
                          
                

                            
                                   MEMORIU  DE   ARHITECTURĂ

Date generale:

Denumirea obiectivului de investitii :„CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY 
MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, 
TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAŢADE, 
PILON PUBLICITAR, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, 
ORGANIZARE DE ŞANTIER”din str. Nicolae Iorga, nr.4-6-8,  mun. Botoşani, jud. 
Botoşani.

            
   Titularul  investiţiei:     SC” REWE  PROJEKTENTWICKLUNG  ROMÂNIA”S.R.L   

   Beneficiarul investitiei :   SC ” REWE  PROJEKTENTWICKLUNG  ROMÂNIA”S.R.L  

  Amplasament :     Strada Nicolae Iorga, nr.4-6-8, municipiul Botoşani, jud. Botoşani

o   Obiectul proiectului
Obiectul  proiectului  îl  constituie  amplasarea  unei  construcţii,  cu  funcţiunea  de

magazin  Penny  Market  cu  Carmangerie  pentru  desfacerea  mărfurilor  alimentare  şi
nealimentare de uz casnic. Scopul investiţiei este acela de a asigura deservirea populaţiei
rezidente în cartier cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate sporite, precum şi
acela de a salubriza şi îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al zonei. 

Amplasarea, în zone rezidenţiale, şi la artere de tranzit, a unui centru comercial cu
mărfuri  alimentare  şi  nealimentare  de  uz  casnic  este  binevenită  şi  nu  contravine
funcţiunilor complementare admise.

o Caracteristicile amplasamentului

       Terenul  pe care se va amplsa această construcţie, se află în intravilanul municipiului
Botoşani, judeţul Botoşani, pe strada Nicolae Iorga, nr. 4-6-8,  conform extrasului de cărţi
funciară numărul: 58944, 59946, 57433 şi Concesionării Consiliului Local al Municipiului
Botoşani, nr. 4589/18.06.2014, în categoria de folosinţă: curţi, construcţii.
        Suprafaţa terenului care face obiectul prezentului studiu este de 4282 m² .
        Categoria de folosinţă propusă : comerţ
        Căi de acces public : (conform planului de situaţie propus- A02)



Modul de asigurare a utilităţilor:  racordare la reţelele urbane existente în  zona 
amplasamentului.
Caracteristicile construcţiei
Funcţiunea : magazin de tip supermarket
Dimensiuni maxime: cca.61,29 x 26,70m
Regim de înălţime :  P
Hmax  constructie: 5,35 m
Suprafaţa total construită: 1385,81 m²
Suprafaţă utilă:          1296,39 m²

(sala de vânzare  Magazin  852,45 m²,
                                                   sală de vânzare Carmangerie 63,43 m2 )
Volum construit :                      5127,50 m3

    Investiţia propusă reprezintă un Magazin cu Carmangerie pentru vânzare en-detail, în 
cadrul căruia sunt delimitate diferitele zone funcţionale:
  ● magazin:
-   zona de intrare-ieşire din zona caselor de marcat
-   spaţiu sălii de vânzare organizat pe sortimente (mărfuri alimentare şi nealimentare)
-   spaţiu de sortare a mărfurilor după recepţionarea acestora, cu funcţiunile conexe: 
-   rampă de acces, cameră frigorifică, spaţiu depozitare maşină de curăţenie
-   spaţii social – administrative (grup sanitar pentru personalul de deservire, vestiare

personal de deservire, cameră odihnă personal, birou şef magazin)
- spaţii tehnice: spaţiu tehnic, camera tablou electric general (TEG)
● carmangerie:
- zona de intrare-ieşire în Carmangerie
- spaţiu sălii de vânzare organizat cu lazi frigorifice
- spaţiu de sortare a mărfurilor după recepţionarea acestora, cu funcţiunile conexe
 - spaţii social – administrative (grup sanitar pentru personalul de deservire, vestiare

personal de deservire, cameră odihnă personal)
- spaţii tehnice: spaţiu tehnic, camera tablou electric .

 DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ

Lista spaţiilor interioare:



    
Accesul în incintă

se va realiza din strada 
Nicolae Iorga. Se 

vor amenaja parcări 
pentru clienţi şi 

persoanele cu 
dizabilităţi 
locomotorii, 
amplasate în 
imediata 
vecinătate a 
accesului 
principal în 
magazin.

Nr.
încăpere Denumire încăpere

Suprafaţă
(mp)

Înălţime
(m)

                     MAGAZIN
1. SPAŢIU DE VÂNZARE 852,45 3.30
2. HOL 10,.40 2.60
3. BIROU 16,00 2.60
4. CAMERĂ ODIHNĂ PERSONAL 13,90 3.30
5. VESTIAR FEMEI + W.C. 9,15 2.60
6. VESTIAR BARBATI+ W.C. 9,00 2.60

7.
TABLOU  ELECTRIC
GENERAL(TEG) 4,60 3.30

8. SPAŢIU TEHNIC 7,75 3.30

9.
SPAŢIU  MANIPULARE
MARFĂ 204,60 -

10. MAŞINĂ DE CURĂŢENIE 2,90 -
11. CAMERA FRIGORIFICĂ 8,30 2.80
12. COPERTINĂ 64,40 3.30

13.
SPAŢIU  ACCES  MAGAZIN
(WINDVAG) 8,00 3.30

14.
CAMERĂ  PRODUSE
PATISERIE 13,15 3.30

15. SPAŢIU CĂRUCIOARE 14,63
     TOTAL  ARIE  UTILĂ  MAGAZIN 1160,20

CARMANGERIE

B.01
SALA DE VANZARE 
CARMANGERIE

63,43

 B.02.  HOL 6,68
B.03. VESTIAR 8,31
B.04 CAMERA DUS 0,80

B.05
CAMERA (DULAP) 
CURATENIE

0,60

B.06 CAMERA DE ZI PERSONAL 5,66
B.07 GRUP SANITAR PERSONAL 3,43
B.08 CAMERA TEHNICA 2,91
B.09 CAMERA RECEPTIE MARFA 2,76

B.10

CAMERA PREGATIREA 
MEZELURILOR SI 
BRANZETURILOR

12,21

B.11
CAMERA FRIGORIFICA 
BRANZETURI

3,30

B.12
CAMERA FRIGORIFICA 
MEZELURI

3,73

B.13 CAMERA PREGATIRE CARNE 10,67

B.14
CAMERA FRIGORIFICA 
CARNE

11,70

           TOTAL  ARIE  UTILĂ  
CARMANGERIE

136,19

TOTAL ARIE UTILĂ  M+C 1296,39m2



o ACCESE ŞI FLUXURI FUNCŢIONALE, Magazin , sunt împărţite astfel:

     Fluxul cumpărătorilor

      Accesul clienţilor în magazin este separat de accesul personalului şi de accesul pentru 
marfă, şi se desfăşoară în felul următor: clienţii iau un cărucior din zona exterioară 
magazinului, zonă împrejmuită şi protejată cu copertină în imediata apropiere a intrării. 
Trec prin uşile glisante cu fotocelulă şi pătrund în zona de acces a magazinului. Drept în 
faţa lor se află o intrare în sala de vânzare protejată cu bară rotativă. Ieşirea se face după 
trecerea pe la casele de marcat, prin aceleaşi uşi glisante, prin care s-a intrat. Deplasarea cu
căruciorul se face până la locurile de parcare după care acestea sunt aduse înapoi, în spaţiul
destinat lor.  Număr maxim de persoane în magazin este estimat la 170. În caz de incendiu,
cumpărătorii se pot evacua prin cele trei uşi de evacuare cu deschidere spre exterior, 
prevăzute cu bară antipanică, amplasate în colţurile opuse ale sălii de vânzare. 

       Fluxul de aprovizionare cu marfă

      Acest flux este dispus în zona opusă zonei de acces a publicului şi este prevăzut cu 
rampă de descărcare pentru camioane, scara de acces pietonal spre zona de descărcare, 
spaţiu de recepţionare marfă, spaţiu de sortare şi distribuire marfă în magazin. În această 
zonă s-a dispus o cameră frigorifică şi un spațiu de depozitare a maşinii de spălat pardoseli 
(zona gospodărească).

      Fluxul personalului de deservire

     Considerat a fi de maximum 10 persoane, acest flux se desfăşoară cu acces în camera 
odihnă personal prevăzută cu acces din exterior, distribuirea spre spaţiile sociale organizate
pe sexe (vestiar bărbaţi şi vestiar femei, respectiv cabine sanitare cu lavoar şi WC), sala de 
mic dejun / odihnă şi un birou al şefului de magazin, de unde apoi se deplasează spre locul 
de muncă specific (zona sălii de vânzare sau zona de distribuire-organizare a mărfii).
      În afară de aceste funcţiuni principale mai sunt cele conexe, care se desfăşoară în spaţii 
tehnice cu acces direct din exterior, cum sunt centrala termică, spaţiul tablourilor electrice, 
etc. 
    Program de funcţionare – zilnic între orele 9:00 şi 21:00, duminica până la ora 17:00.
    Personal – maxim 10 persoane pe tură.
    Descrierea fluxului tehnologic – nu e cazul.

        Depozitare:



     Primirea mărfurilor alimentare şi nealimentare se va face într-un spatiu special 
amenajat, având o suprafaţă de 204,60m². În cadrul acestuia se află şi o cameră frigorifică 
cu o suprafaţă de 8,30m² şi spaţiu depozitare a maşinii de spălat pardoseli. 
     Mărfurile vor fi depozitate după o sortare prealabilă, pe rafturi. Ambalajele – carton, 
paleţi din lemn sau plastic, folii de polietilenă, rezultate din desfacerea mărfurilor 
descărcate vor fi depozitate în interiorul spaţiului de manipulare a mărfii până la ridicarea 
lor de către agenţii interesaţi în refolosire sau de către firma de salubritate cu care s-a făcut 
contract.
     Accesul din exterior în depozitul de marfă se va face complet separat de accesul 
clienţilor în magazin.
      Accesul din depozit spre sala de vânzare se va face printr-o uşă metalică cu 
autoînchidere dublată de o folie elastică transparentă spre sala de vânzare.

ACCESE, FLUXURI FUNCŢIONALE ŞI DESCRIEREA FLUXULUI 
TEHNOLOGIC  -Carmangerie :

          Fluxul cumpărătorilor:

        Accesul clienţilor în magazin este separat de accesul personalului şi de accesul pentru 
marfă, şi se desfăşoară în felul următor: clienţii pătrund în zona de acces a magazinului 
(zona caselor de marcat) de unde au acces în spaţiul de vânzare măcelărie. Ieşirea se face 
prin aceiaşi cale ca la intrare. Număr maxim de persoane în magazin este estimat la 13. În 
caz de incendiu, cumpărătorii se pot evacua prin uşa de evacuare cu deschidere spre 
exterior, prevăzută cu bară antipanică, amplasată pe latura scurtă a sălii de vânzare.
        Pentru Carmangerie aprovizionarea se face prin camera recepţie marfă în camera 
pregătire mezeluri şi brânzeturi şi în camera pregătire carne. Sunt 3 camere frigorifice: 
brânzeturi, mezeluri şi carne.

            Recepţie marfă:

         Toată marfa care intră în Carmangerie este introdusă prin camera recepţie marfă, 
unde se află şi câtarul. În această încăpere se efectuează controlul calităţii mărfii 
recepţionate, se măsoară temperatura din profunzime (la os) a cărnii şi produselor din 
carne, precum şi a celorlalte produse, în funcţie de regimul şi intervalul de  temperatură 
reglementat pentru fiecare sortiment şi produs, în parte.
          Măsurarea temperaturii se efectuează cu ajutorul termometrului electronic cu sondă, 
iar temperatura se notează în protocolul conceptului HACCP,aflat în posesia şefului de 
magazin.
          Aprovizionarea cu marfă a magazinului se efectuează zilnic, iar transportul 
deşeurilor organice din carne este asigurat zilnic, sau în funcţie de necesităţi, în recipiente 
de plastic închise ermetic.
          Carnea şi produsele din carne sunt recepţionate o parte ambalate în ambalaje sigilate,
iar o parte ambalate în cutii sau lăzi nesigilate.



          În magazin nu se vor tranşa jumătăţile de carcasă de porc şi sferturile de carcasă de 
vită, marfa este achiziţionată conform standardelor de achiziţie ale firmei şi fasonată, 
eventual porţionată în magazin.
           Salatele şi măslinele sunt recepţionate în recipiente de plastic  închise ermetic, iar 
brânzeturile în ambalaj.

         Depozitarea mărfii:

       După recepţia mărfii, carnea este depozitată în camera frigorifică destinată acesteia.     
Camera frigorifică pentru depozitarea cărnii este dotată pe lângă etajere, cu cârlige speciale
în care se poate agăţa carnea porţionată. Aceasta se depozitează pe specii, fiecare specie 
având delimitare în camera frigorifică.  
       Mezelurile sunt depozitate în camera frigorifică mezeluri, iar salatele, măslinele şi 
brânzeturile sunt depozitate în camera frigorifică brânzeturi.
       Transportul mărfii spre locul de depozitare se realizează cu ajutorul cărucioarelor cu 
roţi, separat pentru fiecare sortiment în parte.

Pregătirea produselor pentru vânzare:

     Spaţiul de vânzare este împarţit în zone independente destinate cărnii şi mezelurilor, 
brânzeturilor. Aceste zone sunt dotate cu vitrine frigorifice, pulturi de vânzare cu cântare 
electronice, chiuvete şi robinete cu apă curentă caldă şi rece, proprie fiecărei zone de lucru.
     Brânzeturile şi caşcavalurile se scot din camera frigorifică, se expun în vitrina 
frigorifică sau se pregătesc pentru vânzare.
      Pregătirea brânzeturilor şi caşcavalurilor (tăiere şi feliere) se realizează în zona pultului
de vânzare sau pe locul destinat acestui scop din acest spaţiu. 
      Pentru aceasta se folosesc ustensile speciale, care corespund exigenţelor igienice şi 
estetice, cum ar fi firul pentru porţionarea caşcavalului şi brânzeturilor cu consistenţa mai 
moale, cuţitul pentru produsele cu  consistenţă mai tare şi aparatul de feliere destinat 
acestui tip de marfă.
      Pentru a se preveni deshidratarea produselor şi degradarea lor, acestea pot fi acoperite 
cu folie subţire alimentară.
       Salatele şi măslinele se scot din camera frigorifică, iar în camera de pregătire se aşează
în vase curate şi se transportă în vitrina frigorifică unde sunt expuse spre vânzare.
       Mezelurile, se scot din camerele frigorifice şi se aşează direct în vitrina frigorifică sau 
se agaţă în cârlige destinate salamurilor uscate sau produselor afumate, aflate în zona 
sectorului mezeluri. Tăierea şi felierea mezelurilor se realizează în zona acestui sector, 
eventual în fata şi la cererea clientului. 
       Felierea se mai poate efectua în camera destinată pregătirii mezelurilor, pe aparate de 
feliere speciale din aceasta cameră.
       Fasonarea cărnii proaspete se realizează în camera de pregatire carne (temperatura 
12ºC).   Fasonarea cărnii proaspete şi realizarea semipreparatelor destinate comercializării 



în incinta propriului magazin, se realizeaza pe mese de lucru individuale fiecărui sortiment 
de carne şi cu respectarea timpilor de lucru.
        Fasonarea cărnii se poate realiza şi în zona de vânzare care este dotată cu cele 
necesare acestei operaţiuni (butuc de măcelărie, ustensile necesare, apă curentă şi altele).

      Completare  marfă:

       Tipurile individuale de marfă au traseu individual din camera frigorifică în vitrina 
frigorifică. Spaţiile sunt proiectate în aşa fel încât traseul individual al unei categorii de 
produs să nu se intersecteze cu traseul produselor din altă categorie. Completarea vitrinelor
frigorifice se face ţinând cont de aceste trasee.
      Temperatura din vitrinele frigorifice se poate adapta cerinţelor fiecărei categorii de 
produse.
      Separarea spaţiilor între categorii de produse diferite se realizează cu ajutorul unor 
delimitatoare.  
        După terminarea programului de lucru, marfa din vitrinele frigorifice se aşează pe tăvi
inox, care se acoperă cu folie alimentară, se aşează pe cărucioare inox care la rândul lor se 
depozitează peste noapte în camere frigorifice.

Cerinţele igienice:

        Cerinţele igienice referitoare la fluxul tehnologic al cărnii şi altor produse alimentare  
din magazin sunt trecute în actele de igienă adiţionale. În aceste acte sunt trecute cerinţele 
microbiologice, conform cărora funcţionează magazinul precum şi paşii de urmat în 
vederea respectării acestora.

   Fluxul personalului de deservire:

     Considerat a fi de maximum 4 persoane se realizează separat de celelalt fluxuri, cu 
acces direct din exterior, printr-un hol ce face legătura între vestiarul (dotat cu cabina de 
duş), WC şi cameră de zi (în care este amenajată zona de bucătărie unde angajaţii pot servi 
gustări în timpul pauzelor făcute în acest scop). Din hol se deplasează spre locul de muncă 
specific (zona sălii de vânzare). 
      Chiuvetele sunt dotate cu dispozitive cu săpun lichid, şerveţele de unică folosinţă şi coş
pentru deşeuri menajere.

ECHIPAMENTUL TEHNIC AL CONSTRUCŢIEI

     În spaţiile prin care circulă marfa pereţii sunt placaţi cu faianţă emailată de culoare albă.
     Pardoselile sunt finisate cu gresie antiderapantă, conform normelor în vigoare.        
Trecerea dintre perete şi podea este lină, pentru a permite o curăţare temeinică .
     Pardoselele sunt dotate cu  guri de scurgere prevăzute cu sifoane, pentru a asigura 
evacuarea apei folosite la spălare şi clătire.



     Spaţiile sunt dotate cu vitrine frigorifice cu înaltă dotare tehnică, cu reglare automată şi 
păstrarea temperaturii constante. Camerele frigorifice sunt dotate cu termometre şi 
higrometre.

PRINCIPIILE UNITĂŢII

    Fiecare angajat este instruit de firmă pentru un anumit spaţiu de vânzare: carne, 
mezeluri, brânzeturi şi salate, respectiv patiserie şi este familiarizat în amănunt cu 
principiile igienice ale unităţii.
     Camerele, pardoselile şi ustensilele de lucru sunt dezinfectate conform reglementărilor 
igienice. Angajaţii sunt de asemenea instruiţi şi în ceea ce priveşte aceste reglementări, 
care sunt de altfel afişate în fiecare unitate.

      Acest FLUX TEHNOLOGIC face parte din instrucţiunile şi regulamentele elaborate de
firmă. Acestea nu au numai rolul de a crea un renume firmei şi sistemului de funcţionare, 
dar ar trebui să atingă şi să respecte regulile corecte şi legale de igienă care sunt parte 
integrantă a unui comerţ civilizat şi prosper.   
            
 SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ:

Centrul comercial propus este o construcţie monobloc (magazin şi carmangerie). 
Structura de rezistenţă fiind alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi

şi grinzi prefabricate, cu fundaţii de tip pahar prefabricate sub stâlpi.
Pereţii de închidere se vor realiza din panouri metalice termoizolante cu miez din

spumă poliuretanică RUUKKI SP2D 80 PU, culoare interior gri RAL 9002 şi exterior alb
RAL 9010; grosime 8 cm, ancorate de stâlpii de beton (ancorări mecanice/chimice) şi a
specificaţiilor producătorului RUUKKI;    coeficient de transmisie termica de 0.26 w/m2 k

Pentru  separarea  diverselor  zone  funcţionale,  conform  cerinţelor  din  tema
beneficiarului,  s-au  prevăzut  pereţi  despărţitori  de  25/30  cm  grosime  din  zidărie  de
cărămidă.  În  zona  magazinului  pentru  desfacerea  produselor  din  carne  si  branzeturilor
peretii despartitori intre spatii sunt realizati din gips carton de 25 si 12,5 cm grosime.

Pereţii despărţitori între spaţiile anexă ale magazinului Penny sunt realizaţi din gips
carton de 15 cm grosime.

Zona  de  acces  este  protejată  printr-o  copertină  de  acces  realizată  cu  structură
prefabricată.

Învelitoarea centrului  comercial  (magazin  +  carmangerie)  se  va  realiza  din  tablă
metalică  cutată  profilul  autoportant  T153  -  41L  –  840,  (producătorului  RUUKKI,  sau
echivalent), peste care se aplică o barieră contra vaporilor ridicată pe atic, petrecerea foliei
va fi  de minim 20 cm, peste  care se montează o termoizolaţie rigidă din vată minerală
rigidă  în  două  straturi,  montate  asigurându-se  ţeserea  plăcilor  de  vată  rigidă  cu  un
coeficient de transfer termic 0,035 W/m2K (ROCKWOOL, KNAUF  INSULATION, ori
ISOVER, iar vata minerală va fi naturală, rezistentă la foc cu densitatea recomandată intre
160 si 180 kg/m3 ) peste aceasta se aşterne o hidroizolaţie din folie de PVC cu grosime de



1,5 mm, cu îmbinări  sudate şi  prinderi  mecanice suplimentare.  Învelitoarea are o pantă
redusă (3%), fiind tip terasă necirculabilă.

o Finisaje interioare:
La lucrările de construcţii se vor folosi numai materiale de construcţie agrementate,

care nu pun în pericol viaţa oamenilor. 

Magazin Penny Market

Pardoseala ( planşa A03.2- Plan pardoseli):
●  pardoseala din spaţiul de vânzare, spaţiile tehnice, spaţiile social-

administrative,  va fi realizată din plăci de gresie ceramice  CasalGrande 
Padana tip Garda,  categoria  R9, calitatea I, din acelaşi lot/şarjă de producţie . 
Dimensiunea plăcii de gresie este 20x20x1,5cm; 

●  în  spaţiul  manipulare  marfă  –  pardoseala  va  fi  realizată  din  beton  cuarţos
elicopterizat, culoare gri RAL 7046;
● în camera frigorifică şi la spaţiul destinat depozitării maşinii de 

curăţatpardoseala va fi realizată din plăci de gresie ceramicee CasalGrande 
Padana tip Garda, categoria R10, culoare gri RAL 7046.  Dimensiunea plăcii 
de gresie este 20x20x1,5cm. 

Plinta perimetrală este de două feluri:
   - gresie în zona frigiderelor, rostul format cu pardoseala se etanşează cu silicon 
acrilic gri deschis RAL 7046 alegându-se un producător  care să ofere o sigilare
elastică  de durată.  Dimensiune plintă 10cm. Rostul  plintei este  în continuarea
rostului pardoselii din gresie.
   - protecţie material compozit în celelalte zone, dimensiune 10cm. Furnizorul 
agreat pentru plinta din material compozit este ROECHLING ENGINEERING
PLASTICS sau similar.

Pereţi interiori: 
 în sala de vânzare vopsitorii de tip Flamenco 130 (3D Plus),  Mais 0 (Color 

System), RAL 3020 (Caparol Lacke), Havana 14 (Color System), Havana 12 
(Color System), Coelin 115 (3D Plus), Mais 13 (Color System), Havana 14 
(Color System), Oase 150 (3D Plus) şi placare cu PAL melaminat, grosime 
18mm culoare gri,  RAL 7046. Pentru finisajul pereţilor se va vedea planşa 
A09- Desfăşurare pereţi sală  vânzare;

 în spaţiile sociale vopsitorie rezistentă la frecare, Caparol Sylitol Bio, culoare
alb strălucitor şi placaj faianţă până în plafon la grupurile sanitare.

 în spaţiile tehnice şi spaţiul de manipulare marfă vopsitorie pe bază de latex
culoare  alb,  RAL  9010  până  la  H=1,80m şi  vopsea  de  dispersie  lavabilă
Caparol Seidenlatex de la H=1,80m până la placă.



 Camera de zi personal - placaj faianţă până la H=1.80m, tip Ingrid-homi Briza
15x20x0,6cm, culoare alb, în zona de lucru bucătărie şi vopsea de tip latex
strălucitor în restul spatiului;

    În zone cu compartimentări sau închideri din zidărie, finisajele vor fi realizate
din glet şi vopsea.
     La zonele de contact între materiale diferite (beton armat/zidărie), tencuiala se
va arma cu metal extensibil cu nervuri STRECKMETALL - Prindere metalică
 ( catalog LORENCIC). Tencuielile vor fi realizate numai mecanizat.
     În zona de acces sală de vânzare stâlpii se vor finisa cu panouri din PAL
melaminat,  grosime 18mm culoare gri  RAL 7046 (  planşele  A09-Desfăşurare
pereţi sală de vânzare şi A03-Plan parter).
    Stâlpii din beton din zidăria aferentă sălii de vânzare se vor îngloba în aceasta,
în aşa fel încât peretele intarior din sala de vânzare să fie plan.
     Pe pereţi se vor amplasa literele volumetrice corespunzătoare raioanelor de
“Pâine”,  “Alimente  de  bază”,  “Vinuri”,  “Produse  Proaspete”  şi  “Fructe  şi
Legume”. Acestea vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar, fiind şi cel care va
stabili amplasarea, dimensiunea, materialul şi culoarea literelor.

Tavane ( planşa A03.1  - Plan plafon):
Execuţia  tavanelor  false  suspendate  aparente,  culoare  alb  RAL  9010,

produs ARMSTRONG tip PRIMA, DUNE SAHARA, plăci fonoabsorbante, de
dimensiuni 60 x 60 x 1,5 cm cu montaj board rezistent la umiditate până la 95%
umiditate  relativă.  Structura  tavanului  casetatse  execută  cu  profile
ARMSTRONG PRELUDE 24 XL, fixate în fiecare nod prin tije structurale de
elementele acoperişului. Înălţimea liberă de la nivelul finit al pardoselii interioare
( lumina) este +3,30m.
    1.    tavane suspendate  casetate  fonoabsorbante tip Armstrong, Tip Prima,

Dune Sagara, fonoabsorbant, plăci de 60cm x 60cm, cu montaj semiaparent
(adâncit), rezistente la un grad de umiditate de 95 % în sala de vânzare şi birou.
 tavan suspendat din plăci de gips-carton rezistent la umezeală pentru 
grupurile sanitare.
 panou tristrat pentru camera frigorifică.
 zugrăveală cu vopsea Caparol seiden Latex, culoare albă, lavabilă în 
 spaţiile tehnice.
 tavan  suspendat  din  plăci  de  gips-carton  pentru  restul  spaţiilor şi  în
unele zone ale tavanului suspendat din sala de vânzare.

 în  camera  frigorifică  şi  la  spaţiul  destinat  depozitării  maşinii  de  curăţat  -
Gresie Casal Grande Padana tip Garda, 20x20x1.5cm, antiderapantă categoria
R10, culoare gri RAL 7046.

Tâmplăria interioară (planşa A11-Tablou tâmplărie):
 uşile interioare sunt din lemn pentru spaţiile sociale, aluminiu la spaţiul de

vânzare şi metalice în restul încăperilor;



 pentru  grupurile  sanitare  uşile  sunt  prevăzute  cu  grile  de  ventilaţie  şi
semnalizare "LIBER" sau "OCUPAT".

 uşă din aluminiu cu geam termopan, low-e, sticlă securizată se va monta în
peretele cortină dintre sălile de vânzare.

 Între spaţiul de vânzare şi spaţiu manipulare marfă se prevede o uşă rapidă
manuală din folie PVC tip rulou şi o cortină rezistentă la foc 120 minute.

 uşa de la cameră produse de patiserie este rezistentă la foc 45 minute cu profil
termoizolant de prag şi garnitură tip perie la partea inferioară

 La birou şef magazin uşă antiefracţie
 Între recepţie marfă şi preparări sunt uşi din oţel inoxidabil cu bară antipanică

pe ambele feţe ale uşii, profil termoizolant de prag din oţel zincat şi opritor
pentru blocare în poziţie deschis

 Restul uşilor metalice sunt pline şi au sistem de autoînchidere

           b)  Finisaje exterioare:
     Finisajele exterioare sunt proiectate după cum urmează:
        
   ●   pereţi exteriori - panouri sandwich cu miez din spumă poliuretanică SP2D 80
PU - culoare interior gri RAL 9002 şi culoare exterior alb RAL 9010, grosime 8 cm.
Pereţii  exteriori  se  vor  realiza  din  panouri  termoizolante  cu  miez  din  spumă
poliuretanică SP2D 80 PU culoare interior gri RAL 9010; grosime 8 cm (planşele
A06 şi  A07), ancorate de stâlpii de beton cu ancorări mecanice/chimice ( conform
planşei DA02.2 –Detaliu D02.2 şi specificaţiilor producătorului RUUKKI).
Zonele  cu  închideri  din  zidărie  se  vor  ancora  de  stâlpii  de  beton  conform cap.
7.1.2.2.1. din CR6/2006 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie ( ancorări
mecanice/chimice). În acest caz sub zidărie se va monta : o membrană dituminoasă
de 4mm, armată cu poliester (DERBIGUM sau ARCO). În zonele expuse stropirii cu
apă  (  pereţi  exteriori  şi  la  spaţiul  maşinii  de  curăţenie)  se  vor  executa  două
hidroizolaţii orizontale fiecare compusă din două straturi: o hidroizolaţie direct pe
grinda de fundaţie precum şi o a doua hidroizolaţie orizontală peste al doilea rând de
cărămizi.Dispunerea  în  straturi  se  va  face  direct  într-un  pat  de  mortar  proaspăt,
continuând imediat  cu zidărie fără a fi  permisă lipirea acesteia.În zona accesului
principal în magazin, peretele exterior este perete  cortină . structura este alcătuită
din  tâmplărie  de  aluminiu  tip  SCHUCO  FW 50+  cu  montanţi  verticali  şi  rigle
orizontale  vopsite  culoare  gri,  RAL  7046,  cu  capac  spre  exterior.  Sistemul  de
închidere este alcătuită din geam termopan low-e cu ochiuri fixe de sticlă. 
În  dreptul  stâlpilor  de  rezistenţă  geamul  termopan  va  fi  securizat  la  exterior  şi
opacizat ( planşele A06 şi A07) ;

 soclu  va fi finisat cu tencuială decorativă BAUMIT SILIKAT FEIN PUTZ gri
STONE 3397  pe  suport  polistiren  extrudat  minim 5cm grosime  fixat  cu  adeziv
hidraulic  sau  poliuretanic  şi  dublu  ciupercă  100mm,  min  6  buc/m2 ,  dispuse  la
intersecţii  şi în mijlocul plăcii dacă furnizorul nu specifică altfel . Montarea lor se
face după întărirea completă a adezivului (24ore).Soclul va fi prevăzut cu profil de



racordare  dedicat,  compatibil  cu  panourile,  furnizor  RUUKKI  cod  EA1B01  sau
echivalent  BAUMIT,  LORENCIC,  PROTECTOR  1229  (detalii  furnizor  panouri
RUUKKI). Se va folosi sistem cu armare cu fibră de sticlă pentru suport ( plnnşa
DA02.2 - Detaliu D02.2)

 atic  decorativ  realizat  din tabla  de oţel  lăţimea de 20cm,  culoare gri  RAL
7046;

 învelitoare din membrană hidroizolatoare de PVC;
 ferestre, uşi, windfang tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolator, culoare

gri RAL 7046;
 uşi metalice vopsite electrostatic culoare gri RAL 7046; 
 în spaţiul cărucioarelor este tavan suspendat din tabla de oţel lăţimea de 20cm,
      culoare gri RAL 7046;
 scările exterioare sunt din profile de oţel zincat (acces la spaţiu manipulare

marfă şi acces învelitoare)
 ancadramentintrare realizat din casete de aluminiu compozit 4 mm grosime,

culoare roşie RAL 3020.
         Acoperişul şi învelitoarea:

      Structura acoperişului construcţiei va fi realizată din grinzi prefabricate din beton 
armat  pentru magazin, iar învelitoarea din tablă metalică cutată, termoizolaţie din fibră 
minerală şi membrană PVC.                

                     
Carmangerie

Pardoseala (conform plansei A03.2 - PLAN PARDOSELI):
●  pardosela in spatiul  de vanzare, – gresie Ceramica casalgrande   Padana 20 x 20

x 14-15 mm antiderapanta culoare Garda, calitatea I, categoria R9.
  ●  pardosela  in  toate  spatiile  social-administrative  –  Gresie-Taurus  76SR7,

200x200x9mm,  antiderapanta,  inclusiv  plinta  imbinate  cu  colturi
rotunjite,76SO, culoare Garda, calitatea I.

  ●   pardosela in toate spatiile de pregatire si depozitare – Gresie-Taurus 76SR7, 200
x 200 x  9mm,  antiderapanta,   antiacida,  inclusiv  plinta  imbinate  cu  colturi
rotunjite, 76SO, chit epoxi,culoare Garda, calitatea  I.

●  pardoseala in spatiile tehnice este placa de beton finista prin slefuire    mecanica
cu vopsitorie epoxidica rezistenta la ulei, inclusiv plinta de 20 cm culoare gri
deschis

Pereţi:
● vopsitorii  de tip Dispersit culoare RAL 9010, respectiv vopsitorii de tip Latex
stralucitor
● peretele despartitor din Camera tehnică va fi realizat din zidarie de caramida de
25cm.
● in spatiile specifice si in zona de vanzare se aplica faianta de culoare alba



● în spaţiul tehnic  vopsitorie pe bază de latex culoare  alb,  RAL 9010 până la
H=1,80m şi  vopsea de dispersie  lavabilă  Caparol  Seidenlatex de la  H=1,80m
până la placă.

Tavane : (conform planşei A03.1 - PLAN PLAFON):
tavane suspendate din placi de gips carton si tavane false suspendate aparente
culoare  RAL  9010:  produs  Armstrong  tip  Sahara  Board  nefixat  în  cuie
fonoabsorbante, 60x60x1,5 cm cu montaj tip Board rezistent la umiditate până la
95% umiditate atmosferică relativă.

ECHIPAREA CU UTILITĂŢI
1. Alimentarea cu apă rece 

Alimentarea  cu apă rece se  va face  prin racordul  de la  reţelele  existente  în  zonă.
Soluţia  de  alimentare  cu  apă  a  noului  obiectiv  se  va  alege  în  funcţie  de  avizele  de
specialitate şi de capacitatea reţelelor din zonă, comparate cu necesarul de apă pentru noua
investiţie.

2.Canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială
       Canalizarea menajeră şi pluvială a obiectivului se va rezolva prin racord la reţeaua de
canalizare menajeră, respectiv pluvială a zonei de amplasare. 

Canalizarea pluvială colectată de pe suprafaţa platformelor de parcare se va trece printr-
un separator  de nisip şi  uleiuri  minerale  respectând prevederile NTPA 002-2002,  după
care, împreună cu apele pluviale colectate de pe acoperişuri,  se vor lega la canalizarea
pluvială din zonă.

 3.  Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrica se va face din reţeaua existentă în zonă, pe baza

studiului  de  soluţie  ce  se  va  întocmi  de  E-ON  MOLDOVA  DISTRIBUŢIE  –
C.R.BOTOŞANI    Măsura energiei electrice consumate se face de la blocul de măsură şi
protecţie trifazat BMPT. Racordul va fi executat în baza documentaţiei elaborate de E-ON
MOLDOVA DISTRIBUŢIE – C.R. BOTOŞANI

Pentru  circuitele  de  iluminat  şi  forţă  se  prevede  protecţia  la  scurtcircuit  şi
suprasarcină  cu  întreruptoare  automate  cu  protecţie  magnetotermică  si  cu  întreruptoare
automate cu reglaj la suprasarcină.

4.Energia termică (apă caldă menajeră şi încălzire) 
Energia  termică  se  va  produce  în  sistem  pompă  de  căldură  HVAC.  Ventilaţia,

climatizarea şi instalatiile de frig se vor realiza conform proiectelor de specialitate care
sunt parte integrantă a proiectului de execuţie cu detalii de execuţie.Apa caldă de consum
va fi preparată cu ajutorul boilerelor electrice tip Tesy.
          5. Telefonizarea

Se va asigura dintr-un racord realizat în baza proiectului de specialitate întocmit de
ROMTELECOM.

În  incintă  şi  în  construcţiile  propuse  se  va  realiza  un  sistem  complex  de
supraveghere,  apărare  antiefracţie,  semnalizare  a  oricăror  defecţiuni  în  modul  de
funcţionare a instalaţiilor din dotare.



CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI ACCESUL ÎN INCINTĂ
Accesul în incinta magazinului se va face conform planului de situaţie propus în funcţie

de  amplasamentul  studiat.  Accesul  autovehiculelor  care  aprovizionează  cu  marfă  va  fi
separat de accesul clienţilor.

În  incintă  se  va  realiza  o  zonă  de  parcare  pentru  clienţi,  care  în  conformitate  cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 5252/1996, Anexa nr.5-5.3.1., asigură un număr de cel
puţin un loc de parcare la 50 m² de suprafaţă desfăşurată a construcţiei comerciale.

Din număr total al locurilor de parcare, 4 % sunt rezervate persoanelor cu deficienţe
locomotorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 102/1999, respectiv Legea nr.
519/2002  şi  realizate  în  conformitate  cu  NP  nr.  051/2000  cu  referire  la  proiectarea
lucrărilor de construcţii pentru persiane cu handicap, aprobată cu Ordinul nr. 649/2001.

   SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA
ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR MEDIULUI:
            1 – Protecţia calităţii apelor:
            Pentru  obiectivul  studiat , sursa  de  alimentare  cu  apa  potabila se va realiza de 
la reteau stradala existenta ( strada Nicolae Iorga).            

Descrierea impactului potenţial cu luarea în consuderare a următorilor factori
(cerinţe) :

    Cerinţa  "A"  REZISTENŢĂ  MECANICĂ  ŞI  STABILITATE  -  conform
prevederilor din mamoriu tehnic de structură.

Proiectul  a  ţinut  cont  de  standardele  de  proiectare  în  vigoare  la  noi  în  ţară  şi
trebuie verificat la cerinţele A1, A2, A3 de rezistenţă şi stabilitate.

                  Cerinţă "B" SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE - (îndeplinirea prevederilor din
STAS  6131  privind  dimensionarea  parapeţilor  şi  balustradelor;  STAS  2965  privind
dimensionarea scărilor şi treptelor; corelarea naturii pardoselilor cu specificul funcţional
-pardoseli antiderapante; prevederi de parazăpezi la acoperişuri cu pantă mare; după caz
măsuri  pentru  persoanele  cu  handicap  locomotor  -  conform  normativ  N.P.  051/2001;
măsuri  de  protecţia  muncii  specifice  procesului  tehnologic  în  cazul  construcţiilor
industriale).

   Proiectul oferă:
a) siguranţa circulaţiei pedestre prin:
- dimensionarea căilor de circulatie corespunzator numărului utilizatorilor, 

asigurându-se lăţimile de trecere pentru coridoare, windfang-uri şi scări, 
corespunzatoare fluxurilor de circulaţie interioară generate de activităţile care se desfăşoară
în clădire. Scările exterioare sunt adiacente rampei de andocare. 

Scara de acces la spaţiu manipulare marfă, lăţime 1,00m, este scară metalică cu trepte 
din grătar metalic cu ochiuri 33,3x33,3 şi nervuri 30x2. Balustrada este metalică din ţeavă 
Ø42/3,2 cu mână curentă la 92,50cm. Scara din beton cu lăţime de 1,00m se va prevedea 
balustradă cu mână curentă la minim 90cm.

-  prevederea  pardoselilor  antiderapante  pentru  pardosela  din  spaţiile  de  vânzare,
spaţiile tehnice şi pentru toate spaţiile social-administrative;



b) siguranţa cu privire la utilizarea instalaţiilor:
Cerinţa se referă la eliminarea riscurilor de accidentare în exploatare provocate de

agenţii agresanţi şi asigurarea protecţiei din aceste instalaţii:
- curentul electric (electrocutări)
- apă fierbinte (arsuri)
- consecinţe ale descărcărilor (electrocutare)
- gaze naturale (explozie)
Protecţia  utilizatorilor  împotriva  acestor  riscuri  de  accidentare  este  precizată  în

memoriile de specialitate pentru instalaţiile interioare.
c) siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere
Acest  criteriu  presupune  asigurarea  protecţiei  utilizatorilor  în  timpul  activităţilor

desfăşurate pentru:
- curăţarea şi  repararea ferestrelor (deschiderea ochiurilor de fereastră se face spre

interior)
- curăţire şi reparaţii acoperiş. Accesul pe acoperiş pentru efectuarea acestor operaţii

se  asigură  prin  exteriorul  clădirii  printr-o  scară  metalică  de  către  personal  calificat
respectând normele de protecţie a muncii.

                  
   Cerinţa "C" SECURITATEA LA INCENDIU - modul de respectare a prevederilor
din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva încendiilor, din H.G.R. 448/2002 şi
din normativul P-118/1999 şi P118/2/2013 privind siguranţa la foc.

PARTICULARITĂŢI  SPECIFICE  ALE  CONSTRUCŢIEI  DIN  PUNCT  DE
VEDERE AL SIGURANŢEI LA FOC:

 Clădirea constituie un singur compartiment de incendiu cu suprafaţa construită
de 1385,81m².

 Numărul maxim de persoane care vor utiliza construcţia este de 197. Calculul
s-a  făcut  conform  art.  4.2.42/b. privind  capacitatea  centrului  comercial:  2/3  x  S  :
5m²/persoană  =  170   persoane  vor  utiliza  sala  de  vânzare,  la  care  se  mai  adaugă  13
persoane ce vor utiliza sala de vânzare a carmangeriei, şi personalul de deservire considerat
maxim 10 + 4 persoane. Total 197 de persoane.

 Program de funcţionare în două schimburi. 
 Utilizatorii sunt persoane valide, în număr relativ redus dar nefamiliarizate cu

construcţia.
 Nu se depozitează sau manipulează materiale periculoase ce fac obiectul H.G.

804/2007.
 Accesul  clientilor  în  magazin  se  va  face  prin  uşi  glisante  cu  deschidere

automată, dublate cu o uşă pe balamale, iar în carmangerie se poate face direct din exterior
prin intermediul unei uşi pe balamale sau din zona de intrare a magazinului.

 Pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu, s-a prevăzut în fiecare capăt
al sălii de vanzare a magazinului câte o uşă echipată cu dispozitiv de deblocare „panicbar”,
iar evacuarea persoanelor din sala de vânzare a carmangeriei se va realiza direct în exterior
prin  uşa  pe  balamale  echipată  cu  dispozitiv  de  deblocare  „panicbar”.  Dimensionarea
acestor uşi satisface cerinţele normativului, lăţimea lor fiind de 1,00m.



 Instalaţii  utilitare:  instalaţia  electrică  de  iluminat  şi  forţă,  instalaţie  de  apă
canal  în  scop  menajer,  instalaţie  de  climatizare  a  aerului.  Instalaţiile  sunt  proiectate
conform  normelor  tehnice  în  vigoare  şi  nu  prezintă  risc  pentru  clădire  (iniţiere  sau
propagare  incendiu).  Tubulatura  instalaţiei  de  ventilaţie  nu  străpunge  elemente  de
construcţie rezistente la foc deci nu s-au impus clapete antifoc.

Rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie:

Elementele de construcţie componente au următorul nivel de stabilitate la foc în ceea ce
priveşte rezistenţa la foc : 
Elementul de construcţie Clasa  de

combustibilitate
Timp de 
RF

Clasa  de
reactie  la
foc 

Nivel  de
stabilitate
la foc

Fundaţii  izolate  din  beton  sub  stalpi  şi
continui sub ziduri(grinzi de fundare)

C0(CA1)R >2,5ore A1 I

Stalpi prefabricaţi din beton armat C0(CA1) R >2,5ore A1 I
Grinzi principale  prefabricate din beton
precomprimat (profil I)

C0(CA1) R >60 minute A1 I

Grinzi  secundare  prefabricate  din  beton
precomprimat sect 24x40 cm

C0(CA1) R >60 minute A1 I

Contravantuiri metalice C0(CA1) R >15 minute * A1 II
Ferme  metalice  din  componenta
acoperişului autoportant

C0(CA1) R 30 minute * A1 II

Pereţi  interiori  de  compartimentare  din
gipscarton pe structura metalică

C0(CA1) REI 30 minute A1 I

Pereţi  interiori  ce  separă  spaţiul  de
depozitare de zonă de vanzări din zidarie
de caramidă porotherm

C0(CA1) REI 3 ore A1 I

Pereţi  interiori  ce  separă  spaţiul
administrativ şi încăperea TEG de restul
construcţiei  din  zidărie  de  cărămidă
porotherm

C0(CA1) REI 3ore A1 I

Pereţi  exteriori  neportanţi  din  panouri
sandwich cu miez spumă poliuretanică

C1(CA1) EI 15 minute ** A2s1d0 II

Acoperiş autoportant fără pod ( structura
metalică) tablă cutata cu vată minerală 

C0(CA1) REI 15 minute * A1 I

Notă: –  placarea  pereţilor  şi  planşeelor  pentru  realizarea  timpilor  de  rezistenţă  la  foc
conform datelor din tabelul 2.1.9. din Normativ  P.118-99  se va realiza în conformitate  cu
detaliile agrementate ale furnizorului de gipscarton  sau ridurit.

Gradul de rezistenţă la foc pentru construcţie:
Rezistenţa la foc a materialelor din care este alcătuită structura de rezistenţă a clădirii,

în special acoperişul autoportant fără pod, determină încadrarea întregii clădiri în nivelul II
de rezistenţă la foc, conform art. 2.1.8. cu tabelul  2.1.9.. din Normativ P.188-99.

Densitatea sarcinii termice:
Determinarea  densităţii  sarcinii  termice  s-a  efectuat  cf  STAS 10903  avand  la  bază
cantităţile şi sortimentaţia materialelor combustibile existente, astfel : 



qi = 
A

mxQii
n

i

1  unde : 

qi=densitatea sarcinii termice (Mj/mp);
mi= masa materialului (kg);
Qii= puterea calorică inferioară(MJ/kg;
A= aria spaţiului luat în considerare (mp).

SUPERMARKET:
Sala de desfacere mărfuri:
Verificarea densităţii sarcinii termice în funcţie de  sortimentaţia şi cantitatea produselor
expuse- prezentate în vederea comercializării, astfel : 
- mobilier şi rafturi din lemn m1=1165 Qi1=18,40 MJ
- componente sintetice m2 = 225 Qi2=35,85 MJ
- produse de panificaţie m3 = 4315 Qi3=16,75 MJ
-dulciuri           m4 = 4908 Qi4= 20,50 MJ
- ulei, grăsimi           m5 =  4720 Qi5= 39,75 MJ
- mezeluri m6 = 5471 Qi6=  26,35 MJ
- coloniale m7 = 3196 Qi7= 20,10 MJ
-ambalaje m8 = 1880 Qi8= 17,50 MJ
- ţesături textile m9 = 1088 Qi9= 20,95 MJ

qi= mpMJ /98,764
45.852

55,652106


Grupele  de combustibilitate  ale  materialelor  comercializate  şi  folosite  se  încadrează
potrivit celor precizate în tab. 6.2.19. din P118-99 . in C2, C3 şi C4.
Dintre cauzele potenţiale de incendiu pot fi  amintite cele legate de folosirea focului
deschis ori aparaturii electrice defecte sau improvizate, lăsarea sub tensiune a aparatelor
electrice după folosire, încărcarea instalaţiilor electrice peste sarcina admisă.etc
Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art 4.2.43. din P118-99 sala de
vânzare ( spaţiul comercial) se încadreaza  în risc MARE de incendiu dar în funcţie de
destinaţie şi densitatea sarcinii termice risc MIJLOCIU  ( 420 qs840 MJ/mp) art.
2.1.2. din P118-99.

Spaţiu de recepţie marfă: 
în funcţie de  sortimentaţia şi cantitatea mărfurilor manipulate – rezultă urmatoarele  : 
- componente sintetice m2= 216 Qi2=35,85 MJ
- produse de panificaţie m3=242 Qi3=16,75 MJ
-dulciuri           m4=436 Qi4= 20,50 MJ
- ulei, grăsimi           m5= 594 Qi5 = 39,75 MJ
- coloniale m7= 816 Qi7= 20,10 MJ
-ambalaje m8= 421 Qi8= 17,50 MJ
- ţesaturi textile m9= 482 Qi9= 20,95 MJ



qi= mpMJ /72,470
60,204

6,96308


Birou şef magazin 

- mobilier şi rafturi din lemn m1=100 Qi1=18,40 MJ
- componente sintetice m2= 20 Qi2=35,85 MJ
- hârtie            m3=50 Qi8=16,30 MJ
- ţesături textile m4= 20 Qi9= 18,85 MJ
- alte materiale           m5= 20 Qi9= 30,00 MJ

qi= mpMJ /00,272
00,16

00,4352


Vestiar bărbaţi 
- mobilier şi rafturi din lemn m1=100 Qi1=18,40 MJ
- componente sintetice m2= 20 Qi2=35,85 MJ
- ţesături textile m4= 20 Qi9= 18,85 MJ

 

qi= mpMJ /14,419
00,7

00,2934


Cameră odihnă personal
- mobilier şi rafturi din lemn m1=100 Qi1=18,40 MJ
- componente sintetice m2= 20 Qi2=35,85 MJ
- ţesături textile m4= 20 Qi9= 18,85 MJ
- alte materiale            m5= 20 Qi9= 30,00 MJ

qi= mpMJ /10,313
90,13

00,4352


Vestiar femei 
- mobilier şi rafturi din lemn m1=100 Qi1=18,40 MJ
- componente sintetice m2= 20 Qi2=35,85 MJ
- ţesături textile m4= 20 Qi9= 18,85 MJ

qi= mpMJ /35,410
15,7

00,2934


Camera produse patiserie 
- blaturi din lemn de răşinoase  m1= 100 Qi1= 13,60 MJ
- făina de grâu             m2= 50 Qi2= 24,00 MJ
-  ulei             m3= 10 Qi3= 41,00 MJ
-  zahăr             m4= 10 Qi4= 18,85 MJ



qi= mpMJ /19,240
15,13

50,3158


  CARMANGERIE:
Sală vânzare carmangerie 

In funcţie de cantitatea şi sortimentaţia  mărfurilor manipulate ( inclusiv ambalaje)
rezultă următoarele: 

- Carne m1=400 Qi2=16,00 MJ
- Grăsimi m2= 200 Qi5= 24,00 MJ
- ambalaje hârtie m3= 30 Qi8= 16,30 MJ
- ambalaje plastice m4= 20 Qi8= 30,00 MJ
- alte materiale m5= 20 Qi9= 20,00 MJ

qi= mpMJ /05.200
43.63

00,12689


b) Grupele de combustibilitate ale materialelor comercializate şi folosite se încadrează
potrivit  celor  precizate  în  art.1.2.8.1.  din  P118-99,  în  C2,  C3 şi  C4 iar  clasele   de
periculozitate determinate conform art.6.2.19. tabel 6.2.19. din P118-99 în P3 şi P4.
Dintre clauzele potenţiale de incendiu pot fi amintite cele legate de folosirea focului
deschis ori aparaturii electrice defecte sau improvizate, lăsarea sub tensiune a aparatelor
electrice  după  folosire,  încarcarea   circuitelor  instalaţiilor  electrice  peste  sarcina
admisă.etc.
Faţă de cele de mai sus şi în coinformitate cu prevederile art. 2.1.4. si 2.1.5. din P118-
99  valoarea  densităţii   sarcinii  termice  rezultată  din  calcul,  peste  420  MJ/mp  se
incadreaza  in risc MIJLOCIU de incendiu iar funcţie de destinaţie în risc MARE de
incendiu. 
Materialele care se comercializeaza  au clasele de periculozitate de la P1 la P4
Clasele de combustibilitate ale materialelor utilizate sunt C0-C3.

Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interioarul construcţiei:
Pentru  asigurarea  limitării  propagării  incendiului  şi  efluenţilor  incendiului  în  interiorul
construcţiei  se precizează : 

a-compartimentarea  antifoc şi elementele  de protecţie a golurilor : clădirea este un
singur  compartiment   de  incendiu,  situaţie  în  care  nu  se  impune   decât
compartimentarea pentru o separare funcţională

b-măsurile  constructive  adaptate  la  utilizarea  construcţiei  –  respectiv  acţiunea
termică  estimată  în  construcţie  perntru  limitarea  propagării  incendiului  în
interiorul  compartimentului  de  incendiu  şi  în  afara  lui:  pereţii,  planşeele
rezistente  la  foc  şi  elementele  de  protecţie  a  golurilor  din  acestea,  precum   şi
posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii; 
-  Separarea diferitelor spaţii faţă de restul construcţiei: 
-  spaţiu de vânzare este separat faţă de restul spaţiilor printr-un perete din zidărie de 
    cărămidă ( porotherm) C0(CA1) cu rezistenţa la foc peste 3 ore



-  încaperea tabloului electric general este separată fată de restul spaţiilor printr-un
perete    de zidarie de cărămidă porotherm C0(CA1) cu rezistentă la foc peste 3 ore
şi uşa ce    comunică  direct cu exteriorul

            - zona administrativă  este separată faţă de restul spaţiilor  printr-un perete  din
zidărie de   cărămidă (porotherm) C0(CA1) cu rezistenţa la foc peste 3 ore.

c. sistemele de evacuare a fumului şi după caz, a gazelor fierbinţi : Pentru limitarea
posibilităţii de raspândire a fumului şi gazelor fierbinţi, spaţiul de manipulare marfa şi
sala de vânzare a magazinului vor fi prevăzute cu dispozitive  de evacuare a fumului –
acţionate automat  în caz de incendiu (alcatuite din ochiuri de ferestre)  – situate  în
treimea superioară a încăperii  şi având aria însumată de cel puţin 1% din suprafaţa
spaţiului manipulare marfă potrivit conditiilor  din art. 2.5.12. din P118-99;

      Ferestrele cu ochiuri mobile prevăzute servesc la ventilarea curentă a acestor spaţii.
Suplimentar ele vor fi acţionate (respectiv deschise) în mod automat, în caz de incendiu,
pentru  evacuarea  fumului,  cu  posibilitatea  şi  a  comenzii  lor  manuale,  cu  tija  de
acţionare de la distanţă. Inchiderea ochiurilor mobile se va putea face numai manual.
d. instalarea de bariere contra fumului,  de exemplu uşi etanşe la fum;

instalarea de bariere suplimentare contra fumului nu se justifică fiind suficiente uşile
existente al căror sistem  constructiv este etanş la fum;

      e.   sistemele şi instalaţiile de detectare , semnlaizare , averizare a incendiului.
     Potrivit  prevederilor  art.4.2.1  din  Normativul   pentru  detectare,  semnalizare,
avertizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri, indicativ I
18-2/02.pentru  astfel   de  obiective  nu  este  obligatorie  prevederea  unei  instalaţii  de
semnalizare  a  incendiilor. Prevederea  fiind  minimală  proiectantul  şi  beneficiarul  au
hotărât să doteze clădirea cu un sistem de detecţie de tipul 1 ( pentru uz general) cu
acoperire de tipul 1( cu acoperire  totală) 

          Hidrantii de incendiu interiori vor fi marcati  cu iluminat de siguranta confom
prevederilor     paragraf. 7.23.11. art.1.1.1. din I 7-2011.
f.  Măsurile  de  protecţie  la  foc  pentru  instalaţii  ventilaţie  şi  climatizare de
exemplu : canale de ventilare rezistenta la foc, clapete antifoc etc

Având  în vedere soluţia adoptată pentru încalzirea, ventilarea şi climatizarea clădirii
nu se impun măsuri de ventilare speciale de protecţie la foc a acestor instalaţii.

      g.  Măsurile constructive pentru faţade pentru împiedicarea propagării focului la
părţile  adiacente ale aceleeaşi clădiri: 

- clădirea este relativ izolată în sensul ca faţă de clădirea învecinată este la
distanţe mult mai mari decit cele impuse 
- faţadele şi învelitoarea sunt executate din materiale incombustibile 

      Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi 
a.- Distanţa  de siguranţă asigurate: conform reglementarilor tehnice in vigoare:
Clădirea  respectă  condiţiile de amplasare şi  distantele de siguraţă faţă  de construcţiile
învecinate conf. tab. 2.2.2. din Normativ P.118-99 ( vezi planul de situaţie – plansa  A02.)
b.- Măsuri  constructive  pentru  limitarea  propagării  incendiului  în  interiorul
compartimentului de incendiu.  Spaţiile fiind încadrate în categoria celor cu risc mare de



incendiu au fost separate prin pereţi de zidărie, clasa de combustibilitate C0(CA1) şi limita
de rezistenţă la foc  peste 3 ore. Faţadele sunt realizate din materiale incombustibile.
c.-Timpul  de  propagare  a   incendiului  la  construcţiile  vecine  este  actualmente   nulă,
amplasamentul este relativ izolat de construcţiile vecine – vezi plansa  A02.

- la Nord–Est – distanta intre obiectivul proiectat si cel existent        33.40m
- la Nord–Vest – distanta intre obiectivul proiectat si cel existent      23.50m
- la Sud–Est –        strada Nicolae Iorga                                                4.30m 
- la Sud–Vest – distanta intre obiectivul proiectat si cel existent        10.00m

Se  vor  respecta  prevederile  proiectului  în  privinţa  materialelor  pentru  finisaje
interioare şi exterioare. Nu se vor aplica alte materiale combustibile suplimentare care să
mărească densitatea sarcinii termice.

Evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu:
Evacuarea persoanelor s-a asigurat potrivit prevederilor Normativului 

P 118/1999, astfel:
a.-  construcţia  este  prevazută  cu  uşi   de  acces  şi  evacuare  care  dau direct  în  exterior
asigurând 3 fluxuri de evacuare cu 70 persoane/flux conform  art. 4.2.39, deşi numărul
estimat de persoane  care se pot afla simultan  în clădire este de 197  persoane – adică trei
fluxuri de evacuiare.
Evacuarea ocupanţilor  clădirii se va asigura prin : 

- 3 uşi simple cu dimensiunile de 3x1,00x2,40 m prevăzute cu dispozitive antipanică,
care asigură cu prisosintă evacuarea persoanelor aflate în clădire-fiecare uşă asigură
un flux de evacuare.

- Usa de la patiserie are dimensiunile 1x1x 2.1 m si  timpi de rezistenta la foc 90min.
( C 90).

-    Usa ce separa sala de vinzare de depozitul manipulare marfa este o usa rapida cu
dimensiunile de 1 x 2 x 2.5.si rezista la foc120min.
- Camerele tehnice ( a tabloului general etc), au evacuări separate.

b.- construcţia nu are holuri sau coridoare
c.- spaţiul nu este prevăzut cu scări având regim de înăiţime parter.
d.  dimensiunile  constructive  conferă  încadrarea  lungimilor  şi  timpilor  de  evacuare  în
valorile admise de normativ, respectiv 42 m  şi a timpului corespunzător de 105 secunde
(construcţii de comerţ gradul II RF) tab. 4.2.40. din Normativul P118-99.
       Timpul de evacuare  T= 42m : 0,4m/sec =50sec
       Lungimea traseului  total 40m, evacuare în 2 direcţii - lungimea este de 40m
e. toate uşile de acces  şi evacuare deservesc spaţii care au suprafeţe care se incadrează
mult sub prevederile lungimilor maxime de evacuare .
f.  Numărul   estimat  de  persoane  inclusiv  personal  angajat  (  197  persoane)  încadrează
construcţia  cu o capacitate maximă de 2,37 fluxuri,dimensiunile uşilor de evacuare asigură
o capacitate mult mai mare( fiecare uşa asigură cel puţin un flux).

Numarul de fluxuri conf art. 2.6.56 din P118/1999
F=N/C
 N-numărul total de persoane
 C- capacitatea normată de evacuare a unui flux



 F= 197 : 70= 2,81 fluxuri
g. suprafaţa şi capacitatea construcţiei impune realizarea instalaţiei de iluminat de sigurantă
pentru evacuare şi a iluminatului de securitate contra panicii conf. Normativului I.7/2011
art.7.23.7. 1 şi 7.23.9.1. precum şi instalaţie de semnalizare hidranţi de incendiu.
h. toate uşile se încadrează în prevederile generale respectiv art.2.6.15.
i. Timpii de siguranţă ai căilor de evacuare sunt corespunzători nivelului de stabilitate la
foc al clădirii.
j.marcarea căilor de evacuare se va realiza conform  STAS 297 armonizat cu Directiva
Europeană  nr 92/58/CEE şi SR ISO 6309- Protecţie împotriva incendiilor – Indicatoare de
securitate.
B. Accesul în interior este asigurat prin intermediul uşilor care ajung  la nivelul terenului.
C. Soluţia constructivă - comunicarea directă cu exteriorul a spaţiilor create sunt elemente
care asigură evacuarea persoanelor şi bunurilor în regim de maximă securitate. 
Evacuarea persoanelor se realizează într-un timp foarte scurt la distanţe de siguranţă .

  Va exista un  iluminat de siguranţă în conformitate cu prevederile Normativului 
I 7 din  2011.

Securitatea personalului de intervenţie:
A.  Accesul fortelor de intervenţie  în caz de incendiu se face prin uşile  de acces descrise
la cap.1.4. alin h, si 3.4. respectiv : 

- 3 uşi simple cu dimensiunile de 3x1,00x2,40 m prevăzute cu dispozitive antipanică,
care asigură cu prisosintă evacuarea persoanelor aflate în clădire.

- Camerele tehnice ( a tabloului general etc), spatiu de odihna, spatiu de manipulare
marfa au evacuări separate.

   B.  Construcţia este proiectată pentru accesul vehiculelor de transport cu tonaj mare şi
mediu, prin urmare şi a autospecialelor de intervenţie. Accesul  carosabil este dimensionat
în  conformitate  cu  prevederile   legale   respectiv  Ordonanta  Guvernului  Romaniei  nr
43/1997 aprobată cu legea 82/1998.

a.-  numarul  de  accese  carosabile  = 1  din  strada  Nicolae  Iorga  care  are  dimensiunile
corespunzătoare pentru circulaţia din două sensuri. 

  b.- suprafaţa platformei de pe care se face intervenţia aspra construcţiei  este : 
-spatiu verde amenajat 622,85 mp
- circulaţii pietonale  313,51 mp
- circulaţii auto           1121,74 mp
- parcari           825,35 mp

cu acces  direct din  strada limitrofă amplasamentului.
c.Traseul  autospecialelor de intervenţie este comun cu cel al utilizatorilor incintei cu acces
direct din strada Nicolae Iorga.
d. Accesul  maşinilor de intervenţie se face direct din drumul public şi nu este nevoie de
marcaj special.
C.Construcţia nu este dotată cu ascensoare pentru persoane şi marfă.
D. Soluţia constructivă, comunicarea directă cu exteriorul a spaţiilor create, sunt elemente
care asigură evacuarea persoanelor  şi  bunurilor  în regim de securitate.  Obiectivul  fiind



realizat izolat, salvarea presupune de fapt evacuarea persoanelor, care se realizează într-un
timp foarte scurt la distanţe de siguranţă.
Notă -  Caile de acces şi intervenţie  pentru utilajele de stingere au gabarite şi rezistenţă
accesibile  utilajelor de stingere  în conformitate cu prebvederile Normativului P.118-99 se
asigură accesul autospecialelor de intervenţie pe două din cele patru laturi ale construcţiei
proiectate.

  Accesul  auto  şi  pietonal  în  incintă  se  propune  a  fi  rezolvat  din  Nicolae  Iorga.
Lăţimea carosabilului satisface gabaritul utilajelor de stingere a incendiilor.

 Circulaţiile  funcţionale  sunt  corespunzătoare  şi  pentru securitatea personalului  de
intervenţie, nu se impune realizarea unor căi speciale de intervenţie.

Învelitoarea acoperişului autoportant fără pod îşi păstrează capacitatea portantă sub
efectul  solicitării  termice provocate de incendiu minim 15 minute,  timp suficient  pentu
evacuarea în siguranţă a utilizatorilor şi a personalului de întreţinere.

Timpi de siguranţă la foc:
 Timp de aprindere                  5min.
 Timp normat de evacuare în două direcţii 105sec.
 Timp de supravieţuire               10min.
 Timp de siguranţă a căilor de evacuare 30min.
 Timp de dezvoltare liberă a incendiului 10min.
 Timp de incendiere totală 20min.
 Timp de propagare a incendiului la construcţiile vecine 60min.

Echiparea şi dotaea cu mijloace de apărare  împotriva incendiilor:
 Iluminatul de siguranţă: s-a proiectat un iluminat de siguranta compus dintr-

o instalatie de iluminat de securitate pentru evacuare (  marcarea căilor de evacuare si a
ieşirilor ) cu timpul de intrare în funcţiune de 5 secunde şi timpul de funcţionare două ore
şi o instalaţie de iluminat de securitate împotriva panicii. Iluminatul de siguranţă proiectat
are caracteristici  superioare celui impus prin Normativul  I7/2011 ( timpul  de intrare în
funcţiune de 5 secunde şi timpul de funcţionare de 60 minute). Iluminatul de siguranţă va fi
în funcţiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăpere.

 Având  în  vedere  prevederile  art.  4.1  din  Normativul  pentru  proiectarea,
executarea şi întreţinerea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ P118/2-2013 (se
prevăd hidranţi interiori în proiectarea construcţiilor civile cu suprafaţa construită mai mare
de 600m2 şi mai mult de 4 niveluri),  este necesară amplasarea hidranţilor interiori.

 Instalaţii  automate de semnalizare a incendiilor cu detectoare de fum şi
temperatură, dublate cu butoane de avertizare, conectate la centrala de avertizare amplasată
în  camera  de  supraveghere,  unde  se  asigură  supraveghere  permanentă  (art.  4.2.1.  din
Normativul I 18/2-02);

 Stingătore portabile cu pulbere şi  CO2  tip P6 presurizate permanent-  1
buc  /  200m²  la  spaţiul  comercial  conform  anexei  6  la  normele  generale  de  apărare
împotriva incendiilor emise de MIRA cu ordinul nr. 163/2007) distribuite  astfel: Magazin
Penny Market - 8 bucăţi, (Spaţiu tehnic - 1buc., Tablou electric - 1 buc., Cameră personal -
1 buc., Sală de  vânzare - 4 buc., Spaţiu manipulare marfă - 1 buc.) şi Carmangerie - 4



bucăţi (Camera tehnică carmangerie - 1buc., Sală de vânzare carmangerie – 2 buc., Hol
carmangerie 1buc.);

         Construcţia după cum vom arăta mai jos se incadreaza în prevederile actelor normative
care  reglementează  dotarea  cu  instalaţii  de  semnalizare  şi  stingere  a  incendiilor  şi  cu
instalaţii şi mijloace de primă intervenţie.

Sisteme, instalaţii şi dispozitive de alarmare şi alertare  în caz de incendiu : 
                   Potrivit prevederilor din Normativul  pentru detectare, semnalizare, avertizare a

incendiilor  şi  a  sistemelor  de alarmare contra efracţiei  din clădiri,  indicativ I18/2-2002
pentru  astfel   de  obiective  este  obligatorie  prevederea  unei  instalaţii  de  semnalizare  a
incendiilor. Conform Normativului I18/2-2002 s-a proiectat un sistem de detecţie de tipul 1
( pentru uz general) cu acoperire de tipul 1( cu acoperire  totală) 
       Prevederile din Normativul I18/2-2002 instalaţiile de semnalizare vor cuprinde 
instalaţii de alertare manuală ( declanşatoare manuale) şi detectori de incendiu precum şi 
iluminat de siguranţă pentru marcarea hidranţilor.

- timpii de alarmare şi alertare 
T1= timp de alarmare – 30 secunde
T2- timp de alertare – 2 minute

       Alertarea pompierilor militari care se află în localitatea Botoşani se poate realiza de la
telefoanele proprii 112.

a) zonele protejate
- spaţiile de prezentare, vânzare, recepţie, încăperi pentru utilităţi şi administrative;
b) instalaţii de stingere 
     - conform P118/2-2013 art. 4.1.g. este obligatorie  echiparea cu instalaţii de stingere
incendiu cu hidranţi de incendiu interiori . 
      - conformt art. 6.1.d. din acelaşi normativ, este obligatorie intervenţia din    exterior
cu hidranţi de incendiu exteriori .
       Conform anexei nr.9. din Normativ P118/2-2013 la acest tip de clădire a cărei
volum este până la 10000 mc debitul de apă pentru stingerea din exterior a incendiilor
este de 10 litri/sec, debit si presiune asigurat de reţelele exisistente conform aviz nr.
10789 din 28.07.2014 al SC. NOVA APASERV SA. Botoşani.
      Instalaţiile de hidranţi intriori vor fi executate din conducte metalice.
       Hidranţii de incendiu interiori vor fi astfel amplasaţi pentru a acoperi fiecare punct
al sălii cu două jeturi simultane conform Normativ P118/2-2013 art.4.36.(2) anexa 3
nr.curent 2. b. şi articolul 4.37.(1) c. Aceştia vor fi marcaţi cu iluminat de siguranţă,
conform prevederilor art.7.23.11.1.1.1. din Normativ I7/2011.
c) Mijloace de primă intervenţii la incendii:
    Conform anexei 6 din Ordinul Ministrului Administratiei şi Internelor nr.163 din 28
februarie  2007,  se  asigură  următoarea  dotare  cu  mijloace  de  primă  intervenţie   la
incendii : 

- stingatoare cu pulbere şi CO2 tip P6, presurizate  permanent amplasate 1/200 mp 
dar minimum 2 pe nivel – Necesar minim 8 buc.

         Având în vedere valoarea densităţii sarcinii termice în spaţiile de vânzare (sub 840
MJ/m²) şi în spaţiul manipulare marfă (sub 1680 MJ/m²) precum şi prevederile art. 7.1. din



Normativul  pentru  proiectarea,  executarea  şi  întreţinerea  instalaţiilor  de  stingere  a
incendiilor, indicativ NP 086-05, nu se prevăd instalaţii automate de stingere cu apă tip
sprinkler.

   Cerinţa "D"     IGIENA,  SĂNĂTATE şi MEDIU - modul de respectare a (Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a 
proiectelor, obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra 
sănătăţii publice, STAS 6472 privind microclimatul; N.P. 008 privind puritatea aerului;
STAS 6221 şi STAS 6646 privind iluminarea naturală şi artificială).

- respectarea distanţelor minime faţă de construcţiile învecinate: distanţa faţă de limita
de proprietate cu vecinătăţile respectă codul civil, minim 2,00m;

-  orientarea  construcţiei  faţă  de  punctele  cardinale,  modul  de  asigurare  a  însoririi
spaţiilor interioare: s-au luat măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive prin copertina
deasupra intrării principale în construcţie; 

- dotarea cu grupuri sanitare, vestiare, băi: pentru spaţiile sociale s-au prevăzut pentru
personal vestiare cu grup sanitar propriu dotat cu obiecte sanitare corespunzător normelor
în vigoare;

-  la descărcarea mărfurilor  se  va avea în vedere respectarea unui program de linişte
pentru locuinţele din jur, astfel încât se va evita această activitate între orele 14-17; 

- este respectat principiul conform căruia fluxul de marfă nu trebuie să interfereze cu
fluxul clienţilor;
 -  majoritatea  spaţiilor  sunt  iluminate  şi  ventilate  natural.  Excepţie  fac  biroul
administrativ, vestiarele, duşul şi grupurile sanitare personal, care vor beneficia numai de
iluminat artificial şi de ventilaţie mecanică; 

- alimentarea cu apă se va face din reţeaua oraşului, iar canalizarea se va racorda la
reţeaua oraşului. Apele menajere sunt trecute în prealabil printr-un separator de grăsimi şi
abia după aceea sunt deversate în reţeaua oraşului; 

- încălzirea spaţiilor se va face cu radiatoare şi aeroterme cu agent termic, apă caldă
produsă de centrala termică cu funcţionare pe gaz. Se vor asigura temperaturile normate
pentru fiecare spaţiu funcţional în parte; 

- deşeurile rezultate din activitatea comercială a acestui obiectiv sunt cele menajere, în
cantitate mică, aferente personalului şi cele provenite din asigurarea igienei magazinului.
Acestea  se  vor  depozita  în  pubele  închise  pe  o  platformă  acoperită  aflată  în  incinta
magazinului şi vor fi ridicate periodic de o firmă de salubritate cu care beneficiarul va face
contract; 

-  ambalajele  –  carton,  paleţi  din  lemn  sau  plastic,  folii  de  polietilenă,  rezultate  din
desfacerea mărfurilor descărcate vor fi depozitate în interiorul spaţiului de manipulare a
mărfii până la ridicarea lor de către agenţii interesaţi în refolosire sau de către firma de
salubritate cu care s-a făcut contract;

- la lucrările de construcţii se vor folosi numai materiale de construcţie agrementate, care
nu pun în pericol viaţa oamenilor. 
 Surse de poluanţi şi  instalaţii  pentru reţinerea,  evacuarea şi  dispersia poluanţilor
mediului:
            1 – Protecţia calităţii apelor:



            Pentru  obiectivul  studiat , sursa  de  alimentare  cu  apa  potabila se va realiza de 
la reteau stradala existenta ( Nicolae Iorga).

  Surse  de  ape  uzate : 

a.  apele  uzate  din  consumul  igienico-sanitar  -  sunt colectate  şi  dirijate  catre  
canalizarea  existenta.     
Pentru  evitarea exfiltraţiilor din  conductele  de  canalizare se  impun  urmatoarele  
masuri :
-conducte   etanşe care  previn  scurgerile :
-conducte  de  transport  produse  din  PEHD,montate  pe  pat  de  nisip ;
-panta  conducte  1%   ;

c. platforma   parcaje-scurgeri  accidentale  de  pe  platforma  de circulaţie,antrenarea  de 
reziduuri  de  catre  apa  din  precipitaţii
Instalaţiile  şi  masurile  de  protecţie  a  apelor :
-platforma circulaţie  betonata,cu  scurgeri  spre  separatorul  de  produse  petroliere.
             2 – Protecţia aerului :
                  Poluanţii  pentru  aer  sunt  reprezentaţi  prin:
- gaze  de  eşapament de la   mijloacele  de  transport    în  tranzit;
- pulberi  de  pe  platforme    şi  cai  de  acces ;
- agenţi  de  racire  de  la  vitrinele  frigorifice.
- Surse  de  încalzire  a  spaţiilor  în  perioada  rece ;
Emisiile    provenite  de  la  mijloacele  de  transport  depind  de    modul  şi regimul  de  
funcţionare.
Printr-o  întreţinere  corectă, printr-o  ardere  optima  a  combustibilului,cantitatea  de  
emisii  este  mai  redusa decât la  motoarele  cu  funcţionare  deficitara,sau  funcţionare  
intermitenta.
Prin  întreţinerea  permanenta  a  spaţiilor  de  parcare  şi   stropire  în  perioada  
calda,pulberile  pot  fi  menţinute  în  procentajul  admis  de   legile  în  vigoare.
      Pentru  spaţiile    şi  vitrinele  frigorifice  se  vor  folosi  agenţi  de  racire  ecologici.
      Încalzirea  spaţiilor pe  perioada  iernii    se va  realiza  prin  convectoare  electrice.
              3 – Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

          Protecţia la zgomot (modul de respectare a normativului C 125-2002 privind
proiectarea  şi  executarea  măsurilor  de  izolare  fonică  şi  a  tratamentelor  acustice  în
clădiri) 

Închiderile exterioare asigură izolarea spaţiilor interioare faţă de zgomotul provenit
din exterior. 

Utilizarea materialelor  propuse pentru închideri  va duce la  reducerea nivelului  de
zgomot  transmis  de la  interior  spre exteriorul  magazinului,  ca  şi  reducerea zgomotului
transmis de la exterior la interiorul sălii de vânzare. 

     4 – Protecţia împotriva radiaţiilor:
                 Obiectivul   nu  utilizeaza  în activitatea  sa  şi  nu  deţine  surse  de  radiaţii.

               In  zona  se  înregistreaza  numai  fondul  natural  de  radiaţii(cosmic, geologic).



    5 - Protecţia solului şi a subsolului: 
         Apele uzate rezultate de la maşina de spălat şi vitrinele frigorifice înainte de

descărcarea în canalizarea din incintă vor trece printr-un separator de grăsimi şi reţinere
nămol de tip KESSEL. 

       Pentru preluarea apelor pluviale de pe rampa de descarcare s-au prevazut:
- rigola la baza rampei, cu gratar carosabil pentru trafic greu, cu recipient decantor,

tip KESSEL
  Înainte de descărcarea în canalizarea stradală a apelor de pe platforme şi parcări,

este prevăzut un separator de nămol şi produse petroliere cu by-pass de Q= 15/75 l/s.
Apele pluviale de pe clădire se racordează în canalizarea pluvială de pe  Nicolae

Iorga în căminul de racord pluvial CPex. Deoarece zona de montare a separatorului este în
zona verde, s-a optat pentru un separator din polietilenă.

Separatorul de nămol şi produse petroliere este de tip NG 15/75 (firma KESSEL) cu
by-pass şi cu o capacitate maximă de 75 l/s.

Separatorul este de formă cilindrică orizontală (tip cisternă) cu două guri de vizitare
circulare  de  1000 mm,  realizat  din polietilenă.  Separatorul  propus este  cu coaleşcenţă.
Construcţia  separatorului  este  conformă cu normele  europene DIN 1999/EN 858,  fiind
agrementat în România.

Calitatea  apele  epurate  prin  separator  se  încadrează  în  limitele  indicatorilor  de
calitate,  prevăzute  în  normativul  NTPA-002/2002  (“Normativul  privind  condiţiile  de
evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor”). Conform prospectelor
furnizorului de utilaj concentraţia maximă de hidrocarburi evacuate nu va depăşi 5 mg/l. 

Instalaţia  este  prevăzută  la  intrarea  apei  cu  un  decantor  de  nămol,  urmat  de
separatorul cu filtru coalescent şi evacuarea prevăzută cu un obturator automat cu flotor.  

Filtru  coalescent  este  format  dintr-un  material  lamelar  care  se  află  în  camera
coalescentă.

Evacuarea separatorului  este  prevăzută  cu un obturator  automat  cu  flotor,  acesta
funcţionând astfel:  când este  depăşită  capacitatea de stocare a hidrocarburilor  separate,
flotorul coboară în stratul de hidrocarburi, şi un disc de etanşare este presat pe conducta de
evacuare. Acest sistem poate fi prevăzut cu sistem de alarmă pentru a   semnaliza atingerea
capacităţii de stocare a separatorului. Sistemul de separatoare cu by-pass au următoarea
funcţionare: în cazul unei ploi, primele ape adunate de pe platformă trec prin separator şi se
consideră că acestea au spălat platforma de eventualele reziduri de hidrocarburi, iar restul
aplelor se evacuează prin by-pass. 

 În  acest  caz  debitul  de  ape  care  trec  prin  separator  este  de  15  l/s,  capacitatea
maximă a separatorului datorită by-pass-ului fiind de 75 l/s.
             In domeniul protectiei calitatii solului se vor lua urmatoarele masuri atit pe
timpul executiei lucrarilor la obiectiv si exploatarii sistemelor de apă şi canalizare:
1. se vor depozita materialele de constructii numai in perimetrul de lucru, fara a afecta 

vecinatatile pe platforme amenajate prevazute cu santuri perimetrale;
2. nu se va depasi suprafata necesara frontului de lucru;
3. se va evita tasarea si distrugerea solului si se vor reface terenurile ocupate temporar;



     4. depozitarea separata a stratului de sol fertil decopertat si a pamantului steril excavat;
     5. se vor intretine si exploata utilajele de transport in stare tehnica corespunzatoare, 
astfel incat sa nu existe scurgeri de ulei, carburanti si emisii de noxe peste valorile admise;
     6. se vor depozita deseurile de orice natura numai in locurile special prevazute in acest 
scop;
     7. se va interzice depozitarea de materiale pe caile de acces sau pe spatiile care nu 
apartin zonei de lucru;
    8. se vor incheia contracte de servicii cu unitati specilizate asigurarii eliminarii, 
tratarii si depozitarii finale a deseurilor;
    9. se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor;
   10. se vor colecta selectiv deseurile tehnologice in spatii amenajate in vederea 
valorificarii celor reutilizabile prin unitati specilalizate in valorificare si a descarcarii la 
depozite de deseuri din zona a deseului nereciclabil si a celui menajer.
Activitatea   desfaşurata    are  ca  orice  activitate  umana  atât  efecte  negative  ,cât  şi  
efecte  pozitive  asupra  factorilor  de  mediu,dintre  care  amintim:
-a-Efecte  asupra  solului  şi  subsolului:
-decopertarea , transportarea  sau  depozitarea   unor  mase  de  sol  fertil  ;
-modificarea  microreliefului  ;
-distrugerea  parţiala  sau totala  a  vegetaţiei;
-schimbarea  categoriei  de  folosinţa  sau  potenţialului  de  producţie  a  terenului;
-deşeuri  menajere  şi  ambalaje  de  :hârtie,sticla  ,plastic
-b-Efecte  asupra   apelor  de  suprafaţa  şi  subterane  prin: 
-apele  uzate     provenite  din  activitaţile  gospodareşti;
-ape  pluviale  provenite  de  pe  platforme;
-c-  Efecte  asupra  peisajului  zonei  prin:
-modificarea  microreliefului  local;
-  executarea  de  construcţii,platforme    
-d-Efecte   asupra  cailor  rutiere  şi  aşezarilor  umane  prin:
-intensificarea  circulaţiei  auto  care  sporesc  sursele  de  poluare  sonora  a  aerului.
-e-Efecte  asupra  florei  şi  faunei  prin:
-distrugerea  parţiala  sau  totala  a  vegetaţiei;
Masuri de  protecţia  mediului  :
-reţele  rigole pentru   apele  pluviale;
-racordul apelor  uzate  la bazinul  vidanjabil;
-separator  produse  petroliere 
-plantaţii  spaţii  verzi;
-estetica  construcţiilor;
-amenajare  platforma  colectare  deşeuri.

 6 – Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
    Activitatea  noului  obiectiv poate  afecta   ecosistemele  acvatice  şi terestre  prin  

pierderi accidentale de  uleiuri  şi  lubrefianţi  de  la   autovehiculele în  tranzit,sau  
raspândirea  acestora  de apele  meteorice ,prin  şiroire  în  zonele  nebetonate.  Pentru  a  



se  împiedica  acest  lucru  apele  pluviale  sunt  direcţionate  catre separatorul   de  
hidrocarburi  al  obiectivului.  

Refacerea  ecologica  se  va face  prin  înierbari  ,plantaţii  de arbori  ornamentali   în  
spaţiile  libere.

 7 – Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
     Obiectivul  se  încadreaza  în  peisajul    natural  al  zonei  şi  nu  afecteaza  zonele
de  interes  tradiţional.

  8 - Gospodăria deşeurilor generate pe amplasament:
     Deşeurile  rezultate  din  urma  activitaţii  obiectivului  vor  fi  colectate selectiv în  
europubele,   aşezate  pe  o  platforma  betonata  .
      Deşeurile   se  vor  elimina pe  baza  de  contract  cu  operatorii  care  asigura  
salubrizarea  în  municipiul  Botoşani             

  9 – Gospodăria substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 
                  În  cadrul  obiectivului  nu  se vor  utiliza  substanţe  periculoase  .
                  Pentru   vitrinele  frigorifice  si  alte  spaţii  de  racire  se  vor  folosi  agenţi  de
racire  ecologici.
      Prevederi pentru monitorizarea mediului:
      Personalul va  fi   instruit   pentru  mentinerea  calitaţii mediului,prin  curaţenia  la
locul    de  munca  .Se  va  ţine  evidenţa cantitaţilor  de  deşeuri produse  iar periodic
situaţia  acestora,transmiţându-se  la  APM  Botoşani.

Refacerea şi protecţia mediului - modul de respectare a prevederilor din Legea 
265/2006 privind protecţia  mediului,  Legea  107/1996 a  apelor,  O.G.  243/2000 privind
protecţia atmosferei, H.G.R. 188/ 2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996,
Ord. MAPPM 756/1997).

Nu au fost identificate situaţii de risc potenţial. 
Impactul  asupra  mediului  va  fi  redus  având  în  vedere  că  este  vorba  despre  o

construcţie amplasată în cadru construit, în interiorul unei localităţi, iar funcţiunea ei este
comercială. 

Pentru  protejarea  solului  şi  a  apei  s-a  prevăzut  un  separator  de  nisipuri  şi
hidrocarburi care filtrează apa colectată de pe carosabil înainte de a o deversa în sistemul
de canalizare a oraşului. 

Depozitarea  deşeurilor  menajere  în  pubele  şi  containere  etanşe  realizate  din
materiale  necorodabile,  amplasate  în  spaţii  special  amenajate.  Colectarea  gunoiului
menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticlă, hârtie, resturi
menajere), containerizate şi preluate de firme specializate în baza contractelor de prestări
servicii pe care le va încheia investitorul.

Se va realiza racordul la utilităţile urbane;
Spaţiul rămas liber se amenajează cu spaţiu verde amenajat, tratat peisager.

   Justificarea  încadrării proiectului , după caz, în prevederile altor acte normative
naţionale care transpun legislaţia comunitară ( IPPC, SEVESCO, LCP, Directiva
Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc):



            Din punct de vedere legislativ, Actul European Unic, conform celor trei articole
(130 r, 130 s, 130 t) din Fascicolul IV, Partea a III-a, menţionează că scopurile şi acţiunile
principale ale Comunităţii în domeniul protecţiei mediului sunt:

 conservarea, protejarea şi ameliorarea mediului;
 sănătatea umană;
 utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale.

Cea mai importantă prevedere a “Actului European Unic” este principiul integrării.
Protecţia mediului este singurul domeniu al politicii care necesită o astfel de cerinţă, iar
Comunitatea trebuie să adopte procedurile de aplicare. Astfel în ultimii 
30 de ani în Comunitatea Europeană s-au elaborat cca. 300 acte de reglementare (directive,
decizii, recomandări).

Pe linia protecţiei mediului există o deschidere deosebită pentru alinierea României
la Convenţii şi Înţelegeri cu caracter internaţional. Astfel, s-au semnat Convenţii Globale,
Convenţii cu caracter regional sau Convenţii Bilaterale, în special cu statele învecinate:

- Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice L. 24/94);
- Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (L.

8/91); 
- Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitaturilor naturale din

Europa (L. 13/93);
- Convenţia privind diversitatea biologică (L. 58/94);
- Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a

lacurilor internaţionale (L. 30/95);
Analizând datele referitoare la poluarea şi efectul asupra factorilor de mediu al 

activităţii desfăşurată în cadrul obiectivului prezentat nu se constatată.

   Lucrări necesare organizării de şantier:
         Organizarea  de  şantier  va  fi  localizata  pe  amplasamentul  viitorului  obiectiv, 
fiind  reprezentata  printr-o  baraca   şi  o  platforma,  pentru  depozitare  
materiale   cu  o  suprafaţa  de  cca.S=100 mp. În  cadrul  organizarii  de  şantier  se  va  
amenaja un  punct  de  colectare  deşeuri ,spaţiu  pentru  muncitori,grup  sanitar.
Alimentarea  cu  apa  se  va  realiza  din  sursele  existente  în  zona.(reţea  municipala).
Încalzirea  spaţiului  pentru  muncitori  se  va  face   utilizând    convertoare  electrice.
La  finalizarea  investiţiei  zona  va    reintra    în  circuitul  normal  al  obiectivului.
     Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente
şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

După finalizarea lucrărilor de construcţie, terenul din jurul construcţiei va fi amenajat.
Se prevede realizarea unor amenajări exterioare care vor cuprinde rigole, şi trotuare de

gardă în jurul construcţiei.
Terenul  liber  din  jurul  construcţiei  proiectate,  care  nu  va  fi  amenajat  ca  platformă

betonată, drum sau parcaj, se va amenaja ca spaţiu verde cu rol de protecţie şi ambientare.
Se vor planta un tuia la 15-20m2 zonă verde.

  Cerinţa „E”  PROTECTIA  IMPOTRIVA  ZGOMOTULUI  
Centrul comercial propus este o construcţie monobloc (magazin şi carmangerie). 



Structura de rezistenţă fiind alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi
şi grinzi prefabricate, cu fundaţii de tip pahar prefabricate sub stâlpi.

Pereţii de închidere se vor realiza din panouri metalice termoizolante cu miez din
spumă poliuretanică RUUKKI SP2D 80 PU, culoare interior gri RAL 9002 şi exterior alb
RAL 9010; grosime 8 cm, ancorate de stâlpii de beton (ancorări mecanice/chimice) şi a
specificaţiilor producătorului RUUKKI.

   Aceşti  pereţi  sunt astfel  realizaţi  încât să împiedice zgomotele  din interior spre
exterior.

          Cerinţa „F”  ECONOMIA DE ENERGIE ŞI IZOLAREA TERMICĂ  
Clădirea este închisă cu panouri sandwich, de 8 cm grosime asigurând un coeficient

de transfer termic corespunzător.
Pentru zonele vitrate se prevede tâmplărie din aluminiu cu geam termopan low-e.
Învelitoarea este alcătuită din tablă cutată structurală,  15cm vată minerală  rigidă,

membrană hidroizolantă din PVC . 
Utilizarea materialelor propuse pentru închideri va duce la reducerea nivelului de

zgomot  transmis  de la  interior  spre exteriorul  magazinului,  ca  şi  reducerea zgomotului
transmis de la exterior la interiorul sălii de vânzare. 

    SPAŢII VERZI ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCŢIEI
După  finalizarea  lucrărilor  de  construcţie,  terenul  din  jurul  construcţiei  va  fi

amenajat.
Se prevede realizarea unor amenajări exterioare care vor cuprinde rigole, şi trotuare de

gardă în jurul construcţiei. Se vor realiza  locuri de parcare, dintre care 4% sunt rezervate
persoanelor cu deficienţe locomotorii. 

Terenul liber  din jurul construcţiei  proiectate,  care nu va fi  amenajat  ca platformă
betonată, drum sau parcaj, se va amenaja ca spaţiu verde cu rol de protecţie şi ambientare. Se
vor planta un tuia la 15-20m2 zonă verde.

     MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII 
Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele :
- Legea 90/1996 privind protecţia muncii.
- Normele generale de protecţia muncii.
- Regulamentul  MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protecţia şi  igiena muncii  în

construcţii.
- Ord.  MMPS  235/1995  privind  normele  specifice  de  securitatea  muncii  la

înălţime.
- Ord.  MMPS 255/1995 – normativ  cadru privind acordarea echipamentului  de

protecţie individual.
- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul

MI nr. 775/22.07.1998.
- Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 – normativ C300-1994.



STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIEI

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT
Nr. Factorul determinant Criteriile asociate

k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)
1. 1 6 1 0 0
2. 1 4 1 1 1
3. 1 5 0 0 0
4. 1 2 1 1 1
5. 1 3 1 0 1
6. 1 1 1 1 1

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant pe baza formulei :
l' (n) k (n) = (n) x p(i)n(i)       în care :
P(n) = punctajul factorului determinant n ( n=1...6)
k(n) =  coeficient de unicitate 
p(i)  =  punctajul corespunzator criteriilor (i)  asociate factorului determinant (n), stabilit
conform prevederilor 
n(i)  =  numarul  criteriilor  (i)  asociate  factorului  determinanat  (n)  ,  luate  în  considerare
n(i)=3

1. l'(n)k(n) = 3 x 3/3 = 3
2. l'(n)k(n) = 6 x 3/3 = 6
3. l'(n)k(n) =  0
4. l'(n)k(n) = 3 x 3/3 = 3
5. l'(n)k(n) = 1 x 1/3 = 1
6. l'(n)k(n) = 5 x 2/3 = 3
Total 16

Având  în  vedere  punctajul  total  obţinut  prin  însumarea  punctajului  celor  şase  factori
determinanţi, prin compararea acestuia cu grupele de valori corespunzătoare categoriilor de
importanţă,  rezultă:  CATEGORIA  DE  IMPORTANŢĂ  A  CONSTRUCTIEI  ESTE
"NORMALĂ"(C) , având un punctaj total cuprins între 6 şi 17 puncte.

FACTORII  DETERMINANŢI  ŞI  CRITERIILE  ASOCIATE  PENTRU  STABILIREA
CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR
Nr
.
crt

Factorii
determinanaţi

Criterii asociate



.
0 1 3

1. Importanţa vitală

i)  oameni  implicaţi  direct  în  cazul  unor  disfuncţii  ale
construcţiei:
- cca. 140 persoane : p(i)=2
ii) oameni implicaţi indirect în cazul unor disfuncţii ale
construcţiei:
- nu e cazul : p(i)= 1
iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul
unor disfuncţii ale construcţiei: p(i)= 0

2.
Importanţa  social
-  economică  şi
culturală

i)  mărimea  comunităţii  care  apelează  la  funcţiile
construcţiei  şi/sau  valoarea  bunurilor  materiale
adăpostite de construcţie:
- valoarea bunurilor: apreciabil => p(i)= 4
ii)  ponderea  pe  care  funcţiunile  construcţiei  o  au  în
comunitatea respectivă:
 - redus => p(i)= 1
iii) natura şi importanţa funcţiilor repective:
- activitate comercială => p(i)= 1

3.
Implicarea
ecologică

i) măsura  în care realizarea şi exploatarea construcţiei
intervine în perturbarea mediului construit: nu perturba
în nici un fel mediul construit => p(i)= 0
ii)  gradul  de  influenţă  nefavorabilă  asupra  mediului
natural şi construit: 0 => p(i)=0
iii) rolul activ în protejarea /refacerea mediului natural
şi construit: 100% => p(i)=0

4.

Necesitatea  luării
în  considerare  a
duratei  de
utilizare
(existenţă)

i) durata de utilizare preconizată: 30 de ani => p(i)= 1
ii) măsura în care performanţele alcătuirilor constructive
depind de cunoaşterea evoluţiei acţiunilor (solicitărilor)
pe durata de utilizare: 100% => p(i)= 1
iii) măsura în care performanţele funcţionale depind de
evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare: 100% => p(i)=
1

5.

Necesitatea
adaptării  la
condiţiile  locale
de  teren  şi  de
mediu

i) măsura în care asigurarea soluţiilor constructive, este
dependentă  de  condiţiile  locale  de  teren şi  de  mediu:
depinde de condiţiile de teren => p(i)= 1
ii) măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu
evoluează defavorabil în timp: nu e cazul  => p(i)= 0
iii) măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu
determină activităţi/măsuri deosebite pentru exploatarea
construcţiei: p(i)= 0



6.

Volumul  de
muncă  şi
materiale
necesare

i)  ponderea  volumului  de  muncă  şi  de  materiale
înglobate: valoarea prezentei investiţii se estimeaza la 2
200 000 lei => p(i)=4
ii) volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru
menţinerea  performanţelor  constructive  pe  durata  de
existenţă a acesteia: reparatii curente => p(i)= 1
iii)  activităţi  deosebite  în  exploatarea  construcţiei
impuse de funcţiunile acesteia: nu sunt => p(i)= 0

Întocmit,
                                      Arh. MONICA BACINSCHI


	Amplasarea, în zone rezidenţiale, şi la artere de tranzit, a unui centru comercial cu mărfuri alimentare şi nealimentare de uz casnic este binevenită şi nu contravine funcţiunilor complementare admise.

