
MEMORIU  ARHITECTURA

.                                                                                                                   capitolul 1 -Date generale 

1.1.  Obiectul proiectării
Beneficiar: SC TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE SRL
Denumire proiect:       CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE
Amplasamentul:   Sat HEMEIUS, com. HEMEIUS, str Gării nr 100 
Proiectant general: sc SAM ideas srl Iași

indicator existent propus rezultat
Regim de înălțime - P+E (parțial) P+E (parțial)
Înălțime maxima la coama - 11,50 metri 11,50 metri
Înălțime maxima la cornișa - 11,50 metri 11,50 metri
Suprafața de teren         (St) - 13,441 mp 13,441 mp
Suprafața construită      (Sc) - 8.335 mp 8.335 mp
Suprafață desfășurată   (Sd) - 8.923 mp 8.923 mp
POT                   (Sc/St x 100) - 62,00 % 62,00 %
CUT                              (Sd/St) - 0,664 0,664
Clasa de importanță 
Conform legii 10/1995

- III III

Categoria de importanță 
(conform anexei A1)

- C - normală C - normală

Gradul de rezistenta la foc 
(conf P118/2013)

- II
catD(BE1a)

II
catD(BE1a)
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.                                                                  capitolul 2 - Descrierea funcţională.

2.1 Zonarea funcțională
Hala  de  producție are  organizarea  funcțional  spațială  rezultată  în  urma  analizei

Certificatului de Urbanism și a temei de proiectare întocmită de beneficiar.
Din punct de vedere arhitectural volumul apare compact, o prisma rectangulara majora

(dimensiuni aproximativ 102 x 82 x 11,5 metri) care adăpostește zona birourilor si cele doua zone
de  producție:  T-plast si  T-set si  un  volum  anexa,  tot  cu  forma  de  prisma  rectangulara  (cu
dimensiuni aproximativ 48,73 x 4,74 x 4,35 metri) care adăpostește spatiile tehnice anexe.

Din punct de vedere estetic volumele sunt tratate unitar, cu închideri caracteristice spatiilor
de producție (panouri sandwich), fațada principala dinspre nord-est, cea a birourilor, fiind tratata
distinct, cu placare cu casete de fațada tip Alucobond si perete cortina din aluminiu. 

Din punct de vedere funcțional se deosebesc patru zone majore:
 zona de birouri dezvoltata pe parter si etaj in partea de nord-est a construcției
 zona  de  producție  T-plast,  dezvoltata  intr-un  volum  unitar  generat  de  patru

deschideri in partea de vest a construcției
 zona de producție T-set dezvoltata intr-un mono-volum cu o singura deschidere,

corp independent structural, dar legat din punct de vedere arhitectural de volumul
birourilor si a producției T-plast

 zona de spatii tehnice, dezvoltata alipit de volumul major, ca o anexa in partea de
est  a construcției.  Aici  se vor amplasa punctul  de  transformare,  tabloul  electric
general, compresoarele, centrala termica, etc.

Activitatea  se  desfășoară  după un flux tehnologic  ce  respectă normativele  în vigoare  și
condițiile de mediu, precum și pe cele de siguranță a muncii.

SC Tecnostamp Triulzi East Europe este o societate cu capital privat, ce are ca profil de

activitate  producția  subansamblelor  de mase plastice  destinate  industriei  electrice,  energetice,

auto etc.

Produsele  de  mase  plastice  se  obțin  prin  procedeul  de  injecție  termoplastica  sau

termorigida.

Arii utile 

Zona de birouri   
Nivel Nume încăpere Suprafața(mp) Pardoseala

Parter Windfang 10.50 gresie
Parter Lobby 46.50 gresie
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Parter Recepție 7.75 gresie
Parter Testarea calității 120.25 gresie
Parter Sala discuții 16.00 parchet
Parter Sala discuții 28.75 parchet

Hol 12.25 gresie
Parter G.S. Bărbați 9.00 gresie
Parter G.S. Femei 7.25 gresie
Parter Birotica 3.50 gresie
Parter Camera server 9.75 gresie
Parter Departament tehnic 30.25 parchet
Parter Vestiar femei 50.50 gresie
Parter G.S. Femei 20.50 gresie
Parter Vestiar barbati 47.50 gresie
Parter G.S. Barbati 19.50 gresie
Parter Hol 26.50 gresie
Parter Acces angajati 7.00 gresie
Parter Casa scarii 17.00 gresie

Suprafata utila parter 490.25 mp
Nivel Nume încăpere Suprafața(mp) Pardoseala
Etaj Lobby 38.25 gresie
Etaj Brainstorming 22.00 parchet
Etaj G.S. Barbati 5.50 gresie
Etaj G.S. Femei 5.50 gresie
Etaj G.S. 4.50 gresie
Etaj Manager general 21.00 parchet
Etaj Departament tehnic 30.00 parchet
Etaj Chicineta 18.75 parchet
Etaj Sala discuții 35.00 parchet
Etaj Hol 16.75 gresie
Etaj Zona așteptare 9.75 gresie
Etaj Director executiv 30.50 parchet
Etaj G.S. Bărbați 6.00 gresie
Etaj G.S. Femei 6.75 gresie
Etaj Documente 6.00 gresie
Etaj Departament financiar 36.00 parchet
Etaj Aprovizionare 49.50 parchet
Etaj Zona de luat masa 112.75 gresie
Etaj Lavoar 12.00 gresie
Etaj Terasa 12.25 gresie porțelanata

Suprafata utila etaj 478.75 mp

TOTAL SUPRAFATA UTILA BIROURI 969,00 mp
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Zona T-PLAST   
Nivel Nume încăpere Suprafața(mp) Pardoseala

Parter T-Plast 524.25 vopsea epoxidica
Parter Întreținere 269.00 vopsea epoxidica
Parter Zona circulație 652.50 vopsea epoxidica
Parter Echipament tehnic 50.50 vopsea epoxidica
Parter Echipament tehnic 68.00 vopsea epoxidica
Parter Zona producție 1737.00 vopsea epoxidica
Parter Zona matrițe 350.75 vopsea epoxidica
Parter Birou 42.25 vopsea epoxidica
Parter Hol 8.25 vopsea epoxidica
Parter G.S. 12.75 vopsea epoxidica
Parter G.S. 12.50 vopsea epoxidica
Parter Zona vopsitorie 904.25 vopsea epoxidica
Parter Spațiu de manevra 32.25 vopsea epoxidica
Parter Zona pre-livrare 803.50 vopsea epoxidica
Parter Birouri 9.25 vopsea epoxidica
Parter G.S. 7.25 vopsea epoxidica
Parter G.S. 7.25 vopsea epoxidica
SUPRAFAȚA UTILA ZONA T-PLAST 5491.50 mp
    

Zona T-SET   
Nivel Nume încăpere Suprafața(mp) Pardoseala
Parter T-Set 417.25 vopsea epoxidica
Parter T-Set 399.75 vopsea epoxidica
Parter Zona circulație 364.25 vopsea epoxidica
Parter T-Set 256.50 vopsea epoxidica
Parter T-Set 197.00 vopsea epoxidica

Produse finite 349.00 vopsea epoxidica
Parter Birouri 38.00 gresie
Parter Hol 2.25 gresie
Parter G.S. 9.00 gresie
Parter G.S. 6.00 gresie

SUPRAFATA UTILA ZONA T-SET 2039.00 mp
    
Zona spatii tehnice   

Nivel Nume încăpere Suprafața(mp) Pardoseala
Parter Centrala termica 20.50 beton elicopterizat
Parter Ventilație 23.00 beton elicopterizat
Parter Spațiu tehnic 23.25 beton elicopterizat
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Parter PT TEG 93.25 beton elicopterizat
SUPRAFATA UTILA SPATII TEHNICE 160.00 mp

TOTAL SUPRAFETE UTILE 8.659,50 mp

Regim de inaltime P+E (partial)
Suprafața de teren         (St) 13,441 mp
Suprafața construită      (Sc) 8.335 mp
Suprafață desfășurată   (Sd) 8.923 mp
Suprafața utila totala     (Su) 8.659,50 mp

.                                                    Capitolul 3 - Soluţii constructive şi de finisaj

3.1  Sistemul constructiv.
Structura de rezistență principală este alcătuită din cadre transversale din profile compuse

din  table  groase  sudate  cu  secțiunea  transversală dublu  „T” simetrică.  Înălțimea  secțiunii
transversale a stâlpilor și  a grinzilor este atât  constantă cât  şi  variabilă. Grinzile de rulare sunt
dimensionate în ipoteza rezemării articulate pe fiecare consolă a stâlpilor şi sunt realizate din table
sudate cu secțiune constantă dublu „T” cu tălpi nesimetrice. Talpa superioară este mai dezvoltată
deoarece are  și rol  de grindă de frânare. Aceasta, pe capete la fiecare rezemare pe stâlpi,  are
dispuse contrafișe orizontale.

Planșeul  intermediar  de  la  cota  +3.50  m  este  realizat  în  variantă mixtă oțel-beton,  cu
conlucrare. Comportarea compozită oțel-beton între grinzile metalice și planșeul din beton armat
se realizează prin intermediul conectorilor ductili de tip NELSON. Planșeul de beton armat se va
turna pe un cofraj pierdut din tablă cutată.

Oțelul  utilizat  pentru  structura  principală cât  şi  pentru  elementele  de  legătură (flanșe,
rigidizări și gusee) este de tip S355J2G3. 

Panele de acoperiș sunt prevăzute din profele (tip Z) cu pereți subțiri formate la rece din
oțel S350GD.

Finisaje interioare.
Pardoselile sunt,  funcție de încăpere : gresie ceramica porțelanata in zonele de circulații,

grupuri sanitare si o serie de alte spatii, parchet in birouri, beton elicopterizat fără adaos de cuarț,
vopsit cu vopsea epoxidica in toate spatiile de producție,  beton elicopterizat simplu in spatiile
tehnice anexe .

Pereții din ghips carton vor fi gletuiți și vopsiți cu var lavabil in spatiile de circulații si birouri,
respectiv placați cu faianța in grupurile sanitare.
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Tavanele vor fi din ghips-carton, lis sau casetat- după caz, gletuite și vopsite cu var lavabil.
  
Finisaje exterioare.
Materialele de finisaj exterior prevăzute în cadrul proiectului:
• soclu               -  beton armat,  placat cu polistiren extrudat 5 cm, tencuit cu

tencuiala de soclu gri deschis;
• fațade              -  panouri  sandwich  montate  orizontal,  casete  de  fațada  tip

Alucobond, culoare gri, închis si deschis, in combinație cu  verde închis;
• învelitoare        - panouri sandwich de acoperiș culoare gri deschis, cu luminatoare

semicilindrice in zona coamelor;
• tâmplărie - PVC cu geam termoizolant, alb pentru zonele de producție, perete

cortina din aluminiu, gri-antracit, in zona de birouri;
• trepte exterioare - gresie porțelanata antiderapanta.

Acoperișul şi învelitoarea.
Acoperirea va fi realizată panouri sandwich tip ISOPAN, 100 mm grosime. Pe coame se vor

realiza luminatoare translucide cu trape de fum cu acționare automata, incluse. Trapele de fum au
si posibilitatea de deschidere manuala. Suprafața totala a trapelor este de peste 1% din suprafața
totala a spatiilor. Repartiția trapelor se face uniform pe toata suprafața.
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