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Construcţii civile
Clădiri administrative. Norme de proiectare
Building and structures designing
Administrative buildings. Standards design.
Гражданские здания
Административные здания. Нормы проектирования.
Ediţie oficială
1

DOMENIU DE APLICARE

1.1 Prezentul normativ este elaborat în extinderea documentului "Norme provizorii privind proiectarea clădirilor pentru autorităţile publice".
1.2 Prezentul normativ se referă la proiectarea clădirilor şi încăperilor, avînd
un şir de criterii funcţionale şi de sistematizare spaţială, destinate pentru munca
intelectuală, la care încăperile principale se utilizează doar o parte din zi şi în care, de regulă, se află contingentul permanent al personalului.
1.3 Prezentul normativ se aplică la proiectarea, construcţia, exploatarea şi reconstrucţia clădirilor administrative, inclusiv la proiectarea încăperilor administrative amplasate în clădiri cu altă destinaţie.
1.4 Normativul stabileşte cerinţele pentru încăperi, caracteristicile de exploatare şi securitate a clădirilor instituţiilor şi în mod obligatoriu se respectă de
toate organizaţiile, întreprinderile, persoanele fizice, juridice, indiferent de
forma de proprietate, subordonarea departamentală, sursele de finanţare, care
realizează activitatea de proiectare, construcţie şi investiţie pe teritoriul
Republicii Moldova.
1.5 La proiectarea şi construirea clădirilor şi instituţiilor administrative concomitent cu prezentul normativ se aplică şi prevederile din alte documente normative mai generale.
1.6 Prezentul normativ nu se referă la proiectarea clădirilor şi încăperilor
pentru:
- administraţiile Guvernului şi Parlamentului;
- organele de menţinere a ordinii publice, securitate şi apărare;
- vămi;
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-

ambasade şi alte obiecte din sistemul Ministerului Afacerilor Externe al
Republicii Moldova;

-

instituţii judiciare

-

arhivele de stat;

-

blocuri pentru laboratoare, producţii şi experimentări;

-

clădiri şi încăperi pentru calculatoare electronice, dispetcerizare a
sistemelor de telecomunicaţie;

-

birouri amplasate în clădiri mobile;

- nu se referă la reconstrucţia clădirilor - monumente de arhitectură şi
istorie pentru care pregătirea documentelor privind executarea lucrărilor de
reconstrucţie se realizează conform sarcinilor emise de organele de stat de
protecţie a monumentelor istorice şi culturale.
2
x

REFERINŢE

Legea nr. 721-XIII
din 2 februarie

Privind calitatea în construcţii

СНиП 2.07.01-89

Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений

СНиП 2.08.02-89*

Общественные здания и сооружения

NCM С.04.02 - 2005*) Exigenţe funcţionale. Instalaţii electrice. Iluminatul
natural şi artificial
CP С.01.02-2003

NCM E.03.02-2001
СНиП 11-3-79**

Construcţii civile. Reguli pentru proiectarea
accesului persoanelor cu handicap în clădirile
industriale şi civile
Siguranţa la incendii. Protecţia împotriva incendiilor a
clădirilor şi instalaţiilor
Строительная теплотехника

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
______________________________
*) În curs de elaborare
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СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Actul Ministerului Regulament şi norme igienice privind reglementarea exSănătăţii al
punerii la radiaţii a populaţiei de la sursele naturale.
Republicii Moldova.
NFRP-2000

Norme Fundamentale de radioprotecţie. Cerinţe şi reguli
igienice.

МУ 2.1.674-97

Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с
добавлением промотходов. Методические указания.

CP.G.04.01-2002

Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului.
Certificat energetic al clădirii

CP.E.04.02-2003
(SP 12-101-98)

Protecţia contra acţiunilor mediului ambiant. Regulile
tehnice de executare a termoizolaţiei exterioare şi
interioare la clădiri, cu tencuială fină pe termoizolant

NCM A.01.03-96

Principiile şi metodologia reglementării în construcţii.
Modul de elaborare a documentelor normative

3
3.1

GENERALITĂŢI
Prezentul normativ se aplică la proiectarea:
-instituţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
-instituţiilor administrative ale diferitelor întreprinderi;
-organizaţiilor de cercetări ştiinţifice, de proiectare în construcţii şi
industrie;
-instituţiilor juridice şi procuraturilor;
-birourilor (oficiilor).

3.2 Amplasarea clădirilor instituţiilor administrative trebuie să corespundă legislaţiei în vigoare, prevederilor normative privind sistematizarea şi regimul de
construcţie al oraşelor, siturilor de tip urban şi localităţilor rurale, precum şi certificatului de urbanism.
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Clădirile instituţiilor administrative trebuie amplasate, de regulă, în centrele
publice ale localităţilor. Pe terenul de amplasare a clădirii se prevăd căi de
circulaţie şi de acces pietonal la clădire, teren pentru parcaj, spaţii verzi.
3.3 Proiectarea şi construirea se execută în conformitate cu documentul normativ în vigoare CPC 01.02-2003, privind asigurarea condiţiilor de acces pentru
grupele de populaţie cu mobilitate redusă, care vor lucra în aceste clădiri sau le
vor vizita. În sarcina de proiectare se specifică numărul posibil de invalizi ai
acestei instituţii şi tipul de invaliditate.
3.4 Soluţia de sistematizare spaţială a clădirilor se alege în funcţie de locul
amplasării clădirilor în localitate, de rolul lor în compoziţia ansamblului
urbanistic, de importanţa socială şi economică a instituţiilor pentru care a fost
destinată clădirea.
3.5 La proiectarea instituţiilor amplasate în clădiri de locuit, pe lîngă prezentul
normativ, trebuie respectate documentele normative în care sînt stabilite prevederile de amplasate a încăperilor sociale în clădirile de locuit.
3.6 Soluţiile de proiect trebuie să corespundă prevederilor din "Legea privind
calitatea în construcţii", precum şi documentelor normative şi reglementărilor
tehnice în domeniul construcţiilor asigurînd calitatea construcţiilor pe toată
durata de exploatare.
3.7 Clădirile şi încăperile instituţiilor trebuie să fie dotate cu toate sistemele
tehnico-edilitare, de evacuare a gunoiului, a prafului şi cu sisteme de alimentare
cu apă a sistemului antiincendiar, proiectate conform documentelor normative în
vigoare.
Sistemele de încălzire şi de alimentare cu apă caldă, de regulă, trebuie să fie
autonome.
Evacuarea gunoiului din clădire se corelează cu sistemul de curăţare adoptat în
localitatea amplasării instituţiei respective.
3.8

Ascensoarele pentru persoane se prevăd în clădirile instituţiilor:
-la o diferenţa de 12 m şi mai mare dintre cota pardoselii vestibulului
şi cota etajului superior;
-la clădirile instituţiilor vizitate permanent de populaţie, la o diferenţa
dintre aceste cote de 9 m şi mai mare.
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Numărul de ascensoare pentru persoane se stabileşte prin calcul, însă de regulă,
minimum două. Unul dintre ascensoare trebuie să aibă adîncimea cabinei nu mai
puţin de 2100 mm, pentru a permite transportul persoanelor pe targa.
În clădirile cu 10 etaje şi mai multe, unul dintre ascensoarele pentru persoane
trebuie să fie calculat pentru transportul echipelor de pompieri, conform
prevederilor documentelor normative în vigoare.
La supraetajarea clădirii existente cu 5 etaje cu un etaj suplimentar se admite a
nu instala ascensor.
3.9 Setul de documente pentru clădiri trebuie să conţină şi cartea
termoenergetică şi instrucţiunile de exploatare.
Cartea termoenergetică se întocmeşte în modul şi forma stabilită de prevederile
normativul CP C 04.01-2002.
Instrucţiunile de exploatare trebuie să cuprindă condiţiile şi prevederile necesare
pentru asigurarea reparaţiilor şi a securităţii clădirii şi construcţiilor în procesul
de exploatare, inclusiv informaţia privind elementele constructive principale şi
sistemele tehnico-edilitare, schemele de amplasare a elementelor ascunse ale
scheletului, a instalaţiilor electrice şi comunicaţiilor îngropate, datele privind
valoarea maximă a sarcinilor pe elementele portante ale clădirii. Aceste date pot
fi prezentate sub formă de copii ale documentaţiei de execuţie.
3.10 Regulile de calculare a ariei totale a clădirii, ariei încăperilor, a volumului
şi ariei construite şi a numărului de etaje sînt prezentate în anexa normativă „B".
4

CONDIŢII PENTRU ÎNCĂPERI

4.1 Încăperile în clădirile instituţiilor se încadrează în următoarele grupe funcţionale:
a) birouri pentru personalul de conducere;
b) încăperi de lucru pentru subdiviziunile structurale ale instituţiilor şi
organizaţiilor;
c) încăperi pentru şedinţe sau săli de conferinţe;
d) încăperi cu destinaţie tehnico-informativă (biblioteci, birouri de proiectare, arhive, încăperi pentru tehnica de calcul);
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e) grupa încăperilor la intrare (vestibul, vestiar, biroul de permise, încăperea pentru paznici);
f) încăperile pentru deservirea socială (încăperi pentru alimentaţia publică, asistenţa medicală, grupurile tehnico-sanitare, încăperile sociale
pentru personalul de exploatare, încăperile pentru sport şi întreţinerea
sănătăţii, etc);
g) încăperi pentru întreţinerea tehnică a clădirii (ateliere de reparaţii, magazii cu diferite destinaţii);
h) încăperi pentru echipamentul tehnic (camere pentru ventilatoare, panouri de distribuţie etc);
4.2 Structura încăperilor şi interdependenţa lor funcţională în clădirile instituţiilor se stabileşte în sarcina de proiectare, în corespundere cu normativele de
calcul conform anexei „A".
În anexa „A" sînt prezentaţi indicatorii limită de arie.
4.3 Aria încăperilor de lucru pentru subdiviziunile structurale, la toate tipurile
de instituţii şi organizaţii se adoptă de 7,5 m2 pentru un singur lucrător considerînd aria pentru amplasarea tehnicii organizatorice.
4.4 Structura, dotarea cu sisteme tehnico-edilitare, instalaţiile tehnico-sanitare,
precum şi aria încăperilor pentru grupele funcţionale se determină considerînd
prevederile normativului CHиП 2.08.02-89*.
4.5 Structura şi aria încăperilor pentru tehnica de calcul, informaţie şi de telecomunicaţii, precum şi condiţiile pentru acestea se stabilesc printr-o sarcină
tehnică specială, anexată la sarcina de proiectare.
4.6 Structura şi aria încăperilor în clădirile instituţiilor de creditare şi
finanţare, băncilor, instituţiilor juridice se stabilesc în sarcina de proiectare
ţinînd cont de normativele departamentale şi codurile practice respective în
vigoare.
4.7 Înălţimea încăperilor de la pardoseală pînă la tavan nu trebuie să fie mai
mică de 3 m.
În oficiile mici, amplasate în clădiri de locuit, clădiri social-administrative şi în
birourile uzinelor, înălţimea încăperilor poate să corespundă cu înălţimea
adoptată pentru aceste clădiri.
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4.8 Înălţimea minimă a coridoarelor şi a holurilor se adoptă de 2,4 m, în
oficiile amplasate în clădirile de locuit, şi în birourile uzinale, amplasate în
clădiri social-administrative de 2,2 m.
Lăţimea minimă a coridoarelor se adoptă de 1,2 m pentru lungimea lor de 10 m;
de 1,5 m pentru lungimea de peste 10 m şi de 2,4 m în cazul utilizării lor în calitate de culoare sau încăperi de aşteptare pentru vizitatori.
4.9 Lăţimea minimă a blocurilor sanitare se adoptă de 0,9 m, adîncimea
minimă de 1,2 m cu deschiderea uşii în exterior şi de 1,5 m cu deschiderea uşii
în interiorul blocului.
4.10 Înălţimea etajelor tehnice trebuie adoptată ţinînd cont de echipamentele
amplasate, de reţelele tehnico-edilitare şi de condiţiile de exploatare a acestora,
înălţimea utilă în locurile de trecere a personalului de întreţinere nu trebuie să fie
mai mică de 1,8 m.
4.11 Ieşirile din ascensoarele pentru persoane trebuie proiectate prin holul ascensorului, inclusiv prin vestibul.

Lăţimea minimă a holului ascensorului pentru persoane se adoptă de:
- la amplasarea ascensoarelor într-un singur rînd de 1,3 din adîncimea
minimă a cabinei ascensorului;
- la amplasarea în două rînduri - de 2 ori adîncimea minimă a cabinei
ascensorului.
În faţa ascensorului cu adîncimea cabinei de 2100 mm şi mai mare, lăţimea minimă a holului ascensorului trebuie să fie de 2,5 m, iar la amplasarea
ascensoarelor în două rînduri - de 2 ori adîncimea minimă a cabinei.
4.12 Distanţa maximă de la uşa celei mai îndepărtate încăperi pînă la uşa de ieşire sau pînă la cel mai apropiat ascensor pentru persoane nu trebuie să
depăşească 60 m.
4.13 Amplasarea încăperilor pentru serviciile cu destinaţie administrativă la
etajul mansardat, de regulă, nu se admite.
4.14 Necesitatea amenajării în clădiri a încăperilor pentru apărarea civilă se stabileşte în sarcina de proiectare pusă de acord cu Departamentul Situaţii Excepţionale şi cu Statul-major al Apărării Civile.
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5
5.1

SECURITATEA ANTIINCENDIU
Generalităţi

5.1.1 Condiţiile pentru securitatea antiincendiu, stabilite în prezentul normativ,
se bazează pe prevederile şi clasificările adoptate în NCM 03.02-2001.
5.1.2 În prezentul capitol, cu excepţia cazurilor specificate, se utilizează
termenii şi definiţiile din NCM E 03.01-2001.
5.1.3 Prezentul normativ trebuie respectat pentru clădirile cu înălţimea pînă la
50 m, cu clasa de pericol funcţional de incendiu F 4.3, precum şi pentru
încăperile de această clasă, încorporate în clădirile de altă clasă de pericol
funcţional de incendiu.
Încăperile de clasa F 4.3, încorporate în clădiri de locuit sau încorporate-anexate
la ele trebuie, de asemenea, să satisfacă condiţiile documentelor normative în
vigoare.
Pentru clădirile cu înălţimea de peste 50 m se elaborează şi se avizează
condiţiile tehnice care cuprind măsurile suplimentare, ţinînd cont de specificul
lor de protecţie antiincendiu.
5.1.4 Instalaţiile automate de detectare antiincendiu, sistemele de semnalizare şi
de stingere a incendiilor, trebuie prevăzute în conformitate cu condiţiile documentelor normative în vigoare.
5.2

Asigurarea securităţii persoanelor

5.2.1 Lăţimea ieşirilor de evacuare şi a rampelor de scară trebuie stabilită în
funcţie de numărul persoanelor evacuate prin această ieşire, adoptînd pe 1 m lăţime conform tabelului 1.
Lăţimea ieşirilor de evacuare se stabileşte ţinînd cont de prevederile
normativului NCM E 03.02-2001.
5.2.2 Lungimea căilor de evacuare, de la uşa celei mai îndepărtate încăperi (exceptînd toaletele, spălătoriile şi alte încăperi de deservire fără prezenţa permanentă a persoanelor) pînă la ieşirea în exterior sau în casa scării nu trebuie să depăşească cele prezentate în tabelul 2.
5.2.3 Încăperile pentru săli (sălile de conferinţe, sălile cantinelor etc.) se amplasează pe etaje conform tabelului 3.
La determinarea etajului limită de amplasare a încăperii pentru sală cu
pardoseala înclinată, cota pardoselii se adoptă la primul rînd de locuri.
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Tabelul 1

Grad de rezistentă la
foc

Numărul de persoane pe
1 m lăţime a ieşirilor de
evacuare
Î ş i II
CO
165
III şi IV
C0;C1
115
C2; C3
80
V
80
Toate clasele de pericol de
incendiu
Capacitatea încăperilor cu ieşire în hol sau coridor înfundat nu trebuie să
depăşească 80 persoane.
Clasa de pericol de
incendiu

Tabelul 2
Gradul Clasa de pericol Distanţa, m, la densitatea fluxului de persoane în
de rezisconstructiv de coridor*, pers./m2
tenţă Ia
incendiu a
pînă la 2 peste 2
peste 3
peste 4
foc al
clădirii
pînă la 3 pînă la 4 pînă la 5 peste 5
clădirii
A. din încăperile amplasate într-o casă a scărilor sau ieşirile în exterior
î ş i II
CO
60
50
40
35
20
III
C0;C1
40
35
30
25
15
IV
C0;C1
III
C2; C3
30
25
20
15
10
IV
C2; C3
B. din încă perile cu ieşire în hol sau coridor
lat
înfunc
î ş i II
CO
30
25
20
15
0
III
C0;C1
20
15
15
10
7
IV
C0;C1
III
C2; C3
15
10
10
5
5
IV
C2; C3
V
nu se normează
* Raportul dintre numărul de persoane evacuate din încăperi şi aria coridorului
pe calea de evacuare.
5.2.4 Distanţa cea mai mare de la orice punct din încăperea pentru săli pînă la
cea mai aproape ieşire de evacuare nu trebuie să depăşească cea prezentată în
tabelul 4.
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Tabelul 3

Gradul de
rezistenţă Ia foc
al clădirii
III

Clasa de pericol
constructiv de
incendiu
CO

II
III

CI
CO

III
IV
IV
V

CI
C0;C1
C2; C3
nu se normează

Numărul de locuri în sală

Etajul

pînă la 300
peste 300 pînă la 600
<600
pînă la 300
peste 300 pînă la 600
pînă la 300
peste 300 pînă la 600
pînî la 300
pănî la 100
pînă la 100

1 -16
1-5
1-3
1-3
1-2
1-2
1
1
1
1

Tabelul 4
Gradul de

Clasa de

Distanţa,

m, în sălile

rezistenţă la
pericol
cu volumul, mii m3
foc al
de la 5 pînă
constructiv de
pînă la 5
clădirii
la 10
incendiu
I, II
CO
30
45
III
CO
30
45
III
CI
20
30
Săli de expoziţii,
IV
C0;C1
20
30
conferinţe, de forţă, etc.
IV
C2- C3
15
V
15
nu se
normează
Săli de luat masă, la aria
I, II
CO
65
fiecărei treceri principale
III
CO
65
adoptînd minimum 0,2 m
III
CI
45
pentru fiecare persoană
IV
C0;C1;C230
evacuată prin ea
C3
V
nu se
normează
NOTA Limita în tabel înseamnă ca
aceste încăperi nu pot avea volumul
Destinaţia încăperii
pentru sală

specificat.
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5.2.5 Numărul maxim de trepte într-o singură rampă între podeşte (exeptînd
scările cu rampă curbă) se adoptă de 16. La scările cu o singură rampă, precum
şi la singură rampă a scărilor cu două sau trei rampe în limitele etajului întîi se
admite maximum 18 trepte.
Numărul minim de trepte în locurile devierii pardoselilor - 1 sau 3 trepte (2
trepte nu se admit).
5.2.6 Se admite utilizarea scării de tipul 3 în calitate de a doua ieşire de
evacuare de la etajul 2. Scările de tipul 3 trebuie să fie calculate la numărul
maxim de persoane evacuate de:
70 -

pentru clădirile de gradul I şi II de rezistenţa de foc, clasa de pericol de incendiu CO;

50

- pentru clădirile de gradul III şi IV de rezistenţă la foc, clasa de
pericol de incendiu CO; C I ;

30

- pentru clădirile de gradul III şi IV de rezistenţă la foc, clasele de
pericol de incendiu C2; C3; gradul V de rezistenţă la foc.

5.2.7 La amenajarea trecerii spre scările exterioare pe acoperişuri plate sau prin
galerii exterioare deschise, elementele portante ale acoperirilor şi galeriilor trebuie proiectate adoptînd limita de rezistenţă la foc de minimum RE 130, clasa de
pericol de incendiu CO.
5.3 PREVENIREA PROPAGĂRII INCENDIULUI
5.3.1 Gradul de rezistenţă la foc, clasa de pericol constructiv de incendiu, înălţimea admisibilă a clădirii şi aria unui etaj în limitele tronsonului antifoc trebuie
adoptate conform tabelului 5.
La clădirile cu gradul IV de rezistenţă la foc, cu două şi mai multe etaje, elementele portante trebuie să aibă limita de rezistenţă la foc de minimum R 45.
La dotarea încăperilor cu instalaţii automate de stingere a incendiului se admite
mărirea ariilor prezentate în tabelul 5 cu 100%, exeptînd clădirile de gradul IV
de rezistenţă la foc, clasele de pericol de incendiu C0; C I , precum şi clădirile de
gradul V de rezistenţă la foc.
În tabelul 5 sînt stabilite normele pentru categoriile clădirilor şi tronsoanelor antifoc la combinările prevăzute ale gradului de rezistenţă la foc şi clasei de pericol constructiv de incendiu. La alte combinări, neprevăzute de prezentul tabel,
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aria etajului şi înălţimea clădirii se adoptă în modul stabilit de normativul NCM
E.03.01-2001, sau după cel mai mic dintre aceşti indicatori pentru categoria dată
a clădirii.
Tabelul 5
Gradul
Clasa de înălţimea
de rezispericol admisibilă
tenţă la constructiv a clădirii
foc
de
incendiu
I
CO
50
II
CO
50
II
CI
28
III
CO
15
III
CI
12
IV
CO
9
IV
CI
6
IV
C2, C3
6
V
C1-C3
6

Aria etajului în limitele tronsonului
antifoc, m2, la numărul de etaje:
1
2
3
4-5
6-9
1016
6000
6000
5000
3000
2000
2000
2000
1200
1200

5000
4000
3000
2000
1400
1400
1400
800
800

5000
4000
3000
2000
1200
1200
-

5000
4000
2000
1200
800
-

5000
4000
1200
-

2500
2200
-

NOTE
1. Înălţimea clădirilor în capitolul 6 se determină în conformitate cu
NCM E 03.02-2001 (notă la pct. 1.5*) şi se măsoară de la suprafaţa
accesului carosabil pentru maşinile de incendiu pînă la cota
inferioară a golului care se deschide al etajului superior,
neconsiderînd etajul tehnic superior.
2. Liniuţa în tabel înseamnă ca clădirea de gradul dat de rezistenţă la
foc nu poate avea numărul specificat de etaje.

Aria etajului între pereţii antifoc la clădirile monoetajate cu o parte bietajată,
care ocupă mai puţin de 15% din suprafaţa construită a clădirii, trebuie
adoptată ca pentru clădirea monoetajată.
Gradul de rezistenţă la foc al acoperişurilor, teraselor, galeriilor anexate la
clădire, precum şi al altor clădiri şi construcţii separate prin pereţii antifoc se
admite să se adopte cu un grad de rezistenţă la foc mai mic decît cel al clădirii.
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5.3.2 La clădire de gradul I, II şi III de rezistenţă la foc pentru asigurarea limită
prescrise de rezistenţă la foc a elementelor portante ale clădirii se admite utilizarea numai a protecţiei antifoc constructive (placare, betonare, tencuire etc).
5.3.3 Invelitoarea, căpriorii şi astereala acoperişurilor cu pod se admite să se
execute din materiale combustibile. La clădirile cu pod (exceptînd clădirile de
gradul V de rezistenţă la foc) la executarea căpriorilor şi a asterelii din materiale
combustibile nu se admite utilizarea învelitorii din materiale combustibile, iar
căpriorii şi astereala trebuie supuse tratamentului ignifug, care să asigure
pierderea minimală în masă a lemnului la încercare nu mai mult de 13%,
conform condiţiilor normative.
Pentru tratament ignifug prin impregnare se utilizează compoziţii chimice care
nu provoacă coroziunea metalului
5.3.4 Pereţii antifoc trebuie supraînălţaţi faţă de învelitoare cu minimum 60 cm,
dacă unul din elementele acoperişului cu sau fără pod, exceptînd învelitoarea, se
execută din materiale de grupa C3, C4 şi cu minimum 30 cm dacă elementele
acoperişului cu sau fără pod, exceptînd învelitoarea, se execută din materiale de
grupa C I , C I .
Pereţii antifoc pot să nu fie supraînălţaţi faţă de învelitoare dacă toate elementele
acoperişului cu sau fară pod, exceptînd învelitoarea, se execută din materiale de
grupa CO.
5.3.5 Pereţii antifoc la clădirile cu pereţi exteriori executaţi cu utilizarea materialelor de grupa C I , C2, C3 sau C4 trebuie să intersecteze aceşti pereţi şi să iasă
în exteriorul suprafeţei peretelui cu minimum 30 cm.
La executarea pereţilor exteriori din materiale de grupa CO, cu montarea geamurilor pe bandă, pereţii antifoc trebuie să separe geamurile. Totodată, se admite că
peretele antifoc să nu iasă în exteriorul suprafeţei peretelui.
În pereţii antifoc se admite executarea canalelor de ventilare şi de fum astfel
încît în locurile de amplasare a lor limita minimă de rezistenţă la foc a peretelui
antifoc de fiecare parte să fie de RET 150 la pereţii antifoc de tipul I şi REI 45 la
pereţii antifoc de tipul II.
Joncţiunea între planşeele antifoc şi pereţii exteriori, executaţi din materiale de
grupa CO, se prevede fară rosturi. Planşeele antifoc la clădirile cu pereţi
exteriori de clasa C1, C2 şi C3 sau cu geamuri amplasate la nivelul planşeului
trebuie să intersecteze aceşti pereţi şi geamurile.
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5.3.6 La secţionarea clădirii în tronsoane antifoc, peretele antifoc trebuie să fie
peretele celui mai înalt şi mai lat compartiment.
Se admite ca în partea exterioară a peretelui antifoc să se amplaseze ferestre, uşi
şi porţi, cu limitele de rezistenţă la foc nenormate, la o distanţa deasupra învelitoarei compartimentului alăturat de minimum 8 m pe verticală şi de minimum 4
m de la perete pe orizontală.
5.3.7 La amplasarea pereţilor antifoc sau a pereţilor despărţitori antifoc în locurile de joncţiune a clădirilor sub un unghi, distanţa pe orizontală dintre faţetele
cele mai apropiate ale golurilor, amplasate în pereţii exteriori, se adoptă de
minimum 4 m, iar sectoarele de pereţi, cornişe şi streşini ale acoperişului,
alăturate la peretele antifoc sau peretele despărţitor antifoc sub un unghi, pe o
distanţa de minimum 4 m, să fie executate din materiale de grupa CO. La o
distanţă dintre golurile specificate sub 4 m, ele trebuie completate cu uşi antifoc
sau cu ferestre de tipul 2.
5.3.8 La pereţi, pereţii despărţitori, planşee, acoperişuri şi la alte elemente de
închidere ale clădirii nu se admite să se prevadă goluri mărginite cu materiale de
grupa C3, C4 exceptînd golurile:
- în elementele de lemn ale planşeelor şi acoperişurilor, separate prin
diafragme oarbe pe porţiuni cu aria de maximum 54 m2 , precum şi pe
conturul pereţilor interiori;
- între tabla profilată de oţel sau aluminiu şi bariera de vapori cu condiţia
că în spatele barierei de vapori este amplasată protecţia termică din
materiale de grupa CO, C I , C2. La utilizarea protecţiei termice din
materiale de grupa C3, C4 (inclusiv fără barieră de vapori) aceste goluri,
la capetele tablelor, trebuie să fie completate cu materiale de grupa CO,
C I , C2, pe o adîncime de minimum 25 cm;
- între elementele de grupa CO şi placajele lor din materiale de grupa C3,
C4 din partea încăperilor cu condiţia separării acestor goluri cu diafragme
oarbe pe porţiuni cu aria de maximum 3 m2 ;
- între placaje din materiale de grupa C3, C4 şi suprafeţele exterioare ale
clădirilor monoetajate cu înălţimea minimă de la nivelul solului
pînă la cornişă de 6m şi aria construită maximă de 300 m2 cu condiţia
separării acestor goluri prin diafragme oarbe pe porţiuni cu aria de
maximum 7,2 m2.
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Executarea acestor diafragmele se admite din materiale de grupa C3, C4, exceptînd materialele termoplastice expandate.
5.3.9 La acoperişurile clădirilor cu podină metalică profilată şi strat
termoizolant din materiale de grupele C1-C4 trebuie prevăzută completarea
golurilor nervurilor podinii pe o lungime de 250 mm cu material de grupa C0 în
locurile de joncţiune a podinii cu pereţii, rosturile de deformaţie, pereţii
luminătorilor, precum şi de fiecare parte a coamei învelitorii şi a doliei.
5.3.10 Elementele de închidere ale trecerilor între clădiri trebuie să aibă
limitele de rezistenţă la foc corespunzătoare clădirii principale. Tunelurile pentru
pietoni şi comunicaţii trebuie proiectate din materiale incombustibile. Pereţii
clădirilor în locurile de joncţiune cu trecerile şi tunelurile trebuie prevăzute de
clasa K0 de pericol de incendiu cu limita de rezistenţă la foc REI 45. Uşile în
golurile acestor pereţi care duc spre treceri şi tuneluri, trebuie să fie în execuţie
antifoc de tipul 2.
5.3.11 Uşile caselor scării, care duc în coridoarele comune, uşile din holurile
ascensorului şi tamburele-ecluze trebuie să aibă dispozitive pentru autoînchidere
etanşarea cercevelelor şi nu trebuie să aibă dispozitive de închidere cu cheie.
5.3.12 La clădirile cu peste 4 etaje, în calitate de completări transparente ale
uşilor, supraluminilor (în uşi, pereţi despărţitori, pereţi, inclusiv pereţi şi pereţi
despărţitori interiori din casa scărilor) trebuie utilizate geamuri călite sau armate
sau blocuri de sticlă. La clădirile cu 4 etaje şi mai puţine tipurile de completări
transparente nu se limitează. La clădirile cu peste 4 etaje uşile din casa scării,
care duc spre coridoarele comune, uşile din holul ascensoarelor şi tamburelorecluze trebuie să fie oarbe sau cu geamuri armate.
5.3.13 Pereţii despărţitori culisanţi din materiale de grupa II-C4 trebuie să fie
protejaţi din ambele părţi cu materiale de grupa C0, care asigură limita de
rezistenţă la foc REI 30.
Debitul de apă pentru stingerea incendiului în interiorul clădirii trebuie adoptat
considerînd acţiunea concomitentă a două jeturi şi debitul de apă pentru un
singur jet 2,5 l/s, însă nu mai mic decît cel specificat în documentele normative
în vigoare.
6

SECURITATE ÎN EXPLOATARE

6.1 Proiectarea, realizarea şi echiparea clădirii trebuie să excludă riscul de
traumatizare a angajaţilor şi a vizitatorilor la deplasarea în interiorul şi lîngă
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clădire, la ieşirea şi intrarea în clădire, precum şi la utilizarea elementelor mobile
ale clădirii şi a echipamentului tehnico-edilitar.
6.2 Panta şi lăţimea rampelor de scară şi a planurilor înclinate, înălţimea treptelor şi lăţimea contratreptelor, lăţimea podestelor, înălţimea trecerilor pe scară,
subsol, etajele tehnice, podul exploatabil, variaţiile de nivel ale pardoselii, precum şi dimensiunile golurilor de uşă trebuie să asigure securitatea de circulaţie a
persoanelor şi comoditatea de deplasare a obiectelor şi a echipamentelor din încăperile clădirii. în caz de necesitate trebuie să se prevadă bare de sprijin.
Utilizarea scărilor cu înălţimea şi adîncimea diferită a treptelor nu se admite.
6.3 înălţimea barierelor de protecţie în locurile cu variaţii periculoase de înălţime trebuie să fie suficientă pentru a se exclude căderea.
înălţimea minimă a barierelor de protecţie ale acoperişurilor cu pantă se adoptă
de 0,6 m.
înălţimea minimă a barierelor de protecţie ale scărilor, balcoanelor, teraselor se
adoptă de 0,9 m.
Barierele de protecţie trebuie să fie continue, dotate cu bare de sprijin şi
calculate la preluarea sarcinilor nu mai mici de 0,3 kN/m.
6.4 La clădiri trebuie prevăzute măsuri orientate spre reducerea riscurilor de
manifestări criminale şi a consecinţelor lor, care să contribuie la minimalizarea
pagubelor posibile la apariţie faptelor ilicite. Aceste măsuri se stabilesc în
sarcina de proiectare, în conformitate cu documentele departamentale şi cu
actele normative, juridice ale autorităţilor de autoadministrare. Din ele fac parte:
utilizarea elementelor de protecţie antiexplozivă, montarea dispozitivelor de
control şi supraveghere a circulaţiei persoanelor, amenajarea sistemului de
semnalizarea pază, separarea spaţială a fluxurilor de persoane, diferite îngrădiri,
posturi de trecere şi control, consolidarea elementelor uşilor de întrare,
dispozitive de protecţie a ferestrelor, echiparea tehnică a podurilor, subsolurilor
şi a altor încăperi.
6.5 Accesele carosabile pe teritoriul păzit al instituţiei trebuie dotate cu porţi
glisante automate, comandate din postul paznicului de gardă şi echipate cu elemente tehnice de protecţie corespunzătoare.
Din încăperea paznicului de gardă trebuie asigurat controlul vizual asupra
intrării principale a clădirii, precum şi, în măsura posibilităţilor, asupra intrărilor
în subsol şi pe teritoriul instituţiei.
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6.6 La ferestrele încăperilor de la subsol, demisol, şi de la primul etaj, precum
şi la ferestrele de la alte etaje, la care accesul este posibil de pe anexe, se prevăd
gratii, a căror construcţie să satisfacă atît condiţiile de asigurare a
inaccesibilităţii pentru persoanele nedorite, cît şi condiţiile de securitate
antiincendiu. Instalarea gratiilor la ferestrele altor încăperi se efectuează în
cazuri prevăzute în sarcina de proiectare. în locurile necesare se soluţionează
posibilitatea deschiderii gratiilor conform prevederilor documentelor normative
în vigoare.
6.7 În scopul protecţiei contra tentativelor de furt al informaţiei şi valorilor
materiale, care se păstrează în încăperi speciale şi în alte scopuri, stabilite în
sarcina de proiectare, se prevăd elemente de închidere a încăperilor specificate
cu rezistenţă majorată, uşi speciale şi amenajarea golurilor de ventilare conform
prevederilor din normativele departamentale de securitate. Cu mijloacele tehnice
de control al accesului trebuie echipate încăperile pentru tehnica de calcul şi
informaţie, de telecomunicaţii şi alte încăperi speciale, conform prevederilor
stabilite în sarcina de proiectare.
6.8 Pentru protecţia confidenţialităţii convorbirilor, se prevede placarea cu
material fonoabsorbant a pereţilor şi uşilor birourilor şi a încăperilor,
determinate în sarcina de proiectare, şi instalarea uşilor duble.
6.9 Soluţiile constructive ale elementelor clădirii (inclusiv amplasarea
golurilor, metodele de etanşare a locurilor de trecere a conductelor prin
elemente, amenajarea golurilor de ventilare şi amplasarea protecţiei termice etc.)
trebuie să asigure protecţia contra pătrunderii rozătoarelor.
6.10 Sistemele tehnico-edilitare ale clădirilor se proiectează şi se montează
conform condiţiilor de securitate stabilite în documentele normative
corespunzătoare, elaborate de organele de supraveghere de stat, şi în
instrucţiunile elaborate de uzinele producătoare de echipament.
Totodată:
-la temperatura de peste 70°C a suprafeţelor aparatelor de încălzire şi
a conductelor de alimentare ale sistemului de încălzire se prevăd
măsuri de excludere a atingerii lor de către om;
-temperatura aerului cald la distanţa de 10 cm de la gura de ieşire a
aparatelor de încălzire cu aer nu trebuie să depăşească 70°C;
-temperatura apei calde în sistemul de alimentare cu apă caldă nu trebuie să depăşească 60°C.
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6.11 Amplasarea camerelor pentru panourile de distribuţie se execută în conformitate cu documentele normative în vigoare.
6.12 În clădirile construite în zonele seismice, agregatele şi dispozitivele, a
căror deplasare poate conduce la incendiu sau explozie, trebuie să fie bine fixate.
6.13 La clădirile cu 9 şi mai multe etaje pentru protecţia muncii la reparaţia şi
curăţarea faţadelor se prevede posibilitatea de fixare a schelei suspendate, cu acţionare electrică.
6.14 Clădirile cu 5 şi mai multe etaje cu învelitoare plată trebuie echipate cu
sistem interior de scurgere a apei cu evacuarea ei în sistemul exterior de canalizare pluvială, iar în lipsa acestuia din urmă - pe pereul perimetral al clădirii. în
acest caz se prevăd măsurile de excludere a îngheţării coloanelor pe timp de
iarnă.
7

ASIGURAREA CONDIŢIILOR SANITARO-EPIDEMIOLOGICE

7.1 La proiectarea şi construirea clădirilor se prevăd măsurile stabilite
conform prezentului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor sanitaroepidemiologice privind protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului ambiant
natural.
7.2 Nivelul de iluminare naturală şi artificială a încăperilor din clădirile instituţiilor trebuie să corespundă prevederilor documentelor normative în vigoare.
Se admite proiectarea tară iluminatul natural a sălilor de conferinţe şi a culoarelor, a încăperilor pentru sport şi întreţinerea sănătăţii, masaj, băi de abur de aer
fierbinte, parcarea maşinilor, bufete, precum şi a încăperilor care pot fi
amplasate la subsol (anexa D).
Iluminatul prin luminătoare poate fi prevăzut la încăperile pentru care se admite
soluţia fără iluminat natural, precum şi la sălile de conferinţe, vestiare, complexele de întreţinere a sănătăţii.
La orientarea în limitele 130-135° a golurilor de lumină ale încăperilor cu
aflarea permanentă a oamenilor şi a încăperilor pentru care, conform condiţiilor
tehnologice, nu se admite pătrunderea razelor solare sau supraîncălzirea
spaţiului, se prevede dotarea ferestrelor cu protecţii antisolare.
7.3 La proiectarea sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului se
respectă prevederile documentelor normative în vigoare.
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7.4 Parametrii de microclimă în încăperi se adoptă conform prevederilor
GOST 30404. Totodată, pentru perioada rece a anului trebuie adoptaţi pentru
calcul parametrii optimi de microclimă, pentru perioadă caldă a anului se admite
adoptarea parametrilor admisibili de microclimă.
7.5 La încăperile cu destinaţie tehnico-productivă (ateliere laboratoare, depozite, de multiplicare şi tipărire etc.) în calitate de parametrii de microclimă se
adoptă parametrii admisibili ţinînd cont de documentele normative în vigoare.
7.6
6.

Debitul minim de aer exterior în încăperi se prevede conform din tabelului

Tabelul 6
Denumirea încăperilor

Încăperile de lucru ale angajaţilor
Birouri
Săli de conferinţe, săli de şedinţe
Duşuri
Spălătorii
Magazii, arhive
Încăperi pentru întreţinerea tehnică a
clădirii fără degajări de substanţe
nocive; cu degajări de substanţe
nocive

Volumul de aer exterior refulat
(minimum)
în timpul orelor de
în afară orelor
muncă (în regim de
de muncă (în
funcţionare)
regim de
staţionare)
3
3
2
20 m /h.pers. (4 m .m )
0,2 sch/h
3
2
3 m /h.m
0,2 sch/h
3
20 m /h la persoana
0,2 sch/h
3
20 m /h la 1 sită
0,2 sch/h
3
20 m /h
0,2 sch/h
3
0,5 m /h
0,5 sch/h
3 sch/h Conform
0,2 sch/h 0,5
calculului la asimilarea
sch/h
substanţelor
nocive

NOTE

7.7

1.

În paranteze sînt specificate valorile admisibile;

2.

În încăperile de lucru şi în birouri fără aerisire naturală, debitul de
aer trebuie să fie de 60 m3 /h pentru o persoană.

Sisteme autonome de ventilare prin aspiraţie se prevăd pentru
-

blocurile sanitare;
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- încăperile de lucru, birouri etc;
- încăperile întreprinderilor de alimentaţie publică;
- încăperile cu destinaţie tehnico-productivă şi depozitare.
7.8 La evacuarea aerului din încăperile de lucru cu aria sub 35 m se admite de
prevăzut refularea aerului în coridor.
7.9 La arhivele actelor de valoare şi la depozite, la sarcina beneficiarului, se
instalează sistemul de condiţionare a aerului de clasa 3.
7.10 Recircularea aerului în încăperi cu aflarea permanentă a persoanelor se admite numai în afară orelor de lucru.
7.11 Ventilaţia naturală prin aspiraţie se admite pentru încăperile clădirilor cu
înălţimea de 1-2 etaje şi numărul de calcul al angajaţilor sub 300 persoane
7.12 Pentru încăperile neechipate cu sistem mecanic de ventilaţie prin refulare
se prevăd ferestruici reglabile cu deschidere sau clapete de aer pentru debitarea
aerului exterior, amplasate la înălţimea de minimum 2 m de la pardoseală.
7.13 Cu sistem unitar de ventilaţie prin refulare se admite de asigurat toate încăperile exceptînd sălile de conferinţe, încăperile întreprinderilor de alimentaţie
publică, sălile pentru demonstrarea filmelor, încăperile pentru acumulatoare.
Pentru fiecare din acestea se prevăd sisteme autonome de ventilaţie prin refulare.
7.14 Pentru atelierele de machete şi pentru alte încăperi în care este posibilă
degajarea în aer a pulberilor şi aerosolilor, volumul de aer evacuat prin nişa de
ventilaţie se determină în funcţie de viteza de mişcare a aerului prin golul de
calcul al nişei, conform tabelului 7.
Tabelul 7
Concentraţiile limită admisibile de
substanţe nocive în zona de lucru, mg/m3
Peste 10
De la 10 pînă la 0,1
Sub 0,1

NOTA

Viteza de mişcare a aerului prin golul
de calcul al nişei, m/s
0,5
0,7
1

La lucrările legate de degajarea în aer a aerosolilor şi a pulberilor de
substanţe cu clasa de pericol 1, 2 şi 3, viteza de mişcare a aerului
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prin golul de calcul al nişei de ventilaţie trebuie adoptată de 1,2-1,5
m/s, pentru substanţele explozibile - d e 1 m/s.

7.15 Debitarea aerului refulat se prevede direct în încăperile cu degajări de substanţe nocive în volum de 90% din volumul aerului evacuat cu sistemele de ventilaţie prin aspiraţie, celălalt volum de aer (10%) - în coridor sau hol.
7.16 Amenajarea conductei de gunoi, se dotează cu dispozitiv de spălare, curăţare, dezinfectare şi de stropire periodică a tubului.
Tubul conductei de gunoi trebuie să fie impermeabil la aer şi fonoizolat de elementele de construcţii. Nu se admite amplasarea lui în vecinătatea încăperilor de
serviciu cu aflarea permanentă a persoanelor.
Nu se admite amplasarea camerei de colectare a gunoiului sub încăperile cu aflarea permanentă a persoanelor sau alături de acestea.
La instituţiile administrative, institutele de cercetări ştiinţifice, organizaţiile de
proiectare cu numărul de angajaţi de peste 800 persoane şi mai mult, precum şi
la clădirile pentru instituţii cu cerinţe sanitare igienice înalte se prevede un
sistem centralizat sau combinat de evacuare sub vid a prafului. Necesitatea
proiectării sistemului centralizat sau combinat de evacuare sub vid a prafului în
alte clădiri se stabileşte în sarcina de proiectare.
La proiectarea sistemului combinat de evacuare sub vid a prafului raza
maximală de deservire cu o singură supapă de aspiraţie nu trebuie să depăşească
50 m.
în lipsa sistemului centralizat sau combinat de evacuare a prafului proiectarea
camerei de curăţare a filtrelor aspiratoarelor de praf se determină conform
sarcinii de proiectare.
7.17 Puţurile şi încăperile pentru mecanismele ascensorului, precum şi alte
încăperi cu utilaje fonopoluante nu trebuie să contacteze cu încăperile de lucru şi
birourilor cu aflarea permanentă a persoanelor.
7.18 La utilizarea computerelor în încăperile de lucru se ţine cont de
prevederile documentelor normative în vigoare.
7.19 Materialele şi produsele utilizate la executarea construcţiei, care se supun
evaluării igienice conform Listei tipurilor de produse şi mărfuri aprobate, trebuie
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să aibă avizul igienic emis de organele şi instituţiile Serviciului Sanitaro-epidemiologic de Stat.
8

ECONOMIE DE ENERGIE

8.1 Soluţiile de proiectare şi construcţie ale clădirii trebuie să asigure, la exploatarea ei, consumul eficient de resurse energetice neregenerabile cu contul
respectării condiţiilor stabilite pentru microclima încăperilor şi a altor condiţii.
8.2 Determinarea indicatorilor de protecţie termică ai elementelor constructive
ale clădirii se realizează în corespundere cu documentele normative în vigoare
privind normele de rezistenţă termică specifică ale elementelor de închidere ale
clădirii. Se admite determinarea conform valorii normate a consumului specific
de căldură pentru încălzirea şi ventilarea clădirii în comun pe perioada de
încălzire.
Normele stabilesc condiţiile minime obligatorii pentru protecţia termică a
clădirii. La proiectarea clădirii se admite aplicarea unor condiţii mai înalte
privind protecţia termică, stabilite de beneficiar, pentru utilizarea mai econoamă
a resurselor energetice.
8.3 Parametrii de calcul ai aerului exterior se adoptă conform prevederilor
normative. Pentru calcul caracteristicilor termotehnice ale elementelor de
închidere, temperatura de calcul a aerului interior se adoptă de 18°C.
8.4 Calculul ariei suprafeţelor transparente ale elementelor de închidere ale
clădirii în raport cu aria totală a pereţilor se efectuează considerînd rezistenţa
specifică redusă la transmiterea căldurii a elementelor specificate.
8.5 Sistemele tehnico-edilitare ale clădirii trebuie dotate cu dispozitive de reglare automată şi manuală a temperaturii aerului. La alimentarea centralizată cu
apă caldă şi rece, cu energie electrică, gaz şi căldură, şi la prezenţa în clădire a
mai multor grupe de încăperi, care aparţin diferitelor organizaţii sau proprietari,
fiecare grupă de încăperi se dotează cu aparate de contorizare a consumului de
energie şi apă.
8.6 Pentru fiecare clădire trebuie întocmită cartea termoenergetică, care să
conţină caracteristicile de protecţie termică ale elementelor de construcţii şi indicatorii de consum de energie ai clădirii şi echipamentelor.
8.7 Indicatorii de calitate ai elementelor de construcţii şi ai elementelor sistemelor tehnico-edilitare, în ceea ce priveşte caracteristicile termotehnice şi eficienţa energetică, trebuie să fie confirmate în prealabil prin încercarea lor.
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8.8 Alimentarea cu căldură a clădirii se prevede , de regula, de la punctul central termic cu montarea în mod obligatoriu a contorului de căldură.
8.9 Debitarea căldurii pentru alimentarea termică a sistemelor de încălzire,
ventilare şi de alimentare cu apă caldă se prevede, de regula, prin conducte
separate, de la punctul termic.
8.10 Alimentarea cu căldură a clădirii sau a unor grupe de încăperi poate fi realizată de la surse de căldură centralizate, autonome sau individuale, în
conformitate cu documentele normative în vigoare. Totodată, pentru clădirile
multietajate, termogeneratoarele pe gaz se dotează cu focare (arzătoare) închise
şi cu arzătoare de gaz reglabile.
8.11 Sistemele de încălzire ale clădirii se dotează cu dispozitive pentru reducerea fluxului de căldură în timpul orelor nelucrătoare.
8.12 Perdelele de aer cald, la intrările principale în clădire, se prevăd în cazul în
care temperatura de calcul a aerului exterior în zona construcţiei, în cea mai rece
perioadă de cinci zile (parametrii de calcul BB) este de minus 15°C şi mai joasă
şi numărul de lucrători în clădire depăşeşte 200 persoane.
9

DURABILITATE ŞI LONGEVITATE

9.1 Clădirea proiectată şi construită în conformitate cu normativele în construcţii în vigoare trebuie să-şi menţină proprietăţile privind rezistenţa şi
stabilitatea elementelor portante pe durata stabilită în sarcina de proiectare cu
condiţia întreţinerii tehnice sistematice, respectării regulilor de exploatare şi a
termenelor de reparaţie stabilite în instrucţiunile de exploatare, specificate în
prezentul normativ.
9.2 La determinarea durabilităţii clădirii, în proiectul ei de reconstrucţie
trebuie să fie consideraţi factorii care reduc durata ei de serviciu:
acţiunile neluate în calcul, legate de modificarea condiţiilor de
exploatare a clădirii şi a condiţiilor mediului ambiant şi ca urmare
influenţa acestor factori;
modificarea caracteristicilor fizico-mecanice
materialelor elementelor portante şi de închidere.

(chimice)

ale

9.3 Elementele principale nereparabile ale clădirii, prin care şi determină rezistenţa şi stabilitatea ei, precum şi durata de serviciu a clădirii în ansamblu,
trebuie să-şi menţină proprietăţile în limitele admisibile ţinînd cont de
prevederile normativelor în construcţii pentru elementele de construcţii din
materialele respective.
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9.4 Elementele, piesele, echipamentele, cu durata de serviciu mai mică decît
durata de serviciu preliminată a clădirii, trebuie să fie schimbabile în
conformitate cu duratele de serviciu între reparaţii stabilite în instrucţiunile de
exploatare şi ţinînd cont de condiţiile din sarcina de proiectare. Decizia de
utilizare a elementelor, materialelor sau a echipamentelor mai mult sau mai
puţin durabile, la mărirea sau, respectiv, micşorarea duratelor de serviciu între
reparaţii se stabileşte prin calcule tehnico-economice.
9.5 Elementele şi piesele se execută din materiale rezistente la eventuale
acţiuni ale umidităţii, temperaturilor joase sau înalte, mediului agresiv şi ale
altor factori nefavorabili sau protejate în conformitate cu documentele normative
în vigoare.
In cazurile necesare trebuie prevăzute măsurile respective contra pătrunderii
apelor pluviale, apelor din topirea zăpezii, apelor freatice în masa elementelor
portante şi de închidere ale clădirii, precum şi contra formării umidităţii de
condens pe elementele de închidere exterioare. Protecţia include etanşeizarea
sigură a elementelor sau ventilarea spaţiilor închise şi a straturilor de aer. In
conformitate cu prevederile documentelor normative în vigoare se utilizează
acoperirile şi compoziţiile de protecţie necesare.
9.6 Îmbinările elementelor prefabricate şi a elementelor multistrat se
calculează la preluarea deformaţiilor termice şi a eforturilor care apar la tasarea
neuniformă a terenului de fundare şi la alte acţiuni care apar la exploatare.
Materialele de compactare şi etanşare folosite la rosturi trebuie să-şi menţină
proprietăţile elastice şi aderente la acţiunea temperaturilor negative, la umezire
şi să fie rezistente la acţiunea radiaţiei ultraviolete. în locurile de îmbinare a
elementelor se prevăd materiale de etanşare compatibile cu materialele
acoperirilor protectoare şi protector-decorative.
9.7 Pentru examinare, întreţinere tehnică, reparaţie, înlocuire se prevede asigurarea posibilităţii de acces la echipamentele, armatura şi dispozitivele
sistemelor tehnico-edilitare ale clădirii şi la îmbinările acestora.
Se prevede protecţia termică pentru echipamentele şi conductele, a căror
funcţionare poate fi dereglată de acţiunea temperaturilor joase.
9.8 La construirea clădirilor în zone cu condiţii geologice complicate, expuse
la acţiuni seismice, tasări şi la alte deplasări de pămînt, inclusiv umflarea din
îngheţ, branşamentele comunicaţiilor tehnico-edilitare se execută ţinînd cont de
necesitatea compensării deplasărilor posibile ale terenului de fundare.
Echipamentele şi conductele se fixează pe elementele de construcţii cu
asigurarea funcţionării lor normale la deplasările posibile ale elementelor
constructive.
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ANEXA A
(NORMATIVĂ)
Normativele de calcul al ariei încăperilor clădirilor administrative
Birouri şi anticamere pentru conducerea autorităţilor
administraţiei publice
Denumirea încăperilor

Tabelul 8
Aria, m , a birourilor şi anticamerelor de
administrare
centrală unicipală,
locală
raională
54
36
24
2

Biroul pentru conducătorul de instituţie
24
18
12
Birou pentru prim-locţiitor al conducătorului
18
18
12
Birouri pentru locţiitorii conducătorului
Anticamera conducătorului
18
12
8
12
12
8
Anticamera locţiitorilor conducătorului
NOTA se admite amenajarea unei anticamere comune pentru birourile
conducătorului şi locţiitorului.

Birourile pentru conducerea subdiviziunilor structurale la clădirile autorităţilor administraţiei publice.
Tabelul 9
Denumirea încăperilor
Aria birourilor şi anticamerelor, m2
centrală municipală
locală
Şef administraţie
18
12
9
Locţiitor şef administraţie
12
12
9
Anticamera
12
9
9
NOTE
1. Anticamera, de regulă, trebuie prevăzută una pentru două birouri;
2.

La un număr de angajaţi de pînă la 5 persoane (inclusiv locul de
muncă al şefului) se amplasează în încăperea secţiei.
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Încăperile de lucru pentru angajaţi şi încăperile pentru
şedinţe
Tabelul 10
Denumirea încăperilor

Menţiuni
Unitatea de
Aria
calcul sau
pentru o
principiul de
unitate de
calculare a ariei
calcul, m2
7,5
Pentru un loc de
1 Încăperile de lucru
În încăperile de lucru se
muncă
pentru subdiviziunile
admite amenajarea dulaContabil-şef
9,0
structurale
purilor încorporate con9,0
Inspector serviciul
siderînd 0,3 m2 pentru un
personal
angajat. Este specificată
9,0
Angajaţi care priaria unui birou separat
mesc solicitanţii
pentru fiecare angajat
în audientă individuală (jurişti,
administratori)
0,8
2 Încăperi pentru şedinţe Conform sarcinii de
Încăperea se calculează
de lucru, negocieri şi
proiectare
pentru 30% din angajaţi
întîlniri de afaceri
0,9
3 Sală de şedinţe pentru Un loc în sală
Numărul de locuri se
colegiul (consiliul) de
adoptă:
conducere etc.
60 - în sălile la un număr de
angajaţi de la 50 pînă la
150 80 - în sălile la un
număr de angajaţi de la 150
pînă la 300
Un loc în sală
0,3
4 Culoare la sală de
In aria culoarului se include
şedinţe
aria coridoarelor care se
mărginesc cu sala
0,8
5 Sală de conferinţe (fără Un loc cu pupitru
Se recomandă la instituţiile
estradă)
cu numărul de ingineri şi
tehnicieni de 300 persoane
0,3
6 Culuare la sălile de
Un loc în sala de
conferinţe
conferinţe
Se prevede în clădirile
7 Încăperi pentru ritualuri Conform sarcinii de
autorităţilor administraţiei
solemne la oficiile de stare proiectare
publice locale
civilă
A
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Încăperile cu destinaţie tehnico-informativă
Tabelul 11
Denumirea încăperilor

Unitatea de
Aria pentru
calcul sau
o unitate de
principiul de
calcul, m2
calculare a ariei

1 Bibliotecă tehnică cu informaţie
pe suport de hîrtie, inclusiv:
Un loc
- Sala de lectură
1000 unităţi de
- Depozit de cărţi (fond comun)
depozitare
Încăperi de serviciu (loc de muncă Un loc de muncă
pentru angajat)
2
Arhivă, inclusiv:
- Volum de păstrare
1000 unităţi de
- Loc de muncă pentru
păstrare Un loc
angajat, inclusiv punctul de
recepţie şi eliberare
- Dulap pentru cataloage
3 Atelier de machete
Pentru un
machetist

Menţiuni

3,0
2,5
4,0

2,3
5,0
3,0
12

3 Încăperi pentru subdiviziunea
de tehnică de calcul, inclusiv:
- Birou de producţie şi
dispecerizare
Un loc de muncă

4,0

Birou de programare

Un loc de muncă

4,0

Birou pentru conducător
5 Serviciul de copiere şi
multiplicare, inclusiv locul de
recepţie şi eliberare a comenzilor
6 Încăperea pentru teletip

Un loc de muncă

12

7 Încăperea pentru centrala
telefonică automată

Conform cu
sarcina de
proiectare

Un loc de muncă

6,0

Un loc de muncă

5,0

La instituţiile de
proiectare conform
cu sarcina
La un număr de
angajaţi pînă la 20
persoane
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Încăperi sanitare şi sociale
Tabelul 12
Denumirea
încăperilor

1 Cameră de luat
masa

2

Unitatea de calcul
sau principiul de
calculare a ariei

Un angajat

Aria
pentru o
unitate de
calcul, m2

1,0

La un număr de angajaţi de
pînă la 50 persoane La un
număr de angajaţi sub 10
persoane se prevede la
încăpere de lucru o
arie suplimentară de 6 m2
pentru luarea mesei
La un număr de angajaţi de la
50 pînă la 150 persoane

Bufet

Conform cu normativele pentru întreprinderile de alimentaţie publică
3 Punct medical
La număr scriptic 50150 persoane
4 Toalete pentru
1 vas de closet pentru
angajaţi
45 bărbaţi şi 30 femei
1 pisoar pentru 45
bărbaţi
1 lavoar pentru 45
bărbaţi şi 25 femei
1 instalaţie pentru 75
5 încăpere pentru
igiena personală femei femei
1 vas de closet şi 2
6 Toalete pentru
pisoare pentru 150
vizitatori, inclusiv
pentru sălile de activităţi bărbaţi
1 vas de closet pentru
generale
75 femei 1 spălător
pentru 40 bărbaţi şi
femei
7 încăperi pentru
Pentru 100 m2 de etaj
inventarul de dereti-care

Menţiuni

12

Conform cu sarcina de
proiectare
Raportul numeric dintre
bărbaţi şi femei se determină
în sarcina de proiectare

Se amplasează în toaletă

0,8

însă nu mai puţin de 4 m2. Se
admite o singură încăpere
pentru două etaje adiacente
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Grupa încăperilor de intrare
Tabelul 13
Denumirea
încăperilor

Unitatea de calcul
sau principiul de
calculare a ariei

Menţiuni
Aria
pentru o
unitate de
calcul, m2
0,2
Însă minimum 18 m neconsiderînd vestiarul pentru hainele
exterioare
0,1
La clădirile adrninistrative se
instalează considerînd numărul de
angajaţi, plus 20% pentru
vizitatori, plus 80% locuri în sălile
de şedinţe. In prezenţa dulapurilor
pentru haine în încăperi vestiarul
se calculează doar pentru
vizitatori
În regim de permise

1

Vestibul

Pentru un angajat

2

Vestiar

Pentru un cîrlig de
cuier

3

Antevesti-bul

12 m2 plus 0,05 m2
pentru fiecare angajat

4

Post de paza

Pentru un paznic

3,0

5 Birou de
permise

Pentru un loc de
muncă

5,0

În regim de permise

6 Încăperea
serviciului de
informaţii

O încăpere

12,0

În vestibul

7 Încăperea de
aşteptare pentru
vizitatori

1,5 m2 De regulă se cuplează cu holurile
pentru şi coridoarele care se învecinează
un vizitator cu încăperea de audienţe
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Încăperile de întreţinere tehnică a clădirilor instituţiilor
Tabelul 14
Denumirea
încăperilor
1 Atelier pentru
reparaţii

2

Atelier mecanic

Unitatea de calcul
sau principiul de
calculare a ariei
Conform cu sarcina
de proiectare

La organizaţiile de proiectare
birouri de construcţii
8,0

Conform cu sarcina
de proiectare

5 Magazie pentru
păstrarea hîrtiei
6 Magazie pentru
Conform cu sarcina
păstrarea machetelor şi de proiectare, însă
a materialelor
minimum 6,0 m2
ilustrative referitoare la
obiectele de proiectare

Menţiuni

La instituţiile administra-tive
cu numărul de angajaţi de
peste 200 persoane

Conform cu sarcina
de proiectare

3 Magazie pentru
rechizite de birou

4 Magazie pentru
echipamente şi unelte

Aria pentru
a unitate de
calcul, m2

La un număr de angajaţi sub
100 persoane, magaziile se
amplasează într-o singură
încăpere

12,0

12,0

La organizaţiile şi birourile
de proiectare
La organizaţiile, birouri şi
atelierele de proiectare, în
arhitectură şi design
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ANEXA B (NORMATIVĂ)
Regulile de calculare a ariilor,
volumului şi a numărului de etaje ale
clădirii
1
Aria totală a clădirii instituţiei se determină ca suma ariilor etajelor măsurate în limitele suprafeţelor interioare finisate ale pereţilor exteriori la nivelul
pardoselii fără a considera plintele, precum şi aria antresolurilor, trecerilor în alte
clădiri, loggiilor, verandelor, galeriilor şi balcoanelor.
Aria încăperilor în cîteva nivele - atriumurilor, scărilor interioare, puţurilor de ascensor şi alte puţuri trebuie inclusă în aria totală a clădirii numai în limitele unui
etaj.
Aria subsolului, inclusiv a subsolului tehnic cu înălţimea pînă la partea inferioară
a construcţiei sub 1,8 m, şi a subsolului pentru aerisirea clădirii, a podului
neutilizat, a podului tehnic la înălţimea de la pardoseală pînă la partea inferioară
a elementelor proeminente sub 1,8 m, precum şi a tamburelor caselor scării,
porticurilor, cerdacelor, plantelor înclinate şi a scărilor exterioare, a podestelor
intermediare ale scărilor interioare, nu se include în aria totală a clădirii.
2
Aria încăperilor clădirii trebuie determinată luînd în calcul dimensiunile
lor măsurate între suprafeţele finisate ale pereţilor şi pereţilor despărţitori, la
nivelul pardoselii (neconsiderînd plintele). Aria pardoseli în spaţiul golului de
trecere nu se include.
3
Volumul constructiv al clădirii se determină ca suma volumului construit
mai sus de cota ±0,000 (partea supraterană) şi mai jos de această cotă (partea
subterană).
Volumul construit al părţilor supraterană şi subterană ale clădirii se determină în
limitele suprafeţelor de limitare exterioară cu includerea elementelor de
închidere, lanternelor de iluminare, cupolelor etc, începînd de la cota pardoselii
finite a fiecărei părţi a clădirii, neconsiderînd piesele arhitecturale şi constructive
proeminente, canalele de la subsol, porticurile, terasele, balcoanele, volumul
acceselor şi al spaţiilor sub clădire pe stîlpi, precum şi subsolurile clădirii.
4
Aria construită a clădirii se determină ca aria secţiunii orizontale prin conturul exterior al clădirii la nivelul soclului, incluzînd părţile proeminente. Aria de
sub clădirea amplasată pe stîlpi, precum şi accesele rutiere şi pietonale sub
clădire se includ în aria construită.
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5 La determinarea numărului de etaje ale clădirii, în numărul etajelor supraterane se includ toate etajele supraterane, inclusiv etajul tehnic, precum şi soclul,
dacă partea superioară a planşeului se află mai sus de cota medie a terenului cu
minimum 2 m.
Subsolul clădirii, indiferent de înălţimea lui, nu se include în numărul etajelor
supraterane.
La un număr variat de etaje, în diferite părţi ale clădirii, precum şi la amplasarea
clădirii pe un teren înclinat, cînd pe contul pantei se măreşte numărul de etaje,
acestea din urmă se determină separat pentru flecare parte a clădirii.
La determinarea numărului de etaje ale clădirii cu scopul calculării numărului de
ascensoare sau determinării ariei etajului în limitele compartimentului de incendiu, conform tabelului 6.4, etajul tehnic amplasat deasupra etajului superior nu se
consideră.

NCM C.01.04-2005 pag.33
ANEXA C
(NORMATIVĂ)
Lista încăperilor clădirilor pentru instituţii, pentru care se admite
amplasarea la etajele subterane şi de soclu
Etaje subterane:
1 Încăperi pentru boilere; încăperi pentru pompele de apă de conductă şi de
canalizare; încăperi pentru ventilare şi condiţionarea aerului şi alte; încăperi pentru instalarea şi comanda echipamentului tehnico-edilitar al clădirilor; încăperi
pentru mecanismele ascensoarelor; încăperi pentru echipamentele sistemului de
stingere a incendiului.
Primul etaj subteran (subsol):
1
Vestibul la amenajarea ieşirii din el în exterior prin primul etaj; vestiare;
toalete, spălătorii, cabine pentru igiena personală a femeilor.
2
Magazii şi depozite (exceptînd încăperile pentru păstrarea lichidelor uşor
inflamabile şi combustibile).
3
Ateliere de machete la institutele de proiectare, ateliere de întreţinere tehnico-edilitară a clădirii.
4
Centre radio; laboratoare; încăperi pentru sistemele de televiziune în
circuit închis.
Etaj de soclu:
1

Toate încăperile pentru care se admite amplasarea la etajele subterane.

2
Birou de permise, birou de informaţie, registraturi, case de bilete de tren şi
de avion, agenţii de transport, case de schimb valutar, bancomate.
3
Săli de operaţiuni şi de case, precum şi centre de casa ale instituţiilor bancare.
4

Oficii, birouri, şi încăperi de lucru.

5

Cantine, bufete, camere pentru luare mesei.

6

Încăperi pentru multiplicare şi tipărire operativă.

Notă - Posibilitatea de amplasare la etajele subterane a încăperilor specializate,
caracteristice pentru anumite tipuri de instituţii, în clădirile judecătoriilor
raionale şi ale instituţiilor bancare, se stabileşte de documentele normative corespunzătoare pentru tipurile respective de clădiri.
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ANEXA D
(NORMATIVĂ)
Termeni şi definiţii
Acoperiş - element superior de închidere al clădirii destinat pentru protecţia
contra precipitaţiilor atmosferice şi radiaţiei solare. Poate fi cu spaţiu intermediar
(podul) sau combinat cu învelitoarea. După mărimea pantei poate fi plan (pînă la
7 °) sau înclinat (peste 7 °).
Mărimea pantei este determinată de considerentele arhitecturale şi constructive şi
de caracteristicile materialului învelitoarei.
Acoperiş exploatabil - acoperiş cu învelitoarea utilizată pentru amenajarea pe
suprafaţa ei a trecerilor, platformelor de odihnă, a zonelor verzi etc. Se caracterizează printr-o acoperire specială indistructibilă conform condiţiilor de
exploatare.
Ansamblu scară-ascensor - încăpere destinată pentru amplasarea comunicaţiilor
verticale, a casei scării şi a ascensoarelor.
Demisol - a se vedea Etaj soclu
Etaj soclu (demisol) - etaj la care cota pardoselii încăperilor se află mai jos de
cota terenului dar nu mai mult de jumătate din înălţimea încăperilor.
Etaj suprateran - etaj la care cota pardoselii încăperilor nu se află mai jos de cota
terenului.
Etaj subteran - etaj la care cota pardoselii încăperilor se află mai jos de cota terenului cu mai mult de jumătate din înălţimea încăperii.
Etaj tehnic - etaj pentru amplasarea echipamentelor tehnico-edilitare şi pozarea
comunicaţiilor, poate fi amplasat la partea inferioară (subsol tehnic), superioară
(pod tehnic) sau între etajele supraterane.
Hol de ascensor - încăpere sau spaţiu în faţa intrărilor în ascensor.
Învelitoarea - strat sau construcţie superioară a acoperişului clădirii.
Lanternă de iluminare (Luminător) - construcţie cu geamuri plasată pe acoperiş
pentru iluminarea naturală a încăperilor cu lumină zenitală.
Loggie - încăpere încorporată sau anexată, acoperită şi îngrădită în plan din trei
părţi (din două părţi la amplasarea în colţul clădirii) deschisă în spaţiul exterior
sau vitrată, care serveşte pentru odihnă pe timp de vară şi pentru protecţia
antisolară.

NCM C.01.04-2005 pag.35
Nişă de lumină - încăpere cu iluminare naturală directă, care se mărgineşte cu
partea deschisă cu coridorul şi care serveşte pentru iluminarea lui. Drept nişă de
lumină poate servi casa scării separată de coridor printr-o uşă cu geamuri cu
lăţimea de minimum 1,2 m.
Pod - spaţiu cuprins dintre suprafaţa învelitorii (acoperişului, pereţii exteriori şi
planşeul etajului superior).
Puţ de aerisire - construcţie verticală pe înălţimea clădirii, protejată printr-un
grătar de ventilare, avînd secţiunea orizontală de minimum 1/30 din aria totală a
tuturor încăperilor aerisite prin intermediul acestui spaţiu.
Puţ de ventilare - canal vertical pe înălţimea clădirii destinat pentru ventilarea
unei încăperi separate.
Spaţiu interetajat - nivel între etajele vecine cu înălţimea pînă la 18 m, folosit
numai pentru pozarea comunicaţiilor. Nu se consideră etaj.
Cotă a terenului - valoarea cotei la nivelul stratului de etanşare perimetral.
Pentru calculul la securitatea antiincendiu se specifică cota minimă al accesului
rutier lîngă clădire al maşinilor de incendiu.
Tambur (sas de intrare) - spaţiu de trecere între uşi, care serveşte pentru protecţia contra pătrunderii aerului rece, fumului şi mirosurilor în clădire, casa scării
şi în alte încăperi.
Terasă - anexă deschisă îngrădită la clădire, sub formă de platformă pentru
odihnă, care poate avea acoperiş; se amplasează pe pămînt sau deasupra unui
etaj.
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