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Numărul de persoane aparținând categoriei defavorizate din teritoriul GAL Asociația Ținutul 

Răzeșilor (persoane cu dizabilități) care vor beneficia de serviciile sociale vizate, prin 
operaționalizarea infrastructurii sociale finanțate prin proiect 

 
 
 

Numărul de persoane aparținând categoriei defavorizate din teritoriul GAL Asociația Ținutul 
Răzeșilor (persoane cu dizabilități) care vor beneficia de serviciile sociale vizate, prin operaționalizarea 
infrastructurii sociale finanțate prin proiect este de 50 de persoane. 

 
 
 

 
Caracteristicile tehnice ale Proiectului "Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației 

în centru pentru persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț" 
 

Din punct de vedere al soluției de arhitectură clădirea se caracterizează prin: 
 

Funcțiunea principală Centru pentru persoane cu dizabilitati 
Soluții de închidere exterioare Pereții exteriori vor fi tratați în sistem 

termoizolant cu vata minerala bazaltica de 20 cm 
grosime  și finisati cu tencuiala decorativa . 

Învelitoare Învelitoarea se va realiza din tigla metalica de 
culoare maro. 

Compartimentările interioare Pereții de compartimentare interiori vor fi 
realizați din pereti din zidarie de caramida portanta 
de 25 cm grosime. 

Finisaje interioare Pentru realizarea pardoselilor se propune 
utilizarea gresiei pentru holuri si grupuri sanitare si 
parchet laminat de trafic intens pentru 
ateliere,birouri si mocheta la sala de sport 

Pentru pereți și tavane se propune finisarea 
acestora cu var lavabil de culoare alba. 

Tămplărie Se propune adoptarea unei tămplării din PVC 
de culoare alba cu geam termoizolant. 

Funcțiunea principală Centru pentru persoane cu dizabilitati 
Regim de înălțime P 
H max(coama/atic) 6.51 m 
h max(streașină/terasă) 3.80  m 
S.c(suprafață construită)intabulată 231 mp 
S.c(suprafață construită)existentă 231 mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată) existentă 231 mp 
S.u. (suprafață utilă)existentă 207.75 mp 
P.O.T.existent 5.14% 
C.U.T. existent 0.051 
S.c(suprafață construită)propusă 249.76 mp 
S.c.d. (suprafață construită desfășurată)propusă 249.76 mp 
S.u. (suprafață utilă)propusă 203.92 mp 
P.O.T. propus 5.56% 
C.U.T.propus 0.056 
Categoria de importată a clădirii C - conform HGR nr. 766/1997 



Clasa de importată a clădirii III - conform normativ P100 - 1/2013 
Gradul de rezistență la foc III 
Conform P 100-1/2013 rezultă pentru 
amplasament: 

Ag. = 0.25 g 
Tc. =0.7 sec 

 
 
Funcționalul propus pentru construcția modernizată 

PARTER Sutilă (m2) 
P01 Windfang 6.70 
P02 Vestiar 4.00 
P03 Vestiar 4.67 
P04 Hol 7.95 
P05 Grupuri sanitare 14.02 
P06 Hol 60.69 
P07 Atelier 1 24.20 
P08 Sala de sport 23.70 
P09 Atelier 2 10.26 
P10 Atelier 3 10.80 
P11 Hol 10.08 
P12 Birou 1 6.54 
P13 Birou 2 7.26 
P14 G.S. cadre 2.63 
P15 Centrala termica 3.28 
P16 Hol 3.64 
P17 G.S.Pers. Handicap 3,50 
TOTAL               203.92 
                    
Aria construita a clădirii 249.76 
Aria construita desfasurata a a clădirii 249.76 
Aria utilă 203.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


