
 

 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC DE LOCUIT D+P+8E  

DIN STR. ION CREANGĂ 61A, MUN. CHIȘINĂU 

 

 

 

 

 

 

Absolvent:  st. gr. CIC – 1501 

         Evghenii URSU 

 

 

Conducător:  conf. univ. dr. 

Anatolie TARANENCO 

 

 

 

 

Chişinău – 2019 

  



 

 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Facultatea de Construcţii, Geodezie şi Cadastru 

Departamentul de Inginerie Civilă şi Geodezie 

 

 

 

Admis la susţinere: 

Şef DICG, conf. univ. dr. 

________________ A. Taranenco 

˝____˝ _________________ 2019 

 

 

BLOC DE LOCUIT D+P+8E 

DIN STR. ION CREANGĂ 61A, MUN. CHIȘINĂU 

  

Proiect de licenţă 

 

 

 

Conducător _________________ (A. Taranenco) 

Consultanţi  _________________ (V. Polcanov) 

  _________________ (A. Râșcovoi) 

  _________________ (V. Cebotari) 

  _________________ (L. Jitari) 

  _________________ (M. Capră) 

Recenzent  _________________ (_____________) 

Absolvent  _________________ (E. Ursu) 

 

 

 

Chişinău – 2019 

 


	C:\Users\Valerica\Desktop\FCGC\CIC\1\15\FCGC-CIC-1501-1-RO-URSU-EVGHENII.DOCX
	1.1 Date generale
	Construcția proiectată reprezintă un bloc de locuit cu 10 nivele, realizat în sectorul Buiucani, pe strada Ion Creangă 61a, situat într-o zonă urbană liniștită. La parter și demisol sunt preconizate spații comerciale care vor fi oferite în arendă agen...
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	1.5.3 Rețele de ventilare
	Ventilarea clădirii are loc prin canale de ventilare montate în peretele între bucătărie și GTS. Coșul de ventilare se execută pe vertical pe toată înălțimea clădirii din blocuri prefabricate cu 3 canale. Ventilarea este naturală, fără dispozitive spe...
	Se prevede instalarea sistemului de climatizare centralizat, cu amplasarea climatizatorului în interiorul apartamentului și a ventilatorului la exterior. Climatizatorul va fi instalat de locatar, deoarece acesta este un mijloc de îmbunătățire a condiț...
	În urma proiectării canalelor de ventilare se vor respecta normativele și recomandările, în special СНиП 2.04.05-91 ”Отопление. Вентиляция и кондиционирование”.
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	2.1 Caracteristica structurală a construcţiei
	Structura de rezistență a blocului locativ proiectat reprezinte schelet monolit format din planșee, grinzi și stîlpi care preiau sarcinile  clădirii și transmit fundației. Dimensiunile de gabarit a construcției: 34.8×12.8m și înălțimea 32.9m.
	Elementele structurii de rezistență:
	1. Fundațiile blocului vor fi de tip continue pe piloți. Calculul și dimensionarea fundației se va calcula în compartimentul ”Geotehnică și Fundații”.
	2. Pereții la demisol se vor executa din blocuri prefabricate FS, amplasate pe tot perimetrul fundației. Golurile și rosturile vor fi umplute cu mortar de ciment.
	3. Toți stîlpii construcției vor fi din beton armat monolit. Clasa betonului – C20. Dimensiunile secțiunii transversale variază pe niveluri. La demisol și parter - 500×500, la etaj - 400×400. În urma încărcării stîlpilor s-au determinat stîlpii cei ma...
	4. Grinzile vor avea două dimensiuni a secțiunii transversale: La demisol și parter - 450×500, la etaj - 450×400. Clasa betonului – C20.
	5. Planșeul executat din beton armat monolit. Grosimea planșeului pe toată clădirea – 150mm. Clasa betonului – C20.
	6. Pereții exteriori – din blocuri BCA. Pereții nu preiau și nu transmit sarcina de la structura de rezistență.
	7. Scările – din beton armat monolit. Clasa betonului – C20. Ele se execută sub unghi 30º, cu grosimea rampei și podestului de 150mm.
	Calculul static al clădirii a fost realizat în programa SCAD OFFICE 21.1.1, în care a fost realizat calculul tridimensional.
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	2.4.5 Calculul capacității portante a stâlpului (cota 3.800) la compresiune în planul de încovoiere
	2.5.1 Calculul grinzilor din beton armat
	2.5.2 Calculul grinzii la rezistență în secțiuni normale (cota 0.000)
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	2.5.7 Calculul grinzii din beton armat la grupa de stări limită ultime (cota 15.800)
	2.6 Calculul planșeului din beton armat monolit reazemat pe contur
	2.6.1 Calculul armaturii de rezistență pe reazem (armarea de sus) (cota 0.000)
	2.6.2 Calculul armaturii de rezistență pe reazem (armarea de jos) (cota 0.000)
	2.6.3 Calculul armaturii de rezistență pe reazem (armarea de sus) (cota 15.800)
	2.6.4 Calculul armaturii de rezistență pe reazem (armarea de jos) (cota 15.800)
	2.6.5 Calculul planșeului la grupa a 2-a de stări limită
	2.6.6 Calculul la deschiderea fisurilor normale ale planșeului
	2.7 Calculul diafragmelor
	Diafragmele vor fi calculate ca un element comprimat centric. Secțiunea de calcul va fi adoptată b×h=200×1000. Diafragma va fi armată cu două plase de armatură. Scopul calculului este determinarea diametrului armaturii din plasă.
	2.7.1 Calculul capacității portante a diafragmei la compresiune centrică
	2.8 Consumul de oțel pe elementele monolite

	Elementele structurii de rezistență:
	8. Toți stîlpii construcției vor fi din beton armat monolit. Clasa betonului – C20. Dimensiunile secțiunii transversale variază pe niveluri. La demisol și parter - 500×500, la etaj - 400×400.
	9. Grinzile vor avea două dimensiuni a secțiunii transversale: La demisol și parter - 450×450, la etaj - 450×350. Clasa betonului – C20.
	10. Planșeul executat din beton armat monolit. Grosimea planșeului pe toată clădirea – 150mm. Clasa betonului – C20.
	11. Pereții exteriori – din blocuri BCA. Pereții nu preiau și nu transmit sarcina de la structura de rezistență.
	12. Scările – din beton armat monolit. Clasa betonului – C20. Ele se execută sub unghi 30º, cu grosimea rampei și podestului de 150mm.
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	6.1 Introducere

	În condiţiile actuale determinarea valorii de deviz a obiectivelor de investiţii se stabileşte prin metoda de resurse, în baza cantităţilor de lucrări evidenţiate în documentaţia de proiect şi normele de consum de resurse din „Indicatoarele de norme d...
	6.1.1 Metoda de resurse la întocmirea documentației de deviz
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	Compartimentul Securitatea activității vitale se elaborează pentru un bloc de locuit cu 10 nivele, realizat în sectorul Buiucani, pe strada Ion Creangă 61a, situat într-o zonă urbană liniștită. Prin intermediul acestui compartiment, se elaborează cond...
	De asemenea este necesar de a proteja sănătatea muncitorilor în timpul executării lucrărilor de construcții-montaj. Pentru aceasta au fost elaborate mai multe normative care trebuiesc strict respectate – de la echpamentul de protecție a muncitorilor, ...
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