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	1.1 Date generale
	1.1.1 Date inițiale pentru proiectare

	1.2 Planulageneral
	1.2.1 Amplasareaaclădirilorși edificiilor
	1.2.2 Amenajarea spațiilor adiacente
	1.2.3 Măsuri de protecțieaantiincendiară
	1.2.4 Indici tehnico-economici

	1.3 Caracteristica arhitecturală a clădirii
	1.4 Caracteristica structurală a clădirii
	1.5 Rețele inginerești
	1.5.1 Rețele de apeduct și canalizare
	Apele menajere se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară. Reţeaua interioară de canalizare se va monta din ţevi de polipropiena cu diametrul 150mm. Canalizarea prin scurgere gravitationala se face prin tuburi PVC şi asbociment. La ieşirea din ...
	1.5.4 Rețele de energie electrică
	Alimenatrea cu energie electrică se va face de la reţeaua exterioară 380/220V. Distribuţia energiei electrice se va face de la un panou de distribuţie de apartament de  tipul PA – 538.

	2. Calculul si alcatuirea planșeului de beton armat monolit in axele 7-8 si D-E.
	Strat vegetal
	Date iniţiale:
	ω=0,15  - umiditatea pământului
	Pământ argilo-nisipos
	Date iniţiale:
	1)Greutatea volumică a scheletului pământului în stare uscată cu precizia 0,01:
	,γ-d.=,γ-(1+ω).=,17,2-(1+0,15).=14,96,kN-,m-3..;
	2)Calculul indiciloraporilor cu precizia 0,01:
	e=,(,γ-s.−,γ-d.)-(,γ-d.).=,(26,2−14,96)-14,96.=0,75;
	3)Calculul graduluiade umiditate:
	,S-r.=,(,ω γ-s.)-(,e γ-ω.).=,(0,15 26,2)-(0,75 10).=0,52;
	unde:,γ-w.=10,0,kN-,m-3..− greutatea volumică a apei
	4)Calcululgreutăţii volumice a pământului în stare submersată:
	,γ-sb.=,(,γ-s.−,γ-w.)-(1+e).=,(26,2−10)-(1+0,75).=9,25,kN-,m-3..;
	5)Calcululagreutăţii volumice a pământului în stare saturată:
	,γ-sat.=,,γ-s.+(e ,γ-w.)-(1+e).=,26,2+(0,75 10)-(1+0,75).=19,26,kN-,m-3..;
	6) Calcululaindicelui de lichiditate:
	,I-L.=,(ω−,ω-p.)-(,I-p.).=,(0,15−0,14)-0,11.=0,09;
	7) Calculul indicelui deaplasticitate :
	,I-p.=,ω-L.−,ω-p.=0,25−0,14=0,11.
	Conform indicelui de plasticitate şi lichiditate pământul reprezintă o argilă nisipoasă în stare  semitare.
	Pământaargilos-nisipos
	Date iniţiale:
	1Greutatea volumică a scheletului pământului în stare uscată cu precizia 0,01:
	,γ-d.=,γ-(1+ω).=,19,5-(1+0,2).=16,25,kN-,m-3..;
	2Calculul indicilor porilor cu precizia 0,01:
	e=,(,γ-s.−,γ-d.)-(,γ-d.).=,(26,9−16,25)-16,25.=0,66;
	3Calculul gradului de umiditate:
	,S-r.=,(,ω γ-s.)-(,e γ-ω.).=,(0,2 26,9)-(0,66 10).=0,82;
	unde:,γ-w.=10,0,kN-,m-3..− greutatea volumică a apei
	4)Calculul greutăţii volumice a pământului în stare submersată:
	,γ-sb.=,(,γ-s.−,γ-w.)-(1+e).=,(26,9−10)-(1+0,66).=10,18,kN-,m-3..;
	5)Calculul greutăţii volumice a pământului în stare saturată:
	,γ-sat.=,,γ-s.+(e ,γ-w.)-(1+e).=,26,9+(0,66 10)-(1+0,66).=20,18,kN-,m-3..;
	6) Calculul indicelui de lichiditate:
	,I-L.=,(ω−,ω-p.)-(,I-p.).=,(0,2−0,17)-0,15.=0,2;
	7) Calculul indicelui de plasticitate :
	,I-p.=,ω-L.−,ω-p.=0,32−0,17=0,15.
	Conform indicelui de plasticitate şi lichiditate pământul reprezintă o argilă nisipoasă în stare semitare.
	Sol nisipo-lutos
	Date iniţiale:
	1Greutatea volumică a scheletului pământului în stare uscată cu precizia 0,01:
	,γ-d.=,γ-(1+ω).=,18,8-(1+0,2).=15,67,kN-,m-3..;
	2Calculul indicilor porilor cu precizia 0,01:
	e=,(,γ-s.−,γ-d.)-(,γ-d.).=,(26,4−15,67)-15,67.=0,68;
	3Calculul gradului de umiditate:
	,S-r.=,(,ω γ-s.)-(,e γ-ω.).=,(0,2 26,4)-(0,68 10).=0,78;
	unde:,γ-w.=10,0,kN-,m-3..− greutatea volumică a apei
	4)Calculul greutăţiiavolumice a pământului în stare submersată:
	,γ-sb.=,(,γ-s.−,γ-w.)-(1+e).=,(26,4−10)-(1+0,68).=9,76,kN-,m-3..;
	5)Calculul greutăţiiavolumice a pământului în stare saturată:
	,γ-sat.=,,γ-s.+(e ,γ-w.)-(1+e).=,26,4+(0,68 10)-(1+0,68).=19,76,kN-,m-3..;
	6) Calcululaindicelui de lichiditate:
	,I-L.=,(ω−,ω-p.)-(,I-p.).=,(0,2−0,18)-0,06.=0,33;
	7) Calculul indicelui de plasticitate :
	,I-p.=,ω-L.−,ω-p.=0,24−0,18=0,06.
	Conform indicelui de plasticitate şi lichiditate pământul reprezintă un nisip argilos în stare plastică.
	Calculul modululuiade deformaţie.
	,m-V.=,,m-0.-1+,𝑒-0..=,0,000244-1+0,793.=0,0001359;
	,E-e.=,β-,m-v..=,0,62-0,0001359.=4562,18𝑘𝑃𝑎;
	,m-V.=,,m-0.-1+,𝑒-0..=,0,0002-1+0,660.=0,000120;
	,E-e.=,β-,m-v..=,0,62-0,000120.=5166,66𝑘𝑃𝑎;
	,m-V.=,,m-0.-1+,𝑒-0..=,0,00017-1+0,68.=0,000101;
	,E-e.=,β-,m-v..=,0,74-0,000101.=7326,73𝑘𝑃𝑎;
	3.4.1 aAlegerea sistemului de fundare
	Sistemul de fundare este soluţia constructivă, eficientă din punct de vedere tehnic şi economic, prin intermediul căreia se ajunge la cota de fundare.
	Fixarea sistemului de fundare se face în funcţie de: adâncimea de fundare, natura straturilor, succesiunea straturilor în adâncime, poziţia nivelului apei subterane.
	Adâncimea de fundare este influenţată în primul rând de adâncimea de îngheţ, care se va măsura de la cota terenului amenajat. Altă condiţie pentru stabilirea adâncimii minime de fundare este încastrarea fundaţiei, 20cm, în stratul de pământ adoptat ca...
	3.4.2 aDeterminarea adâncimii de fundare.
	Determinarea adîncimii de fundare depinde de mai mulţi factori:
	,d-1.=,h-s.+,h-сf. ,,γ-cf.-,𝛾-𝐼𝐼-𝐼..=0,6+0,15 ,22-16,76.=0,8𝑚.
	Adoptăm ,d-1.=0,8m (conform schemei de calcul).
	* Dimensiunile schemei de calcul vor fi precizate ulterior după calcularea la rezistenţă a fundaţiilor.
	3.4.3 aDeterminarea adâncimii de îngheţ.
	Calculăm adâncimea de îngheţ conform formulei:
	N0II -sarcina dată la cota -2,400,  kN.
	γm=20kN/m3 (greutatea volumică medie a fundaţiei şi a pământului de deasupra ei)
	R0-rezistenţa convenţională de calcul (în cazul nostru a pamîntului loessoid) se extrage din norme.
	,h-e.=,q-,𝛾-𝐼𝐼-𝐼..=,10,0-16,76.=0,60𝑚;
	,P-a.=,𝛾-𝐼𝐼-𝐼.,𝑑+,ℎ-𝑒.. ,𝑡𝑔-2.,45−,𝜑-2..=16,76 ,2,30+0,60. ,𝑡𝑔-2.,45−,22-2..=22,11kPa;
	aFundaţii izolate, solicitate centric, axele de referinţă: „E/1”.
	N0II -sarcina dată la cota -6.500,kN.
	N0II -sarcina dată la cota -2.400,kN.
	P – presiunea pe talpa fundaţiei.
	Obţinînd rezultatele tasărilor specifice putem trece la calculul tasărilor Ssl
	Placa de fundaţie se armează cu o reţea de armătura 𝑃,16𝐴−𝐼𝐼𝐼−200-16𝐴−𝐼𝐼𝐼−200.2950∙2950
	Placa de fundaţie se armează cu o reţea de armătura 𝑃,22𝐴−𝐼𝐼𝐼−200-22𝐴−𝐼𝐼𝐼−200.3650∙3650
	Necesitatea în echipament tehnologic                           Tab. 4.2

	Toate lucrările de construcţie – montaj se vor efectua cu respectarea indicațiilor normativului NCM A.08.02:2014 „Securitatea şi sănătatea muncii în construcţii”:
	Necesitatea în echipament tehnologic                                           Tab. 4.2
	5.1 Unităţi provizorii
	5.2 Proiectare planului general
	5.3 Calculul alimentării cu apă
	5.4 Calculul iluminării artificiale a şantierului de construcţie

	5.5 Amplasarea pe şantier a maşinilor şi mecanismelor
	5.6 Drumuri provizorii
	Necesarul de maşini şi mecanisme
	Indicii tehnico–economici la planul general
	Date inițiale pentru proiectare
	Amplasarea clădirilor și edificiilor
	 Organizaţia de la care sunt procúrate sau arendate maşinile şi utilajele de transport specializate, este obligată să le asigure asistenţa tehnică necesară în corespundere cu instrucţiunile
	uzinei care le-a fabricat.
	 În timpul transportării elementelor prefabricate, persoana care le transportă este
	obligată să respecte regulile de circulaţie.
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