
S.C. EDV ALL PROJECT S.R.L. 
TÂRGU NEAMȚ 
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Beneficiar: ORAȘUL TÂRGU - NEAMȚ PRIN PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU - NEAMȚ 
Obiectiv:  MONTARE LIFT EXTERIOR ÎN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI 

ORĂȘENESC "SF. DIMITRIE" TÂRGU - NEAMȚ 
Amplasament:  strada Ștefan cel Mare nr. 62, oraș Târgu - Neamț, jud. Neamț, NC 52708 
 

 
STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ 

 
Categoria de importanță a construcției (cf.  HG 766/1997 și Ordinul MLPTL 31/N/1995) 
Nr. 
Crt.
  

Factorul 
determinant 

Coef. 
de 

unicit
ate 
k(n) 

Criteriile asociate  
P(i)=k(n)[Σp(i

)/3] 

1 
Importanța 
vitală 

1 

p(i) oameni implicați direct în cazul unei disfuncții ale construcției 1 

1 p(ii) oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției 0 

p(iii) 
caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul unor disfuncții ale 
construcției 

0 

2 

Importanța  
social-
economică și 
culturală 

1 

p(i) 
mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției și/sau 
valoarea bunurilor materiale adăpostite de construcție 

1 

1 p(ii) ponderea pe care funcțiunile construcției o au în comunitatea respectivă 1 

p(iii) natura și importanta funcțiilor respective 1 

3 
Implicarea 
ecologică 

1 

p(i) 
măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în 
perturbarea mediului natural și a mediului construit 

0 

0 p(ii) gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural și construit 0 

p(iii) rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural și construit 0 

4 

Necesitatea 
luării în 
considerare a 
duratei de 
utilizare 
(existența) 

1 

p(i) durata de utilizate preconizată 4 

2 
p(ii) 

măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind de 
cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare 

1 

p(iii) 
măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția cerințelor pe 
durata de utilizare 

1 

5 

Necesitatea 
adaptării la 
condițiile locale 
de teren și de 
mediu 

1 

p(i) 
măsura în care asigurarea soluțiilor constructive este dependentă de 
condițiile locale de teren și de mediu 

1 

1 
p(ii) 

măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează defavorabil 
în timp 

1 

p(iii) 
măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determină activități/ 
măsuri deosebite pentru exploatarea construcției pe durata de existență a 
acesteia 

1 

6 

Volumul de 
muncă și de 
materiale 
necesare 

1 

p(i) ponderea volumului de muncă și de materiale înglobate 2 

2 p(ii) 
volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea 
performanțelor construcției pe durata de existență a acesteia; 

1 

p(iii) 
activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiunile 
acesteia 

1 

               TOTAL        7 
Construcția se încadrează în categoria de importanță C (importanță normală). 

 
 

Întocmit:    
arh. Andrei Mercaș   


