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Șarpanta nu este deformată, dar are unele elemente care nu corespund din punct de vedere al 

secțiunilor de elemente structurale utilizate, nu sunt realizate îmbinările corespunzătoare ale 

elementelor structurale ale șarpantei; 

Se constată putrezirea locală a lemnului în zonele de ancorare, îmbinările sunt 

necorespunzătoare;  

 Învelitoarea din tablă zincată nefiind vopsită este în etapă de coroziune  pe anumite zone; tablele 

nu sunt falțuite corespunzător, nefiind etanșe printre foile din tablă pătrunde apa de ploaie, 

deasemeni apa pătrunde pe langă  

elementele din lemn – lucrările au fost executate fară detalii de execuție – fară a fi executate de 

către profesioniști. 

      Din analiza degradärilor clädirii se poate trage concluzia că aceasta nu a avut de suferit în 

principal de pe urma cutremurelor de pământ, degradänile datorându-se in general infiltrațiilor 

apetor meteorice.  

           Conform sintezei  prezentate, pentru atestarea respectării cerinței de rezistență mecanică și 

stabilitate, „Grădinița Nr. 3, Targoviște” ampalsat în Aleea Trandafirilor, nr. 3, Targoviște,  se 

încadrează la în clasa de risc RS III  corespunzătoare construcțiilor din care fac parte clădirile cu 

susceptibilitate de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită 

Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor. INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE 

NECESARA. 

Starea constructiei conform auditului energetic:  

- din punct de vedere arhitectural, cladirea este într-o stare tehnică relativ bună, finisajele prezintă insa 

zone afectate partial de degradari.  

- tâmplăria exterioara, PVC este prevazuta cu masuri partiale de etansare si garnituri partial deteriorate, 

care nu indeplineste conditiile actuale de eficienta energetica;  

- la analiza vizuala a tamplariei existenta din PVC inlocuita ,s-a constatat ca aceasta nu este prevazuta cu 

grile de ventilatie mecanica ,multe dintre acestea nu au profil cu 5 camere ,clasa A  si nu se cunosc 

celelalte caracteristici  referitoare la rezistenta la incarcarea din vant,rezistenta la deschidere-inchidere 

repetata,izolare la zgomot,securitate la incendiu etc  

- pereți exteriori sunt termoizolați cu polistiren expandat de 10 cm grosime. 
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