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	PLAN CALENDARISTIC
	La momentul actual pe teritoriul oraşului Anenii-Noi activează cca. 140 de agenţi economici de diferite forme organizatorice şi încă 30% din ei sunt înregistraţi şi gata de aşi începe activităţile sale operaţionale. Intreprinderi mari, Intrepri...
	Pe teritoriul oraşului sunt înregistrate 85 gospodării de fermieri.
	Principalii agenţi economici sunt: fabrica de vinuri din localitate, unde recent a fost deschisă o linie modernă de îmbuteliere a vinului, şi elevatorul, care după o perioadă îndelungată, în urma schimbării proprietarului, şi-a relansat activitatea.
	Un alt agent economic, care activează în domeniul agriculturii, este societatea cu răspundere limitată „Persolvit-Prim”, care are peste 500 angajaţi.
	Pe teritoriul oraşului se organizează expoziţii agricole, la care participă agenţi economici din oraş şi localităţile din zona de influenţă. O posibilitate de dezvoltare a turismului sunt resursele de apă curativă din oraş şi capacităţile de cazare al...
	Oraşul Anenii-Noi dispune de o economie locală preponderent agricolă, structura terenurilor al localităţii fiind următoarea:
	Rezistența mecanică presupune capacitatea construcțiilor de a suporta acțiunile externe fără distrugeri și deformații substanțiale remanente (care au rîmas în construcție după scoaterea sarcinii)
	Exigența rigidității presupune capacitatea construcției de a-și păstra forma sau poziția de proiect sub acțiunea forțelor exterioare, precum deformațiile trebuie să se afle în anumite limite.
	Exigența stabilității presupune capacitatea construcției de a-și păstra echilibrul.
	Elementele constructive cu durabilitatea mai mică de 20 ani se folosesc numai pentru construcții provizorii.
	Rezistența la foc reprezintă capacitatea construcției de a rezista la solicitările termice și mecanice produse în timpul și din cauza incendiillor. Din punct de vedere al rezistenței la foc elementele din construcție depind direct de materi...
	Elemente de rezistență asigură rigiditatea, stabilitatea și durabilitatea clădirii și aceste
	elemente cuprind: pereții, stîlpii, planșee, șarpanta, scări.
	Pereții delimitează spațiul interior al clădirii de mediul înconjurător și împart construcția
	interioară în încăperi. După funcția statică pereții pot fi:
	 Pereți portanți- preiau încărcările de la greutatea proprie, de a planșeu și de la acoperiș
	 Pereți autoportanți – preiau încărcările numai de la greutatea proprie și acoperiș
	 Pereți neportanți – preiau încărcarea de la greutatea proprie în limitele unui nivel
	 Pereți despărțitori – se reazemă pe planșeu.

	-Planșeele sunt elemente orizontale sau înclinate, care separă între ele încăperile unei clădiri pe înălțime sau închid clădirea la partea superioară, alcătuind acoperișul numit acoperiș- terasă. Planșeele preiau încărcările utile și de la greutatea p...
	-Șarpanta constituie elementul de rezistență al acoperișului avînd rolul de a susține
	învelitoarea clădirii.
	-Scările sunt elemente contructive opționale ce asigură circulația între diferite nivele precum
	și în interior și exterior.
	Complexul proiectat SMART-Parc Industrial face parte din categoria clădirilor publice-industriale atât pentru prelucrarea și ambalarea produselor agricole, cât și pentru elaborarea noilor substanțe, îngrășăminte în zona de laboratoare.
	Acesta este proiectat în corespundere cu toate exigențele: funcționale, estetice, economice și tehnice, propunîndu-se utilizarea unor sisteme constructive în dependență de forma, înălțimea și deschiderea construcțiilor.
	Parcul Industrial proiectat are 2 nivele, cu o înălțime de peste 20 de metri, de aceea sistemul constructiv mixt propus este atât din schelet portant și beton armat, cât și schelet metalic cu ferme stâlpi pane, pentru susținerea membranei, cu f...
	Apare necesară prevederea unor porți de înaltime și deschidere mare, dispuse pe mai multe laturi ale construcției, ceea ce impune unele măsuri constructive speciale.
	Grinzile cu secțiune plină sunt rezemate articulat pe stâlpi din metal sau beton armat. Incărcările gravitaționale se transmit de la ferme la stâlpi predominant sub forma de forțe axiale verticale.
	Restaurantul pentru 100 persoane și hotelul va folosi un sistem constructiv specific pentru deschiderile mari (60 m) - din arce metalice.


	1.            Un spaţiu iluminat în mod corect nu creează doar o atmosferă primitoare şi relaxantă, ci are un rol benefic pentru sănătatea umană.

	Pentru folosirea raţională a apei în construcţii şi industria materialelor de construcţie este necesar de a separa apa utilizată în apă tehnică şi apă potabil-menajeră. Procesele tehnologice

