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1. FI A PROIECTULUI 
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com. Pl ie ii de jos 
 

beneficiar CONSILIUL JUDE EAN HARGHITA 
jud. Harghita, 530140, Miercura Ciuc, P- a Libert ii, nr. 5 
 

elaboratorul proiectului drd. ing. Kis Alpár Sándor 
 

faza proiectului Proiect tip cu nivel P.Th.+D.E. 
 

data 2019 
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2. BORDEROU 
 

PIESE SCRISE 
1. Fi a proiectului 
2. Borderou 
3. Memoriu tehnic de rezisten  
4. Breviar de calcul 
5. Antem sur toare lucr ri de rezisten  

 
PARTE DESENAT  

R-01. – Plan pozi ionare pere i de lemn. Detalii de alc tuire        Sc. 1:50/1:20 
R-02. – Plan i detalii de fabrica ie panouri pentru pere i        Sc. 1:50/1:20 
R-03. – Plan i detalii de realizare plan eu peste parter         Sc. 1:50/1:20 
R-04. – Plan, sec iuni i detalii arpant            Sc. 1:50/1:20 

 
 
 

întocmit, 
drd. ing. Kis Alpár Sándor 
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3. MEMORIU TEHNIC DE REZISTEN  
 

1. CARACTERISTICILE CL DIRII I AL AMPLASAMENTULUI 
1.1. Conform Hot rârii de Guvern nr. 766/1997, anexa 3: Categoria de importan  a cl dirii este: C 
1.2. Conform Codului de proiectare seismic -Partea I, Indicativ P100-1/2013, clasa de importan  a cl dirii 

este: IV 
1.3. Conform „Cod de proiectare - Evaluarea ac iunii z pezii asupra construc iilor” CR 1-1-3/2012, 

valoarea înc rc rii caracteristice date de z pad  pe sol pentru IMR=50 ani este: sk=2.00kN/m2 – 
adaptarea la teren a proiectului tip poate încadra i în zona cu sk=1.50 kN/m2 

1.4. Conform „Cod de proiectare – Evaluarea ac iunii vântului asupra construc iilor” CR1-1-4/2012, 
valoarea de referin  a presiunii dinamice a vântului este: qb=0.70 kN/m2 – adaptarea la teren a 
proiectului tip poate încadra i în zona cu qb=0.40 kN/m2 

1.5. Conform STAS 6054-77 adâncimea maxim  de înghe  este: - conform proiect de adaptare la teren 
1.6. Conform Codului de proiectare seismic -Partea I, Indicativ P100-1/2013,valoarea de vârf a accelera iei 

terenului pentru IMR=225 ani: ag= 0.15g, 0.20g, 025g i perioada de control a spectrului de r spuns: 
TC= 0.7s 

 
2. STRUCTURA CONSTRUCTIV  CL DIRII 
2.1. Regim de în ime 
Regimul de în ime a cl dirii propuse va fi parter(P), cu posibilitatea amenaj rii podului în mansard , 
astfel devenind (P+M) . 
2.2. Terenul de fundare 

- Se va cerceta i se va realiza un studiu geotehnic în cadrul fiec rei proiect de adaptare la teren a 
proiectului tip; 

- Pe parcursul execut rii lucr rii, executantul are obliga ia de a solicita prezen a inginerului geolog 
pe antier la atingerea cotei de fundare i ori de câte ori se constat  neconcordan e între prevederile 
studiului geotehnic i dispunerea straturilor, a caracteristicilor terenului i a nivelului apelor 
subterane. 

2.3. Infrastructura 
- Se va realiza conform proiectului de adaptare la teren a proiectului tip; 
- Elaboratorul proiectului tip recomand  funda ii continue având cel pu in o centur  armat  la partea 

superioar  a blocurilor de fundare sau eleva ii superioare armate; 
Placa de pe sol va avea grosimea de 13 cm. Stratul de baz  pe care acesta va fi a ezat  este terenul natural 
sau umplutura compactat . Sub anumite înc peri poate exista subsol par ial, deasupra care se va proiecta o 
plac  de beton armat. Placa pe sol se va arma cu plase sudate tip SPPB Ø5/100xØ5/100 la partea inferioar  
respectiv la partea superioar  cu bare independente de o el PC52 i OB37 în zona reazemelor marginale i 
centrale. Placa de pe sol se va realiza din beton clasa C16/20. 
Rostul orizontal de turnare dintre funda ie/eleva ie i placa de pe sol va fi hidrofugat  dup  cum urmeaz : 
pensulare cu grund epoxidic biocomponent (conf. SR EN 1504-4 i SR EN 1504-9) în dou  straturi; imediat 
dup  aplicare stratului al doilea de grund, pe ud, se va aplica nisip cuar os uscat; 
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2.4. Suprastructura 
În cazul suprastructurii locuin ei, aceasta se va realiza pe o structur  u oar  din lemn. Prinderea elementelor 
de rezisten  din lemn de infrastructura de beton armat se va face cu piese metalice din comer .  
Structura de rezisten  a pere ilor din lemn va fi alc tuit  din stâlpi i grinzi de lemn. În zona u ilor i a 
ferestrelor se vor dispune grinzi de lemn pe post de buiandrugi. Plan eul de lemn peste parter va fi realizat  
din  grinzi  de  lemn,  dispuse  conform  planului.  Accesul  de  la  parter   în  pod  se  va  realiza  printr-o  scar  
retractabil  
Pentru realizarea structurii din lemn de la parter se va folosi lemn de brad de calitatea I-a, clasa de rezisten  
C24 (conform SR EN 338). Elemente de lemn se vor trata cu substan e ignifuge i insecto-fungicide. 
 
2.5. Plan eul de peste parter 
Plan eul de peste parter al locuin ei va fi realizat pe structur  de lemn, alc tuit din grinzi de lemn de brad 
monobloc de calitatea I-a, clasa de rezisten  C24 (conform SR EN 338).  
Elementele principale ale plan eului de lemn vor fi cosoroabele cu sec iunea transversal  de 15x15 cm i 
grinzile de plan eu cu sec iunile transversale de 15x20 cm. 
La îmbinarea grinzilor de lemn se vor folosi profile metalice tip, tije filetate i uruburi de lemn. 
Lemnul va fi tratat împotriva ac iunii bacteriilor cu substan e antiseptice i ignifugat pentru reducerea 
riscurilor. În mod obligatoriu, elementele de lemn din apropierea co urilor de fum vor fi tratate special cu 
vopsea ignifug  termospumant . 
Circula ia dintre parter i pod se va realiza printr-o scar  retractabil  pe structur  de lemn, care se poate 
înlocui cu o scar  din lemn definitiv . 
La proiectarea plan eului de lemn s-a inut cont de posibilitatea amenaj rii unei mansarde, astfel la 
dimensionarea structurii s-a prev zut o înc rcare util  de 1.50 kN/m2 corespunz tor categoriei de utilizare 
conform normativului SR EN 1991-1-1/NA. 
 
2.6. arpanta 
Acoperi ul cl dirii se va realiza în patru ape, cu învelitoare de igl  ceramic . 

arpanta se va realiza din lemn, alc tuit din elemente de lemn de brad monobloc de calitatea I-a, clasa de 
rezisten  C24 (conform SR EN 338). Structura arpantei nu este independent  de structura plan eului de 
lemn, lucrând împreun  cu acesta i formând o structur  compus . 
Elementele principale ale arpantei sunt c priorii cu sec iunea transversal  de 10x15 cm (15x15 cm), pane, 
contrafi e i traverse 15x15 cm, cle ti de 5x15 cm i popi cu sec iunea transversal  de 10x15 respectiv 
15x15 cm. 
La îmbinarea elementelor de lemn se vor folosi profile metalice tip, tije filetate i uruburi de lemn. 
Lemnul va fi tratat împotriva ac iunii bacteriilor cu substan e antiseptice i ignifugat pentru reducerea 
riscurilor. În mod obligatoriu, elementele de lemn din apropierea co urilor de fum vor fi tratate special cu 
vopsea ignifug  termospumant . 
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3. MEN IUNI I DISPOZI II FINALE 
Prezentul proiect a fost întocmit în cadrul unei burse oferit de beneficiarul proiectului c tre studen i 
doctoranzi în domeniul ingineriei civile. Acesta este de natura “proiect tip” cu nivel de detaliere „Proiect 
tehnic i detalii de execu ie”. 
Execu ia efectiv  a lucr rilor proiectate trebuie s  se fac  pe baza unui proiect de adaptare la teren i 
însu irea prezentului proiect tip de c tre o firm  autorizat  respectiv verificat i autorizat  conform 
legisla iei aplicabil  în momentul aferent demar rii investi iei. 

 
 

întocmit, 
drd. ing. Kis Alpár Sándor 
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4. BREVIAR DE CALCUL 
 
 

obiectiv PROIECTE – MODEL PENTRU CASE DE LOCUIT ÎN 
MEDIU  RURAL  în  cadrul  programului  OCROTIREA  
IMAGINII SATULUI HARGHITEAN – PROIECT TIP 
MODEL 5 
 

amplasament jud. Harghita, regiunea CASINULUI / KÁSZONSZÉK 
com. Pl ie ii de jos 
 

beneficiar CONSILIUL JUDE EAN HARGHITA 
jud. Harghita, 530140, Miercura Ciuc, P- a Libert ii, nr. 5 
 

elaboratorul proiectului drd. ing. Kis Alpár Sándor 
 

faza proiectului Proiect tip cu nivel P.Th.+D.E. 
 

data 2019 
 

 
 

1. EVALUAREA ÎNC RC RILOR PERMANENTE 
 

 
Plan eu de lemn peste parter 

Nr. 
Crt Denumire strat Grosime 

[m] 

Greut. 
specific  
[kN/m3] 

Val. 
caract. 

[kN/m2] 

1 Grinzi de lemn 15x20 cm - structura de 
rezisten  - - 0.180 

2 Du umea de lemn în 2 straturi 2+2 cm 0.04 6 0.240 
3 Sistem pardoseal  cu izola ie fonic  0.1 - 0.400 
4 Parchet din lemn 0.012 8 0.096 

TOTAL 0.916 
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arpant  

Nr. 
Crt Denumire strat Grosime 

[m] 

Greut. 
specific  
[kN/m3] 

Val. 
caract. 

[kN/m2] 
1 Gipscarton cu profile pentru prindere 0.05 - 0.150 
2 Termoizola ie vat  mineral  0.200 1 0.200 
3 Grinzi de lemn - structura de rezisten  - - 0.156 
4 ipci + contra ipci - - 0.045 
5 Folie de protec ie - - - 
6 igl  - - 0.600 

 structur  0.943 
TOTAL 1.151 

 
2. EVALUAREA ÎNC RC RILOR UTILE 
Se stabile te conform normativului SR EN 1991-1-1 completat cu prevederile din anexa 
na ional  SR EN 1991-1-1/NA 
 

Înc rcarea util  - Pod mansardabil [kN/m2] 

Cat A 
qk [kN/m2] 1.5 

Qk [kN] 2.0 
 
3. EVALUAREA ÎNC RC RILOR CLIMATICE 
3.1. Înc rcarea din z pad  
Evaluarea se face conform normativului CR 1-1-3/2012. 
sk=2.0 kN/m2 – valoarea caracteristic  a înc rc rii din z pad  pe sol; 

Is=1.0 - Factorul de importan -expunere – clasa III; 
i=0.8 * (60-50) / 30 = 0.266 – coeficientul de form  al înc rc rii din z pad  pe acoperi ; 

Ce=1.0 – coeficientul de expunere al construc iei în amplasament – expunere normal ; 
Ct=1.0 - coeficientul termic; 
s=sk * Is * i * Ce * Ct = 0.534 kN/m2 
3.2. Înc rc ri din vânt 
Evaluarea se face conform normativului CR 1-1-4/2012. 
 

Categorie 
de teren Descrierea terenului z0 

[m] 
zmin 
[m] 

III 
Zone acoperite uniform cu vegetatie, sau cu cladiri, au cu 
obstacole izolate aflate la distante de cel mult de 20 de ori 
înaltimea obstacolului (de ex., sate, terenuri suburbane, paduri) 

0.3 5 

 

1) Se alege valoarea z0 - in functie de categorie de teren: z0=0.3 m 
 

2) Se alege valoarea inaltimii z [m]   (z>=zmin): z=7.3 m 
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3) Se alege valoarea de referin  ale presiunii dinamice a vântului - qb=0.70 kN/m2 
 

4) Se alege valoarea sqrt(b)=2.35 (conf. cat. III) 
 

5) Se alege factorul de vârf a c rui valoare recomandat  este de g=3.5 
 

6) Se calculeaz : 
kr(z0) = 0.220 
cr(z) = 0.690 

qm(z) [kPa] 
= 0.308 

Iv(z) = 0.310 
cpq(z) = 2.968 
  

7) Valoarea factorului de importan -expunere: g1w=1.0 
 

8) Se calculeaz  qp(z): 
Valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului qp(z) 

qp(z) [kPa] = 0.850 
 
Distribu ia înc rc rii de vânt pe structura analizat  se face înmul ind valoarea de vârf a presiunii dinamice 
a vântului cu coeficien ii aerodinamici de presiune/suc iune în func ie de zonele în care acesta ac ioneaz . 
 
4. GRUPAREA ÎNC RILOR 
Gruparea înc rc rilor se face conform normativului SR–EN 1990–2004/NA. 
Formula de baz  pentru gruparea înc rc rilor în SLU este: 

 
1,35xGk+1,50xQ1k+(1,50x0,70)xQik 

 
Formula de baz  pentru gruparea înc rc rilor în SLS este: 

 
1,00xGk+1,00xQ1k+0,70xQik 

 
Nota ii: 

 Gk–ac iuni permanente 
 Q1k–ac iunea variabil  principal , în cazul nostru unul dintre urm toarele: 

 înc rc ri utile- zona plan eului peste parter– notat cu Uk 
 înc rc ri din z pad –se iau în considerare doar înc rc rile simetrice, cele asimetrice se 

neglijeaz –notat cu Sk 
 înc rc ri din vânt– se consider  din direc ia X i Y–notat cu Wk 

 Qik–suma ac iunilor variabile secundare, altele decât cea principal   
Distingem urm toarele combina ii pentru SLU: 

 C1=1,35xGk+1,50x(Sk+Uk) 
 C2=1,35xGk+1,50x(Sk+Uk)+1,05xWkX+ 
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 C3=1,35xGk+1,50x(Sk+Uk)+1,05xWkX– 
 C4=1,35xGk+1,50x(WkX++Uk)+1,05xSk 
 C5=1,35xGk+1,50x (WkX-+Uk)+1,05xSk 
 Înf ur toarea pentru toate combina iile de mai sus 

Distingem urm toarele combina ii pentru SLS: 
 C1=1,00xGk+1,00xSk 
 C2=1,00xGk+1,00x(Sk+Uk)+0,70xWkX+ 
 C3=1,00xGk+1,00x(Sk+Uk)+0,70xWkX– 
 C4=1,00xGk+1,00x(WkX++Uk)++1,05xSk 
 C5=1,00xGk+1,00x(WkX-+Uk)+1,05xSk 
 Înf ur toarea pentru toate combina iile de mai sus 

Ansamblurile structurale i elementele din lemn se verific  în domeniul elastic, luând în calcul combina iile 
cele mai defavorabile. 
 
5. FORMULARE UTILIZATE ÎN VERIFICAREA ELEMENTELOR DIN LEMN 
Caracteristici geometrice: 
b– l ime 
h– în ime  
Aria sec iunii transversale: =   

Modulul de rezisten  în raport cu axa y: =  

Momentul de iner ie în raport cu axa z: =   

Raza de gira ie  în raport cu axa z: =   

Caracteristici de material pentru lemn de clasa C24 (conform SR EN 338): 
Rezisten a la încovoiere: fm,k= 24 N/mm2 

Rezisten a la întindere axial : ft,0,k= 14 N/mm2 

Rezisten a la compresiune axial : fc,0,k= 21 N/mm2 

Rezisten a la forfecare: fv,k= 2,5 N/mm2 

Modul de elasticitate: E0,05= 7400 N/mm2 

Masa volumic : m= 420 kg/m3 

Valoarea de calcul a propriet ilor de material: =    

unde M=1,30 coeficient par ial de siguran  pentru lemn masiv 
kmod=0,60 factor de modificare pentru înc rc ri permanente pentru clasa de exploatare 2 
 
Valorile capacit ilor portante: 

f , , = 0,60  ,
,

=11,08 MPa 

f , , = 0,60  , ,
,

=6,46 MPa 

f , , = 0,60  , ,
,

=9,69 MPa 

f , = 0,60  , ,
,

=1,15 Mpa 
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(1) Solicitarea de încovoiere  

, ,

f , ,
1 

unde: 
m,y,d – valoare de calcul a tensiunii din încovoiere dup  axa principal  y (cu valoare absolut ) 

fm,y,d – valoare de calcul a rezisten ei din încovoiere dup  axa principal  y 
(2) Forfecare 

,  
d – valoare de calcul a tensiunii tangen iale de forfecare 

fv,d – valoare de calcul a rezisten ei la forfecare 
 
6. CALCUL STATIC GRINZI DE PLAN EU 

 
 

întocmit, 
drd. ing. Kis Alpár Sándor 
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5. ANTEM SUR TOARE LUCR RI DE REZISTEN  
 

ANSAMBLU/SUBANSAMBLU CANTITATE U.M. 
INFRASTRUCTUR  
1. Terasamente 

- Conform proiect de adaptare la teren - 
2. Infrastructur  

- Conform proiect de adaptare la teren - 
3. Placa de pe sol 
Cofrare plac  pe sol 12.00 m2 
Beton C16/20 în placa de pe sol 13.50 m3 
Tije filetate 41.00 kg 
PARTER 
1. Pere i parter  
Hidroizola ie orizontal  rigid  30 m2 
Lemn brad C24 calitatea I, ignifugat, antiseptizat 7.50 m3 
Cuie, uruburi, aibe, piuli e etc. 150 kg 
Panouri OSB 1.5 cm – 1.25x2.50 m 38 buc. 
Panouri OSB 1.0 cm – 1.25x2.50 m 20 buc. 
Panouri OSB 0.8 cm – 1.25x2.50 m 38 buc. 
PLAN EU DE LEMN PESTE PARTER   
Lemn brad C24 calitatea I, ignifugat, antiseptizat 6.12 m3 
Cuie, uruburi, aibe, piuli e etc. 90 kg 

ARPANT    
Lemn brad C24 calitatea I, ignifugat, antiseptizat 7.32 m3 
Cuie, uruburi, aibe, piuli e etc. 135 kg 

 
* NOT : Cantit ile de materiale din prezenta antem sur toare con in lucr rile necesare strict pentru 
realizarea suprastructurii de rezisten , sunt orientative i nu sunt exclusive. Antem sur toarea lucr rilor 
de rezisten  nu con ine cantit ile aferente lucr rilor de realizare a terasamentelor i infrastructurii, 
amenajarea terenului, hidroizola iilor i protec ia acestora, termoizola iilor, stratifica iile de sub i peste 
pl cile de beton, finisaje, învelitorii, sipcilor de la acoperi i sc rii de lemn. Acestea se vor calcula dup  
plan ele de arhitectur . Calculul cantit ilor reale cade în sarcina executantului. 
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