1.trebuie să fie prevăzut cu un număr suficient de chiuvete, separate:
pentru bărbați și femei, sau o utilizare separată a acestora atunci când acest lucru
este necesar din motive de decență.
13.2.4. Dacă încăperile cu dușuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare,
aceste încăperi trebuie să comunice între ele.
13.3. Cabine de WC-uri și chiuvete.
13.3.1. În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor
și a sălilor de dușuri lucrătorii trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un
număr suficient de WC-uri și de chiuvete, utilități care să asigure nepoluarea
mediului înconjurator, de regulă ecologice. Trebuie prevazute cabine de WC-uri
separate pentru bărbați și femei sau utilizarea separată a acestora.
14. Încăperi pentru odihnă și/sau cazare
14.1. Lucrătorii trebuie să dispună de încăperi pentru odihnă și/sau cazare
ușor accesibile, atunci când securiatatea ori sănătatea lor o impun, în special
datorită tipului activității, numărului mare de lucrători sau distanței față de șantier.
14.2. Încăperile pentru odihnă și/sau cazare trebuie să fie suficient de mari și
prevăzute cu un numar de mese și de scaune corespunzator numărului de lucrători.
14.3. Dacă nu există asemenea încăperi, alte facilități trebuie să fie puse la
dispoziția personalului pentru ca acesta să le poată folosi în timpul întreruperii
lucrului.
14.4. Încăperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar în cazuri
excepționale, trebuie să fie dotate cu echipamente sanitare în număr suficient, cu o
sală de mese și cu o sală de destindere. Acestea trebuie să fie dotate cu paturi,
dulapuri, mese și scaune, tinându-se seama de numărul de lucrători. La atribuirea
lor trebuie să se țină seama de prezența lucrătorilor de ambele sexe.
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14.5. În încăperile pentru odihnă și/sau cazare trebuie să se i-a măsuri
corespunzatoare pentru protecția nefumătorilor împotriva discomfortului produs de
fumul de tutun.
15. Dispoziții diverse
15.1. Intrările și perimetrul șantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât
să fie vizibile și identificabile în mod clar.
15.2. Lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe șantier și, eventual, de
altă băutură corespunzatoare și nealcoolică, în cantități suficiente, atât în încăperile
pe care le ocupă, cât și în vecinatatea posturilor de lucru.
15.3. Lucrătorii trebuie să dispună de condiții pentru a lua masa în mod
corespunzător și, dacă este cazul, să dispună de facilități pentru a-și pregăti masa
în condiții corespunzătoare.
Cerințe minime specifice pentru posturie de lucru din șantiere
SECȚIUNEA 1
Posturi de lucru din șantiere, în interiorul încăperilor
1. Stabilitate și solidaritate
1.1. Încăperile trebuie să aibă o structură și o stabilitate conform tipului de
utilizare.
2.Uși de siguranță
2.1. Ușile de siguranță trebuie să se deschidă către exterior și nu trebuie să
fie încuiate, astfel încât să poată fi deschise ușor și imediat de către orice persoană
care are nevoie să le deschidă în caz de urgență. Este interzisă utilizarea ușilor
culisante și a ușilor rotative ca uși de siguranță.
3.Ventilație
3.1.Dacă sunt folosite instalațiile de aer condiționat sau de ventilație
mecanică, acestea trebuie să funcționeze astfel încât lucrătorii să nu fie expuși
curenților de aer.
3.2.Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru
sănătatea lucrătorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminată rapid.
4. Temperatura
4.1. Temperatura în încăperile de odihnă, încăperile pentru personalul de
serviciu permanent, încăperile sanitare, cantine și încăperile de prim ajutor trebuie
să corespundă destinației specifice acestor încăperi.
4.2. Ferestrele, luminatoarele și pereții de sticlă trebuie să permită evitarea
luminii solare excesive, în funcție de natura activității și destinația încăperii.
5. Iluminatul natural și artificial
5.1.Locurile de muncă trebuie, pe cât posibil, să dispună de lumină naturală
suficientă și să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial
adecvat, pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor.
6. Pardoselile, pereții și plafoanele încăperilor
6.1. Pardoselile încăperilor trebuie să fie lipsite de proeminențe, de găuri sau
de planuri înclinate periculoase. Pardoselile trebuie să fie fixe, stabile și
nealunecoase.
6.2. Suprafețele pardoselilor, pereților și plafoanelor încăperilor trebuie să fie
realizate astfel încât să poată fi curățate și retencuite pentru a obține condiții de
igienă corespunzatoare.
6.3. Pereții transparenți sau translucizi, în special pereții realizați integral din
sticlă, din încăperi ori din vecinătatea posturilor de lucru și a căilor de circulație
trebuie să fie semnalizați clar. Aceștia trebuie realizați din materiale securizate sau
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trebuie să fie separați de posturile de lucru și de căile de circulație astfel încât
lucrătorii să nu poată intra în contact cu pereții și să nu poată fi răniți prin
spargerea acestora.
7. Ferestre și luminatoare
7.1. Ferestrele, luminatoarele și dispozitivele de ventilație trebuie să poată fi
deschise, închise, reglate și fixate în siguranță de către lucrători. Atunci când
acestea sunt deschise trebuie poziționate astfel încât să nu prezinte un pericol
pentru lucrători.
7.2. Ferestrele și luminatoarele trebuie prevăzute, încă din faza de proiectare,
cu sisteme de curățare sau trebuie să dispună de dispozitive care să permită
curățarea acestora fără riscuri pentru lucrătorii care execută această activitate ori
pentru ceilalți lucrători prezenți.
8. Uși și porți
8.1. Poziția, numărul, materialele din care sunt realizate, precum și dimensiunile
ușilor și porților sunt determinate în funcție de natura și destinația încăperilor.
8.2. Ușile transparente trebuie să fie semnalizate la înălțimea vederii.
8.3. Ușile și porțile batante trebuie să fie transparente sau să fie prevazute cu
panouri transparente.
8.4. Suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și porților trebuie
protejate împotriva spargerii atunci când acestea nu sunt construite dintr-un
material securizat și lucrătorii pot fi răniți în cazul în care acestea se sparg.
9. Căile de circulație
Traseele căilor de circulație trebuie să fie puse în evidență, în măsura în care
utilizarea încăperilor și echipamentelor din dotare necesită acest lucru, pentru
asigurarea protecției lucrătorilor.
10. Dimensiunile și volumul de aer al încăperilor
Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafață și o înălțime care să permită
lucrătorilor să își desfășoare activitatea fără riscuri pentru securitatea, sănătatea și
confortul lor.
SECȚIUNEA a 2-a
Posturi de lucru din șantiere, în exteriorul încăperilor
1. Stabilitate și soliditate
1.1. Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înăltime sau la adâncime,
trebuie să fie solide și stabile, ținându-se seama de:
a) numărul de lucrători care le ocupă;
b) încărcăturile maxime care pot fi aduse și suportate, precum și de repartiția
lor;
c) influențele externe la care pot fi supuse.
Dacă suportul și celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o
stabilitate intrisecă, trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare
corespunzătoare și sigure, pentru a se evita orice deplasare intempresivă sau
involuntară a ansamblului ori a părților acestor posturi de lucru.
1.2. Verificare
Stabilitatea și soliditatea trebuie verificate în mod corespunzător și în special,
dupa orice modificare de înălțime sau adâncime a postului de lucru.
2. Instalații de distribuție a energiei
2.1. Instalațiile de distribuție a energiei care se află pe șantier, în special cele
care sunt supuse influențelor externe, trebuie verificate periodic și întreținute
corespunzător.
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2.2. Instalațiile existente înainte de deschiderea șantierului trebuie să fie
identificate, verificate și semnalizate în mod clar.
2.3. Dacă există linii electrice aeriene, de fiecare dată când este posibil
acestea trebuie să fie deviate în afara suprafeței șantierului sau trebuie să fie
scoase de sub tensiune. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere
sau indicatoare de averizare, pentru ca vehiculele să fie ținute la distanță față de
instalații. În cazul în care vehiculele de șantier trebuie să treacă pe sub aceste linii,
trebuie prevăzute indicatoare de restricție corespunzătoare și o protecție
suspendată.
3. Influențe atmosferice
3.1.Lucrătorii trebuie să fie protejați împotriva influențelor atmosferice care le
pot afecta securitatea și sănătatea.
4. Căderi de obiecte
4.1.Lucrătorii trebuie să fie protejați împotriva căderilor de obiecte, de fiecare
dată când acesta este tehnic posibil, prin mijloace de protecție colectivă. În caz de
necesitate, trebuie să fie prevazute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în
zonele periculoase.
5. Căderi de la înălțime
5.1. Căderile de la înălțime trebuie prevenite cu mijloace materiale, în special
cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o
bordură, o mână curentă și o protecție intermediară, sau cu un alt mijloc alternativ
echivalent.
5.2. Lucrările la înălțime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul
echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecție
colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plașeele de prindere. În cazul în
care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
prevazute mijloace de acces corespunzătoare și trebuie utilizate centuri de
siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare.
6. Schele și scări
6.1. Toate schelele trebuie să fie concepute, construite și întreținute astfel
încât să se evite prăbușirea sau deplasarea lor accidentală.
6.2. Platforme de lucru, pasarelele și scările schelelor trebuie să fie
construite, dimensionate, protejate și utilizate astfel încât persoanele să nu cadă
sau să fie expuse căderilor de obiecte.
6.3. Schelele trebuie controlate de către o persoană competentă, astfel:
a) înainte de utilizarea lor;
b) la intervale periodice;
c) după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau
cutremur de pământ ori în alte circumstanțe care le-ar fi putut afecta rezistența sau
stabilitatea;
6.4. Scările trebuie să aibă o rezistență suficientă și să fie corect întretinuțe.
Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare și conform
destinației lor.
6.5. Schelele mobile trebuie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.
7. Instalații de ridicat
7.1. Toate instalațiile de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele
componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie să fie:
a) bine proiectate și construite și să aibă o rezistență suficientă pentru
utilizarea căreia îi sunt destinate;
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b) corest instalate și utilizate;
c) întreținute în stare bună de funcționare;
d) verificate și supuse încercărilor și controalelor periodice, conform
dispozițiilor legale în vigoare;
e) manevrate de către lucrători calificați care au pregătire corespunzatoare.
7.2. Toate instalațiile de ridicat și toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă
marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.
7.3. Instalații de ridicat, precum și accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte
scopuri decât cele pentru care sunt destinate.
8. Vehicule și mașini pentru excavații și manipularea materialelor
8.1. Toate vehiculele și mașinile pentru excavații și manipularea materialelor
trebuie să fie:
a) bine concepute și construite, ținându-se seama, în măsura în care este
posibil, de principiile ergonomice;
b) menținute în stare bună de funcționare;
c) utilizate în mod corect.
8.2. Conducătorii și operatorii vehiculelor și mașinilor pentru excavații și
manipularea materialelor trebuie să aibă pregătirea necesară.
8.3. Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavații
sau în apă a vehiculelor și a mașinilor pentru excavații și manipulare a materialelor.
8.4. Când este necesar, mașinile pentru excavații și manipulare a materialelor
trebuie să fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja
conducătorul împotriva strivirii în cazul răsturnării mașinii și al căderii de obiecte.
9. Instalații, mașini, echipamente
9.1. Instalațiile, mașinile și echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau
fără motor, trebuie să fie:
a) bine proiectate și construite, ținându-se seama, în măsura în care este
posibil, de principiile ergonomice;
b) menținute în stare bună de funcționare;
c) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate;
d) manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare.
9.2. Instalațiile și aparatele sub presiune trebuie verificate și supuse
încercărilor și controlului periodic.
10. Excavații, terasamente
10.1. În cazul excavațiilor, trebuie luate măsuri corespunzătoare:
a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul
unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare.
b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau
obiectelor, de iruperea apei;
c) pentru a asigura o ventilație suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel
încât să se realizeze o atmosferă respirabilă, care să nu fie periculoasă sau nocivă
pentru sănătate;
d) pentru a permite lucrătorilor a se adăposti într-un loc sigur, în caz de
incendiu, irupere a apei sau cădere a materialelor.
10.2. Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate măsuri pentru a
reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane și altor sisteme de
distribuție.
10.3. Trebuie prevăzute căi sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații.
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10.4. Grămezile de pământ, materialele și vehiculele în mișcare trebuie ținute
la o distanță suficientă față de excavații; eventual se vor construi bariere
corespunzătoare.
11. Lucrări de demolare
11.1.Când demolarea unei clădiri sau a unei lucrări poate să prezinte pericole:
a) se vor adopta măsuri de prevenire, precum și metode de preoceduri
corespunzătoare;
b) lucrările trebuie să fie planificate și executate sub supravegherea unei
persoane competente.
12. Construcții metalice sau din beton, cofraje și elemente prefabricate grele
12.1. Construcțiile metalice sau din beton și elementele lor, cofraje,
elementele prefabricate sau suporturile temporare și schelele trebuie montate sau
emontate numai sub supravegherea unei persoane competente.
12.2. Trebuie prevăzute măsuri de prevenire corespunzătoare pentru a
proteja lucrătorii împotriva pericolelor datorate nesiguranței și instabilității
temporare a lucrării.
12.3. Cofrajele, suporturile temporare și sprijinele trebuie să fie proiectate și
calculate, realizate și întreținute astfel încat să poată suporta, fără risc, sarcinile la
care sunt supuse.
Întocmit,
arh. Florin Ciorgovean

