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SISTEM  CONSTRUCTIV existent -Corp A:
- fundatii continui din beton ;
- pereti portanti  din beton+zidarie  de caramida la Demisol si caramida
la Parter ;
- plansee din lemn , sarpanta lemn cu invelitoare din tigla;
- nu exista samburi sau centuri din beton armat;
- buiandrugi din lemn la golurile de usi si din arce de caramida pleostite
+ lemn la ferestre.

LUCRARI  PROPUSE : SISTEM  CONSTRUCTIV propus :Corp A
Pentru lucrarile  propuse  se vor avea in vedere  urmatoarele :
- inlaturarea invelitorii acoperisului si a sarpantei din lemn;
- desfacerea zidului de calcan si a zidului de atic din pod ;
- se va inlatura planseul din lemn de peste parter, peretii din zidarie de
caramida ai Parterului , iar la final si planseul din lemn de peste Demisol;
- la Demisol  se vor putea crea noi goluri de usi sau de ferestre in peretii
structurali din zidarie de caramida cu prevederea  de buiandrugi de b.a.;
- Tot la Demisol se vor  desfiinta  complet unii pereti si se vor crea alte ziduri din
caramida;
- La  Demisol se vor inlocui toti buiandrugii de lemn sau din arce de caramida;
- Se vor executa o serie de stalpisori  din b.a. inserati in zidaria peretilor
Demisolului;
- Stâlpișorii se vor ancora la partea de sus în noile centuri cu care vor forma
cadre de înrămare a zidăriei;
- Se va executa un zid de sprijin din beton pe laterala vestică a construcției la o
distanță de 1,50 m, înălțimea zidului de sprijin va fi de 1,50 m față de trotuar
acces principal;
- Se va executa extinderea pe orizontală  și pe verticală a Corpului A pe latura
est, nord și vest, având structură autoportantă ce va fi conectată total la Corpul
A consolidându-l suplimentar.
- Crearea la Demisol de noi pereți structurali executați din beton armat la
exterior și din zidărie de cărămidă la interior confinată cu stâlpișori sau lamele și
centuri de b.a.
- Noii pereți vor avea fundatii proprii de tip continuu ce se vor conecta de
fundațiile existente prin tije orizontale;
- Peste pereții exteriori și cei interiori structurali ai Demisolului consolidat se va
realiza un nou planșeu continuu de b.a. , prevăzută cu centuri continue armate ;
- Pereții Parterului se vor realiza din cărămidă structurală confinată cu stâlpișori
din b.a.; pereții vor rezema pe pereții de la Demisol sau pe grinzi;
- Peste pereții exteriori/interiori structurali ai parterului se va realiza un nou
planșeu continuu de b.a.;
- Pereții Mansardei se vor realiza din cărămidă structurală confinată cu stâlpițori
din b.a.;
- Pereții de compartimentare neportanți se vor realiza pe structură ușoară , de
preferat rigips sau lemn;
- Planșeul de peste Mansardă se va realiza pe structură ușoară : grinzi lemn
ancorate de centuri cu buloane sau colțare metalice; planșeul de lemn se va
podi cu scândură sau OSB spre pod și la intrados cu plăci Rigips prinse de
structura metalică;
- Între grinzile planșeului și între căpriorii de la învelitoare se va monta o
termoizolație din vată minerală bazaltică (saltele semirigide), grosime 15 cm;
- Se va executa șarpantă din lemn de rășinoase;
- Învelitoarea va fi  din tablă plană fălțuită,  prevazuta cu toate accesoriile
(parazapezi, burlane si jgheaburi pentru preluarea apelor pluviale);
- Pentru stoparea sau eliminarea igrasiei la pereții din zidărie de cărămidă de la
Demisol se va executa în grosimea peretelui din zidărie , imediat sub cota
pardoselii, o zonă impermeabilă: fie prin injectarea în zidărie imediat sub cota
zero a unor substanțe de tip siliconic impermeabilizant , în găuri dese perforate
orizontal, fie prin subzidirea peretelui la cota inferioară a zidăriei pe tronsoane
scurte 75 cm lungime  pe toată lățimea și pe asize, concomitent cu introducerea
la baza tronsonului  a unei folii/membrane impermeabile. Aceste lucrări se fac
înaintea consolidării pereților;
- O altă variantă pentru reducerea fenomenului de igrasie la pereții Demisolului
va fi prin executarea pe conturul pereților la interior sub pardoseală un șanț de
cca. 20x30...40 cm adâncime , de rupere a capilarității umplut cu material
granular ce va înlocui umplutura de pământ din zonă.
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