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MEMORIU TEHNIC  

REZISTENȚĂ și STABILITATE 
 

1. AMPLASAREA LUCRĂRII ȘI CONDIȚII DE AMPLASAMENT 

Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Cluj, pe bulevardul. 21 Decembrie 1989 nr. 

58, județul Cluj-Napoca. Documentația a fost întocmită conform Certificatului de Urbanism 

nr. 179-540.461 din 08 Decembrie 2021 emis de către Direcția Generală Logistică, județul 

Cluj. 

 
Fig. 1: Plan de amplasare a imobilului 

 

Terenul este înscris în Cartea Funciară sub nr. cadastral 275986 și se află în proprietatea 

beneficiarului. 

2. CĂI DE ACCES 

Accesul auto și pietonal pe amplasament se realizează din căile de comunicație existente: 

- Nord - Vest – bulevardul 21 Decembrie 1989, cu trotuar pietonal cu lățime 6,35m; 

- Nord - Est – bulevardul Piața Avram Iancu, cu trotuar pietonal cu lățime 2,30m; 

- Sud – Vest – strada Baba Novac, cu trotuar pietonal cu lățime cuprinsă între 1,29m și 

2,10m. 
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3. ZONAREA SEISMICĂ 

Conform P100/1-2013, " Cod de proiectare seismică – partea 1", intensitatea pentru proiectare 

a hazardului seismic este descrisă de valoarea de vârf a accelerației terenului, ag (accelerația 

terenului pentru proiectare) determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință 

(IMR) de 225 ani, corespunzător stării limită ultime (SLU), are valoarea ag=0.10g, iar valoarea 

perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este TC=0.7 sec. 

 
Fig. 2: Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 

ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani. 

 

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se încadrează în macrozona de intensitate 

seismică “61” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismică – Macrozonarea Teritoriului 

României”). Această valoare reprezintă o intensitate cu valoarea de 6 pe scara MSK având o 

perioadă medie de revenire de 50 de ani (indicele 1). Macro-zonarea se raportează la suprafața 

terenului liber pentru condiții de teren mediu (pachet geologic superficial cu viteza de 

propagare a undelor “ S “ de 300-500 m/s, exceptând stratul de pământ vegetal). 
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Fig. 3: Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), Tc a spectrului 

de răspuns. 

4. ÎNCĂRCĂRI DATE DE ZĂPADĂ 

Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se încadrează în zona de calcul a valorii încărcării 

din zăpadă pe sol (sk) de 1.50 kN/m2. 

 

 
Fig. 4: Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol sk, kN/m2 
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5. ÎNCĂRCĂRI DATE DE VÂNT 

Conform cu CR 1-1-4/2012, "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra 

construcțiilor" presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 minute, la 10m, pentru un 

interval mediu de recurență de 50 ani, este de 0.50kPa, iar conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007 

valoarea fundamentala a vitezei de referință a vântului este Vb,0 =27 m/s. 

 
Fig. 5: Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului, qb în kPa, având IMR 

= 50 ani 

 

 
Fig. 6: Harta de zonare a valorii fundamentale a vitezei de referință a vântului,vb,0  
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6. ADÂNCIMEA DE ÎNGHEȚ 

Adâncimea maximă de îngheț în zonă, conform STAS 6054/77, este de 80-90 cm. 

 
Fig. 7: Zonarea după adâncimea maximă de îngheț 

7. CONDIȚII GEOTEHNICE 

Conform documentației de actualizare a Expertizei Tehnice nr. 80/2020, care face referire la 

Studiul Geotehnic efectuat în anul 2020 de către SC Soil Testing S.R.L., terenul de fundare 

aparține categoriei geotehnice 1, cu risc geotehnic redus (conform NP 074/2014), stabil, lipsit 

de alunecări sau de alte fenomene geodinamice defavorabile structurilor.  

 

Adâncimea fundațiilor continue sub pereți structurali a fost măsurată de la cota pardoselii 

subsolului, conform studiului geotehnic. 

 

Acesta nu a fost pus la dispoziție proiectantului, întrucât condițiile geotehnice nu sunt relevante 

pentru prezenta lucrare. De asemenea, greutatea suplimentară a structurii de protecție propusă, 

inclusiv a plaselor de protecție este de cca. 7000kg sau cca. 8kg/mp raportat la suprafața 

clădirii, greutate suplimentară nesemnicativă. 

8. ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI ÎN CLASE ȘI CATEGORII DE IMPORTANȚĂ  

In conformitate cu “Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, 

social-culturale, agrozootehnice și industriale” – P 100/2013 clasa de importanță a prezentei 

construcții este II (clădire de patrimoniu). 

 

In conformitate cu “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” 

aprobat prin H.G.R. nr.766 din 21.11.1997, - Metodologia pentru stabilirea categoriei de 

importanta a construcțiilor – aprobata Ordinului MLPAT  nr.31 / N/ 02.10.1995 categoria de 

importanță a construcției este B (clădire de patrimoniu, monument istoric și de arhitectură) și 

modelul de asigurare a calității nr.3 (conform art.20 din “Regulamentul privind conducerea și 

asigurarea calității în construcții” aprobat prin aceeași H.G.R.). 
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Clădirea este un monument istoric și de arhitectură, înscrisă în LMI 2015 ale județului Cluj, la 

poziția nr. 725, cu numărul de cod CJ-II-m-B-07267 și cu denumirea de Prefectura Cluj-

Napoca. 

 

Programul de control al calității lucrărilor în fazele determinante de execuție este 

prezentat în ANEXA documentației. 

 

9. CALCULUL ȘI VERIFICAREA STRUCTURII  

9.1 Stabilirea încărcărilor și a sarcinii seismice 

Încărcările s-au evaluat având în vedere normativele în vigoare, precum și temele elaborate de 

către toate specialitățile implicate. 

 

Încărcări permanente Greutatea proprie a elementelor de rezistență 

Încărcări cvasipermanente Încărcări din instalații (electrice, sanitare, termice) 

Finisaje 

Încărcări variabile Încărcarea dată de zăpadă 

Încărcarea dată de vânt 

Utile 

 

Stabilirea încărcării seismice s-a făcut în conformitate cu punctul 4.5.3.2.2 din P 100-1/2013 

(având în vedere calculul bazat pe spectre de răspuns): 

 

Fb = γI  Sd (T1) m 

în care:  

γI  -  factor de importanță –expunere al construcției 

Sd (T1) – ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare perioadei fundamentale 

T1 – perioada proprie fundamentală de vibrație a clădirii  

m – masa totală a clădirii calculată ca suma a maselor de nivel mi conform notațiilor din anexa 

C 

10. PRECIZĂRI CONFORM LEGII NR. 10/1995 

La execuția lucrărilor de construcții și arhitectură se vor folosi numai materiale (betoane, 

armături, mortare, oțel, etc.) însoțite de certificate de calitate care să ateste condițiile de calitate 

cerute prin proiect și de normativele în vigoare. 

 

Pentru beneficiar: 

Va urmări lucrările și va semna procesele verbale un diriginte de șantier autorizat de 

Inspectoratul de Stat în Construcții. Convocarea proiectantului de către constructor pentru 

verificarea unor etape ale execuției, sau în cazul unor lucrări neprevăzute va fi făcută în 

scris.  
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Lucrările cuprinse în prezenta documentație nu se vor executa decât după obținerea 

autorizației de construire, conform documentației pentru faza PT (Proiect tehnic). 

11. SITUAȚIA PROIECTATĂ 

Construcția existenta are un regim de înălțime S+P+2E+M, cu înălțimea maximă H=22.56m 

față de cota terenului amenajat și o amprentă în plan de 986 mp, care se poate înscrie într-un 

dreptunghi cu dimensiunile 35,90x29,07m. 

 

Plasa pentru protecție va fi instalată folosind puncte de ancoraj, realizate din profile metalice 

atașate de anvelopa opaca ale clădirii cu prinderi mecanice (buloane sau tije filetate).  

 

Eforturile de proiectare pentru plasele de protecție sunt cele enunțate în EN 1263-1, anume 

2,40kN/m (sau 6kN pentru puncte de agățare situate la 2,50m). 

 

Ancorele vor avea o lungime de 15cm și vor fi dispuse la cotele +0,64m, +5,64m, +10,14m și 

14,64m, la fiecare 2,50m pe orizontală. Prin acestea vor fi trecute corzi de suspendare, de care 

se vor prinde plasele de protecție. La fiecare 2m se vor dispune corzi de întărire. 

 

Plasele de protecție vor fi instalate conform EN 1263-2, de către o firmă specializată, urmărind 

minimum respectarea următoarelor criterii: 

- Plasele de protecție avea protecție UV și vor fi conforme cu EN 1263-1 (rezistenta la 

rupere minim 3kN); toate elementele adiționale și accesoriile de montaj vor respecta același 

normativ; 

- Vor fi prevăzute corzi de suspendare la fiecare 2,50m (rezistenta 4kN); 

La fiecare 2x2m se vor instala corzi de întărire; 

 

Sub fiecare balcon (3 buc) )se va instala câte o pasarelă cu structură din lemn de brad cat. II, 

care va avea un gabarit liber de cel puțin 1,50m x 2,10m, pe sub care vor circula pietonii. 

 

Pasarelele vor avea structura de tip cadre, cu popi cu secțiunea de 10x10cm, peste și între care 

se vor monta grinzi din lemn, cu aceeași secțiune. Între grinzi și stâlpi se vor monta contrafișe 

din dulapi de lemn și rigidizări orizontale. 

 

Stâlpii vor fi prinși în trotuar folosind ancore chimice cu diametrul de 14mm, trecute prin tălpile 

popilor (secțiune 10x10cm și lungime de 30cm). 

 

Peste structura de lemn se vor instala traverse cu lungimea de 170cm din metru în metru iar 

peste acestea se va instala tablă cutată de acoperiș, cu înălțimea cutei de 3cm și grosime de 

1,5mm. 
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Modul de lucru al structurii de rezistență este preluarea sarcinilor verticale de către eșafodajul 

metalic, distribuirea acestora și transmiterea lor către pereții din zidărie de cărămidă, folosind 

prinderi mecanice cu șuruburi cu diametrul de 12mm, grupa 4.6 (fy = 240MPa).  

 

12. MATERIALE FOLOSITE 

Pentru elementele metalice din prezentul proiect, (profile și tablă groasă), oțelul va fi marca 

S235J0 (fy = 235MPa). Calitatea oțelului va fi conform ENV 10080, EN 10210-1 și EN 10025. 

 

Categoria de execuție a confecțiilor metalice va fi minimul impus de către SREN 1090-2/2018 

(EXC2). 

 

 

Buloanele prindere / tije filetate M12 și M14 gr.4.6 sau superioară, șaibe și piulițe gr.4.6 M12 

și M14 (fy = 240MPa). 

 

Plase de protecție și accesorii - conform EN 1263-1, pentru plase de tip V sau S (protecție 

fațade - rezistenta la rupere minima a plasei - 3kN). 

 

Toate organele de asamblare, inclusiv adezivii folosiți, vor fi însoțite de certificate de calitate 

și/sau documentații tehnice care să certifice performanțele de rezistență în timp, durată de viața 

și intervalele de mentenanță, conform normelor în vigoare. 

13. ORGANIZARE DE ȘANTIER ȘI PROTEJAREA MATERIALELOR DIN 

ȘANTIER 

Organizarea de șantier va fi realizată de constructor, pe măsură nevoilor impuse de lucrare, și 

constă în asigurarea unor spații de depozitare a materialelor, spații de cazare sau de masă ale 

angajaților, căi de acces libere, curate care să prevină producerea unor accidente de muncă. 
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Având în vedere specificul lucrării și dimensiunile trotuarelor pietonale din jurul clădirii, se 

propune realizarea organizării de șantier pe spațiul public, anume trotuarul dinspre bulevardul 

21 Decembrie 1989, (trotuar pietonal cu lățime 6,35m). 

 

Constructorul va asigura un punct de acordare a primului ajutor pentru angajați cât și mijloace 

de comunicație rapidă sau de transport în cazul unui accident de muncă sau a îmbolnăvirii 

acestora. 

 

Protejarea lucrărilor executate cât și a materialelor din șantier cade în sarcina constructorului, 

care va lua măsuri de amenajare a unui spațiu de depozitare a materialelor precum și paza 

acestora prin organizarea de șantier pe care o va face în apropierea lucrării. 

14. TRASAREA ȘI MĂSURAREA LUCRĂRILOR 

Trasarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu prevederile STAS 8924/1-87 Măsurători 

terestre. Trasarea pe teren a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice. 

 

Măsurarea lucrărilor executate de constructor va fi făcută atât de acesta, cât și de reprezentantul 

investitorului (beneficiarului) - dirigintele de șantier autorizat ISC. 

15. LABORATOARELE ȘI TESTELE CARE CAD ÎN SARCINA 

CONSTRUCTORULUI 

Constructorul va asigura prelevarea de probe care vor fi analizate într-un laborator autorizat, 

conform Caietelor de Sarcini anexate documentației la faza PT. 

16. URMĂRIREA EXECUȚIEI ȘI A COMPORTĂRII STRUCTURII 

Activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor se realizează în baza prevederilor 

Legii nr. 10/1995 privind calitatea construcțiilor, ale Normativului privind comportarea în timp 

a construcțiilor - P 130-1999 și a „Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, 

intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor”. 

 

Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se realizează pe toată durata de existență 

a acestora și are ca scop obținerea de date în vederea stabilirii: 

- modului de comportare a construcțiilor în comparație cu prevederile proiectelor și 

instrucțiunilor de exploatare; 

- măsurilor ce trebuie luate în vederea eliminării sau opririi eventualelor fenomene ce ar putea 

duce la avarierea sau distrugerea construcțiilor (descoperirea în timp a eventualelor degradări, 

săgeți ale elementelor transversale); 

- programului și volumului de lucrări și reparații a construcțiilor în așa fel încât cheltuielile și 

pierderile de producție sa fie minime. 

 

Situațiile deosebite de comportare semnalate în timpul exploatării construcției se vor rezolva 

pe baza unor documentații elaborate de proiectantul inițial sau de alte unități specializate. Pe 

baza rapoartelor de observații și măsurători vor putea fi întocmite programe de reparații și de 

întreținere a lucrării. 
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Verificările operative reiau verificările periodice imediat după producerea unor fenomene 

speciale (cutremur, inundație, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, supraîncărcări 

accidentale, explozii, incendii, etc.). 

 

In cazul constatării unor defecțiuni, se va anunța proiectantul, care va decide asupra masurilor 

de investigare și de remediere necesare. 

 

Rezultatul supravegherii curente a stării tehnice (urmărirea curentă) se înscrie în 

jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcției. 

 

Aceste prevederi sunt elaborate pe baza următoarelor acte normative: 

 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 

privind calitatea în construcții; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

• STAS 2745-90 „Urmărirea tasărilor construcțiilor prin metode topografice”; 

• STAS 10493-76 „Marcarea și sistematizarea punctelor pentru supravegherea tasării și 

deplasării construcțiilor și terenurilor”; 

• STAS 4294-73 „Mărci pentru nivelment și pentru triangulație geodezică”. 

 

Pentru orice modificare în destinație va fi informat proiectantul în vederea luării 

acceptului acestuia, ținând cont de sarcinile care au stat la baza dimensionării 

elementelor structurale ale clădirii. 

17. NORME SPECIFICE UTILIZATE 

S-au avut în vedere prevederile cuprinse în standardele și normativele care reglementează 

activitatea de proiectare și execuție în construcții: 

• P100-1/2013: Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, 

social - culturale, agrozootehnice și industriale / ; 

• CR0/2012: Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor 

• CR1-1-3/2012: Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor 

• CR1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor 

• NP 112/2014: Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață; 

• SR EN 1991-1-1/NA Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale; 

• SR EN 1991-1-1/NA:2005 Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - încărcări date 

de zăpadă; 

• SR EN 1991-1-4/NB: 2007 Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - încărcări date 

de vânt; 

• SR EN 1992-1-1:2004 - Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale și reguli 

pentru clădiri; 

• SR EN 1992-1-1:2004/NB-2008 – Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli 

generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională; 
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• SR EN 1996-1-1:2006 - Proiectarea structurilor de zidărie. Reguli generale și reguli 

pentru construcții de zidărie armată și nearmată; 

• SR EN 1996-1-1/NB-2008 - Proiectarea structurilor de zidărie. Reguli generale și reguli 

pentru construcții de zidărie armată și nearmată. Anexă națională; 

• SR EN 1997-1:2004 - Proiectarea geotehnică; 

• SR EN 1997-1:2004 – Anexa Națională; 

• SR EN-1998-1:2004 – Proiectarea structurilor rezistente la cutremur. Reguli generale, 

acțiuni seismice și reguli pentru clădiri. Anexa Națională 

• C56-85 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și 

instalații aferente; 

• C169-88 - Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea 

fundațiilor construcțiilor civile și industriale; 

• C133-2014 - Instrucțiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcții metalice 

cu șuruburi de înaltă rezistență pretensionate; 

• ST009:2005 – Specificații tehnice pentru produse din oțel utilizate ca armături; 

18. PRECIZĂRI ȘI CONCLUZII PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

La efectuarea lucrărilor se va acorda o atenție deosebita respectării normelor actuale de 

protecție a mediului și a restituirii în forma inițială a suprafețelor utilizate pe parcursul 

existentei organizării de șantier aferente execuției, a drumurilor pentru acces cu utilaje și 

mijloace de transport, etc. 

 

Beneficiarul, executantul lucrărilor de construcție și proiectantul au obligația ca, la realizarea 

obiectivului de mai sus, să respecte prevederile Legii nr. 10/1995 (cu modificările ulterioare) 

privind calitatea în construcții. 

 

Orice nepotrivire care apare pe parcursul execuției, față de situația luată în considerare la 

elaborarea proiectului va fi comunicată de urgență beneficiarului și proiectantului pentru luarea 

măsurilor corespunzătoare. 

19. NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PAZA CONTRA INCENDIILOR 

19.1  Norme generale de protecția muncii și măsuri de prevenire a incendiilor 

La execuția lucrărilor de construcții pentru imobilul ce constituie obiectul acestui proiect, se 

vor lua toate măsurile necesare privind protecția la acțiunea focului, prevenirea și stingerea 

incendiilor pe durata execuției construcției, precum și protecția, tehnica securității și igiena 

muncii. În acest sens se vor respecta: 

- Regulamentul privind protecția și igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul 

9/N/15.III.1993; 

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;  

- Norme generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și 

instalațiilor - Decret nr. 290/16.VIII.1997; 

- P118/99: Norme tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea 

focului; 
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- Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobat de M.I. cu ordinul 

81/4.03.1993, și MLPAT cu ordinul 7/N/3.03.1993; 

- C300/94: Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de 

construcții și instalațiile aferente acestora; 

- C58/96: Siguranța la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor 

combustibile din lemn și textile utilizate la construcții. 

 

Se vor avea în vedere și respecta toate normativele și reglementările tehnice (cu caracter 

republican și/sau departamental), în vigoare privind cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995, 

referitoare la protecția și igiena muncii în construcții sau prevenirea și stingerea incendiilor. 

 

Aceste măsuri nu sunt limitative, constructorul având obligația de a lua toate măsurile necesare 

pentru a preveni accidentele de orice natură ar fi ele. 

 

Personalul muncitor va fi instruit înaintea intrării la lucru și la schimbarea fiecărei categorii de 

lucrări. 

 

Conducerea unității executante are obligația de a întocmi norme de protecție muncii și de 

prevenire și stingere a incendiilor, incluse în Regulamentul de Ordine Interioară, specifice 

activităților ce se derulează în incinta șantierului; aceste norme specifice vor fi în concordanță 

cu toate normele și normativele în vigoare și vor fi respectate de către întreg personalul care își 

desfășoară activitatea în șantier sau care are acces în incintă. 

. 

Activitatea de Protecție a Muncii, de Prevenire și Stingere a Incendiilor va fi condusă și 

urmărită prin compartimentul autorizat de Protecție a Muncii. 

 

Pe întreg teritoriul șantierului se vor instala avertizoare (pancarte, plăcuțe, indicatoare precum 

și alte însemne specifice) privind interdicțiile și pericolele activității. Spațiile de siguranță din 

jurul utilajelor, vor fi marcate vizibil prin avertizoare. 

 

Vizitatorii vor fi în mod obligatoriu însoțiți în incinta șantierului de către personal autorizat și 

vor purta echipament de protecție adecvat. 

 

Întreg personalul are obligația de a anunța conducerii obiectivului orice aspect care contravine 

normelor de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor. 

 

Căile de acces din incinta șantierului vor fi în permanenta libere și marcate prin indicatoare 

așezate în locuri vizibile. 

 

Se vor respecta cu strictețe normele specifice de protecție a muncii ale utilajelor. 

 

Se interzice cu desăvârșire accesul pe și la utilaje, a personalului neautorizat. 

 

Angajații sunt obligați să folosească echipamentul individual de protecție, atât în timpul 

lucrului, cat și în timpul accesului la, și de la locul de muncă. 
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Executantul este obligat să asigure un sistem operativ de informare a lucrătorilor asupra tuturor 

pericolelor pe care le prezintă fiecare punct de lucru, precum și măsurile de prevenire a 

acestora, ce trebuie respectate 

19.2 Măsuri specifice de tehnica securității și protecția muncii 

Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru construcții și confecții metalice 

(Ordin MMPS nr. 56/1997). 

 

Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin 

purtare cu mijloace mecanizate și depozitarea materialelor (Ordin MMPS 719/1997). 

 

Înainte de începerea operațiunilor se va verifica starea tehnică a utilajelor, dacă corespunde 

sarcinii de lucru. Revizia instalațiilor și ale macaralei se vor face la termenele stabilite de 

mecanicul șef al executantului. După fiecare revizie se va menționa într-un raport despre 

revizia făcută. Este obligatorie efectuarea lunară a instructajului pentru protecția muncii a 

personalului angajat, precum și a personalului nou angajat, care nu va începe lucrul decât după 

ce și-a însușit instructajul, consemnându-se în fișele de instructaj. 

20. PROGRAMUL DE CONTROL AL EXECUȚIEI. FAZELE DETERMINANTE DE 

URMĂRIRE A LUCRĂRILOR 

Pentru lucrările proiectate a fost întocmit programul de control al execuției atașat în anexă. 

Conform OGR nr. 24/94, a Legii 10/95 și a Dispoziției nr. 15/5.03.2003 a I.S.C.B. ”Faze 

determinante” (cu modificările ulterioare republicate) privind calitatea în construcții, fazele 

determinante stabilite de proiectant pentru execuția lucrărilor sunt cele prezentate în “Program 

de verificare a calității execuției lucrărilor pe faze determinante“ 

 

În timpul desfășurării lucrărilor de construcții și montaj beneficiarul are obligația de a încheia 

cu antreprenorul un program de urmărire a lucrărilor, obligația să încheie procese verbale de 

recepție la faze determinante cât și pentru lucrările care devin ascunse, iar în final să adauge 

aceste procese verbale la proiectul de rezistență în cartea tehnică a obiectivului. Trecerea la 

faza de execuție următoare se va face numai după recepția celei precedente. 

 

De asemenea, beneficiarul are obligația de a cere acordul proiectantului pentru orice schimbare 

pe care o consideră necesară față de proiect și să-l atenționeze în legătură cu orice abatere de 

ordin calitativ sau cantitativ de la prezentul proiect. 

21. CERINTE DE VERIFICARE A PROIECTULUI 

În conformitate cu prevederile Legii 10 privind calitatea în construcții, proiectul se încadrează 

la cerința A1 și A2: Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile cu structura de 

rezistență din beton și zidărie, respectiv metal. 

 

Întocmit, 

 

ing. Paraskevas Papadiotis 
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ing. Cosmin Roșu 

 

S.C. KION STRUCTURE DESIGN S.R.L. 
 


