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3 DATE GENERALE  

Acest Memoriu Tehnic a fost întocmit pe baza Memoriului de Arhitectură, realizat de către 

(sef proiect):arh Stefan iliescu și a Studiului Geotehnic întocmit de către S.C. LIVSIM 

POLICOM  S.R.L. 

Obiectul acestui Memoriu Tehnic îl reprezintă descrierea soluției constructive alese și 

justificările acesteia, pentru lucrarea cu următoarele date: 

 

PROIECT:  CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL MICRO XIV SI IMPREJMUIRE 

                   LA LIMITA DE VECINATATE IMOBIL 3177. 
                    
AMPLASAMENT:STR. GEN. GRIGORE BASTAN CAZARMA 3177-LOT 2 

                             NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDETUL BUZĂU. 
 
BENEFICIARI: UAT MUNICIPIUL BUZAU 
                         prin APOSTU IONUT-SORIN - Viceprimar 
                
Regim juridic: 
Teren situat in intravilan,  UAT Buzau, aflat in proprietatea UAT MUNICIPIUL 
BUZAU 

cu drept de administrare Consiliul Local Municipal. 
Conform HCL nr:235/2009 si HCL nr:255/2019. 
 
Regim economic: 
Folosinta actuala: teren arabil avind o suprafata insumata de S=162760 mp din 
acte si S=56991 mp masurata, Nr. Cadastral 61697, C.F.61697. 
Destinatia terenului: stabilita prin D.U.A.T. Conform UTR nr: 24, 25 

D.S. ZONA CU DESTINATIE SPECIALA. 
Reglementari fiscale: centrale – Legea nr. 227/2015; locale – H.C.L.M. Nr 
346/2019. 
 
Regim tehnic: 
Terenul care a generat acest Plan Urbanistic Zonal apartine domeniului public al 
Municipiului Buzău, preluat din domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului 
Apărării Nationale, prin: HCL nr. 338 din 16.11.2017, HG 834 din 24.10.2018, act 
administrativ 
nr. 37853 din 13.12.2019 emis de Consiliul Local Municipal. 
 

Conform : 
Certificat de Urbanism nr. 47 din 31.01.2020 

eliberat de Prim. Municipiului BUZAU si 

P.U.Z. aprobat prin Hotarare C.L.M   Nr. 174 din 20.07.2020. 

4 Documente avute la dispoziție 

• Proiectul de Arhitectură 

• Studiul geotehnic 

• Studiu de fundamentare  

• Studiul geotehnic realizat de catre SC REAL COM SRL Buzau in 2019 
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• Documentatie tehnica de fundamentare a solicitarii avizului de gospodarire a 
apelor pentru Plan Urbanistic Zonal privind Construire Cimitir Municipal Micro 
XIV (Martie 2020) 

5 DATE FUNCTIONALE 
Sunt propuse urmatoarele cladiri: 

• 1 corp cladire (Capela), va fi structurat pe un nivel – P. 

• 1 corp cladire (Cladirea administrativa), va fi structurat pe un nivel – P. 

• 1 corp cladire (Portic de legatura), va fi structurat pe un nivel – P. 

• 1 corp cladire (Clopotnita), va fi structurat pe doua niveluri - P+1E. 

• 1 corp cladire (Grupurile sanitare de incinta), va fi structurat pe un nivel – P. 

6 SISTEMUL STRUCTURAL Corp 1 -  CAPELA+CULOR LEGATURA: 
PARTER:SC= 169,00 mp, cota +0,15 (+0,65m de la CTN): 

• va avea o forma de cruce trilobata si va cuprinde:pridvorul capelei si capela 
propriu-zisa 

• Culoarul; de legatura: PARTER:SC= 36,25 mp, cota variabila(rampa) -
0,02/+0,15 (+0,65m de la CTN): va avea o forma dreptunghiulara si va 
cuprinde un portic (deschis si acoperit) de legatura intre corpul administrativ si 
capela. 

• Structura capelei este realizata din beton armat, fundatii continue din beton 
armat sub pereti cu legaturi pe ambele directii 

• Cota de fundare este de aproxzimativ -1.2m fata de CTA 

• Abside si cupole din beton armat 

• Perete la pronaos din zidarie confinata ancorata in peretii din beton armat 

• Acces realizat din elemente din beton armat 

• Culoarul de legatura este separate printr-un rost de anexe cat si de capela, 
avand o structura independenta 

• Culoarul este realizat din care din beton armat, fundatii continue pe ambele 
directii, pardoseala la cota de calcare din beton armat. 

 

7 SISTEMUL STRUCTURAL - Corp 2 - ADMINISTRATIE, SALI PRIVEGHI, 
GARAJ PARC AUTO SI SALA IMBALSAMARE: 
• PARTER:SC= 495,52 mp ,cota 0,00 (+0,50 m de la CTN) va cuprinde  o 

incapere cu functiune de birou, o incapere pentru centrala termica, o incapere 
cu functiunea de receptie pentru nisele de expunere, 5 nise de expunere cu 
hol, 5 incaperi pentru priveghi, un hol de acces catre incaperile de priveghi, o 
incapere cu functiunea de depozitare unelte si vestiar si o prispa/portic 
perimetrala. 

• Din punct de vedere structural este o structura in cadre, cu stalpi din beton 
armat legati intre ei la partea superioara cu grinzi 

• Zidaria se va realiza din caramida eficienta, fara caracteristici portante. 
Golurile de usi si ferestre vor avea buiandrugi prefabricati sau din beton armat 

• Fundatiile sunt continue, cu legaturi pe ambele directii, armate sus si jos 

• Pardoseala este din beton armat (armata cu plase sudate sus si jos) 
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• Acoperisul se va realiza din structura metalica alcatuita din grinzi cu inima 
plina (profile tip IPE, HEA).  

• Invelitiarea este din panouri izolate cu spuma poliuretanica. 

• Elementele metalice ale acoperisului vor fi rezemate pe structura din beton 
armat, ancorate in aceasta. 

• Se vor realiza contravanturi in planul acoperisului cat si in plan vertical pe 
ambele directii. 

8 SISTEMUL STRUCTURAL - Corp 3 - CLOPOTNITA: 
• PARTER:SC= 57,00 mp, cota -0,02 (+0,48 m de la CTN) va avea forma 

dreptunghiulara si va cuprinde gang de trecere si doua spatii depozitare(cu 
scara catre etaj amplasata intr-unul dintre aceste spatii. 

• ETAJ:SC= 14,28 mp, cota +4,46 (+4,96 m de la CTN) va avea o forma patrata 
si va cuprinde spatiul pentru clopote. 

9 SISTEMUL STRUCTURAL - Corp 4 – GRUPURILE SANITARE DE 
INCINTA: 
• PARTER:SC= 177,14 mp,cota 0,00 (+0,50 m de la CTN) va avea forma 

dreptunghiulara si va cuprinde: o prispa/portic de acces, grup sanitar femei si 
grup sanitar barbati. 

• Din punct de vedere structural este o structura in cadre, cu stalpi din beton 
armat legati intre ei la partea superioara cu grinzi 

• Zidaria se va realiza din caramida eficienta, fara caracteristici portante. 
Golurile de usi si ferestre vor avea buiandrugi prefabricati sau din beton armat 

• Fundatiile sunt continue, cu legaturi pe ambele directii, armate sus si jos 

• Pardoseala este din beton armat (armata cu plase sudate sus si jos) 
 

10 CARACTERISTICI GEOTEHNICE ALE AMPLASAMENTULUI 
CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI: 

Din punct de vedere al riscului geotehnic definit conform NP 074/2014 

amplasamentul se încadrează în categoria geotehnică “ 1” cu risc redus. 

Din punct de vedere seismic conform normative P-100-1/2013 amplasamentul 

corespunde acceleraţiei terenului ag=0,40 şi perioadei de control a spectrului de 

răspuns Te=1,6s. 

Prevederile SR 111/1-1993 încadrează amplasamentul în zona seismică 81  

Conform STAS 6054-77 adâncimea de îngheţ este de 0,9m;  

Terenul din zona activă a construcţiei propuse este alcătuit după depăşirea unui strat 

de umpluturi şi sol vegetal de pământuri argiloase prăfoase/ prăfoase nisipoase 

argiloase, vârtoase, cu compresibilitate mare(n =42%), cu plasticitate medie, 

pământuri umede, urmate în adâncime de nisipuri prăfoase/ prafuri nisipoase si nisip 

cu pietriş.  

Apa subterană nu a fost întâlnită în timpul exscutării forajelor; în areale învecinate 

acesta se găseşte la -12,0m de la cota terenului; sunt aşteptate variaţii pe verticală 

de cca 1,5-2,0m funcţie de regimul piuviometric. 
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-pentru calculul de dimensionare a fundațiilor se va considera o presiune 

convenţională de predimensionare de bază (la adâncimea de 2 de la cota terenului 

natural) de 180KPa (1,8daN/cm2) la încărcări centrice din gruparea fundamentală. 

- sistem fundare recomandat: tălpi armate legate pe două direcţii, realizându-se o 

fundaţie rigidă; 

 

Din punct de vedere al categoriei geotehnice, amplasamentl studiat se incadreaza in 

Categoria Geotehnica II, cu risc geotehnic MODERAT si s-au avut in vedere:  

• Importanta constructiei -  normala la moderala; 

• Natura terenului -  slabe la medii si bune de fundare; 

• Nivelul apei si riscul epuismente -  normale; 

Din punct de vedere al vecinatatilor -  risc redus la moderat. 

Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata, conform studiului geotehnic, 

se afla in zona D de seismicitate, valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare 

este ag=0.20g, perioada de colt este Tc=1.0s. 

 

Adâncimea de îngheț în amplasament, stabilită conform NP 112/2014 Anexa C, este 

de 1.00 m. 

11 ÎNCADRAREA ÎN CLASE ȘI CATEGORII 
Categoria de importanță a structurii, conform HGR 766-1997 Anexa III este B. 

Clasa de importanță a construcției, conform P100-1/2013 și CR0-2012 este II. 

12 IPOTEZE DE CALCUL 
Conform normelor în vigoare, gruparea acțiunilor de calcul s-a făcut în modul următor: 

12.1 Gruparea Fundamentală 

1,35× ∑ Gk,j

n

j=1

+1,50×Q
k,1

+ ∑ 1,50×ψ
0,1

×Q
k,i

m

i=2

 

Gk,i  este efectul pe structură al acțiunii permanente, luată cu valoarea caracteristică 

Qk,i  este efectul pe structură al acțiunii variabile i, luată cu valoarea caracteristică 

Qk,1  este efectul pe structură al acțiunii variabile ce are ponderea predominantă între 

acțiunile variabile, luată cu valoarea caracteristică. 

Ψ0,i  este un factor de simultaneitate al efectelor pe structură ale acțiunii variabile I, luate 

cu valorile lor caracteristice, având valoarea: 

Ψ0,i= 0,7 pentru toate încărcările mai puțin cele din depozite,împingerea pământului, 

materialelor pulverulente si a fluidelor; 

Ψ0,i= 1,0 pentru încărcările din depozite, împingerea pământului, materialelor 

pulverulente si a fluidelor. 

12.2 Gruparea cu efectul predominant al vântului 

1,35 × ∑ Gk,j

n

j=1

+ 1,50 × Vk + 1,05 × (Zk sau Uk)  
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12.3 Gruparea cu efectul predominant al zăpezii 

1,35 × ∑ Gk,j

n

j=1

+ 1,50 × Zk + 1,05 × (Vk sau Uk) 

12.4 Gruparea Specială 

∑ Gk,j

n

j=1

+ γI × AEk + ∑ ψ2,i × Qk,i

m

i=2

 

AEk este valoarea caracteristica a acțiunii seismice ce corespunde intervalului mediu de 

recurența, IMR adoptat de cod. 

Ψ2,I este coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a acțiunii variabile Qi, 

având valorile recomandate după cum urmează: 

pentru acțiuni din vânt și acțiuni din variații de temperatură 

0,4 pentru acțiuni din zăpadă și acțiuni datorate exploatării 

0,8 încărcări din depozite 

γI este un coeficient de importanță a clădirii 

 

Structura se consideră a fi de ductilitate medie (Clasa DCM, conform P100-1/2013). 

 

13 SARCINI DE CALCUL ALE STRUCTURII DE REZISTENȚĂ 
Conform prevederilor cuprinse în normativele specificate la capitolul anterior, 

structura de rezistenţă a clădirilor s-a calculat la următoarele sarcini: 

greutatea proprie a elementelor de rezistență; 

greutatea zidărie de cărămidă aparentă; 

greutatea pardoselii; 

greutatea izolațiilor; 

greutatea subansamblului de acoperiş (termoizolaţie + hidroizolaţie + terasa); 

sarcina utilă pe planşee: 

sarcina din zăpadă; 

sarcina din vânt; 

sarcini din seism. 

  



10/15 

 

14 NORME TEHNICE DE REFERINȚĂ 
Normele tehnice care au condus la stabilirea soluției constructive și dimensionarea 

elementelor structurii sunt: 

NE 012-1: 2007 Beton 
Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, 

beton armat şi beton precomprimat 

NE 012/2-2010 Beton 

Normativ pentru producerea betonului si executarea 

lucrãrilor din beton, beton armat si beton precomprimat – 

Partea 2: Executarea lucrărilor din beton 

CR2-1-1-1 / 2013 Beton 
Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali din 

beton armat 

C 28-1999 Beton 
Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel – 

beton 

GP 037-1998 Beton 
Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea 

calitatii pardoselior la cladiri civile 

C 29-1985 Fundații 
Normativ privind imbunatatirea terenului de fundare slabe 

prin procedee mecanice 

GE 026-1997 Fundații 
Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si 

inclinat a terasamentelor 

C169-1988 Fundații 

Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente 

pentru realizarea Fundațiilor constructiilor civile si 

industriale 

NE 008-1997 Fundații 
Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundareslabe 

prin procedee mecanice 

GP 014-1997 Fundații 
Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la actiuni 

seismice in cazul fundarii directe 

P100-1/2013 General Cod de proiectare antiseismică – Partea I. Clădiri 

CR 1-1-3/2012 General 
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra 

constructiilor 

CR 1-1-4/2012 General 
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra 

constructiilor 

CR 0 – 2012 General Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor 

CR 6 – 2013 Zidărie Cod de proiectare. Structuri din zidărie 

CR 0-2005 General 
Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în 

construcţii 

Eurocod 1 General Acţiuni asupra structurilor 

NP112-2014 Fundații 
Normativ Privind Proiectarea Structurilor de fundare 

directa 
 

SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor 

SR EN 

1990:2004/A1:2006 
Eurocod: Bazele proiectării structurilor 

SR EN 

1990:2004/NA:2006 
Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexă naţională 

SR EN 1991-1-

1:2004 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. 

Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri 

SR EN 1991-1-

1:2004/AC:2009 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. 

Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru 

construcţii 
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SR EN 1991-1-

1:2004/NA:2006 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. 

Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru 

construcţii. Anexă naţională 

SR EN 1991-1-

2:2004 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. 

Acţiuni asupra structurilor expuse la foc 

SR EN 1991-1-

2:2004/AC:2009 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. 

Acţiuni asupra structurilor expuse la foc 

SR EN 1991-1-

2:2004/NA:2006 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. 

Acţiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexă naţională 

SR EN 1991-1-

3:2005 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. 

Încărcări date de zăpadă 

SR EN 1991-1-

3:2005/AC:2009 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. 

Încărcări date de zăpadă 

SR EN 1991-1-

3:2005/NA:2006 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. 

Încărcări date de zăpadă. Anexă naţională 

SR EN 1991-1-

4:2006 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale – 

Acţiuni ale vântului 

SR EN 1991-1-

4:2006/AC:2010 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale – 

Acţiuni ale vântului 

SR EN 1991-1-

4:2006/NB:2007 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale – 

Acţiuni ale vântului. Anexa naţională 

SR EN 1991-1-

6:2005 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. 

Acţiuni pe durata execuţiei 

SR EN 1991-1-

6:2005/AC:2008 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. 

Acţiuni pe durata execuţiei 

SR EN 1991-1-

6:2005/NB:2008 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. 

Acţiuni pe durata execuţiei. Anexa Naţională 

SR EN 1991-1-

7:2007 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. 

Acţiuni accidentale 

SR EN 1991-

4:2006/NB:2008 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare. 

Anexă naţională 

SR EN 1992-1-

1:2004 

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi 

reguli pentru clădiri 

SR EN 1992-1-

1:2004/AC:2008 

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi 

reguli pentru clădiri 

SR EN 1992-1-

1:2004/NB:2008 

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi 

reguli pentru clădiri. Anexă naţională 

SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale 

SR EN 1997-

1:2004/AC:2009 
Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale 

SR EN 1997-

1:2004/NB:2007 

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale. Anexă 

naţională 

SR EN 1997-2:2007 
Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea 

terenului 

SR EN 1997-

2:2007/NB:2009 

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea 

terenului. Anexa naţională 

SR EN 1998-1:2004 
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: 

Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri 
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SR EN 1998-

1:2004/AC:2010 

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: 

Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri 

SR EN 1998-

1:2004/NA:2008 

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: 

Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională 

SR EN 1998-5:2004 
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: 

Fundații, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice 

SR EN 1998-

5:2004/NA:2007 

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: 

Fundații, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice. Anexa naţională 

 

15 NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR 

15.1 Norme de Protecția Muncii 
Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative 

privind protecţia muncii în construcţii:  

-Legea 90/1996 a protecţiei muncii;  

-Norme generale de protecție a muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Protecţiei 

Sociale (MMPS) nr.578/1996 si Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 5840/1996;  

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime, emise prin Ordinul MMPS 

nr.235/1995 (cod 12).  

- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca 

- Hotarare de Guvern nr 1425/2006pentru aprobarea Normelor metodologice  

de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 

- Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru  

semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de munca 

 - Hotararea de guvern nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru 

utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

- Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni 

dorsolombare 

- Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

locul de munca. 

- Norme generale de protecţia muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Protecţiei 

Sociale (MMPS) nr. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 5840/1996, in mod expres 

cap. 2 subcap. 2.4, cap. 3 subcap. 3.1 – 3.9,cap. 4 subcap. 4.8 , cap. 5 subcap. 5.1 , 5.3 si 5.4;  

- Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii si confecţii metalice, emise prin 

Ordinul MMPS nr.56/1997 (cod 42);  

- Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si 

executarea lucrărilor de beton armat, emise prin Ordinul MMPS nr. 136/1995 (cod7);  

- Norme specifice de protecţia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare cu 

mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, emise prin Ordinul MMPS nr. 719/1997 

(cod 57);  

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime, emise prin Ordinul MMPS 

nr.235/1995 (cod 12);  

 

15.2 Norme PSI 
- Legea privind apararea impotriva incendiilor nr. 307/2006; 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de 
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constructii, amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii de prevenire si a stingerii 

incendiilor; 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 678/1998 privind stabilira si sanctionarea 

contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor; 

-   Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor; 

-  PE 118/1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 

-  Ordinul Ministrului de Interne nr. 138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale 

privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor – D.G.P.S.I. – 005; 

-  Guvernul Romaniei nr. 60/1997 privimd apararea impotriva incendiilor; 

-  Ordinul Ministrului de Interne nr. 130/2007 pentru elaborarea scenariilor de siguranta la 

foc; 

- Ordinul Ministrului Industriei si Comertului nr. 32/1999 de imputernicire pentru 

executarea activitatilor legale in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; 

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea dispozitiilor generale 

privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor 

amenajate cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor – D.G. P.S.I. – 003; 

-  Ordinul Ministrului de Interne nr. 108/01.08.2001 modificat cu Ordinul MI Nr. 349/2004 

pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generale 

de incarcari electrostatice – D.G. P.S.I. – 004. 

 

16 CONDITII DE EXPLOATARE A CONSTRUCTIEI 
Beneficiarul va asigura imediat după darea în exploatare a contrucţiei, întocmirea şi 

completarea periodică, conform legii, a „Cărţii tehnice” a construcţiei. În această carte vor fi 

trecute toate măsurătorile periodice ale tasării construcţiei faţă de un punct de pe nivelment 

naţional, orice deteriorare vizibilă (fisuri, crăpături, expulzarea betonului), reparaţii ale 

structurii de rezistenţă sau zidăriilor, modificarea compartimentărilor, termoizolaţiilor sau 

faţadelor autorizate cu viza „spre neschimbare”. 

Orice reparaţie sau modificare a celor mai sus menţionate nu poate fi făcută decât în condiţii 

prevăzute de Legea 10/1995 şi Legea 50. De asemenea, nu va fi schimbată destinaţia spaţiilor 

decât în condiţiile prevăzute de Legea 10/1995. 

Exploatarea construcţiei va avea în vedere asigurarea condiţiilor de conservare a structurii de 

rezistenţă prin respectarea lucrărilor de hidroizolaţie, apă-canal, închiderilor, tencuielilor, etc.  

 

17 ALTE PREVEDERI 
Pentru realizarea condiţiilor de calitate prevăzute în proiect, constructorul şi beneficiarul, prin 

responsabilii lor autorizaţi conform legislaţiei în vigoare sunt obligaţi să respecte integral 

toată legislaţia şi normativele în vigoare eleborată de institute de specialitate coordonate de 

M.L.P.T.L, I.N.C.E.R.C., C.Q.C.C., I.P.C.T. dintre care unele sunt menţionate în prezentul 

„MEMORIU TEHNIC” şi în Programul de asigurarea calităţii lucrărilor la structura de 

rezistenţă”. 

Acest lucru este posibil numai în condiţiile prevăzute de lege pentru conducerea, 

supravegherea şi verificarea lucrărilor.  

Orice schimbare fata de cele descrise anterior se va face numai cu aprobarea proiectantului si 

a verificatorului atestat al proiectului. Orice modificare structurala sau cu implicatii asupra 

structurii fara acordul proiectantului duce la nerespectarea proiectului tehnic , in acest caz 

proiectantul nu mai este responsabil pentru proiect. 
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Constructia se executa dupa proiectul tehnic + detaliile de executie, inclusiv cerintele 

Caietului de Sarcini si a Memoriului tehnic . 

Pentru aceasta, conform legislaţiei în vigoare constructorul şi beneficiarul sunt obligaţi la: 

Organizarea sistemului de asigurarea calităţii lucrărilor pe şantier 

• Responsabili - constructorul 

Nominalizarea persoanelor atestate M.L.P.T.L pentru supravegherea şi organizarea lucrărilor 

• Responsabili - constructor + beneficiar 

Stabilirea unui grafic actualizat al lucrărilor, funcţie de care se elaborează FIŞELE 

TEHNOLOGICE necesare 

• Responsabili - constructor + beneficiar 

Întocmirea proiectului de „Organizare de şantier” şi afişarea lui la loc vizibil. 

• Responsabili - constructor 

Contractarea activităţilor de luare a probelor, încercare şi prelucrare a rezultatelor cu o 

societate de profil autorizată. 

• Responsabili- constructor 

Anunaţarea proiectantului înainte de executarea lucrărilor pentru orice neconcordanţe din 

proiect sau între proiect şi realitate.  

• Responsabili - beneficiar 

Anunţarea din timp a participanţilor la avizarea lucrărilor ce devin ascunse 

• Responsabili - beneficiar 

Păstrarea documentaţiei pentru întocmirea „Cărţii construcţiei” 

• Responsabili - constructor 

Respectarea circuitului necesar legalităţii activităţii (note de şantier ale proiectantului vor fi 

adresate beneficiarului, verificarea lor de către acesta si trimise constructorului) 

• Responsabili - beneficiar 

Asigurarea la şantier a întregii documentaţii necesare executării (proiect, fişe tehnologice sau 

în locul acestora toate normativele legate de fazele de execuţie în curs, proiect de Organizare 

de şantier, grafic de execuţie actualizat) 

• Responsabili - constructor + beneficiar, 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Gheorghe Ionică 
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII PE ȘANTIER, IN CONFORMITATE 
CU LEGEA 10/1995  
Investiția: 

CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL MICRO XIV SI IMPREJMUIRE LA LIMITA DE 

VECINATATE IMOBIL 3177 
 

 

BENEFICIARUL, reprezentat prin: 

PROIECTANTUL, reprezentat prin: Gheorghe IONICĂ 

EXECUTANTUL, reprezentat prin: 

stabilesc, de comun acord, prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor: 

Lucrări ce se controlează, se 

verifică sau se recepţionează, 

pentru care trebuie întocmite 

documente scrise 

Documentul scris Cine întocmeşte 
Nr. si Data 

actului 

încheiat: 

care se încheie: şi semnează: 

Verificare si receptie Teren de Fundare PVLA I;Pgeo; E; B   

Verificarea Armare si Cofrare grinzi de 

Fundare 
PVLA I;P; E; B   

Verificarea Armare si Cofrare Pereti  PVLA  I;P; E; B   

Verificarea Armare si Cofrare Placi 
PVLA 

 
I;P; E; B  

Verificarea Armare si Cofrare Stalpi  
PVLA 

 
I;P; E; B   

La intocmirea programului de control s-au folosit 

urmatoarele notatii: 
  

PVLA : proces verbal de lucrari ascunse I - Inspectorat în constructii 

PVR : proces verbal de receptie B - Beneficiar 

PV : proces verbal E - Executant 

  P – Proiectant 

 
BENEFICIAR                                   EXECUTANT                               PROIECTANT 

 

 
Coloana nr. 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2. 

Executantul va anunța în scris ceilalti factori, pentru participare, cu minimum 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se efectua verificarea. 

La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea constructiei. Beneficiarul va inainta prezentul 
program pentru avizare la ISC. 

 

 

Întocmit, 

Gheorghe IONICĂ 


