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MEMORIU  DE  PREZENTARE 
 

 
Cap. I  Date generale : 
 
1.1 Denumirea obiectivului:                CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SPATII 
BIROURI 
1.2 Elaborator:                                Birou Individual de Arhitectura – Vlad DIMITRIU 

1.3 Beneficiar:                                    S.C. ELITEMOB S.R.L. 
1.4 Amplasament:                     strada Izvoare, nr. 52, mun. Bacau, jud. BACAU                                                                                        

 
La baza proiectarii obiectivului a stat tema de proiectare primita de la beneficiar. 

 
Cap. II          Date tehnice: 
 
2.1. Suprafata  si  situatia  juridica a terenului: 
  Obiectivul studiat este reprezentat de o hala parter care se va amplasa pe un teren liber de 

sarcini,  situat in municipiul Bacau, mai precis pe  str. Izvoare, nr. 52. Terenul apartine fam. 

Chiriac Denis Doru dat cu superficie catre S.C. ELITEMOB S.R.L, conform actelor anexate prezentei 
documentatiei.  

Constructia va apartine clasei a III - a de importanta respectiv categoriei ''C'' de importanta 
si gradului II de rezistenta la foc.  

 
2.2. Clima si fenomenele naturale specifice: 
           Municipiul Bacau se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanta continentala, cu ierni reci si 
veri calduroase si cu o predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord si nord-vest.    
           Oscilatiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulatiei generale a atmosferei, cat si 
ca al influentelor introduse de relief (inversiuni termice). 
           Schimbarile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie-primavara-toamna 
favorizeaza producerea brumelor tarzii si respectiv timpurii. Acestea provoaca uneori pagube 
insemnate; vanturile predominante sunt dinspre nord-vest si nord, dar nu le lipsesc nici cele 
dinspre est si sud-est. Regimul precipitatiilor prezinta cantitati mici iarna si mari  vara. 
 
2.3. Caracteristicile geofizice ale terenului: 

Terenul este situat in zona C cu gradul VIII seismic pe scara MSK, cu coeficientul de 
intensitate seismica ag=0,28 si perioada de colt Tc=0,7 sec.conform Normativului P100 / 96. 

Deasemeni  amplasamentul este ferit de inundatii si beneficiaza de posibilitati de racord la 
toate utilitatile necesare unei astfel de investitii. 

 
2.4. Caracteristicile principale ale constructiei : 

Constructia ce urmeaza a se realiza va fi o hala in intregime metalica, cu regim de inaltime 
parter  

Ca functiuni s-au prevazut: 
• spatii de birouri pentru desfasurarea activitatii societatii compusa din: hol acces-circulate,  
doua birouri, vestiar, sala de mese si grupruri sanitare; 
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• spatii de depozitare in restul spatiilor pentru materiale de constructie neinflamabile (de 
tipul caramida ceramida, profile metalice, fier beton); 

Obiectivul beneficiaza de acces principal pentru personal pe latura estica si auto-
aprovizionare pe latura sudica. 

Acoperirea se realizeaza in doua ape cu  invelitoare din panouri tristrat culoare gri. 
 
Se realizeaza urmatorii indicatori: 
 

          Aria terenului            At =2.000,00mp. 
 
          Aria construita          =  831,25mp.  
          Aria desfasurata       = 831,25mp.  
 
          P.O.T. total= Ac/At =41,56%. 
          C.U.T. total= Ad/At =0,41. 
          Cota trotuarului va fi la –0,10m. fata de cota  0,00m. 
          Inaltimea cladirii va fi de: Hmax =  +6,15m.;  
          Volumul constructiei este de 4.900,00mc. 
 
2.5. Structura  constructiva: 

Structura de rezistenta este alcatuita din stalpi si grinzi de acoperire la partea superioara 
din europrofile metalice de tip HEA. Inchiderile perimetrale ve vor realiza din panouri tristrat de 
10cm. grosime. 

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii tip bloc si cuzinet izolate substalpi si continue 
subziduri, realizate din beton armat. 

 
 

2.6. Modul de asigurare a utilităţilor, soluţiile tehnice adoptate şi deservirea reţelelor 
2.7.  Instalatiile interioare 

In vederea asigurarii conditiilor specifice corespunzatoare acestor categorii de cladiri, 
obiectivul va fi dotat cu instalatii interioare, dupa cum urmeaza: 

a) Instalatii electrice interioare: 
             Instalatiile electrice interioare se vor realiza conform normativului I7-98 si cuprind 
instalatiile electrice de iluminat, instalatiile de prize generale 220V , instalatii de protectie 
impotriva t.a.a., instalatii de paratrasnet si priza de pamant. 

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente, incandescente  pentru 
asigurarea conditiilor de confort luminotehnic, respectiv a nivelurilor de iluminare medii, prescrise 
de normativul PE136, in functie de destinatia incaperilor. In vederea alimentarii cu energie 
electrica a receptoarelor monofazate, cladirea se va echipa cu circuite de prize de 220 V. 

  Iluminatul general va fi actionat manual cu intrerupatoare si comutatoare montate 
ingropat in tencuiala si amplasate in pozitii optime.  

b) Instalatii termice interioare: 
La constructia propusa, se va adopta o instalatie interioara pe baza de convectoare electrice. 
Corpurile de incalzire se amplaseaza astfel incat sa se asigure functionarea lor cu eficienta 

termica maxima si sa se coreleze cu elementele constructiei, cu mobilierul si cu celelalte instalatii 
aferente cladirii.  

c) Instalatii sanitare  
  Instalatiile sanitare interioare cuprind reteaua  de apa rece pentru consum menajer, 

instalatiile de apa calda de consum, instalatiile de canalizare menajera.  
Instalatia de distributie a apei reci si a apei calde de consum se executa din polipropilena 

random ( PPR ) tip 3 in conformitate cu DIN 8077 - 8078 pentru tevi. 
Suprafetele rigide ale conductelor previn deteriorarea sistemului aflat in contact cu 

detergenti la temperaturi ridicate si impiedica corodarea acestuia. 
Elasticitatea materialului si capacitatea de izolare reduc zgomotele din instalatie. 
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d)    Asigurarea cu energie electrica, 
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din statiile electroenergetice 

existente in zona. 
 

2.8.  Asigurarea cu  utilitati : 
Pentru asigurarea conditiilor specifice corespunzatoare, obiectivul va avea asigurat 

utilitatile necesare astfel: 
a) asigurarea cu apa rece – din sursa proprie; 
b) asigurarea evacuarii la canalizare - la reteaua existenta in zona; 
c) asigurarea cu energie termica - pe baza de convectoare electrice; 
d) asigurarea cu energie electrica - pe baza proiect FRE; 

 
2.9.      Modul de asigurare a utilităţilor, soluţiile tehnice adoptate şi  
       deservirea reţelelor 
 

2.9.1. Instalaţii de încălzire 
 Alimentarea cu gaze naturale se va face de la reteaua existenta in zona.  
 Încãlzirea spatiilor se va face prin intermediul convectoarelor electrice. 

2.9.2. Instalaţii sanitare 
 Alimentarea cu apă a obiectivului proiectat se va face din sursa proprie. 
 Evacuarea apelor uzate menajere se vor racorda la reteaua existenta in zona. 
 2.9.3. Instalaţii electrice. 
 Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica existenta in zona.  
 Instalaţiile de iluminat şi prize se vor realiza cu conductori protejaţi în tuburi îngropate sub 
tencuială sau în şapă. 
 
     CAP.3. Finanţarea şi costul investiţiei 
 Finanţarea investiţiei se va face 100% din surse proprii. 
 Costul lucrarilor de amenajare sunt detaliate in partea economica a documentatiei. 
 
      CAP.4. Dispozitii finale 
  

Documentatia este realizata numai pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu, iar 
beneficiarul are obligatia de a nu folosi aceasta documentatie in alte scopuri fiind interzisa 
multiplicarea sau instrainarea acesteia. Pentru orice neconcordanta a datelor inscrise in 
documentatie, beneficiarul este rugat sa semnaleze proiectantului general. 

Documentatia a fost intocmita cu respectarea normativelor si legilor in vigoare. 
 
 
 
 
                             Intocmit, 
                                                                                      Arh. Vlad DIMITRIU 


