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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                                      PROIECT 

                HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a 

lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Schimbare soluţie 
constructivă din acoperiş tip terasă, în acoperiş şarpantă cu învelitoare din 

tablă” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
18.12.2014; 
           Având în vedere raportul nr.179251/2014 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii prin care se propune aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Schimbare soluţie 
constructivă din acoperiş tip terasă, în acoperiş şarpantă cu învelitoare din tablă” la 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova; 
          În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii de  Guvern nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2  
şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de               
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Schimbare soluţie constructivă din 
acoperiş tip terasă, în acoperiş şarpantă cu învelitoare din tablă” la Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova – varianta 1, având următorii indicatori 
tehnico – economici: 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           297.602,20  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   262.138,20  lei 
                                                                
Durata de realizare:                                                   2 luni 

Capacităţi: 
- S învelitoare:840 mp, 
prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr. 179251  /08.12.2014                     Se aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
  
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind   aprobarea  expertizei tehnice si documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventii pentru obiectivul de investiţii   
„Schimbare solutie constructiva din acoperis tip terasa in acoperis sarpanta cu 

invelitoare din tabla” la Scoala Gimnaziala Gheorghe Titeica  Craiova 
 
 

Amplasamentul: Romania, judetul Dolj, str. Calea Bucuresti nr. 93. 
 
 
Descrierea investiţiei  
Situaţia actuală 

Cladirea are un regim de inaltime P+2E. Conform normativului P100-1/2013 si 
avand in vedere conformarea generala a sistemului structural precum si modul de 
rezolvare a detaliilor, cladirea se incadreaza in prezent in clasa de risc Rs IV la care in 
caz de cutremur sunt asteptate degradari structurale care nu afecteaza semnificativ 
siguranta structurala dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi importante. 

La momentul actual invelitoarea cladirii este realizata in sistem constructiv terasa 
si hidro-izolata. Invelitoarea este degradata de intemperii si de aceea in cladire sunt 
infiltratii de la precipitatii, mai ales in anotimpul rece cand apa din topirea zapezii 
accentueaza degradarea. De asemenea sistemul de jgheaburi si burlane este degradat. 
Termoizolatia actuala s-a dovedit a fi insuficienta pentru asigurarea confortului termic al 
incaperilor de la etaj. 
 
 
Situatia propusa: 
Prin acest proiect se propune realizarea unui nou acoperis care sa corespunda 
standardelor de izolare termica si hidro. Acest acoperis se va realiza pe o structura din 
lemn de rasinoase in sistem sarpanta. Etapa premergatoare realizarii efective a 
acoperisului este decopertarea straturilor de termoizolatie, hidroizolatie si sapa.  
Lucrarile care necesita a fi executate ca urmarea a schimbarii invelitorii actuale ci tigla 
metalica speciala sau isopan nu afecteaza structura de rezistenta a cladirii scolii. 
Acoperisul va fi prevazut cu un paratraznet pentru a indeplini normele in vigoare 
referitoare la siguranta la incendiu. 
 
Investitia se poate realiza dupa urmatoarele variante: 
S-au analizat doua variante constructive de realizare a investitiei.  
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Una dintre ele este realizarea sarpantei cu structura din lemn si invelitoare din tabla 
ondulata, vopsita in camp electrostatic. In aceasta varianta se prevede folie anticondens 
sub tabla si termoizolatie din vata minerala sub astereala. 
A doua solutie analizata este realizarea sarpantei din lemn si invelitoarea din panouri 
metalice tristrat termoizolate tip sandwich.  
Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de 
vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor 
de interventii este cea cu sarpanta de lemn si invelitoare din tabla ondulata (varianta 1) 
In urma analizarii celor doua variante beneficiarul a ales varianta 1 . 
               
   
 În concluzie 
 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
 Propunem spre aprobare E.T.+D.A.L.I. la obiectivul de investitie „Schimbare 
solutie constructiva din acoperis tip terasa in acoperis sarpanta cu invelitoare din 
tabla” la Scoala Gimnaziala Gheorghe Titeica  Craiova, varianta 1 cu următorii 
indicatori tehnico-economici: 
 
          Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA):   297.602,20 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)        262.138,20 lei    
 Durata de realizare:                                                        2 luni   
           Capacitati:        
           S invelitoare: 840 mp                                  

 
  
 
     
           Director executiv,                                                                                 Întocmit, 
                 Maria Nuţă                                                                               insp. Laura Georgescu 

 
 
 
 
 
 
 

 







































DENUMIRE INVESTITIE :

Schimbare solutie constructiva din acoperis tip terasa in
acoperis sarpanta cu invelitoare din tabla

BENEFICIAR: Scoala Gimnaziala « Gheorghe Titeica «  CRAIOVA
PROPRIETAR: Scoala Gimnaziala « Gheorghe Titeica «  CRAIOVA

AMPLASAMENT:Localitatea Craiova, strada  Calea Bucuresti
nr. 93, jud. Dolj

PROIECTANT GENERAL: S.C. FACTOR S.R.L.
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PROIECTANT GENERAL
SC. FACTORL SRL                                                                   
COD FISCAL R14542850                                                            
J16/251/2002                                                                              
Calea Bucuresti Bl.A5 Sc.3 Ap.1,Craiova, Jud. Dolj                              
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Schimbare  solutie  constructiva  din  acoperis  tip  terasa  in  acoperis  sarpanta  cu
invelitoare din tabla

Localitatea Craiova, strada  Calea Bucuresti nr. 93, jud. Dolj
Scoala Gimnaziala « Gheorghe Titeica «  CRAIOVA
PROIECT NR.04/2014

LISTA DE SEMNATURI

Beneficiar:
Scoala Gimnaziala « Gheorghe Titeica «  CRAIOVA

Proprietar:

Scoala Gimnaziala « Gheorghe Titeica «  CRAIOVA

Proiectant arhitectura:

SC FACTOR srl
Arhitect Tapusi Gabriel

Proiectant structura:

SC FACTOR srl
Inginer Catalina Stefania Alina

Expert tehnic:
SC CONCEPT SRL CRAIOVA
Inginer Gavrila Gheorghe



Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

    A. Piese scrise

    Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiţii;

Schimbare  solutie  constructiva  din  acoperis  tip  terasa  in  acoperis
sarpanta cu invelitoare din tabla.

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
Localitatea Craiova, strada Calea Bucuresti nr. 93, jud. Dolj

3. titularul investiţiei;
Scoala gimnaziala « Gheorghe Titeica  Craiova »

4. beneficiarul investiţiei;
Scoala gimnaziala « Gheorghe Titeica  Craiova »

5. elaboratorul documentaţiei.
Sc Factor SRL Craiova

    Descrierea investiţiei:
    1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

1.1 starea tehnică, din punctul de vedere al  asigurării  cerinţelor
esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

Cladirea  ce  face  obiectul  prezentei  documentatii  are  un  regim  de
inaltime P+2E si prezinta urmatoarele caracteristici tehnice:
- Coeficient seismic ag=0.20, 
- Perioada de colt Tc=1,0 sec
- Factorul de importanta g1=1,2

Avand  in  vedere  perechea  de  valori  Ks-Tc corespunzatoare
amplasamentului  cladirii  in  zona  seismica  de  calcul  'D'  normativul  pentru
proiectarea antiseismica a constructiilor P100-1/2013 stabileste intensitatea
seismica exprimata in grade MSK de VIII conform tabelului A.2.

Conform  normativului  P100-1/2013  si  avand  in  vedere  conformarea
generala a sistemului  structural  precum si  modul  de rezolvare a detaliilor,
cladirea se incadreaza in prezent in clasa de risc Rs IV la care in caz de
cutremur sunt asteptate degradari structurale care nu afecteaza semnificativ
siguranta structurala dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi
importante.

Cladirea  scolii  gimnaziale  'Gheorghe  Titeica'  din  municipiul  Craiova,
strada  Calea  Bucuresti  nr.93  necesita  numai  lucrari  de  remediere  a
deficientelor  constatate  fara  a  fi  necesare  lucrari  de  consolidare  pentru
asigurarea protectiei antiseismice a cladirii.

La  momentul  actual  invelitoarea  cladirii  este  realizata  in  sistem
constructiv  terasa termo si  hidro – izolata.  Invelitoarea este degradata de
intemperii si de aceea in cladire sunt infiltratii de la precipitatii, mai ales in
anotimpul  rece cand apa din topirea zapezii  accentueaza degradarea.  De
asemenea  sistemul  de  jgheaburi  si  burlane  este  degradat.  Termoizolatia



actuala s-a dovedit  a fi  insuficienta pentru asigurarea confortului  termic al
incaperilor de la etaj.

1.2 valoarea de inventar a construcţiei;
Valoarea dei inventar a constructiei este de 2500836,07 lei.

1.3 actul doveditor al forţei majore, după caz;
          -nu este cazul.
    

2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:
2.1 prezentarea a cel puţin două opţiuni;
S-au analizat doua variante constructive de realizare a investitiei.
Una din ele este realizarea sarpantei cu structura din lemn si invelitoare

din  tabla  ondulata,  vopsita  in  camp  electrostatic.  In  aceasta  varianta  se
prevede folie anticondens sub tabla si  termoizolatie din vata minerala sub
astereala.

A  doua  solutie  analizata  este  realizarea  sarpantei  din  lemn  si
invelitoarea din panouri metalice tristrat termoizolate tip sandwich.

2.2 recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei
optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

Solutia tehnica optima rezultata in urma analizei tehnico-economice este cea
cu sarpanta de lemn si invelitoare din tabla ondulata.

Conform raportului de expertiza tehnica si in baza breviarului de calcul
au rezultat urmatoarele concluzii:

Cladirea  scolii  gimnaziale  'Gheorghe  Titeica'  din  municipiul  Craiova,
strada  Calea  Bucuresti  nr.93  necesita  numai  lucrari  de  remediere  a
deficientelor  constatate  fara  a  fi  necesare  lucrari  de  consolidare  pentru
asigurarea protectiei antiseismice a cladirii.

Lucrarile  de  remediere  a  deficientelor  constatate  sunt  specificate  in
raportul de expertiza tehnica.
       Lucrarile de remediere se vor executa pe baza proiectului tehnic intocmit
de un proiectant autorizat si verificat de un verificator de proiectare atestat
pentru exigenta de calitate A1.
       Lucrarile ce necesita a fi executate ca urmare a schimbarii invelitorii
actuale  cu  tigla  metalica  speciala  sau  isopan  nu  afecteaza  structura  de
rezistenta a cladirii scolii.

  



         3. Date tehnice ale investiţiei:
3.1.Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de

efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;
Prin  proiect  se  propune  realizarea  unui  nou  acoperis  care  sa

corespunda standardelor de izolare termica si  hidro. Acest  acoperis se va
realiza pe o structura din lemn de rasinoase in sistem sarpanta.
Etapa  premergatoare  realizarii  efective  a  acoperisului  este  decopertarea
straturilor de termoizolatie, hidroizolatie si sapa.

Acoperisul este alcatuit din:
elementul de rezistenta (sarpanta);
invelitoarea – care are rolul de a impiedica patrunderea apelor meteorice in
constructie si de a le dirija spre punctele de scurgere;

Executarea sarpantei din lemn:
Sarpanta din lemn este alcatuita din urmatoarele elemente:

 astereala;
 capriori
 pane intermediare;
 sarpanta propriu-zisa

Elementele sarpantei conform proiectului atasat vor fi:
-capriori 10x10;
-pane intermediare 12x12;
-cosoraba 10x10;
-talpi  pentru  popi  car  du  au  ca  punct  de  sprijin  o  centura  sau  o  grinda
-12x12x70;
-clesti 2x2,8x15;
-popi 12x12 cu inaltime maximade 2,00m si 15x15 cu inaltimea mai mare de
2,00m.
-pana de coama 12x12;
-contrafise 12x12;

Astereala este alcatuita dintr-un rand de scanduri asezate paralel cu
picatura.

Scandurile  asterelei  sunt  batute  in  cuie  de  fiecare  caprior  pe  care
reazema. Prinderea se face cu cate doua cuie ( de 60 mm lungime), pentru a
impiedica deformarea scandurii sub efectul uscarii.

Grosimea scandurii este de 22-25 mm iar latimea lor de 12-20 cm. Nu
se vor folosi scanduri mai inguste de 12 cm si nici mai late de 20 cm pentru a
nu crapa sub efectul uscarii.

Deschiderea asterelei este de 60 cm  adica distanta intre capriori de
reazem.

Capriorii se aseaza dupa linia pantei, dispusi la distante egale (60 cm
interax) distributia facandu-se uniform de-a lungul conturului acoperisului.

Capriori vor rezema pe panele acoperisului. Rezemarea capriorilor pe
pane este asigurata prin baterea in cuie f 6 mm L=100mm.

Innadirea  capriorilor  se  va  realiza  doar  deasupra  panelor  sau  in



imediata  apropiere  a  acestora  ,  astfel  incat  partea  in  consola  sa  nu
depasesca 1/6 din deschidere.

Panele  intermediare  pe  care  vor  rezema  capriori  au  dimensiuni  de
12x12 cm. Acestea vor rezema pe popi din lemn (15x15cm), la distante de
maxim  3,00m.  Panele  se  vor  executa  din  doua  sau  mai  multe  bucatii.
Innadirea acestora se va realiza in zona cu solicitarea cea mai mica – adica
in dreptul reazemelor. Innadirea se face simplu, cap la cap, asiguranduse cu
scoabe.

Rezemarea panelor pe popi se face prin chertarea lor. 

Sarpanta:
Sarpanta pe scaune este alcatuita din urmatoarele elemente:

1. popii (elemente verticale de rezistente) de sectiune 12x12; acestia vor
rezema pe structura de rezistenta a cladirii  (grinzi  si  sau centuri),  in
cazul in care un pop nu reazema pe o grinda sau pe o centura ci pe
placa  din  beton  armat  acestuia  I  se  va  atasa  o  talp  de  dimensiuni
12x12x70cm.

2. Contrafise (elemente inclinate, de rezistenta care au ca scop reducerea
deschiderii panelor, jucand si rol de a rigidiza sarpanta.

3. Cosoroaba (pana de picatura) este fixata de centura din beton armat
existenta a constructiei prin intermediul unei table groase.

Confectii de tinichigerie- invelitoare:
 burlane si coturi de scurgere ale burlanelor, cu sectiune circulara sau

dreptunghiulara, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, conform STAS
2274-88.

 jgheaburi de scurgere cu sectiune semicirculara sau dreptunghiulare,
din tabla zincata de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88.

carlige si bratari pentru montarea jgheaburilor si burlanelor, conform STAS
2274-88.

Acoperisul va fi prevazut cu un paratraznet pentru a indeplini normele in
vigoare referitoare la siguranta la incendiu.

3.2.descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în
spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;

- nu este cazul

         3.3. Consumuri de utilităţi:
    a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor
lucrări de modernizare;
-nu este cazul.
    b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.
-nu este cazul.
Nu este necesar calculul consumului de utilitati deoarece in pod nu exista nici
un tip de instalatii.



    4. Durata de realizare şi etapele principale:
- durata estimata de realizare a lucrarii este de 60 de zile.
 graficul de realizare a investiţiei:

GRAFIC FIZIC DE EXECUTIE

nr.crt. DENUMIRE ACTIVITATE

AN I

LUNA

1 2

 OBIECT 1: LUCRARI DE ARHITECTURA

1.01 377100 INVELITOARE SCOALA 
GHEORGHE TITEICA CRAIOVA

 OBIECT 2: LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE

2.01 377200 INSTALATII ELECTRICE – 
REFACERE INSTALATIE PARATRASNET

    5. Costurile estimative ale investiţiei:
5.1-valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;





5.2-Eşalonarea  costurilor  coroborate  cu  graficul  de  realizare  a
investiţiei.

nr.crt. DENUMIRE ACTIVITATE

AN I

LUNA

Lei cu TVA

1 2

 OBIECT 1: LUCRARI DE ARHITECTURA

1.01 377100 INVELITOARE SCOALA 
GHEORGHE TITEICA CRAIOVA

130000 148078.16

 OBIECT 2: LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE

2.01 377200 INSTALATII ELECTRICE – 
REFACERE INSTALATIE PARATRASNET 19524.040 

6.Indicatori de apreciere a eficienţei economice:

    6.1. analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii
faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

a)  Valoarea de inventar  a  constructiei,  conform fisei  de inventar  din
contabilitatea beneficiarului, este de 2500836,07 lei

b) Valoarea estimata in devizul general al lucrarilor de interventie este
de 297602.2 lei, inclusiv TVA.

c)Rezulta o valoare estimativa a constructiei dupa interventie egala cu
valoarea de inventar + valoarea estimata a devizului general: 

2500836,07 lei+ 297602.2 lei=2798438.27ei
Prin aceasta interventie creste valoarea constructiei la 2798438.27 lei,

inclusiv TVA.

       6.2.Sursele de finanţare a investiţiei
Investitia se finanteaza din fonduri ale autoritatii locale.
  

    7.Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:
 număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

20 persoane
 număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Nu este cazul



8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
8.1 valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
297602.2 lei cu TVA

       (în preţuri – luna 09, anul 2014, 1 euro = 4.4244 lei),
       din care:

 construcţii-montaj (C+M);
262138.2 lei cu TVA
8.2 eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

       -  anul  I;  -integral  Valoare  totala:  297602.2  lei  cu  TVA din  care  
C+M=262138.2 lei cu TVA
8.3 durata de realizare (luni);
Durata estimata de realizare a proiectului – 2 luni
8.4 capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
S invelitoare = 840 mp
Valoare investitie / mp - 297602.2 lei/840 mp=354.28 lei cu TVA
Valoare investitie / mp – 262138.2 lei/840 mp=312.06 lei cu TVA
8.5  alţi  indicatori  specifici  domeniului  de  activitate  în  care  este

realizată investiţia, după caz.

    

Avize şi acorduri de principiu:
    1. certificatul de urbanism;
  2.  avize  de  principiu  privind  asigurarea  utilităţilor  (energie  termică  şi
electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
    3. acordul de mediu;
     4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.
Atasate la prezenta documentatie.

    B. Piese desenate:

    1. plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000);
    2. plan general (1: 2000-1:500);
    3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv
planuri  de  coordonare  a  tuturor  specialităţilor  ce  concură  la  realizarea
proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

Atasate la prezenta documentatie.

Intocmit
Arhitect Gabriel Tapusi
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Schimbare  solutie  constructiva  din  acoperis  tip  terasa  in 
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DEVIZ GENERAL

4.4244

TVA
Lei Euro Lei Lei Euro

1 2 3 4 5 6 7

1.1 0 0 0 0 0
1.2 0 0 0 0 0

1.3 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 0 0

3.1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3.2 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3 28600.000 6464.2 6864.0 35464.0 8015.6
3.4 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL CAPITOL 3                                  28600.000 6464.2 6864.0 35464.0 8015.6

4.1 211401.780 47780.9 50736.4 262138.2 59248.3
4.2 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4.3 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4.4 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4.5 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4.6 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL CAPITOL 4 211401.780 47780.9 50736.4 262138.2 59248.3

5.1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5.3 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL CAPITOL 5 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

6.1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6.2 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL GENERAL 240001.780 54245.0 57600.4 297602.2 67263.9
DIN CARE C+M 211401.780 47780.9 50736.4 262138.2 59248.3

Privind cheltuielile necesare realizarii proiectului:

Schimbare solutie constructiva din acoperis tip terasa in acoperis sarpanta cu invelitoare din tabla

In lei/mii euro la cursul
lei/euro din data de 2.09.2014

Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fata TVA) Valoarea (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 1                                        Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
La starea initiala

CAPITOLUL 2            Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3                                           Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acordurii si autorizatii
Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4                                              Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
4.1.1. Construire acoperis tip sarpanta
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 
Active necorporale

CAPITOLUL 5                                                                 Alte cheltuieli
Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cheltuieli diverse si neprevazute

CAPITOLUL 6                                Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste

Intocmit: Arh. Gabriel Tapusi
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LISTA DE SEMNATURI

Beneficiar:
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Proprietar:

Scoala Gimnaziala « Gheorghe Titeica «  CRAIOVA
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Proiectant structura:
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MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE

Schimbare  solutie  constructiva  din  acoperis  tip  terasa  in  acoperis  sarpanta  cu 
invelitoare din tabla

-adresa:  Localitatea Craiova, strada Calea Bucuresti nr. 93, jud. Dolj
-proprietar: Scoala gimnaziala « Gheorghe Titeica  Craiova »
-beneficiar: Scoala gimnaziala « Gheorghe Titeica  Craiova »
-proiectantul lucrarilor: Sc Factor srl Craiova

Vecinatati:
La  nord :  -  proprietate  Pirlea Ion,  proprietate Paraschiv Marian,  proprietate Groza Anca, 
proprietate  Bitica  Valeriu,  proprietate  Potrun  Amioara,  proprietate  Girlesteanu  Radu, 
proprietate Nicolivici Horetensa
La vest: Alee blocuri si centrala termica
La est :  Alee blocuri
La vest: Trotuar, parcare, alee blocuri, proprietate cu nr. Cad. 21782, proprietate cu nr. Cad. 
21771

PROFILUL ACTIVITATII
incinta scoala

1.5.CLIMA  SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE:

  Localitatea Craiova se incadreaza in zona de clima temperat continentala.
  Conform STAS 10101/1990 zona in care este amplasata constructia are intensitatea 
vantului B, iar presiunea este de 0,42KN/mp.

1.6.GEOLOGIA SI SEISMICITATEA:

    In conformitate cu prevederile P100/2013 amplasamentul constructiei se gaseste in zona 
de calcul”D”, pentru care coeficientul Ks=0,16 si perioada de colt este Tc=1,5 sec., ceea ce 
corespunde gradului VIII de intensitate seismica pe scara MSK.

1.7.CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI:

   Categoria de importanta este C.
   Clasa de importanta IV conform P100/2013.
   Constructie normala conform HGR 766/1997.-

2.MEMORIU  PE SPECIALITATI :
MEMORIU DE ARHITECTURA: 
2.1. REGIM JURIDIC:

Teren intravilan apartinand domeniului  public de interes local aflat  in administrarea 
Scolii Gimnaziale Gheorghe Titeica.
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2.2. REGIM ECONOMIC:
  

Folosinta actuala a terenului-incinta scoala;
Destinatia  dupa  PUG-  zona  cu  functiuni  complexe  de interes  public  si  servicii  de 

interes general ;
   Suprafata terenului=7500,00mp din acte si 7335,00 mp din masuratori; 

 2.3.DESCRIEREA LUCRARILOR:   
 Prin proiect se propune schimbarea solutiei constructive de acoperis din acoperis 

tip terasa in acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla.

2.4. REGIMUL TEHNIC SI UTILITATI
Spatiul unde se va realiza investitia  beneficia de toate utilitatile cu care este dotata la 

ora actuala o constructie moderna.
Alimentarea cu apa si canalizare este salutionala prin si la reteaua de apa si canal 

stradala.

Sistemul de incalzire este realizat de la reteaua de termoficare.

2.5. CARACTERISTICI VOLUMETRICE SI FATADE

Prin propunerea volumetriei  s-a urmarit  crearea unei imagini  care sa ilustreze clar 
functiunea de institutie publica a constructiei.

Anvelopanta sa urmareste linia structurii de rezistenta.
Acoperirea va fi realizata in sistem de sarpanta cu invelitoare din tigla metalica culoare 

maron.

2.6. CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA A CLADIRII

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT

Nr. crt. Factorul determinant Criterii asociate

K(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 0 1

3 1 0 0 0 0

4 1 1 2 1 0

5 1 1 1 0 1

6 1 1 2 1 0

Total punctaj : = 5

CATEGORIA 
DE IMPORTANTA : C - PENTRU IMOBILUL STUDIAT
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2.7. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Efectele  zgomotului  provenit  din  interiorul/exteriorul  constructiei  sunt  limitate  prin 
propunerile de detaliu. Vor fi luate masuri pentru ca zgomotul produs in interiorul spatiului 
propus prin proiect sa nu constituie surse de disconfort pentru vecinatati.

2.8. MASURI P.S.I.

In conformitate cu P 118 - 99 „Normativ de siguranta la foc”, cladirea se incadreaza in 
categoria  de pericol  de  incendiu  „C”,  gradul  II  de  rezistenta  la  foc si risc  mic  de 
incendiu.

Constructia creaza un compartiment de incendiu. 

2.9. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI:

   Constructia propusa nu prezinta un pericol pentru factorii de mediu.
    Rezidurile menajere se  depoziteaza  in 2 pubele amplasate in incinta  terenului.

Se vor respecta de catre constructor, pe timpul executiei, normele  generale de protectia 
muncii   in  conformitate  cu  cerintele  din  Anexa  16 aOrd.MSF933,Ord MMSS.508,Art.224, 
precum si OMAI 163/2007.

Constructia propusa nu contravine normelor sanitare in vigoare de insorire a constructiilor 
invecinate ea fiind la o distanta suficienta fata de orice cladire invecinata.

2.10. MASURI DE PROTECTIA SANITARA:
Se respecta legislatia sanitara in vigoare: Ord. MS nr. 536/1997

3. DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA 

Arie teren: 7335,00 mp
Arie construita existenta: 832,62 mp

4. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier va face obiectul unei documentatii separate.
Lucrarile de executie vor fi demarate dupa obtinerea autorizatiei de construire.

5. OBSERVATII

Modificarea  acestui  proiect  fara  avizul  proiectantului  duce  la  pierderea  valabilitatii 
proiectului.

Nerespectarea  in  totalitate  a  proiectului  duce  de  asemenea  la  pierderea 
valabilitatii acestui proiect.                                                                                         

   Intocmit 
 Arh. Gabriel Tapusi
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CAIET DE SARCINI SARPANTA DIN LEMN

PREVEDERI GENERALE:
Prezentul  caiet  de  sarcini  contine  date  tehnice  referitoare  la  categoriile  de  lucrari  de  " 

Schimbare solutie constructiva din acoperis tip terasa in acoperis sarpanata cu invelitoare din tabla', 
prescriptii de verificare, inspectie si conditii de receptie a lucrarilor / procedeelor si materialelor de 
constructii  folosite,  precum si informatii  privind reglementarie  obligatorii  la protectia  muncii  si 
prevenirea si stingerea incendiilor.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru constructor si beneficiar la 
realizarea lucrarilor mentionate.

Constructorul  este  obligat  sa  asigure  organizarea  executarii,  cadrele  tehnice  calificate  si 
mijloacele tehnologice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor caietului de sarcini si a 
listelor de cantitatii.

Beneficiarul are dreptul sa controleze permanent executia lucrarilor prin inspector de santier 
si sa intervina in cazul incalcarii prevederilor din caietul de sarcini, mergand pana la intreruperea 
executiei, cu luarea masurilor de remediere, suportate de catre constructor.

Generalitati sarpante din lemn.
Sarpanta reprezinta scheletul de rezistenta al unui acoperis, cu panta medie sau mare, avand
invelitoare continua sau discontinua (tabla, tigla  tc.).
ln general, sarpantele sunt alcatuite din elemente verticale ( popi-scaune) pe care reazema 

elemente  orizontale-longitudinale  (pane  de  camp);ele  mentein  inclinati  (capriori)  si  dau  panta 
coperisului.

Materialul lemnos livrat in scopul confectionarii elementelor de sarpanta trebuie  
sasatisfaca conditiile de calitate din standardele respective (lemn rotund si cherestea).

Pentru  elementele  confectionate  din  lemn  prelucrat,  calitatea  lemnului  va  fi 
conformstandardului STAS 857/83 („Piese si  elemente de lemn pentru constructii  – clasificare 
siconditii tehnice de calitate”).

P i e s e l e  s i  e l e m e n t e l e  s t r u c t u r a l e  a l e  c o n s t r u c t i i l o r  d i n  l e m n  s e 
c l a s i f i c a  d u p a destinatie, in raport cu natura si marimea solicitarii, in trei categorii: 

Categoria I:
Elemente  supuse  la  intindere  sau  intindere  din  incovoiere,  a  caror e f o r t  u n i t a r 

d e p a s e s t e  7 0 %  d i n  v a l o a r e a  r e z i s t e n t e i  d e  c a l c u l  l a  a c e s t e solicitari;
Categoria II:
Piese supuse la compresiune si incovoiere sau piese supuse la intindere si intindere 

din incovoiere al  caror  efort  unitar reprezinta maximum 70% din rezistenta  de calcul  la  aceste 
solicitarii;

Categoria III:
E l e m e n t e  s u p u s e  l a  i n c a r c a r i  a c c i d e n t a l e ,  d e  e x e m p l u : astereala, 

lucrari  auxiliare,  piese  al  caror  deteriorare  nu  pericliteaza  rezistenta  si  stabilitatea 
constructiei.

Standarde de referinta
- Normativ P 1001200-4 Protectiaa ntiseismicaa constructiilor;
- Legea1 0/1995- Calitateain constructii,
- Ghid GP 023-96- Tehnologiar ealizarici onstructiilodr in lemn;
- Specificatiete hnicaS T 014-96- Conditiiled e calitatea lemnuluip entruc onstructii;
- NormativC 37-88- Alcatuireas i executareain velitorilolar constructii,
- STAS3 303/2-88- Pantelein velitorilor;
- STAS 3303/88 - Zone climatice;
- STAS1 0101/41-8-7 Actiun in constructii;



- STAS 942-80- Cherestea de rasinoase
-  NormativP 11 8/99-  Norme tehnice  de proiectare  si  realizarea  constructiilor  privind  p 

rotectia impotriva focului;
- NormativC 58/96- lgnifugare maaterialelor  combustibile din lemn,
- NE 005/97Normativ privind postutilizarea ansamblelor si subansamblelor si elementelor 

componente ale constructiilor
3. Materiale si executie
Lemnul folosit la constructi sarpantelor pot fi:
- lemn rotund (brut), sub forma de bile si manele;
- lemn semiecarisat (semiprelucrat, cu una sau mai multe fete plane, sub forma de lemn 

semirotund)
- lemn ecarisat (prelucrat), cu fete plane, care poate fi sub forma de scanduri, dulapi, sipci,  

rigle si grinzi;
Speciile de materia llemnos folosite sunt:
- lemn de rasinoase
- lemn de foioase
Executia sarpantei incepe cu amplasarea popilor pe zidurile portante ale cladirii sau pe grinzi 

respectand distantele dintre acestea. 
Rezemarea lor pe planseu se face prini ntermediu talpilor de repartitie din lemn ancorate in 

placa sau centura de beton armat cu buloane sau mustati din otel OB37 . Apoi se fixeaza panele 
orizontale pe capul popilor si panele inclinate dispuse  a intersectia apelor. Imbinarea panelor de 
streasina se face cap la cap, iar a panelor de camp si coama, prin chertare si buloane in dreptul 
reazemelor( popilor). 

Pe zidurile exterioare se fixeaza cosoroabele ancorate cu mustati@ 6/50cmd in otel OB37 
existente in centura de betona rmat. Capriori se dispun dupa linia de panta, perpendicular pe coama. 
Ei pot fi confectionati dintr-o singura bucata sau din din  mai multe bucati, innadirea facanduse prin 
chertare in dreptul panelor.

Pentru  asigurarea  rigiditati  sarpantei  sub  actiunea  incarcarilor  se  prevad  contrafise 
(transversale si longitudinale) si clesti prin intermediu carora se realizeaza imbinarea intre capriori, 
pane contrafise si popi.

Imbinarea inre capriori, pane, popi si clesti se realizeaza prin intermediul cuielor, ori prin 
chertare si scoabe.

In  constructiile  de  lemn  modeme  se  mai  utilizeaza  ca  elemente  de  imbinare   si  piese 
metalice, tiranti, buloane , suruburi, juguri.

In vederea simplificarii montajului si reducerii inaltimi constructiei imbinarea elementelor 
sarpantei se poate face utilizand numai piese metalice de diferite forme si tipuri.

Se  va  acorda  o  atentie  deosebita  la  ancorarea  sarpantei  de  structura  de  beton  armat  a 
constructiei.

Verificarea calitatii
Verificarea  defectelor  lemnului  si  verificarea  asamblarilor  se  face  vizual.  Verificarea 

dimensiunilor se face cu aparate obisnuite de masurat. 
Lemnul  din  care  se  confectioneaza  elementele  de  sarpanta  nu  trebuie  sa  depaseasca 

umiditatea maxima de 15%.
Se verifica fixarea elementelor sarpantei prin buloane, scoabe, cuie si talpi.
Se verifica fixarea talpilor popilor in planseul de beton armat prin intermediul jugurilor din 

platbanda.
Abaterile admisibile de la planeitate, masurate cu dreptarul de 3,0m lungime sunt 5mm in 

lungul liniei de cea mai mare panta.
Din punct de vedere al conditiilor in care se exploateaza elementele de constructie din lemn,  

cladirea se incadreaza in clasa 2 de exploatare, caracterizata prin umiditatea continuta de materialul 



lemnos corespunzatoare unei temperaturi θ = 20± 20C si a unei umiditati relative a aerului 65% ≤ φi 
≤ 80%.

La  elementele  de  constructie  din  lemn  exploatate  in  clasa  2,  umiditatea  de  echilibru  a 
lemnului nu va depasi 20%.

Daca la punerea in opera materialul lemnos are o umiditate mare (dar maxim 20%) si nu 
exista posibilitatea de a fi uscat pe santier, se vor adopta solutii constructive, masuri de protectie 
care sa permita  ventilarea elementelor  de constructie  fara  a  introduce in  structura de rezistenta 
deformatii periculoase sau cresterea eforturilor sectionale.

Elementele de imbinare de tip tije (cuie, agrafe si suruburi) – cu exceptia elementelor din 
otel dur, cuiele, agrafele si suruburile au o comportare plastica. Cresterea lungimii de patrundere a 
tijei in elementul de lemn previne riscul de smulgere. Pentru majorarea rezistentei de smulgere se 
recomanda  utilizarea  tijelor  profilate  (cu  caneluri  in  spirala,  cu  dinti,  etc.).  Un  coeficiente  de 
zveltete al tijei mai mare ca 8 garanteaza o buna ductilitate.

Buloanele  si  dornurile  vor  fi  montate  in  goluri  practicate  in  prealabil  prin  pregaurire. 
Buloanele si dornurile mari (d >16mm) nu vor fi folosite in imbinarile lemn pe lemn si metal pe 
lemn,  exceptand  combinatiile  cu  alti  conectori.  Dornurile,  cuiele  netede  si  scoabele  nu  vor  fi 
folosite fara rezerve aditionale – piese suplimentare de strangere (buloane) care se dispun in noduri 
sau pe lungimea elementului compus pentru a strange pachetul de bare impotriva retragerilor.

Panourile cu elemente structurale din lemn, imbinate cu cuie, prezinta o comportare ductila, 
superioara. Trebuie ca panourile sa fie realizate din lemn sau din produse pe baza de lemn cu fete 
avand grosimea t1 > 4d (diametru cuilui). Pentru imbinarea fata-rama, se recomanda ca diametrul 
perimetrale (montanti marginale, rigla superioara si inferioara) si la maximum 300mm la montantii 
si riglele intermediare.

Imbinari cu tije metalice
Tijele cilindrice (cuie, dornuri, suruburi pentru lemn, buloane) sunt piese metalice sau din 

lemn, de forma cilindrica introduse in elementele de imbinat in sens transversal directiei efortului 
pe care il transmit de la un element la altul.

Clasificarea imbinarilor cu tije
- introduse in locasuri pregatite in prealabil (buloane, dornuri, stifturi).
- introduse prin batere sau insurubare, fara pregatirea prealabila a locasurilor (cuie cu d ≤ 

6mm, suruburi cu d ≤ 4mm, unde d este diametrul tijei).
-  introduse  prin  batere  sau  insurubare  in  gauri  pregatite  pe  o  parte  din  adancimea  de 

patrundere (l gaura ≈ 0.75 ltija) si cu diametrul mai mic cu 1mm decat diametrul tijei (cuie cu d 
>6mm si suruburi cu d > 4mm).

Cuiele pentru constructii din lemn (STAS 2111-90) au diametrul cuprins intre 1.8…8.0mm 
si lungimea intre 30…250mm. 

Grosimea minima a celei mai subtiri piese care se imbina cu cuie trebuie sa fie cel putin 4d, 
pentru a nu crapa piesele in momentul in care se bat cuiele.

Pentru  a  lua  in  considerare  sectiunea  de  forfecare,  cuiul  trebuie  sa  patrunda  in  piesa 
respectiva cel putin 3.5d (lungime efectiva fara varful cuiului de 1.5d).

Buloanele se executa din hotel beton OB37, cu cap si piulita de strangere cu diametrele 
otelului beton neted folosit in constructii (12…25mm).

Diametrul bulonuli se alege in mod obisnuit (1/30…1/40)l, unde l este grosimea pachetului 
care se strange, dar minim 12 mm.

Gaurile in care se introduc buloanele se realizeaza cu dgaura= dtija+1mm, iar gaurile in care 
se introduc dornurile si stifturile se realizeaza dgaura= dtija – (0,8 ~ 1,0)mm

Buloanele, suruburile si dornurile se dispun pe un numar par de randuri, longitudinale pentru 
a evita amplasarea unui rand de tije in zona centrala slaba a lemnului.

Piesele metalice folosite la imbinari se protejeaza prin grunduire cu vopsea preparata cu ulei 
de in dublu fiert si miniu de plumb, care trebuie sa acopere intreaga suprafata a elementului metalic.  
inainte  de  aplicarea  stratului  de  protectie  anticorosiva,  suprafata  metalului  trebuie  curatata  de 
pojghita de laminare (tunderi) si de alte impuritati (praf, oxizi, grasimi) si sa fie perfect uscata.



Imbinari incleiate
Imbinarile prin incleiere asigura comportarea monolita a tuturor elementelor care se imbina 

inlaturand posibilitatea oricarei deformatii independente a elementelor componente.
Cleiurile  care  se  vor  folosi  pentru  realizarea  elementelor  incleiate  trebuie  sa  aiba 

urmatoarele caracteristici:
- rezistenta la apa va fi de minim 1,5N/mm2 dupa o ora de fierbere sau dupa o imersie de 48  

ore in apa;
- vor face parte din grupa 1-cleiuri rezistente la intemperii (cu pelicula mai durabila decat a 

lemnului) avand o rezistenta deosebita la actiunea apei (calda sau rece), a microorganismelor si 
variatiilor de umiditate; in aceasta grupa se incadreaza cleiurile pe baza de fenol, cleiuri epoxidice, 
etc. 

Pentru realizarea elementelor incleiate se utilizeaza numai piese din lemn ecarisat, care nu 
trebuie sa depaseasca 5cm grosime, in cazul elementelor drepte si 1/300 din raza de curbura in cazul 
elementelor curbe.

Lemnul  folosit  pentru  realizarea  elementelor  de  rezistenta  incleiate  trebuie  sa  fie  din 
rasinoase, avand umiditatea de maxim 18%; lemnul de foioase se admite numai in cazul in care se  
iau masuri de protectie impotriva biodegradarii si se creeaza un sistem special de incleiere.

Executarea elementelor incleiate se face in fabrici sau ateliere echipate cu utilaje necesare 
prelucrarii lemnului, cu spatii speciale pentru uscarea lemnului si incaperi incalzite pentru a se crea 
conditiile  de  microclimat  optime  (minim  160C  in  cazul  intrebuintarii  adezivilor  sintetici  si 
umiditatea interioara de 55…65%).

Suprafetele incleiate trebuie sa fie rindeluite si curatate de praf, pete de ulei, lac, etc., cu cel 
putin 12 ore inainte de incleiere.

Cleiul se aplica manual cu pensula sau cu ajutorul unor valturi; grosimea peliculei de clei 
trebuie sa fie 0,1…0,3mm.

Suprafetele  date  cu  clei  se  tin  descoperite  5…10  min.,  dupa  care  se  asambleaza  si  se 
preseaza.

Presarea  pieselor  se  realizeaza  cu  prese  manuale,  pneumatice  sau  hidraulice.  in  mod 
obisnuit,

presiunea de incleiere variaza intre 0,3 si 0,5N/mm2.

MASURI DE PROTECTIE A LEMNULUI PRIN IGNIFUGARE
Prevederi generale:
Conditii generale privind produsele ignifuge
Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile este obligatorie 

utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si - dupa caz -cu 
agrement tehnic.

Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii.
Producatorii  si,  dupa  caz,  furnizorii  produselor  ignifuge  sunt  obligati  sa  livreze  numai 

produse corespunzatoare standardului de firma sau normei interne si sa obtina avizul
Dupa tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialelor si produselor pe baza de lemn 

(placi din aschii de lemn, placi din fibre de lemn etc.) si a materialelor textile trebuie sa se reduca
posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare.
Intrucat prin ignifugare se intarzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina 

posibilitatile  de  ardere  a  materialelor  protejate,  pot  fi  luate  si  alte  masuri  de  protectie  contra 
incendiilor.

Conditii referitoare la personalul de executie
Lucrarile  de  ignifugare  vor  fi  executate  de  personal  instruit  si  atestat  in  acest  scop,  cu 

respectarea  stricta  a  instructiunilor  de utilizare  elaborate  de producator  (tehnologie de aplicare, 
consum specific s.a.).

Obligatii pentru executant si beneficiar:
Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii executate, 



prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.
La  receptia  lucrarilor,  beneficiarul  este  obligat  sa  verifice  buletinele  de  incercare  si 

asigurarea conditiilor de eficienta.
Ignifugarea materialelor si produselor din lemn sau pe baza de lemn
Conditii de pregatire a suprafetelor
Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii produselor ignifuge de suprafata are in vedere :
—  curatarea  suprafetelor  (de  praf,  noroi,  var,  vopsea  sau  impuritati,  inclusiv  protectii 

ignifuge anterioare), prin periere, razuire etc. ;
— chituirea cu masa de spaclu (realizata din produsul ignifug respectiv si praf de creta) a 

tuturor crapaturilor, imbinarilor si golurilor existente pe suprafetele ce se protejeaza.
Pentru ignifugarea prin impregnate, materialul lemnos trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii :
— sa fie decojit (sa nu aiba la suprafata coaja) ;
— sa nu fie tratat in profunzime sau la suprafata cu substante chimice care sa impiedice 

patrunderea
produsului ignifug in masa materialului.
Pentru asigurarea unei bune protectii,  umiditatea materialului inainte de ignifugare nu va 

depasi 18 % in cazul protectiei de suprafata cu produse ignifuge si 25 % in cazul ignifugarii in
profunzime  prin  impregnare.  La  lambriuri  si  alte  elemente  decorative  pentru  amenajari 

interioare, uscare.
Conditii de aplicare a produselor ignifuge
La alegerea produselor ignifuge si a procedeelor de ignifugare se au in vedere :
— esenta materialului si particularitatile de impregnare ale acestuia ;
— conditii specifice in care este utilizat materialul (in interior sau exterior) ;
— dispunerea vizibila sau nevizibila a materialului, precum si rolul acestuia in constructii 

(de rezistenta, finisaj, decorativ etc).
Lucrarile de ignifugare se executa in spatii in care se asigura temperatura de minim +10°C.
Produsele  ignifuge  pe  baza  de  apa  nu  se  aplica  in  cazul  suprafetelor  pe  care  au  loc 

condensari sau suprafete ce nu sunt ferite de precipitatii, care necesita sa fie spalate periodic etc. In 
aceste  cazuri  se  pot  folosi  produse  ignifuge  de  impregnare  solubile  in  apa,  daca  suprafetele 
respective sunt protejate prin finisari peliculogene (vopsele, emailuri, etc.) rezistente la apa.

Protectia ignifuga a suprafetelor exterioare ale constructiilor si a celor prevazute la art. 2.2.3. 
se realizeaza prin produse ignifuge rezistente la apa, avizate ca atare.

Aplicarea  produselor  ignifuge  de  suprafata  se  face  numai  dupa  prelucrarea  definitiva  a 
elementelor  de constructie,  nefiind admise ulterior  nici  un fel  de prelucrari  care sa  indeparteze 
stratul ignifug de la suprafata (rindeluire, sectionare, cioplire, despicare etc.).

Aplicarea produselor ignifuge pe suprafata poate fi facuta atat asupra produselor inainte de 
montare, cat si asupra constructiei deja executate.

In primul caz, deteriorarile straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate 
prin tratarea suplimentara a suprafetelor dupa montare, iar in al doilea caz este recomandabil a se 
aplica ignifugarea pe masura realizarii lucrarilor, pentru a se asigura o acoperire cat mai completa a 
intregii suprafete lemnoase care intra in constructie.

Ignifugarea prin impregnare se realizeaza pe lemnul fasonat in dimensiunile de utilizare. In 
cazul in care pe santier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucrari, zonele respective vor fi 
reignifugate cu acelasi produs, aplicat cu pensula pana la realizarea consumului specific stabilit de 
producator.

Operatia de ignifugare prin impregnare se executa numai in instalatii speciale.
Utilizarea in productie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face dupa uscarea 

aceLa expirarea perioadei specificate de producator pentru mentinerea calitatii in timp a ignifugarii 
(de suprafata, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea intregii suprafete protejate anterior, 
respectiv a intregului material ignifugat prin impregnare.

Tehnologia de aplicare



Calitatea lucrarilor de ignifugare este conditionata de respectarea stricta a tehnologiei  de 
aplicare a produsului si a consumului specific, stabilite de producator.

In cazul produselor ignifuge la care se utilizeaza aplicarea a doua sau mai multe componente 
se vor respecta consumurile specifice pentru fiecare componenta in parte.

Consumul  de  produs  ignifug  se  determina  in  functie  de  suprafata  totala  desfasurata  a 
elementelor de construire ce urmeaza sa fie tratate ignifug, tinand seama si de pierderi,  care la 
aplicarea cu pensula pot fi pana la 50% iar la stropire pana la 20%.

Suprafetele ignifugate pot fi acoperite cu vopsea pe baza de ulei, emailuri alchidice, vinarom 
etc.,  numai  daca  incercarea  la  foc  a  fost  efectuata  cu  aceste  tipuri  de  finisaje  si  daca  exista 
specificatii in acest sens din partea producatorului.

Ignifugarea de suprafata
Aplicarea produselor ignifuge de suprafata se face conform prevederilor din STAS 9302/4.
Aplicarea produselor ignifuge de suprafata se poate face cu pensula sau prin pulverizare.
Aparatele  utilizate  pentru  pulverizare  sunt  de  tipul  Vermorel,  Calimax  sau  pistol  de 

pulverizare.
Produsele  ignifuge  de  suprafata  se  aplica  strict  in  conformitate  cu  instructiunile 

producatorului, in straturile stabilite, respectand intervalele de timp de uscare.
In cazul ignifugarii cu produse de suprafata a materialelor de tip PAL, PFL, PAL-CON, PAF 

etc. se au in vedere urmatoarele:
— aplicarea se face prin aceleasi procedee ca si la lemnul masiv, respectandu-se consumul 

specific precizat de firma producatoare pentru fiecare produs ignifug ;
— uscarea materialelor ignifugate se va realiza in timp cat mai scurt astfel incat produsele sa 

nu fie degradate de umiditate.
Ignifugarea prin impregnare
Protectia prin ignifugare in profunzime a lemnului prin impregnare se realizeaza prin unul 

din urmatoarele procedee :
— la presiuni diferite de cea atmosferica, conform STAS 9302/2 ;
— la presiune atmosferica, conform STAS 9302/3 ;
Conditii de livrare, transport, receptie si pastrare a produselor ignifuge.
Produsele  ignifuge  se  livreaza  de  catre  producator  in  ambalaje  inchise  etans,  conform 

standardului de firma sau normei interne.
Ambalajele vor purta etichete pe care se vor specifica: denumirea si adresa producatorului, 

denumirea produsului, standardul de firma sau norma interna, lotul, data fabricatiei, termenul de 
garantie, masa neta.

La livrare se vor pune la dispozitia beneficiarului certificatul de calitate si instructiunile de 
aplicare a produsului.

Transportul produselor ignifuge pe baza de apa se face fara ca temperatura sa coboare sub 5° 
C, iar a celor pe baza de solvent, neexpuse surselor de radiatie termica. Produsele vor fi protejate 
contra apei.

Pentru receptia produselor ignifuge se vor verifica conditiile de admisibilitate prevazute de 
standardele de firma sau normele interne.

Inainte de receptie se va verifica integritatea ambalajelor.
Produsele ignifuge se pastreaza inchise etans, pana la intrebuintare, in ambalajele originale 

ale producatorului.
Daca termenul de garantie a fost depasit prin depozitare, utilizarea produsului ignifug este 

admisa numai cu avizul producatorului.
Produsele ignifuge se pastreaza in locuri ferite de ploaie sau de actiunea directa a soarelui, 

precum si de inghet, la o temperatura de +5°C...+30°C, de preferinta in magazii uscate.
Solutiile ignifuge se livreaza gata preparate de producator. Cu avizul producatorului, acestea 

pot fi preparate si la locul de utilizare, de catre cel care le aplica.
Masuri de protectia muncii
La prepararea si aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile si masurile specifice 



de prevenire si stingere a incendiilor si de protectia muncii prevazute in standardele de firma sau 
normele interne, precum si Normele de protectie a muncii.

Pe timpul lucrarilor de ignifugare se vor avea in vedere si urmatoarele masuri generate :
— La prepararea si  aplicarea produselor ignifuge de suprafata se vor utiliza ochelari  de 

protectie alcalin.
— Pe timpul lucrului se va folosi imbracaminte de protectie, cizme si manusi de cauciuc.
— Dupa terminarea lucrului se vor spala mainile si apoi se vor unge cu o alifie protectoare  

(de exemplu pe baza de lanolina).
— Legaturile furtunului la compresor vor fi etanse, executate conform normelor tehnice. 

2.7,3.  La ignifugarea prin impregnare la  presiune se vor  respecta  masurile  de protectia  muncii 
prevazute de instructiunile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune.

Executantul lucrarilor de ignifugare, inclusiv pregatirea solutiilor de ignifugare vor respecta 
normele specifice de protectia muncii si prevenirea incendiilor corespunzatoare conditiilor si locului 
unde se desfasoara aceste activitati.

Receptionarea si controlul lucrarilor de ignifugare
Verificarea calitatii protectiei prin aplicarea pe suprafata a produselor ignifuge consta in :
— verificarea  integritatii  si  uniformitatii  peliculei  de  protectie,  care  se  face  pe  intreaga 

suprafata tratata ;
— verificarea cantitatii de produs ignifug utilizata, calculata conform art. 2.3.3.
Lucrarea se considera corespunzatoare daca pelicula de protectie este continua si uniforma si 

daca s-a realizat consumul specific indicat in standardul de firma sau norma interna a produsului 
respectiv.

Verificarea calitatii impregnarii se face prin controlul absorbtiei de solutie si adancimii de 
patrundere a acesteia, precum si prin controlul solutiei de impregnare conform STAS 9302/2 si 
STAS 9302/3.

In vederea receptionarii  lucrarilor de ignifugare,  la cererea executantului,  se pot executa 
Epruvetele pentru incercari se vor pregati si vor avea caracteristicile prevazute in standardele de 
metoda. Pregatirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului lucrarii, concomitent 
si in aceleasi conditii cu cele utilizate in obiectivul protejat.

Epruvetele  se  ambaleaza,  in  prezenta  reprezentantului  beneficiarului,  fara  a  se  deteriora 
stratul ignifug, se sigileaza si se eticheteaza.

Pe eticheta se vor specifica: denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea materialului 
ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicarii, modul de aplicare, denumirea executantului.

Epruvetele vor fi insotite de un proces verbal de receptie provizorie (conform modelului din 
anexa) din care sa rezulte ca acestea au fost pregatite de catre executant in prezenta beneficiarului, 
precum si de documentatia privind produsul utilizat (certificat de calitate, aviz de expeditie de la 
producator pentru intreaga cantitate de produs).

Laboratorul care executa incercarile va elibera buletin de incercare conform standardului de 
metoda.

Pentru avizarea produselor ignifuge, precum si la cererea beneficiarului, se executa incercari 
de laPrezervarea elementelor, subansamblelor si a constructiilor din lemn impotriva biodegradarii

La  executia  si  in  exploatarea  constructiilor  din  lemn trebuie  sa  se  respecte  urmatoarele 
norme  tehnice  care  reglementeaza  masuri  de  protectie  biologica  si  impotriva  elementelor  de 
constructie de lemn:

- “ Normativ privind prevenirea si combaterea buretelui de casa la materialele lemnoase 
folosite in constructii” – C46-86;

- “ Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate 
in constructii” – C58-96;

-  “  Norme tehnice de proiectare si  realizarea constructiilor  privind  protectia  la  actiunea 
focului” – P118-83;

- “ Hotarare privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a 
incendiilor” – H.G. nr.51/1992.



TESTE, PROBE, VERIFICARI 

Controlul  calitatii  in  timpul  executiei  se  va  face  conform prevederilor  din  “Normativul 
pentru  verificarea  calitatii  lucrarilor  de  constructii  si  instalatii  aferente”  (C56-75)  si  a 
“Instructiunilor pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse”. 

2.5.1. Pe parcursul executiei se va verifica in mod special: 

a) respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunilor, precum si a modului de prindere sau 
asamblare a elementelor sarpantei si respectiv invelitori; 

b)  respectarea  pantei,  scurgerilor,  planeitatii  si  a  aliniamentului  fermelor,  panelor  si 
capriorilor, abaterile admisibile de la planeitate masurate cu dreptarul de 3m lungime, fiind de 5 mm 
in lungul liniei de cel mai mare panta si de 10 mm perpendicular fata de acestea; 

c) executarea prealabila a tuturor strapungerilor pentru cosuri, ventilatii, conducte, cable etc. 
d) realizarea unei distante de minimum 100 mm intre cosurile de fum si partile lemnoase sau 

combustibile ale suportului; 
e)  asigurarea  scurgerii  apelor  in  cazul  cosurilor,  luminatoarelor  sau  altor  obstacolelor 

transversale mai late de 500 mm, prin realizarea in amonte de sei in doua ape, de minimum 150 mm 
inaltime fata de planul invelitorii; 

f) protectia anticoroziva prevazuta pentru partile metalice; 
g)  indreptarea  urechilor  de  montaj,  mustatilor  de  materiale,  molozului  etc.,  de  pe  fata 

superioara a suportului invelitorii; 
h) in timp de iarna, inainte de inceperea executiei, stratul suport si materialele ce se pun in 

afara vor fi bine curatate de zapada si gheata; 
i)  calitatea  principalelor  materiale  ce  intra  in  afara,  conform  standardelor  si  normelor 

departamentale respective; 
j) respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier; 
k) corectitudinea executiei. 
Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau 

refacere. 

2.5.2. Receptia lucrarilor de acoperis se va face in doua etape: prima receptie partiala la 
terminarea executiei sarpantei si receptia finala la completa terminare a executiei lucrarilor, inclusiv 
tinichigeria (jgheaburi, burlane etc.) si consta in: 

a) verificari scriptice privind: 
• calitatea suportului pe baza de proces verbal de lucrari ascunse; 
• calitatea materialelor puse in afara, pe baza de certificate de calitate si eventual buletin de 

incercari si analize (ignifugare etc.); 

b) verificari fizice privind: 
• completa terminare a lucrarilor; 
• respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip, a proiectului lucrarii si a 

dispozitiilor de santier; 
• remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de 

santier. 

La  receptia  lucrarilor  se  va  proceda  la  examinarea  lor  minutioasa  in  special  la  dolii, 
racordari, strapungeri, rosturi etc. 

Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii: 

• sa respecte cotele si pantele prevazute cu abatere admisibila de maximum 5%. 



• sa indeplineasca functii de indepartare completa a apelor pluviale si sa asigure conditia de 
etanseitate generala; 
Elementele rigide ale invelitorii sa nu prezinte rupturi,  crapaturi,  perforari  gresite,  sa fie 

fixate de suport, pe care sa se rezeme fara sa joace, sa aiba petrecerile aliniate si suficiente pentru a 
asigura etanseitatea generala a invelitorii. 

Conditii de exploatare 

Pentru  asigurarea  integrala  a  conditiilor  de  durabilitate  a  invelitorilor  si  prevenirea 
degradarii lor premature, beneficiarul trebuie sa respecte niste reguli de exploatare si sa execute 
operatii de intretinere, privind in special: 

• curatirea si mentinerea in buna stare de functionare a jgheaburilor, doliilor si burlanelor de 
colectare si evacuare a apelor meteorice; 

• indepartarea  de  pe  invelitoare  a  depunerilor  de  praf  industrial  aderent,  a  muschiului, 
vegetatiei si a acumularilor de zapada, pentru a nu se depasi incarcarea normata de calcul, 
insa de folosirea lopetilor de lemn, a maturilor, a incaltamintei de pasla sau cauciuc, fiind 
interzise loviturile, spargerea ghetii, folosirea lopetilor metalice, a rangilor si a altor obiecte 
similare; 

• supravegherea structurii de rezistenta pentru a nu permite sau pentru a remedia degradarile 
sau deformarile care ar conduce la deteriorarea invelitorii; 

• reducerea  accesului  si  a  circulatiei  pe  invelitoare  la  strictul  necesar,  pentru  efectuarea 
lucrarilor  de  intretinere  de  mai  sus,  precum si  pentru  curatirea  cosurilor,  montarea  sau 
repararea antenelor etc. 

• interdictia circulatiei,  a stationarii si a depozitarii materialelor direct pe invelitori,  pentru 
operatiile de intretinere, de curatire a zapezii si eventual de operatii de reparatii, circulatia 
facandu-se prin intermediul unor scari sau podine de circulatie mobile sau fixe asezate pe 
invelitoare. 

TINICHIGERIE 

Acest  capitol  cuprinde  specificatii  pentru  lucrarile  de  tinichigerie  (jgheaburi,  burlane,  , 
sorturi, parazapezi etc.) 

Sunt cuprinse, de asemenea, specificatii pentru montajul elementelor de tinichigerie utilizate 
la lucrarile de etansare a rosturilor verticale si orizontale. 

Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincata la cald (490 g/mp). 

Standarde si normative de referinta 

Acolo  unde  exista  contradictii  intre  prezentele  specificatii  si  prescriptiile  cuprinse  in 
standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii. 

STAS 429-85 - Chit de miniu de plumb 
STAS  500/3-80  -  Oteluri  de  uz  general  pentru  constructii,  rezistente  la  coroziune 

atmosferica. Marci 
STAS 889-89 - Sarma moale zincata 
STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda otel 
STAS 2028-80 - Tabla zincata 
STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu cioc 
STAS 2274-88 - Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare 
STAS 2389-92 - Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire 



STAS 3097-80 - Grund anticoroziv - miniu de plumb 
STAS 8285-88 - impletituri de sarma. tesaturi de sarma de uz general 
STAS 10896-90 - Tabla din otel zincata continuu la cald 
C 37-88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii - Caietul I. 

Prescriptii generale 

MATERIALE SI PRODUSE 
Materiale 

• accesorii: suruburi, piulite, saibe, cadmiate 
• carton bituminat CA 400, conform STAS 138-94 
• bitum tip H 80/90, conform STAS 7064-78 
• chit de miniu de plumb 
• sarma galvanizata 
• tabla zincata 
• procivil
• otel laminat la cald 
• cuie cu cap plat, conic si cu cioc 
• grund anticoroziv 

Lista confectiilor de tinichigerie 

a) Burlane si coturi de scurgere ale burlanelor, cu sectiune circulara sau dreptunghiulara, din 
tabla zincata de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88. 

b) Jgheaburi de scurgere cu sectiune semicirculara sau dreptunghiulara, din tabla zincata de 
0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88. 

c) Carlige si bratari pentru montarea jgheaburilor si burlanelor, conform STAS 2274-88. 
d)  Glafuri  de  protectie  la  ferestre,  din tabla  zincata  de  0,5 mm grosime,  avand latimea 

conforma cu detaliile din proiect. 
e) Garguie (guri de scurgere) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, de forma circulara sau 

dreptunghiulara cu sectiunea conforma cu detaliile din proiect. 

Conditii de livrare, manipulare, depozitare 

Foile de tabla zincata se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de 
producator. 

Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezate in stive pe platforma acestora, 
nefiind admisa ramanerea in consola a legaturilor cu foi de tabla. 

Pe santier, legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatii 
inchise, uscate, ferite de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare). 

Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului, astfel ca sa nu se deterioreze 
stratul protector anticoroziv. 

Nu se vor desface ambalajele decat la atelierul de confectii si tinichigerie. 
Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu 

provoca deformari ale acestora inainte de a fi puse in opera. 
Depozitarea  jgheaburilor,  burlanelor,  carligelor  si  bratarilor  se  va  face  pe  platforme, 

asigurandu-se protectia impotriva loviturilor si deteriorarii lor. 



TESTE, PROBE, VERIFICARI 

Verificari in vederea receptiei 

Agrafele si bratarile de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport. 
Elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformari mecanice de suprafata, cu stratul 

de zinc deteriorat sau lipsa. 
Acoperirea  rosturilor  orizontale  si  verticale  trebuie  sa  fie  in  concordanta  perfecta  cu 

cerintele si detaliile din proiect, provenite din dilatatie. 
Elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permita variatiile de dimensiuni, din dilatatie 

ale rostului. 
Cositorirea trebuie sa fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si 

infiltrarea apei. 
Lucrarile de tinichigerie, desi nu prezinta importanta mare din punct de vedere al costului 

sunt foarte importante in asigurarea unei bune comportari in exploatare a lucrarilor de constructii (in 
special izolatii), de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a etansarilor la strapungerile 
din terase sau acoperisuri si la racordul invelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor 
pluviale. 

Intocmit:
Ing. Catalina Stefania A.



SC. FACTORL SRL                                                                 
COD FISCAL R14542850                                        
J16/251/2002                                                                             
Calea Bucuresti Bl.A5 Sc.3 Ap.1,Craiova, Jud. Dolj                              
Tel.0251 412075                                                                        

 
 Memoriu tehnic de rezistenta

       1.GENERALITATI
1.1 Denumirea proiectului:  Schimbare solutie constructiva din acoperis tip terasa in 
acoperis sarpanta cu invelitoare din tabla
1.2.Benficiar: Scoala Gimnaziala « Gheorghe Titeica «  CRAIOVA
1.3.Amplasament: Localitatea Craiova, strada  Calea Bucuresti nr. 93, jud. Dolj
1.4.Proiectant general: sc FACTOR srl
1.5.Proiectant de specialitate-rezistenta: Ing. Catalina Stefania Alina
1.6. Numar proiect: 04/2014

        2. Prezentare generala:
Prezentul  proiect  s-a  intocmit  pe  baza  solicitarii  beneficiarului  in  conformitate  cu 

legile in vigoare si avand in vedere certificatul de urbanism eliberat de Primaria localitatii 
Craiova.

Regimul de inaltime al constructiei este:  P+2
La baza elaborarii  documentatiei  pentru  structura  de rezistenta  realizata  de  S.C. 

FACTOR S.R.L.  au stat planurile existente ale constructiei.
Proiectantul  da  curs  solicitarii  beneficiarului  si  planurilor  arhitecturale,  privind 

alegerea amplasamentului si regimului de constructie, adopta o solutie care sa conduca la  
respectarea solicitarilor beneficiarului, dar si incadrarea intr-un pret de cost cat mai mic.

1. Incadrarea constructiei in clasele de importanta, grupe si categorii conform 
normativului P100-1/2006

 coeficientul seismic 20,0ga

 perioada de colt sec0,1cT

 factorul de importanta 2,11 

 clasa de importanta a constructiei, conform normativului  P100-1/2006 este 
IV.

 categoria de importanta C conform HGR 766/97.
Din  punct  de  vedere  seismic  amplasamentul  studiat  este  incadrat  in  zona  de 

macroseismicitate I=81  pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de 
revenire de 50 ani), conform SR 11100/1-93. 

       3. Dimensionarea structurii de rezistenta a sarpantei:

Structura  de  rezistenta  a  cladirii  a  fost  calculata  atat  la  starile  limita  ultime  de 
rezistenta si  stabilitate cat si  la cele ale exploatarii  normale. Gruparile de incarcari  s-au 
alcatuit in conformitate cu STAS 10101/0A – Actiuni in constructii. 

Pentru  calculul  la  starile  ultime  de  rezistenta  si  stabilitate,  eforturile  au  fost 
determinate din actiunea urmatoarelor grupari de incarcari:

1. Permanente de calcul + incarcari utile de calcul (inclusiv zapada).
2. Permanente reduse + utile reduse + seism.
Calculele au fost conduse in baza standardelor si normativelor in vigoare:
STAS 10101/2A1-97 – incarcari datorate procesului de exploatare;
STAS 10101/21 – incarcari date de zapada  confrom Normativ CR-1-1-3-2005,este 

de 2,0kN/m  2.  
Normativ P100-1/2006 – pentru proiectarea antiseismica a cladirii.
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  4. Sistem constructiv proiectat:
Acoperisul este alcatuit din:

 elementul de rezistenta (sarpanta);
 invelitoarea  –  care  are  rolul  de  a  impiedica  patrunderea  apelor  meteorice  in 

constructie si de a le dirija spre punctele de scurgere;
Executarea sarpantei din lemn:
Sarpanta din lemn este alcatuita din urmatoarele elemente:

 astereala;
 capriori
 pane intermediare;
 sarpanta propriu-zisa

Elementele sarpantei conform proiectului atasat vor fi:
 capriori 10x10;
 pane intermediare 12x12;
 cosoraba 10x10;
 talpi pentru popi car du au ca punct de sprijin o centura sau o grinda 12x12x70;
 clesti 2x2,8x15;
 popi 12x12 cu inaltime maximade 2,00m si 15x15 cu inaltimea mai mare de 2,00m.
 pana de coama 12x12;
 contrafise 12x12;

Astereala este alcatuita dintr-un rand de scanduri asezate paralel cu picatura.
Scandurile  asterelei  sunt  batute  in  cuie  de  fiecare  caprior  pe  care  reazema. 

Prinderea se face cu cate doua cuie ( de 60 mm lungime), pentru a impiedica deformarea 
scandurii sub efectul uscarii.

Grosimea scandurii este de 22-25 mm iar latimea lor de 12-20 cm. Nu se vor folosi 
scanduri mai inguste de 12 cm si nici mai late de 20 cm pentru a nu crapa sub efectul 
uscarii.

Deschiderea asterelei este de 60 cm  adica distanta intre capriori de reazem.
Capriorii  se  aseaza  dupa  linia  pantei,  dispusi  la  distante  egale  (60  cm interax)  

distributia facandu-se uniform de-a lungul conturului acoperisului.
Capriori  vor  rezema pe panele acoperisului.  Rezemarea capriorilor  pe pane este 

asigurata prin baterea in cuie φ 6 mm L=100mm.
Innadirea capriorilor se va realiza doar deasupra panelor sau in imediata apropiere a 

acestora , astfel incat partea in consola sa nu depasesca 1/6 din deschidere.
Panele  intermediare  pe  care  vor  rezema  capriori  au  dimensiuni  de  12x12  cm. 

Acestea vor rezema pe popi din lemn (15x15cm), la distante de maxim 3,00m. Panele se  
vor executa din doua sau mai multe bucatii. Innadirea acestora se va realiza in zona cu 
solicitarea cea mai mica – adica in dreptul reazemelor. Innadirea se face simplu, cap la cap,  
asiguranduse cu scoabe.

Rezemarea panelor pe popi se face prin chertarea lor. 

Sarpanta propriu-zisa.
Sarpanta pe scaune este alcatuita din urmatoarele elemente:

 popii (elemente verticale de rezistente) de sectiune 12x12; acestia vor rezema pe 
structura de rezistenta a cladirii (grinzi si sau centuri), in cazul in care un pop nu 
reazema pe o grinda sau pe o centura ci pe placa din beton armat acestuia I se va  
atasa o talp de dimensiuni 12x12x70cm.

 Contrafise (elemente inclinate, de rezistenta care au ca scop reducerea deschiderii  
panelor, jucand si rol de a rigidiza sarpanta.

 Cosoroaba (pana de picatura) este fixata de centura din beton armat existenta a 
constructiei prin intermediul unei table groase.
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Confectii de tinichigerie:
 burlane  si  coturi  de  scurgere  ale  burlanelor,  cu  sectiune  circulara  sau 

dreptunghiulara, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88.
 jgheaburi  de  scurgere  cu  sectiune  semicirculara  sau  dreptunghiulare,  din  tabla 

zincata de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88.
 carlige si bratari pentru montarea jgheaburilor si burlanelor, conform STAS 2274-88.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

 STAS 2274-67 - Elemente de tinichigerie pentru acoperisuri
 STAS 942-78 - Materiale auxiliare din  lemn
 STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat pentru tabla si carton
 C 37-79 - Alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii
 C  58-96  -  Norme  tehnice  privind  ignifugarea  materialelor  si  produselor 

combustibile din lemn si textile utilizate in constructii
 STAS 889-89 – Sarma moale zincata
 STAS 942 – Sipci din lemn de brad cu sectiune de 24x48mm
 STAS  2274-88 – Burlane, jgheaburi, si accesorii de imbinare si fixare
 STAS 2389-92 – Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire

        5. Instructiuni tehnice
Se interzice unitatii de constructii – montaj sa efectueze modificari la solutiile tehnice 

din proiectul de executie care ar putea sa afecteze rezistenta, stabilitatea sau siguranta in 
exploatare, fara a se obtine in prealabil acordul proiectantului.

In executie se admit numai materiale, instalatii si echipamente care sunt agrementate 
tehnic in tara noastra si sunt insotite de certificate de calitate.

6. Instructiuni privind exploatarea si intretinerea constructiilor

Pentru  asigurarea integrala  a  conditiilor  de  durabilitate  a  invelitorilor  si  prevenirea 
degradarii lor premature, beneficiarul trebuie sa respecte niste reguli de exploatare si sa 
execute operatii de intretinere, privind in special:

 curatirea  si  mentinerea  in  buna  stare  de  functionare  a  jgheaburilor,  doliilor  si  
burlanelor de colectare si evacuare a apelor meteorice;

 indepartarea de pe invelitoare a depunerilor de praf industrial aderent, a muschiului,,  
vegetatiei si a acumularilor de zapada, pentru a nu se depasi incarcarea normata de 
calcul, insa de folosirea lopetilor de lemn, a maturilor, a incaltamintei de pasla sau 
cauciuc ,  fiind interzise loviturile,  spargerea gheteii,  folosirea lopetilor  metalice,  a 
ragilor si a altor obieste similare;

 supravegherea structurii de rezistenta pentru a nu se permite sau pentru a remedia 
degradarile sau deformarile care ar conduce la deteriorarea invelitorii;

 reducerea  accesului  si  a  circulatiei  pe  invelitoare  la  strictul  necesat,  pentru 
efectuarea lucrarilor de intretinere mai sus mentionate, precum si pentru curatirea 
cosurilor, montarea sau repararea antenelor etc;

 interdictia circulatiei,  a stationarii  si  a depozitarii  materialelor direct pe invelitoare,  
pentru operatiuni  de intretinere,  de curatare si  eventual  de operatii  de reaparatii, 
circulatia facandu-se prin intermediul unor scari sau podine de circulatie mobile sau 
fixe asezate pe invelitoare.
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7. Masuri de protectia muncii:

La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta normele de tehnica securitatii  
muncii, conform cu prevederile din Normativul Republican de Protectia Muncii impreuna cu 
modificarile dispuse de ordinele 39 si 10/97 precum si a tuturor dispozitivelor in vigoare 
specifice activitatii de constructii la data executarii lucrarii.

Atentie  deosebita  se va  acorda lucrului  cu utilajele  de  excavat  sau de ridicat,  in 
vecinatatea  liniilor  electrice  precum si  eventualelor  cabluri  sau  conducte  descoperite  in 
momentul efectuarii excavatiilor. In acest ultim caz pentru identificarea lucrarilor descoperite 
in timpul saparii se va opri activitatea si se va chema proiectantul la punctul de lucru.

8. Masuri de protectie contra incendiilor si tehnica securitatii muncii

Toate elementele combustibile ale acoperisului se vor ignifuga conform Normativ C 
58-96  “  Siguranta  la  foc”.  Norme  tehnice  privind  ignifugarea  materialelor  si  produselor 
combustibile din lemn si textile utilizate in constructii. Ignifugarea se va realiza de personal 
instruit  si  atestat.  Beneficiarul  este  obligat  sa  verifice  buletinele  de  analiza  emise  de 
laboratoarele autorizate (pompieri).

In timp de polei,  ceata deasa, vant cu intensitate mai mare de gradul 6 ,  ploaie  
torentiala sau ninsoare puternica, indiferent de temperatura aerului, executia lucrarilor de 
invelitori se va intrerupe.

Legarea  cu  centuri  de  siguranta  a  muncitorilor  care  lucreaza  pe  acoperis  la 
montarea elementelor de sarpanta si invelitoare este obligatorie. In jurul locului de lucru se 
vor instala ingradiri din tabla avertizoare.

Pentru muncitorii  care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur,  prin 
scari montate si verificate. Nu se admit accese improvizate.
    

9. Teste, probe, verificari
Controlul  caltatii  in  timpul  executiei  se  va  face  conform prevedilor  din  “Normativ 

pentru  verificarea  calitatii  lucrarilor  de  constructii  si  instalatii  aferente”  C56-75  si  a 
'Instructiunilor pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse.

Pe parcursul executiei se va verifica in mod special:
 respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunilor, precum si a modului de prindere 

sau asamblare a elementelor sarpantei si respectiv invelitorii
 respectarea pantei,  scurgerilor, planeitatii  si  a aliniamentului  panelor si  capriorilor, 

abaterile admisibile de la planeitate masurate cu dreptarul de 3m lungime, fiind de 
5mm in  lungul  liniei  de  cel  mai  mare  panta  si  de  10 mm perpendicular  fata  de 
aceasta;

 calitatea principalelor materiale conform standardelor si  normelor departamentelor 
respective;

 respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier;
 corectitudinea executiei;

10. In atentia beneficiarului

Prezenta documentatie nu tine loc de autorizatie de constructie. 
Inceperea lucrarilor inainte de obtinerea autorizatiei de constructie atrage dupa sine 

sanctiuni prevazute prin lege.

Proiectant:
Ing. Catalina Stefania Alina
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1 - pana de coama 12x12
2 - clesti 2x2,8x15
3 - contrafisa 12x12
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SECTIUNE LONGITUDINALA B-B

Materiale sarpantei:
 1. Suprafata tabla = 920 mp
 2. Suprafata astereala = 920 mp
 3. Folie anticondens = 920 mp
 4. Capriori 10x10 – 15,00mc
 5. Pop 12x12  - 2,50 mc
 6. Clesti 2x2,8x15 – 1,50 mc
 7. Pana intermediara 12x12 – 3,60 mc
 8. Pana coama 12x12 – 1,60mc
 9. Cosoroaba 2x10x10 – 2,70 mc
 10. Contrafisa 12x12 – 2,00mc
 11. Burlane – 140,00ml
 12. Jgheaburi – 250ml

Detaliu imbinare cosoroaba-centura din b.a

h/l= 841 / 1189 (1.00m2) Allplan 2014
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