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CAP 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII     

1.1 - Denumirea obiectivului de investiții 

Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul 

Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 
Amplasament: Bd. Revoluției 1989, nr. 6, Timișoara, jud. Timiș 

1.2 - Ordonator principal de credite / investitor 

Municipiul Timișoara, prin Nicolae Robu - Primar 
Direcția G.U.D.U.  
- Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană 

1.3 - Ordonator de credite (secundare/terțiar) 

Nu este cazul.  

1.4 - Beneficiarul investiției 

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 

1.5 - Elaboratorul documentației  

SC STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. SRL 

Adresă - Județul Brașov, Cristian, Str. Nisipului, Nr. 40N 

Contact - 0733 113 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

8 

CAP 2. SITUAȚIE EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII   

2.1 - Prezentarea contextului 

Politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare 

Principalul context este creat de Programul Operațional Regional 2014-2020 - axa prioritară 8, prioritatea de 

investiţii 8.1 “„Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale şi cerințele ghidului general POR 2014-2020, 

precum şi toate anexele Ghidului. 

Obiectivul general al POR 2014-2020 îl constituie creșterea competitivității economice şi îmbunătățirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a 

condițiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să 

gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare şi di asimilare a progresului 

tehnologic. 

Unul din obiectivele specifice al acestei axe prioritare este Obiectivul Specific 8.2. - „îmbunătățirea calității şi 

a eficienței îngrijirii spitalicești de urgenta”. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific, investițiile în infrastructura spitalele lor regionale de urgență şi în 

infrastructura unităților de primiri urgențe de la nivelul spitalelor județene de urgenta , unităților funcționale 

de urgenta, vor constitui operațiuni ale câte unui apel dedicat. 

Obiectivul specific al axei îl constituie necesitatea atingerii obiectivului specific 8.1 ’’îmbunătățirea 

infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitalicești de urgență” al Strategie 

Naționale de Sănătate 2014- 2020 , în cadrul procesului de dezvoltare şi raționalizare al spitalelor de nivel 

regional şi național, în vederea reducerii numărului de paturi redundante şi al eficientizării serviciilor integrate 

centrate pe pacient şi a tratamentului patologiilor complexe care necesită o abordare integrate, c reprezintă 

reabilitarea şi dotarea după caz, a unităților de primiri urgențe la nivelul spitalelor județene de urgență cu 

prioritate cele regionale şi zonale. 

Cadrul general de dezvoltare şi prioritare a politicilor de sănătate pentru perioada 2014-2020 este asigurat de 

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, document strategic de referință, elaborat de către Ministerul 

Sănătății, prin intermediul căruia sunt identificate direcțiile de dezvoltare pe care România trebuie să le 

urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, cât mai apropiate de nevoile 

individului şi comunității. 

Strategia este un instrument cadru menit să permită o articulare fermă la contextul european şi 2 direcțiilor 

strategice formulate în „Strategia Sănătate” (Health 2020) a Organizației Mondiale a Sănătății Regiunea Europa 

şi se încadrează în cele 7 inițiativei emblematice ale Uniunii Europene. Documentul strategic este elaborat în 

contextul procesului de programare a fondurilor europene structurale de investiţii aferente perioadei 2014 — 

2020 şi reprezintă un document de viziune justificat şi de necesitatea îndeplinirii condiționalității ex-ante 

prevăzută de Poziția Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat şi a programelor în 

România pentru perioada 2014 - 2020, precum şi a recomandărilor de tara formulate de Comisia Europeană 

cu privire la sectorul sanitar. Totodată, cadrul general de dezvoltare £ politicilor de sănătate pentru perioada 

2014-2020 a ținut cont de măsurile de reformă propuse în „Analize funcțională a sectorului de sănătate în 

România” realizată de experții Băncii Mondiale. 

Existenta Strategii Naționale de sănătate si a Planurilor regionale de servicii de sănătate a dus la crearea 

premiselor de stimulare a progresului si dezvoltării în sistemul de sănătate românesc în domeniile prioritare 

prin impunerea unor măsuri coordonate pentru îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate, măsuri de 

stimulare a eficienței prin aplicarea de modele de prestare a serviciilor si infrastructură alături de sistemul de 
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monitorizare si revizuire a acestora , în vederea îndeplinirii scopului global, acela de a îmbunătății starea de 

sănătatea a populației României. 

Analizele funcționale extinse, realizate atât la nivel instituțional, cât şi la nivel legislativ, relevă că obiectivele 

generale ale Strategiei, ce converg finalmente în direcția îmbunătățirii eficienței şi sustenabilității sistemului 

de sănătate, nu pot fi realizate fără implicarea şi acțiunea responsabilă a țuțuroi actorilor instituționali, 

respectiv fără o cât mai eficientă utilizare a tuturor resurselor disponibile în sănătate. 

Cadrul legal: 

- Hotărârea nr. 28/2008 și 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- H.G. 1460/2008 privind Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României; 

- H.G. nr. 525/1996 (republicată în 2001) privind Regulamentul General de Urbanism; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului; 

- Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcții; 

- H.G. nr. 272/1994 privind regulamentul privind controlul de stat în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv 

deșeurile periculoase; 

- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României; 

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006  și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 107/96 a apelor; HGR nr. 188/2002 privind calitatea apelor uzate şi NTPA 011, NTPA 001, NTPA 002, 

Ord. MAPPM nr. 756/1997 privind nivelul maxim acceptat al poluanților din sol, modificat de LEGEA nr.104 din 

15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător; Ord. MAPPM nr. 462/1993 privind emisiile poluanților 

atmosferici produși de surse staționare, modificat de LEGEA nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului 

înconjurător; 

- ORDIN nr.135/76/84/1284 din 2010 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului administrației şi 

internelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului 

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi 

private; 

- Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor – publicată în M. Of. nr. 837/25.11.2011; HG  930/2005 pentru 

aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica, 

Ordin MAPPM 506/96, HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, LEGE nr.278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale; 

HOTĂRÂRE nr.349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor, completată de HOTĂRÂRE nr.1.292 din 

15 decembrie 2010; 

- Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul 

de viață al populației – publicat in M.Of. nr.127/21.02.2014; 
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- Directiva Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor proiectelor publice și private 

asupra mediului; 

- Legea  nr. 372/2005  privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării 

tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și 

completările ulterioare; 

- Normele igienico-sanitare în vigoare. 

Normative tehnice: 

- NP 010-1997 ”Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee”. 

- Standardele Minime de Calitate în conformitate cu cerințele Ordinului Ministerului Sănătății Nr. 1955/1995; 

- ST 013-1997 ”Specificație tehnică privind cerințe pentru proiectarea şi executarea construcțiilor în soluție de 

structură spațială reticulară planară”; 

- P118-99 ”Normativ de siguranță la foc a construcțiilor”; 

- P118/2-2013 ”Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - Partea a II-a - Instalații de stingere”; 

- P118/3-2015 ”Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - Partea a III-a - Instalații de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu”;  

- NP 068-2002 ”Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în 

exploatare”; 

- NP 063-2002 ”Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația 

pietonală în construcții”; 

- NP 051-2012 ”Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale 

persoanelor cu handicap”; 

- NP 040/2002 ”Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri”; 

- Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de 

comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior 

pe bază de vată minerală. Specificație; 

- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu 

modificările și completările ulterioare și Ordin MDRT nr.2513/2010; 

- C1007-2002 ”Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor”; 

- SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță; 

- SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul; 

- SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție; 

- I7-02 ”Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 

V c.c.; 
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- Cod de proiectare seismică - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente / P 100-

3/2008; 

- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor / CR 1-1-3/2012; 

- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor / CR 1-14/2012; 

- Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR0/2012; 

- Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri /SR EN 1992-1-1:2004; 

- Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri / SR EN 1992-1-

1:2004/NB-2008; 

- Executarea structurilor de oțel și aluminiu; Cerințe tehnice pentru structuri din oțel, indicativ SR EN 1090-

2:2008+A1; 

- Ghid de proiectare și execuție privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel, indicativ 

G111:2004; 

- Protecția anticorozivă a structurilor din oțel prin sisteme de vopsire, indicativ SR EN ISO 12944-1/5:2002; 

- Normativ cadru privind demolarea parțială sau totală a construcțiilor, indicativ NP55-88; 

- Ghid privind execuția lucrărilor de demolare a elementelor de construcții din beton și beton armat / GE 022-

1997; 

- Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente /C56-85; 

- Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și post-utilizarea 

construcțiilor / P 130-1999; 

- Procedurii privind activitățile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea 

curentă și specială a comportării în exploatare a construcțiilor, indicativ PCU 004-2014. 

Legislație: 

La elaborarea tuturor documentaţiilor tehnice şi economice se vor respecta şi fără a se limita la acestea: 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- HG 907/2016 privind aprobarea conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenții” 

- H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora; 

- H.C.L. NR.455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din 

Municipiul Timișoara; 

- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, a execuției lucrărilor şi a construcțiilor; 

- H.G. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiţii finanțate din fonduri 

publice; 

- H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte 

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/l/7 regiuni - şi a tuturor instrucțiunilor ulterioare ;  
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- Ordinul comun al MDLPL nr.1299/09.10.2008 şi al ISC nr.1620/10.10.2008; 

- Legea 98/2016 privind achizițiile publice, completată şi modificată de Ordonanța nr.80/2016; 

- HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice 

- Anexa la H.G.R. nr. 925 /1995 - Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuției lucrărilor şi a construcțiilor; 

- Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată; 

- Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014-2020; 

 

2.2 - Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor 

Situația existentă: 

Clinica Otorinolaringologie din Timișoara, a fost înființată în anul 1945, în clădirea situată pe actuală stradă: B-

dul Revoluției la nr 6 (fost B-dul 23 August nr 6). Conform documentelor existente, clădirea a fost intabulată 

cu titlu de cumpărare nr. 6175 din 17.09.1926, proprietar Eschker Ioan şi soția acestuia, născută Reiner Grete. 

Construcția cuprindea 2 etaje, anexe şi curte. La data de 22 mai 1956, cu nr. 1091 se intabulează dreptul de 

proprietate cu titlu de drept naționalizare,' conform Decretului Nr. 302 din 03.11.1948, în favoarea statului, în 

folosința Ministerului Sănătății. In cursul anului 2007, trece în proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul 

public. 

Din punct de vedere istoric corpul la stradă face parte din ansamblul urbanistic al bulevardului fiind încadrat 

în frontul continuu al străzii. Din motive funcționale şi a necesității de extindere a activităţii medicale, în 

decursul anilor, clădirea a suferit numeroase modificări interioare, extinderi sub de alipiri şi mansardare 

parțială în cadrul podului. Inclusiv clădirea din curte este o extindere ulterioară în vederea măririi capacității 

spitalului. 

Ansamblul actual este structurat în 2 clădiri care au legătură între ele, corpuri denumite în documentaţia de 

faţă Corpul CLINICA ORL - ”Corp la stradă” şi Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU - ”Corp din curte”. Ele formează 

împreună cu terenul rămas liber un ansamblu funcțional cu curte interioară în utilizarea spitalului. Construcțiile 

sunt diferite ca an de edificare, elemente structurale şi regim de înălțime. Intervențiile propuse se referă doar 

la clădirea din curte. 

 

Imobilele în care se desfăşoară în prezent activitatea Ambulatoriului nu au fost modernizate de o perioadă 

lungă de timp iar aparatura din dotare este învechită şi uzată, motiv pentru care este îngreunată 

diagnosticarea şi tratarea pacienților. 

Reabilitarea, extinderea, modernizarea ambulatoriului Clinica de ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 

Urgență Timișoara şi dotarea cu echipamente noi, de ultimă generație, va avea un impact major pentru 

populația municipiului, a întregului județ şi chiar din județele învecinate. 

Realizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect creșterea calității actului medical şi a serviciilor medicale 

oferite în cadrul ambulatoriului integrat ORL, respectiv alinierea condițiilor la standardele europene, în 

condițiile optimizării activităților spitalicești. 
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Prin realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare aparatură medicală nouă a ambulatoriului 

integrat ORL se previzionează implicații pozitive asupra gradului de sănătate a populației respectiv scăderea 

numărului de pacienți redirecționați şi scăderea timpului necesar pentru diagnosticare şi tratament. 

în ipoteza nerealizării obiectivului de investiţii, actul medical ar stagna sau regresa din punct de vedere 

calitativ, ceea ce ar conduce la imposibilitatea de creștere sau chiar susținere a numărului de pacienți tratați 

în regim de ambulatoriu. Nerealizarea lucrărilor de reabilitare, amenajare şi dotare a ambulatoriului integrat 

ORL din darul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara ar conduce la impactarea negativă a sistemului 

de sănătate, prin utilizarea unor spaţii necorespunzătoare din punct de vedere tehnic precum şi prin 

neadaptarea echipamentelor medicale la tehnologia modernă necesară stabilirii unui diagnostic corect şi 

precis. 

Oto-rino-laringologia (ORL) se ocupă cu tratarea afecțiunilor malformative, traumatice, inflamatorii şi 

tumorale atât ale urechii, osului temporal, nasului şi sinusurile paranazale, cavității bucale, faringelui, 

laringelui, traheii, esofagului, precum şi ale structurilor adiacente. În cursul anului 2007, trece în proprietatea 

Municipiului Timișoara - domeniul public. Clinica de Oto-Rino-Laringologie Timișoara, este situată in Bd. 

Revoluției din 1989, nr. 6, fiind amenajată corespunzător activităţii desfășurate: clinică şi didactică. în cadrul 

Clinicii de Oto-Rino- Laringologie își desfăşoară activitatea Ambalatorul Integrat. 

Ambulatoriul Integrat dispune de :  

1. Birou registratură internări 

2. 3 cabinete consultații 

3. Hol intrare curte 

4. Cabinet explorări funcționale 

5. Sală sterilizare 

6. 2 Cabinete audiologie 

7. Cabinet foniatrie si endoscopie 

8. Cabinet psihologie 

9. Camera tehnică 

10. Arhiva 

11. Camera pentru depozitarea materialelor sterile şi farmaceutice 

12. Camera pentru materiale curățenie şi colectare 

13. Sala medici rezidenți 

14. Amfiteatru medici rezidenți 

15. Grupuri sanitare pe fiecare nivel 

Prezentarea obiectivelor de investiţii cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiţii 

propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiţii propus: 

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013 au fost implementate 2 proiecte de reabilitare modernizare 

şi echipare a Ambulatoriului de obstetrică şi ginecologie respective a ambulatoriului de a Spitalului Clinicii de 

Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială din darul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 se finanțează de către Comisia Europeană şi Bugetul de Stat 

prin axa prioritară 8, prioritatea de investiţii 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale”, investiţii 

care vizează reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate la nivel local, regional şi național. 

Municipiul Timișoara alături de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara realizează demersuri pentru 

reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat Oftalmologie şi a ambulatoriului de 

balneofizioterapie, iar imobilele cu aceste destinații se află în aceeași zonă cu ambulatoriul integrat O.R.L, 

astfel încât se justifică necesitatea realizării obiectivului de investiție propus. 
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La nivelul Municipiului Timișoara a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbana, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-

2020 a Polului de Creștere Timișoara”. Documentul conţine o analiză detaliată a situației privind măsurile ce 

se impun pentru îmbunătățirea infrastructurii de sănătate. 

Situația propusă: 

La nivelul Municipiului Timișoara a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2020, 

aprobat prin HCL 193/10.05.2016.  

Pentru această clădiri se propune realizarea unui proiect în vederea reabilitării şi extinderii ci suplimentare, 

precum şi alte lucrări conexe, lucrări prevăzute a se realiza cu finanțare obținută accesând Obiectivul specific 

8.1 ’’Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru 

zonele sărace şi izolate: Operațiunea A - Ambulatorii.” 

Reabilitarea, modernizarea ambalatorului Clinicii ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență 

Timișoara şi dotarea cu echipamente noi, de ultimă generație, va avea un impact major pentru populația 

municipiului, a întregului județ şi chiar pentru județele învecinate, întrucât Clinica ORL Timișoara asigură 

singura linie de gardă din vestul tarii. Imobilul în care funcționează Ambulatoriul ORI nu a fost modernizat de 

o perioadă lungă de timp, mai precis de la darea în folosită în spațiul anexat aparatura este învechită, uzată 

moral, motiv pentru care este îngreunată diagnosticarea şi tartarei pacienților. In plus, spațiul alocat sălii de 

așteptare, cabinetelor de consultații este foarte mic, impropriu. 

 

 

2.3 - Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Principale obiective ce se preconizează a fi atinse prin realizarea obiectivului de investiții prezentat sunt: 

A) Obținerea unui Ambulatoriu modern, dotat la standarde europene, organizat și adaptat nevoilor 

contemporane și viitoare de dezvoltare a municipiului Timișoara. 

B) Îmbunătățirea structurii funcționale existente și extinderea acesteia cu spații performante și adecvate 

necesităților funcționale actuale.  

C) Atingerea gradului maxim de eficiență funcțională a Ambulatoriului în cadrul Clinicii ORL din cadrul Spitalului 

Clinic Municipal de Urgență Timișoara.  

D) Lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi. 

E) Scăderea timpului necesar de diagnosticare şi tratament ca urmare a dotării şi instrumentar la standard 

europene. 

F) Dezvoltarea durabilă a structurii de spitale și promovarea în mod pozitiv a imaginii municipiului Timișoara. 

 

2.4 - Importanța necesității investiției, rezultate așteptate 

Reabilitarea, modernizarea ambalatorului Clinicii ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență 

Timișoara şi dotarea cu echipamente noi, de ultimă generație, va avea un impact major pentru populația 

municipiului, a întregului județ şi chiar pentru județele învecinate, întrucât Clinica ORL Timișoara asigură 

singura linie de gardă din vestul tarii. Imobilul în care funcționează Ambulatoriul ORL nu a fost modernizat de 

o perioadă lungă de timp, mai precis de la darea în folosită în spațiul anexat, aparatura este învechită, uzată 

moral, motiv pentru care este îngreunată diagnosticarea şi tratarea pacienților. In plus, spațiul alocat sălii de 

așteptare, cabinetelor de consultații este foarte mic, impropriu. Echipamentele noi achiziționate în vederea 

dotării ambalatorului vor asigura servicii medicale noi şi complexe la standarde europene, vor asigura 

reducerea timpului de diagnosticare şi tratament, cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate a 
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populației. In vederea modernizării Ambulatoriului şi aducerea acestuia la normele în vigoare de funcționare 

a unităților medicale, se impun lucrări de recompartimentare a clădirii şi construcția acesteia pe trei nivele. 

Prin modificările propuse se va realiza un nou circuit specific unităților medicale iar cabinetele şi sălile de 

tratament vor fi reamenajate cu respectarea prevederilor legale în domeniu. 

Reamenajarea imobilului în care funcționează Ambalatorul constă în: 

• lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi; 

• ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea şi dotarea ambalatorului 

clinicii ORL; 

• reorganizarea ambulatoriului; 

• scăderea timpului necesar de diagnosticare şi tratament ca urmare a dotării şi instrumentar la 

standard europene. 

Rezultatele preconizate şi obiectivul general al obiectivului de investiţii se încadrează în obiectivul general al 

Programului Operațional Regional 2014-2020 prin îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale 

şi regionale care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient 

resursele, să valorifice potențialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.  
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CAP 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE        

3.1 - Particularități ale amplasamentului 

3.1.a - Descrierea amplasamentului - municipiul Timișoara: 

- Municipiul Timișoara este municipiul de reședință al județului Timiș, Banat, România. Se află în vestul 

României, aproape de frontierele cu Ungaria și Serbia, aflându-se pe plan geografic la distanțe aproximativ 

egale față de București (541 km), Viena (549 km) și Sofia (509 km); precum și la 313 km de Budapesta și 151 

km de Belgrad. Este un centru industrial, comercial, medical, financiar și universitar important pentru 

România. Numele localității provine de la cel al râului Timiș, combinat cu substantivul maghiar vár, „cetate”, 

adică Cetatea Timișului. 

- Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este plat, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât 

de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). în detaliu însă, relieful oraşului şi al 

împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși 

modeste, care nu depășesc nicăieri 2-3 m. 

 

 

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 
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3.1.a - Descrierea amplasamentului obiectivului de investiții: 

- Amplasamentul pe care se află obiectivul de investiții este situat în intravilanul municipiului Timișoara, B-dul 

Revoluției, nr. 6. Obiectivul proiectului este reprezentat de CF/NR. CAD. 423747, nr TOP. 145. 

- Amplasamentul se încadrează în prevederile documentației de urbanism, faza PUG, aprobată prin HCL 

157/2002 prelungit prin HCL 131/2017. Conform PUG, destinația zonei: ”Zonă de instituții și servicii publice”. 

- Suprafața terenului (conform CF) este de 960 MP.  Amplasamentul studiat nu prezintă particularități speciale 

de relief; terenul se prezintă sub formă plană, fără denivelări considerabile.  

- Folosința actuală: teren, Clinica ORL în regim de înălțime Sp+P+2E+Mp și Extindere-Ambulatoriu în regim de 

înălțime P+1E. 

- Conform CF, incinta este alcătuită din 1 corp existent (423747-C1).  

- În cadrul prezentei documentații, corpurile sunt denumite Corpul CLINICA ORL (corpul situat către stradă) şi 

Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU - (corpul din curte, situat la SUD de corpul CLINICA ORL).  Obiectivul 

prezentei documentații este reprezentat de corpul Extindere-Ambulatoriu (”Corp din curte”). 

* Obiectivul de investiții vizat de prezenta documentație este reprezentat de: 

- NR.CAD. 423747-C1, Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (situat la SUD de Corpul CLINICA ORL). Corpul 

CLINICA ORL și Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU formează împreună corpul cu NR.CAD. 423747-C1. 

3.1.b - Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: 

- Accesele pe amplasament se realizează pe latura de NORD (din Bd. Revoluției 1989). 

- Vecinătățile amplasamentului sunt: 

- la NORD: domeniu public / Bd. Revoluției 1989;  

- la EST: domeniu privat;  

- la SUD: domeniu privat; 

- la VEST: domeniu privat. 

- Prezenta documentație, prin propunerile sale, nu necesită intervenții sau afectarea vecinătăților existente în 

proximitatea amplasamentului studiat.  

- Prezenta documentație nu propune modificarea situației existente. 

3.1.c - Datele seismice și climatice: 

Pentru amplasamentul pe care se află obiectivul de investiții, avem următoarele date și încadrări: 

 - Zona seismică:    ag = 0,08g, Tc = 0,70 sec (conform P100/1-2013). 

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se 

încadrează în macrozona de intensitate seismică “71” 

(Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismică – Macrozonarea 

Teritoriului României”). Această valoare reprezintă o 

intensitate cu valoarea de 7 pe scara MSK având o perioadă 

medie de revenire de 50 de ani (indicele 1). 

 - Adâncimea maximă de îngheț:   0,6-0,7 M, cf. STAS 6054-1977 "Adâncimi maxime de îngheț". 

- Zona de încărcare cu zăpadă:   Conform CR 1-1-3/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea 

acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", amplasamentul se 

încadrează în zona de calcul s0,k = 1.50kN/m2. 
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- Zona de expunere la vânt:   Conform CR 1-1-4/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea 

acțiunii vântului asupra construcțiilor", presiunea de 

referință a vântului pentru zona cercetată este de 0.60 kPa, 

iar viteza de referință a vântului V=27m/s. 

- Condiții de climă:   Conform hărților climaterice prevăzute de STAS 6472/2-83 , 

SR 10907/1-97, STAS 10101/20-90 si STAS 10101/21-92 

terenul se află în zona climatică de temperaturi de iarnă ”II” , 

cu Te  de -150C, respectiv zona climatică de temperaturi de 

vară ”III” Te  de +280C. 

3.1.d - Studii de teren: 

3.1.d.I - STUDIU GEOTEHNIC: 

- Conform Studiu Geotehnic, document anexat prezentei documentații D.A.L.I. 

3.1.d.II - STUDIU TOPOGRAFIC: 

- Planul topografic întocmit la scara 1:200 conține reprezentarea reliefului prin puncte cotate, limitele 

cadastrale ale imobilului și detaliile topografice reprezentate prin semne convenționale. Măsurătorile și 

calculele efectuate au respectat normele tehnice în vigoare referitoare la acest tip de documentație. Erorile 

rezultate se înscriu în toleranțele admise de norme. 

- Memoriul tehnic prezintă pe larg informațiile topografice, inclusiv Inventarul de Coordonate (sistem STEREO 

1970) și Calculul Suprafeței Parcelei (pe cale analitică). 

3.1.d.III - STUDII DE SPECIALITATE: 

Nu este cazul pentru amplasamentul / obiectivul studiat. 

3.1.e - Situația utilităților tehnico-edilitare existente: 

Amplasamentul studiat are asigurate următoarele utilități: 

 - alimentarea cu apă rece menajeră; 

 - alimentare cu apă caldă menajeră; 

 - agent termic; 

 - canalizare; 

- alimentarea cu energie electrică; 

 - rețea-date, telefonizare; 

 - gaze; 

- Utilitățile tehnico-edilitare existente sunt în stare bună de funcționare, fără a prezenta vicii ascunse.  În 

momentul inițierii demersurilor pentru realizarea obiectivului de investiţii, nu s-au identificat rețele edilitare 

în amplasament care ar necesita relocare/protejare.  

- Agentul termic și necesarul de căldură sunt asigurate de către S.C. Colterm S.A. (SACET Timișoara). 

- Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (ce face obiectul prezentei documentații) are asigurate toate utilitățile 

menționate mai sus. 

3.1.f - Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice 

ce pot afecta investiția: 

- Amplasamentul studiat nu se află într-o zonă cu factori de risc (antropici sau naturali).  
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- Amplasamentul studiat este supus hazardelor endogene (cutremure de pământ) și exogene (factori climatici, 

hidrologici, schimbări climatice, etc.), precum și hazardului antropic. 

- Amplasamentul nu prezintă rețele edilitare care să necesite relocare sau protejare. 

- Zona în care se află amplasamentul nu este caracterizată de prezența unor surse de poluare majore în afară 

de poluarea auto. Traficul auto este sursa principală de poluare a aerului. Emisiile principale sunt: pulberi în 

suspensie și sedimentabile (PM10, PM2,5), NO2, hidrocarburi organice volatile, S02. Deoarece obiectivul este 

situat în imediata proximitate a bulevardului, impactul auto se resimte atât ca efect local cât și ca efect 

cumulativ. La nivelul municipiului, s-au înregistrat fluctuații în calitatea aerului (nivelul pulberilor respirabile), 

variații cel mai probabil cauzate de variațiile curenților de aer la nivel global. Împotriva acestei cauze nu se 

poate interveni pe plan local, așa că în planul local de acțiune, obiectivele de calitate a aerului se vor corela cu 

acele cauza asupra cărora se poate interveni pe plan local. 

* Hazardul seismic 

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se încadrează în macrozona de intensitate seismică “71” 

(Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismică – Macrozonarea Teritoriului României”). Această valoare reprezintă 

o intensitate cu valoarea de 7 pe scara MSK având o perioadă medie de revenire de 50 de ani (indicele 1). 

Conform P100/1-2013, " Cod de proiectare seismica – partea 1", intensitatea pentru proiectare a hazardului 

seismic este descrisa de valoarea de vârf a accelerației terenului, ag (accelerația terenului pentru proiectare) 

determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referință (IMR) de 225 ani, corespunzător stării limită 

ultime (SLU), are valoarea ag=0.20g. Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este Tc=0,7sec. 

* Hazardul climatic 

Vulnerabilitatea asociată hazardului hidrografic (ex. inundații) și hazardului climatic (ex. secetă/ger, schimbări 

climatice), este scăzută, eventualele pagube aduse imobilului de acești factor fiind ușor de minimizat prin 

implementarea corectă a proiectului, care a avut în vedere soluții moderne pentru creșterea eficienței 

energetice și adaptarea obiectivelor la schimbările climatice. 

Schimbările climatice ce se observă în sec. XXI nu prezintă un factor de risc pentru investiție deoarece 

degradările ce survin acestor schimbări climatice sunt cu caracter normal, iar accentuarea schimbărilor nu 

determină accentuări în degradările obiectivului analizat. Degradările vor fi normale din prisma utilizării / uzurii 

normale întâlnită în procesul de exploatare a obiectivului. 

* Hazardul antropic 

Hazardul antropic este reprezentat de diversele acțiuni cu caracter individual sau social, general sau izolat, 

care pot afecta integritatea obiectivului de investiții, atât de ordin arhitectural, cât și de ordin structural sau al 

utilităților: modificări ale compartimentării interioare neautorizate, accidente, explozii, acte de vandalism, 

război civil etc. Este dificilă estimarea corectă a riscului asociat hazardului antropic. Prin urmărirea corectă în 

timp a obiectivului, hazardul antropic poate fi diminuat considerabil. 

În continuare este redată estimarea probabilității corelată cu magnitudine riscului conform identificării 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Notarea s-a făcut în felul următor: 

Estimarea probabilității corelată cu magnitudinea riscului Estimarea vulnerabilității 

0 inexistent - - 

1 improbabil / impact mic 1 invulnerabil 

2 puțin probabil / impact mediu 2 puțin vulnerabil 

4 Probabil / impact mare 4 vulnerabil 
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Estimări probabilități și vulnerabilitățile asociate – Riscuri naturale 

Identificare conform IGSU Probabilitate Estimarea Vulnerabilității 
R

is
cu

ri
 n

at
u

ra
le

 

Furtuni 4 1 

Tornade 1 2 

Secetă 4 1 

Inundații 1 2 

Îngheț 4 1 

Avalanșe 0 1 

Cutremure și erupții vulcanice 4 2 

Alunecări de teren 0 1 

Tasări de teren 1 2 

Prăbușiri de teren 0 1 

Riscuri cosmice 1 4 

Epidemii 2 2 

Epizootii 0 1 

Zoonoze 1 2 

Estimări probabilități și vulnerabilitățile asociate – Riscuri antropice 

Identificare conform IGSU Probabilitate Estimarea Vulnerabilității 

R
is

cu
ri

 a
n

tr
o

p
ic

e
 

Accidente cauzate de muniție neexplodată sau a armelor 
artizanale 

2 2 

Accidente nucleare, chimice și biologice 1 2 

Accidente majore pe căile de comunicații 0 1 

Incendii de mari proporții 1 2 

Eșuarea sau scufundarea unor nave 0 1 

Eșecul utilităților publice 1 2 

Avarii la construcții hidrotehnice 0 1 

Accidente în subteran 0 1 

Prăbușiri ale unor construcții, instalații sau amenajări 0 1 

Riscul de securitate fizică 1 1 

Risc politic 1 2 

Risc financiar și economic 1 2 

Risc informatic 4 2 

  

3.1.g - Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor 

zone protejate: 

- În conformitate cu Certificatul de Urbanism și documentația urbanistică faza PUG, obiectivul de investiții este 

situat în zonă istorică și se află în raza de protecție a mai multor monumente istorice de arhitectură. La nivelul 

amplasamentului, constrângerile/condiționările se referă la intervenția la modul de rezolvare a fațadelor (în 

conformitate cu punctul 3.2.d din prezenta documentație). Amplasamentul se află în zonă de protecție a 

monumentelor istorice de arhitectură. 

- Amplasamentul și vecinătățile nu ascund situri arheologice în stratul de subsol al terenului.  

- Obiectivul nu este inclus într-un sit arheologic, arii naturale protejate (sau în zonele de protecție ale acestora). 

- Nu există ale tipuri de zone protejate care să condiționeze și/sau să influențeze investiția propusă.  
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3.2 - Regimul juridic 

3.2.a - Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune: 

- În conformitate cu Certificatul de Urbanism anexat, imobilul se află în intravilanul municipiului Timișoara și 

este proprietate publică conform C.F. (extras C.F. anexat). 

- În conformitate cu C.F. (extras C.F. anexat), A. Partea I - DESCRIEREA IMOBILULUI: 

- punctul A1 este reprezentat prin NR.CAD. 423747, teren în suprafață de 960 MP.  

- punctul A1.1 este reprezentat prin NR.CAD. 423747-C1 - Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu. 

- În conformitate cu C.F. (extras C.F. anexat), B. Partea II - PROPRIETARI ȘI ACTE:  

- punctul B1 - intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin lege, cota actuală 1/1 (pentru punctele 

A1, A1.1) - MUNICIPIUL TIMIȘOARA / DOMENIU PUBLIC.  

- punctul B4 - intabulare, drept de administrare (pentru punctele A1, A1.1) - SPITALUL CLINIC 

MUNICIPAL TIMIȘOARA.  

- În conformitate cu C.F. (extras C.F. anexat), C. Partea III - SARCINI: 

- imobilul este liber de sarcini. 

3.2.b - Destinația construcției existente: 

- Conform Certificat de Urbanism, folosința actuală: teren, Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu. 

- Destinația corpurilor existente este următoarea: 

# Corpul C1 (conform Extras C.F.) = Clinica ORL în regim de înălțime Sp+P+2E+Mp și Extindere-

Ambulatoriu în regim de înălțime P+1E. 

- Prezenta documentație nu propune modificarea destinației existente sau modificarea regimului economic 

menționat în Certificatul de Urbanism anexat. 

- Din punct de vedere funcțional, ansamblul actual este structurat în 2 clădiri care au legătură între ele, corpuri 

denumite în documentaţia de faţă Corpul CLINICA ORL (corpul situat către stradă) şi Corpul EXTINDERE-

AMBULATORIU - (corpul din curte, situat la SUD de corpul CLINICA ORL). Ele formează împreună cu terenul 

rămas liber un ansamblu funcțional cu curte interioară în utilizarea spitalului. Construcțiile sunt diferite ca an 

de edificare, elemente structurale şi regim de înălțime.  

- Intervențiile propuse se referă doar la corpul EXTINDERE-AMBULATORIU.  

3.2.c - Includerea construcției existente în lista monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale 

protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate: 

- Obiectivul de investiții (Extindere-Ambulatoriu - ”Corp din curte”) nu se află înscris în lista monumentelor 

istorice/de arhitectură. 

- În conformitate cu Certificatul de Urbanism și documentația urbanistică faza PUG, obiectivul de investiții este 

situat în zonă istorică și se află în raza de protecție a mai multor monumente istorice de arhitectură. La nivelul 

amplasamentului, constrângerile/condiționările se referă la intervenția la modul de rezolvare a fațadelor (în 

conformitate cu punctul 3.2.d din prezenta documentație). Amplasamentul se află în zonă de protecție a 

monumentelor istorice de arhitectură. 

- Amplasamentul și vecinătățile nu ascund situri arheologice în stratul de subsol al terenului.  

- Obiectivul nu este inclus într-un sit arheologic, arii naturale protejate (sau în zonele de protecție ale acestora). 

- Nu există ale tipuri de zone protejate care să condiționeze și/sau să influențeze investiția propusă.   
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3.2.d - Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism: 

În conformitate cu Certificatul de Urbanism anexat - Regimul tehnic, avem următoarele constrângeri:  

3.2.d.I - Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zonă de instituții și servicii 

publice, protecție a monumentelor istorice: 

- POT maxim     = 80 % 

- CUT maxim     = nespecificat 

- Regim de înălțime    = conform HG 525/1996. 

= prezenta documentație stabilește respectarea regimului de 

înălțime existent pentru corpul către stradă (corpul CLINICA 

ORL), anume Sp+P+2E+Mp. 

3.2.d.II - Etajarea ambulatoriului se va realiza cu respectarea Codului Civil și RLU: 

- Se va respecta POT maxim admis pentru zona centrală. 

- Se va integra în arhitectura zonei, nu va afecta construcțiile învecinate și nu va fi perceptibilă din stradă.  

- Intervențiile la fațade vor fi executate unitar, respectându-se arhitectura existentă. Cromatica fațadelor va 

păstra caracterul tradițional.  

- Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie.  

- Se vor respecta: RLU aferent zonei, Codul Civil, HG 525/1996, OMS 119/2014, HCL 455/2014, RLU pentru 

Zona Centrală și legislația în vigoare.  

3.2.d.III - Utilități existente în zonă: 

- Amplasamentul studiat are asigurate următoarele utilități: 

 - alimentarea cu apă rece menajeră; 

 - canalizare; 

- alimentarea cu energie electrică; 

 - rețea-date, telefonizare; 

 - gaze; 

3.2.d.IV - Circulația, accese: 

- Se va respecta RLU pentru Zona Centrală. 

- Documentația de față stabilește respectarea situației existente și nu propune modificări situației existente: 

- Acces carosabil   = se menține situația existentă. 

- Acces pietonal = se menține situația existentă. 

  

Nu există alte obligații și constrângeri în documentațiile de urbanism. 
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3.3 - Caracteristici tehnice și parametri specifici 

3.3.a - Categoria și clasa de importanță: 

- Documentația de față nu propune modificarea situației existente a caracteristicilor generale de ansamblu.  

- Prin Tema de Proiectare, se dorește reabilitarea, extinderea și dotarea Corpului Extindere-Ambulatoriu 

(”Corp din curte”).  

# CORP C1 – CLINICA ORL (”Corp la stradă”): 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II”, conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Regim de înălțime    = S parțial + P + 2E + M parțial. 

# CORP C1 – EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentației DALI: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II” , conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Regim de înălțime    = P + 1E. 

- Prin Tema de Proiectare, se dorește reabilitarea, extinderea și dotarea Corpului Extindere-Ambulatoriu. 

3.3.b - Cod în lista monumentelor istorice: 

- Corpul Extindere-Ambulatoriu (ce face obiectul proiectului) nu se află înscris în lista monumentelor istorice 

(LMI) / Nu este în curs de clasare. 

3.3.c - An / Ani / Perioada de construire pentru fiecare corp de construcție: 

# Corpul C1 (conform Extras C.F.: Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu)  = ante 1940 (Corpul CLINICA 

ORL a fost executat în anii 1920).  

3.3.d - Suprafața construită: 

# Corpul C1 (conform Extras C.F.: Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu)  = 506 MP (cf. Extras C.F.) 

# Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentației D.A.L.I.) = 145 MP (cf. măsurători) 

3.3.e - Suprafața construită desfășurată: 

# Corpul C1 (conform Extras C.F.: Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu)  = 1729 MP (cf. Extras C.F.) 

# Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentației D.A.L.I.) = 290 MP (cf. măsurători) 

3.3.f - Alți parametri: 

- POT existent    = 52,70 % 

- CUT existent    = 1,80 

- Suprafață alei, trotuare  = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- Suprafață spații verzi amenajate = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- H. max. Corpul CLINICA ORL (nu face obiectul documentație D.A.L.I.)   = + 19,10 M* 

- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentației D.A.L.I.) = + 5,90 M* 

* cotele sunt măsurate de la cota de referință, cota +/- 0,00. 

3.3.f - Valoarea de inventar: 3.081.922,00 (conform Fișa Mijlocului Fix - Clinica ORL) 
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3.3.g - Elemente de trasare: 

- Prezenta documentație nu propune modificarea situației existente. 

- Elementele de trasare sunt ilustrate în planșa SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLAN DE SITUAȚIE.  

- Corpul CLINICA ORL (”Corpul la stradă”) este situat către latura de NORD (Bd. Revoluției 1989). 

- Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corpul din curte”) este situat la SUD de corpul CLINICA ORL.  

3.3.h - Descrierea construcției existente - Sistemul constructiv: 

- Prin Tema de Proiectare, se dorește reabilitarea, extinderea și dotarea Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU. 

Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corpul din curte”) este situat în curtea interioară a amplasamentului, 

alipit de Corpul CLINICA ORL (”Corpul la stradă”) cu un corp de legătură.  

- Sistemul constructiv: - fundații continue din beton armat. 

   - suprastructură metalică (cadre metalice din euro-profile, stâlpi și grinzi). 

   - șarpantă metalică (grinzi, pane). 

3.3.i - Descrierea construcției existente - Închiderile exterioare și compartimentări interioare: 

- Închiderile exterioare la nivelul parterului: - la pereți, zidărie portantă (blocuri ceramice).  

- Închiderile exterioare la nivelul etajului: - la pereți, panouri sandwich pe structură metalică.  

      - la acoperiș, panouri sandwich pe structură metalică. 

- Compartimentări: - la nivelul parterului, compartimentările interioare sunt din 

blocuri ceramice (unele panouri fiind cu rol portant). 

 - la nivelul etajului, compartimentările interioare sunt din 

panouri sandwich pe structură metalică (placate cu gips-

carton) și local partiții ușoare din gips-carton pe structură 

metalică proprie.  

- Tâmplărie: - tâmplărie exterioară din PVC cu geam dublu-termoizolant. 

 - tâmplărie interioară din PVC. 

3.3.j - Descrierea construcției existente - Finisaje exterioare și finisaje interioare: 

- Finisajele exterioare: - tencuială decorativă pe termosistem din polistiren EPS. 

 - învelitoare din panouri sandwich de acoperiș (tablă). 

- Finisajele interioare:  - pereți   = tencuială pe bază de ciment și vopsea lavabilă de interior (parter). 

     = placare cu gips-carton și vopsea lavabilă de interior (etaj). 

   - pardoseli  = conform planșe SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLANURI. 

   - tavane = placare cu gips-carton și vopsea lavabilă de interior  

3.3.k - Descrierea construcției existente din punct de vedere funcțional - spații interioare: 

# Corpul C1 - CLINICA ORL (nu face obiectul documentației D.A.L.I.) 

- Prezenta documentație nu propune modificarea situației existente pentru Corpul CLINICA ORL.  

# Corpul C1 - EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentației D.A.L.I.) 

- Prezenta documentație propune reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului ORL 

(Corpul C1 - EXTINDERE- AMBULATORIU).  

- Configurația spațiilor interioare existente este prezentată în planșele SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLANURI.  
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- Circulația pe verticală este asigurată prin intermediul scării din corpul C1 - CLINICA ORL. Corpul C1 - 

EXTINDERE nu conține circulații verticale.  

- Ambulatoriul Integrat dispune de :  

1. Birou registratură internări 

2. 3 cabinete consultații 

3. Hol intrare curte 

4. Cabinet explorări funcționale 

5. Sală sterilizare 

6. 2 Cabinete audiologie 

7. Cabinet foniatrie si endoscopie 

8. Cabinet psihologie 

9. Camera tehnică 

10. Arhiva 

11. Camera pentru depozitarea materialelor sterile şi farmaceutice 

12. Camera pentru materiale curățenie şi colectare 

13. Sala medici rezidenți 

14. Amfiteatru medici rezidenți 

15. Grupuri sanitare pe fiecare nivel 
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3.4.1 - Analiza stării construcției, în baza Expertizei Tehnice 

Expertiza tehnică este realizată pentru întocmirea prezentei documentații în conformitate cu H.G. 907/2016. 

Măsurile de intervenție au ca obiectiv stabilirea unei soluții tehnico-economice preliminare, care duce la 

realizarea unor investiții durabile ce vor fi integrate în infrastructura existentă și corelată cu alte investiții 

viitoare. Lucrarea a avut în vedere respectarea cerințelor legislației în vigoare asigurând utilitatea clădirii 

printr-o soluție tehnico-economică avantajoasă. 

Motivul și scopul expertizei: 

Expertiza s-a efectuat în scopul: 

- examinării stării tehnice a obiectivului; 

- analiza calitativă a efectelor sarcinilor suplimentare aduse structurii de către lucrările propuse; 

- precizarea intervențiilor eventual necesare la nivel de ansamblu și de detaliu, pentru satisfacerea 

cerințelor de rezistență și stabilitate ale clădirilor. 

 

Obiectul expertizei îl reprezintă un corp de clădire cu regim P+1E („corp în curte”), cu funcțiunea de 

Ambulatoriu Clinică ORL, situată la adresa Bd. Revoluției 1989, nr.6, Mun. Timișoara, care împreună cu corpul 

D+P+2E+Mp („corp la stradă”) și terenul în suprafață de 960mp din acte, se află în proprietatea Domeniului 

Public al Municipiului Timișoara. Beneficiarul, dorește reabilitarea și extinderea prin supraetajare a corpului 

P+1E (în prezent ambulatoriu ORL, conform CF 423747 – Nr. Topografic 145). În acest scop, Primăria 

Municipiului Timișoara a emis Certificatul de Urbanism nr. 411/29.01.2018, prin care se cere Expertizarea 

Tehnică a clădirii existente în vederea supraetajării. 

Încadrarea construcției în grupe și categorii: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II”, conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Interacțiuni posibile cu vecinătățile: pe latura de Nord există un corp de clădire vecin alipită la calcan, regim 

D+P+2E+M („corp la stradă”), cu structură independentă și separată prin rost de corpul expertizat; pe latura 

de Vest există o clădire regim Parter. 

- Durata de utilizare, ulterioară momentului expertizării: neprecizată de către beneficiar, se consideră 30 ani. 

Informații generale și istoric: 

Construcția expertizată a fost supraetajată în anul 2010, având acum regim de înălțime P+1 și funcțiunea de 

ambulatoriu. Clădirea inițială, regim Parter, a fost construită în anii 1940 în curtea spitalului, ca o extindere 

pentru Corpul C1 (D+P+2E+M), primul corp de clădire construit pe terenul identificat cu nr. CF 423747-

Timișoara (nr. CF vechi 385). 

Structura corpului este independentă pentru fiecare dintre niveluri, la parter fiind realizată din pereți portanți 

din zidărie de cărămidă din argilă arsă plină presată, cu grosimea de 25cm, respectiv 30cm, iar etajul construit 

în 2010 este construit cu structură independentă din cadre din oțel contravântuite. 

Înălțimea supraterană maximă la nivelul acoperișului este +6.00m față de cota 0.00 a clădirii. Clădirea are o 

formă neregulată în plan (formă de L), cu dimensiunile generale 16.00m x 12.00m. 

Potrivit indicațiilor ‘Codului de proiectare seismică, prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente’, 

indicativ P100-3/2008, nivelul de cunoaștere pentru acest caz de analiză (in condițiile expertizei de față), este 

KL1 (cunoaștere incompletă), cf. paragraf 4.3.1., conducând la un factor de încredere CF=1,35. Astfel, 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

27 

geometria clădirii s-a putut stabili din verificare vizuală și un releveu al clădirii; alcătuirea de detaliu se 

cunoaște din date statistice. Pentru materialele de construcție s-au stabilit valori pentru materiale curente, 

corectate cu factorul de încredere. S-a aplicat metodologia de nivel 1, numai pentru evaluarea calitativă a 

clădirii (cf. anexei B din P100-3/2008). 

Investigații privind rezistența materialelor: 

- Întrucât soluția aleasă de către entitățile implicate în proiect presupune realizarea unei structuri complet 

independente de structura Parter existentă, etajul 1 existent ar corpului expertizat fiind propus pentru 

desfacere, nu s-a considerat necesară realizarea de teste distructive și nedistructive pe elementele care se vor 

păstra, anume cărămidă și mortar. 

- Cu toate acestea, au fost făcute aprecieri privind marca mortarului și a cărămizilor parterului pentru 

realizarea calculelor specifice impuse de metodologia 1 de evaluare a riscului seismic 

Zonarea seismică: 

- ag (accelerația terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referință 

(IMR) de 100 ani, corespunzător stării limită ultime (SLU), are valoarea ag=0.20g.  

- valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este Tc=0.7sec. 

Încărcării date de zăpadă: 

- Conform CR 1-1-3 / 2012, amplasamentul se încadrează în zona de calcul a valorii încărcării din zăpadă pe sol 

(sk) de 1,50 kN/m2. 

Încărcări date de vânt: 

- Conform Normativului CR1-1-4/2012 presiunea de referința a vântului pentru zona cercetata este de 0,60 

kPa, iar conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007 valoarea fundamentala a vitezei de referința a vântului este Vb,0 

=27 m/s.. 

Adâncimea maximă de îngheț: 

- În conformitate cu Studiul Geotehnic anexat prezentei documentații. 

- Adâncimea maximă de îngheț în zonă, conform STAS 6054/77, este de 60-70cm, condiție respectată în cazul 

de față. 

Condiții geotehnice: 

- În conformitate cu Studiul Geotehnic anexat prezentei documentații.  

Sistemul de fundare al construcțiilor 

- Construcția existentă are parterul cu fundații continue sub zidurile din cărămidă, iar stâlpii metalici care susțin 

etajul 1 și placa peste parter sunt încastrați în fundații directe izolate. 

- Soluția propusă presupune demolarea fundațiilor izolate existente pentru crearea spațiilor necesare 

construirii noilor fundații pentru corpul supraetajat. 

- Nu se intervine asupra fundațiilor continue de sub zidurile care se păstrează la parter.  

Analiza riscului unor interacțiuni nefavorabile cu construcțiile învecinate 

Clădirea expertizată propusă pentru supraetajare se află alipită de trei corpuri de clădire, anume: 

- corpul de clădire D+P+2E+M (corpul Clinică ORL – corp la stradă), pe latura de Nord, fața de care este separat 

prin rost la nivelul fundațiilor; 

- corpul de clădire S+P+2E situat pe aceeași stradă, la numărul 4, cu structură separată prin rost; 

- corp de clădire regim Parter (situat la VEST), cu structură independentă și separată prin rost de corpul 

expertizat; 
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Riscul de afectare al clădirilor vecine este ridicat, acest lucru avându-se în vedere la proiectarea noii 

supraetajări prin dimensionarea și poziționarea corectă a noilor fundații. Astfel, noile fundații ale structurii 

supraetajate vor fi obligatoriu aduse la aceeași cotă cu fundațiile învecinate care au demisol și vor fi 

dimensionate corespunzător încărcărilor aduse de construcția nouă. Rostul minim dintre fundațiile 

construcțiilor va fi de 30-50mm. 

Descrierea construcțiilor din punct de vedere funcțional: 

Din punct de vedere funcțional, ansamblul actual este structurat în 2 clădiri care au legătură între ele, corpuri 

denumite în documentaţia de faţă Corpul CLINICA ORL (corpul situat către stradă) şi Corpul EXTINDERE-

AMBULATORIU - (corpul din curte, situat la SUD de corpul CLINICA ORL). Ele formează împreună cu terenul 

rămas liber un ansamblu funcțional cu curte interioară în utilizarea spitalului. Construcțiile sunt diferite ca an 

de edificare, elemente structurale şi regim de înălțime.  

Intervențiile propuse se referă doar la corpul EXTINDERE-AMBULATORIU. 

Aprecieri asupra nivelului de uzură al construcțiilor: 

Corpul de clădire P+1 expertizat (corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) se află în stare relativ bună, acesta fiind 

renovat odată cu supraetajarea realizată în anul 2010. Se observă zone restrânse în care protecția anticorozivă 

a structurii metalice care susține etajul este degradată. 

Descrierea construcțiilor din punct de vedere structural: 

Construcția P+1 (corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) are structura de rezistență a parterului realizată integral 

din pereți portanți în sistem fagure, din cărămidă plină presată, cu grosime de 25 și 30cm. Fundațiile parterului 

sunt de tipul grinzi continue din beton.  

Structura etajului 1 este metalică, în cadre contravântuite, cu stâlpi și grinzi din profile laminate. Acoperișul 

este de tip șarpantă metalică cu pane, căpriori și contravântuiri. Învelitoarea este din tablă. Stâlpii care susțin 

etajul sunt încastrați în fundații directe din beton armat.  

Clădirea are o formă ușor neregulată în plan și este regulată în elevație. Dimensiunile generale ale acesteia 

sunt 16.00 x 11.90m în plan, iar înălțimea maximă a clădirii este 7.25m la coamă. Cota plăcii de peste parter 

este +3.20m față de cota ±0.00.  

Modul de lucru al structurii este preluarea sarcinilor verticale din zăpadă și a încărcărilor utile din spațiile 

interioare, transmiterea acestora la grinzi, iar de aici prin stâlpi către fundații. Parterul nu se încarcă decât din 

greutatea proprie a elementelor structurale proprii verticale. Încărcările seismice sunt preluate de elementele 

verticale (stâlpi), planșeul împreună cu grinzile având rolul de șaibă rigidă în planul orizontal.   

Lucrări de intervenție executate în trecut: 

Odată cu realizarea supraetajării, în anul 2010, au fost realizate lucrări de renovare ale parterului, care au 

implicat refacerea anvelopei opace, înlocuirea tâmplăriei și refacerea finisajelor interioare și a instalațiilor 

electrice, termice și sanitare. 
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3.4.2 - Analiza stării construcției, în baza Auditului Energetic 

Pentru obiectivul de investiții (corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) a fost întocmit auditul energetic, document 

anexat. Expertizarea energetică și întocmirea auditului energetic a clădirii existente este necesară pentru 

stabilirea stării actuale a acesteia din punct de vedere al consumului de energie și pentru elaborarea soluțiilor 

oportune în vederea reducerii consumul de energie ținând cont și de sporirea confortului termic al utilizatorilor 

obiectivului.  

Auditul Energetic tratează pe larg problemele de eficiență energetică aplicabile obiectivului studiat.  

Caracteristicile construcției 

 

REGIM DE ÎNĂLȚIME 

Clădirea este în regim de înălțime Parter+Etaj.  

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Infrastuctura: 

Fundațiile sunt fundații continue din beton armat. 

 

Suprastructura 

Structura de rezistență existentă a clădirii este compusă din pereți structurali alcătuiți din zidărie de cărămidă 

arsă, stalpi si grinzi metalice la etaj. 

Acoperișul este de tip șarpantă. 

COMPARTIMENTĂRI 

Pereții de compartimentare sunt din zidărie de cărămidă arsă. 

ÎNCHIDERI 

Închiderile exterioare – pereți alcătuiți din zidărie de cărămidă arsă. Învelitorarea șarpantei este din tiglă 

ceramică. 

Elementele vitrate sunt din tâmplărie PVC și geam termoizolant. Există și o ușă metalică și un geam cu 

tâmplărie din lemn cu 2 foi de sticlă. 

FUNCȚIUNI 

destinația principală: Spitale, policlinici 

destinații secundare: Spitale, policlinici 

asigurarea circulației pe orizontală: holuri. 

UTILITĂȚI 

 

energie electrică: da; 

gaz natural – da; 

apă: retea; 

canalizare: retea. 

Apă cală de consum: 

Determinarea consumului de energie pentru producerea apei calde de consum se realizează conform 

metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor partea II.3 – "Calculul consumului de energie și 

al eficienței energetice a instalațiilor de apă caldă de consum". Necesarul specific de apă caldă de consum se 

dă în Anexa II.3.A., tab. A.1. funcție de destinațiile clădirilor 

Iluminatul artificial: 
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Determinarea consumului anual de energie pentru iluminatul artificial se face conform metodologiei de calcul 

al performanței energetice a clădirilor partea II.4 – "Calculul consumului de energie și eficientizare energetică 

a sistemelor de iluminat interior.  

Concluziile evaluării energetice: 

Concluziile evaluării energetice sunt detaliate în cadrul Auditului Energetic. 

Obiectivul de investiții (corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) este încadrat în clasa energetică ”D”.  

 

3.5 - Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale (conf. LEGEA 10/1995) 

Punctul 3.5 prezintă modul în care sunt îndeplinite exigențelor cerințelor de calitate în conformitate cu Legea 

10/1995 republicată, pentru obiectivul de investiții reprezentat de Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp 

din Curte”).  

3.5.a) Cerința A - ”REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE” 

Expertiza tehnică tratează pe larg problemele cerinței A.  

În urma analizelor, expertul tehnic consideră că structura prezintă un grad adecvat privind Cerința de siguranță 

a vieții, fiind capabilă să preia acțiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de deformare 

la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile omenești sunt protejate, pentru un IMR 

asociat nivelului de hazard de 100 ani.  

De asemenea, structura existentă are o rigiditate corespunzătoare și un grad adecvat de siguranță pentru 

Cerința de limitare a degradărilor, fiind capabilă să preia acțiuni seismice fără degradări importante sau 

scoateri din uz, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 50 ani. 

- Situația propusă va asigura respectarea prevederilor normativelor aplicabile prin măsurile tehnice proiectate 

ce urmează a fi implementate. 

 

3.5.b) Cerința B1 - ”SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE” 

În prezent, corpurile existent satisface parțial exigențele Cerinței B1 și prevederile normativelor NP 063-2002, 

NP 068-2002, NP 051-2002.  

Cerința de siguranţă în exploatare se referă la protecţia utilizatorilor în timpul utilizării obiectivului, precum şi 

a spațiului aferent (legătura dintre stradă şi clădire), şi are în vedere următoarele condiţii tehnice de 

performanță: 

A. Siguranţa circulaţiei pietonale. 

B. Siguranţa circulaţiei cu mijloace de transport mecanizate. 

C. Siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii. 

D. Siguranţa în timpul lucrărilor de întreținere. 

E. Siguranţa la intruziuni şi efracții. 

- Nu este obligatorie prezentarea modului în care este satisfăcută Cerința B1 deoarece obiectivul de investiții 

este reprezentat de Reabilitarea, Extinderea și Dotarea Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin 

restructurarea funcțională, astfel încât produsul final să răspundă exigențelor funcționale și tehnice aplicabile. 

În acest sens, documentația de față va prezenta modul în care este satisfăcută Cerința B1 pentru noul obiectiv 

(Noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU) în cadrul punctul 6.4 din prezenta documentație. 
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- Situația propusă va asigura respectarea prevederilor normativelor aplicabile prin măsurile tehnice proiectate 

ce urmează a fi implementate. 

 

3.5.c) Cerința Cc - ”SECURITATE LA INCENDIU” 

În prezent, corpurile existente satisfac exigențele Cerinței Cc. 

- Nu este obligatorie prezentarea modului în care este satisfăcută Cerința Cc deoarece obiectivul de investiții 

este reprezentat de Reabilitarea, Extinderea și Dotarea Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin 

restructurarea funcțională, astfel încât produsul final să răspundă exigențelor funcționale și tehnice aplicabile. 

În acest sens, documentația de față va prezenta modul în care este satisfăcută Cerința Cc pentru noul obiectiv 

(Noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU) în cadrul punctul 6.4 din prezenta documentație. 

- Situația propusă va asigura respectarea prevederilor normativelor aplicabile prin măsurile tehnice proiectate 

ce urmează a fi implementate. 

- Documentația D.A.L.I. va asigura respectarea prevederilor normativului P118/99.  

 

3.5.d) Cerința D - ”IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR” 

În prezent, corpurile existente satisfac în totalitate exigențele Cerinței D. 

- Nu este obligatorie prezentarea modului în care este satisfăcută Cerința D deoarece obiectivul de investiții 

este reprezentat de Reabilitarea, Extinderea și Dotarea Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin 

restructurarea funcțională, astfel încât produsul final să răspundă exigențelor funcționale și tehnice aplicabile. 

În acest sens, documentația de față va prezenta modul în care este satisfăcută Cerința D pentru noul obiectiv 

(Noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU) în cadrul punctul 6.4 din prezenta documentație. 

- Situația propusă va asigura respectarea prevederilor normativelor aplicabile prin măsurile tehnice proiectate 

ce urmează a fi implementate.  

- Documentația D.A.L.I. va satisface exigențele temei de proiectare, odată cu respectarea prevederilor 

normativelor NP008, stasuri STAS 6472, STAS 6221 și STAS 6646, V.L.E. - Ordin 462 din 01.07.1993, modificat 

de LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011. S-au respectat prevederile legii 137/1995 (republicată) privind protecția 

mediului, legii 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecția atmosferei, HGR 188/2002, ordinului 

MAPPM 462/1993 privind emisia de gaze arse, ordinului MAPPM 125/1996 și a ordinului MAPPM 756/1997. 

 

3.5.e) Cerința E - ” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ” 

În prezent, corpurile existente satisfac în totalitate exigențele Cerinței E. 

- Nu este obligatorie prezentarea modului în care este satisfăcută Cerința E deoarece obiectivul de investiții 

este reprezentat de Reabilitarea, Extinderea și Dotarea Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin 

restructurarea funcțională, astfel încât produsul final să răspundă exigențelor funcționale și tehnice aplicabile. 

În acest sens, documentația de față va prezenta modul în care este satisfăcută Cerința E pentru noul obiectiv 

(Noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU) în cadrul punctul 6.4 din prezenta documentație. 

- Situația propusă va asigura respectarea prevederilor normativelor aplicabile prin măsurile tehnice proiectate 

ce urmează a fi implementate. 

- Documentația D.A.L.I. va satisface exigențele temei de proiectare, odată cu respectarea prevederilor 

normativelor C107/1-2005 94 și Ordin MDRT nr.2513/2010. S-au respectat prevederile normativelor C37/1998 
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privind alcătuirea și executarea învelitorilor la construcții. Proiectul respectă prevederile Ordonanței nr.2641 

/2017. 

 

3.5.f) Cerința F - ”PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI” 

În prezent, corpurile existente satisfac în totalitate exigențele Cerinței F. 

- Nu este obligatorie prezentarea modului în care este satisfăcută Cerința F deoarece obiectivul de investiții 

este reprezentat de Reabilitarea, Extinderea și Dotarea Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin 

restructurarea funcțională, astfel încât produsul final să răspundă exigențelor funcționale și tehnice aplicabile. 

În acest sens, documentația de față va prezenta modul în care este satisfăcută Cerința F pentru noul obiectiv 

(Noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU) în cadrul punctul 6.4 din prezenta documentație. 

- Situația propusă va asigura respectarea prevederilor normativelor aplicabile prin măsurile tehnice proiectate 

ce urmează a fi implementate. 

- Documentația D.A.L.I. va satisface exigențele temei de proiectare, odată cu respectarea normativelor în 

vigoare, în special Normativul C 125/1987 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a 

tratamentelor acustice în clădiri. 

 

3.5.g) Cerința G - ”UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE” 

Nu se aplică pentru corpul existent (Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU).  

- Situația propusă va asigura respectarea prevederilor normelor aplicabile.  

 

3.6 - Actul doveditor al forței majore 

Nu este cazul.  

 

3.7 - Situația existentă a instalațiilor 

Corpul existent ce face obiectul prezentei documentații D.A.L.I. (Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) este dotat 

cu următoarele instalații: 

- instalații electrice. 

- instalații sanitare. 

- instalații termice. 

- instalații de climatizare.  

- instalații de curenți slabi. 

- instalații de telefonie și date. 

- Nu este obligatorie detalierea instalațiilor existente deoarece obiectivul de investiții este reprezentat de 

Reabilitarea, Extinderea și Dotarea Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin restructurarea funcțională, astfel 

încât produsul final să răspundă exigențelor funcționale și tehnice aplicabile. În acest sens, prezenta 

documentație va detalia instalațiile noului obiectiv (Noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU). 

- Agentul termic și necesarul de căldură sunt asigurate de către S.C. Colterm S.A. (SACET Timișoara). 

- Prin măsurile sale, situația propusă nu va afecta situația instalațiilor existente în cadrul Corpului CLINICA ORL. 
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CONSUMURI RAPORTATE: 

În baza măsurătorilor primite de la Conducerea Clinicii ORL, sunt consemnate următoarele consumuri pentru 

anul 2017 (12 luni măsurate): 

- Consum apă rece menajeră:  6000 MC 

- Consum agent termic:   1200 MC / 230000 MWh 

- Consum energie electrică:  135.000 KWh 

CAP 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI ALE AUDITULUI ENERGETIC     

4.1 - CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 

Luând în considerare toate exigențele funcționale și tehnico-legale aplicabile, în cadrul prezentei documentații 

se propune Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L.  din cadrul Spitalului 

Clinic Municipal de Urgențe (obiectivul de investiții fiind reprezentat de Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) 

prin extinderea pe verticală: 

1. Reabilitarea existentului cu introducerea de modificări funcționale în structura existentă. 

2. Extinderea pe verticală a structurii funcționale. 

3. Introducerea unui ascensor de persoane și a unei scări ce vor deservi noul obiectiv. 

4. Introducerea unei scări metalice exterioare cu rol de evacuare pentru corpul CLINICA ORL.  

5. Refacerea completă a tuturor instalațiilor și introducerea de instalații noi în noul obiectiv. 

6. Dotarea cu echipamente în conformitate cu Tema de Proiectare. 

7. Amenajări exterioare perimetrale noului obiectiv. 

8. Racordarea noului obiectiv la utilitățile existente. 

Pentru corpul de la stradă (corpul CLINICA ORL - situat pe latura de NORD a amplasamentului), documentația 

nu propune modificări la închideri și finisaje exterioare, compartimentări și finisaje interioare. Singurele 

modificări sunt aduse unor goluri existente pe fațada de SUD (ferestre) care sunt transformate în uși pentru a 

crea legături cu situația propusă.  

4.1.1 - Stabilirea nivelului de cunoaștere 

Potrivit indicațiilor ‘Codului de proiectare seismică, prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente’, 

indicativ P100-3/2008, nivelul de cunoaștere pentru acest caz de analiză (in condițiile expertizei de față), este 

KL1 (cunoaștere incompletă), cf. paragraf 4.3.1., conducând la un factor de încredere CF=1,35. Astfel, 

geometria clădirii s-a putut stabili din verificare vizuală și un releveu al clădirii; alcătuirea de detaliu se 

cunoaște din date statistice. Pentru materialele de construcție s-au stabilit valori conform perioadei de 

execuție corectate cu factorul de încredere. Având în vedere faptul că rezistența laterală este asigurată de 

pereții de zidărie portantă, neconfinată, se adoptă metodologia de nivel 1 conform recomandării din P100-

3/2008 referitor la construcții obișnuite de orice tip, la care nivelul de cunoaștere este KL1 - cunoaștere 

incompletă. 

4.1.2 - Stabilirea clasei de risc seismic a construcției 

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de condiții 

care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării. Pentru orientarea în stabilirea deciziei 

finale privitoare la siguranța structurii (inclusiv în ceea ce privește încadrarea în clasa de risc a construcției) și 

la lucrările de intervenție necesare, măsura în care cele trei categorii de condiții sunt îndeplinite este 

cuantificată prin intermediul a trei indicatori, care sunt: 
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- gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurală - R1. 

- gradul de afectare structurală - R2. 

- gradul de asigurare structurală seismică - R3. 

Concluziile cu privire la stabilirea clasei de risc a construcției: 

- Clasa de risc seismic corespunzătoare indicatorului R1 este Rs III. 

- Clasa de risc seismic corespunzătoare indicatorului R2 este Rs III. 

- Clasa de risc seismic, corespunzătoare indicatorului R3 este Rs III. 

 

 În consecință, în situația actuală, pentru corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (corpul P+1, ”corp din curte”), 

rezultă încadrarea în clasa Rs III de risc seismic, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de 

proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care 

degradările nestructurale pot fi importante. 

4.1.3 - Descrierea lucrărilor propuse pentru realizarea supraetajării 

- Dezechiparea etajului 1 al corpului de clădire. 

- Desfacerea șarpantei existente. 

- Protejarea spațiilor de la parter care vor fi păstrate în proporție de 85% sau 100% (în funcție de scenariu). 

- Desfacerea structurii etajului 1 (stâlpi și grinzi); în cazul în care la fazele ulterioare de proiectare se realizează 

faptul că secțiunile stâlpilor sunt suficiente din punct de vedere al rezistenței și stabilității, aceștia se vor păstra; 

- Consolidarea/mărirea fundațiilor izolate existente - dacă acestea se vor păstra și sunt capabile să preia noile 

forțe verticale și orizontale impuse de noua structură prin aceste lucrări; în caz contrar, acestea se vor 

desființa. 

- Realizarea lucrărilor de săpătură/spargeri necesare construirii noilor fundații necesare supraetajării și 

asigurarea măsurilor de protecție pentru fundațiile aflate la calcan. 

- Construirea noilor fundații izolate din beton armat, capabile să preia noile încărcări, respectând rostul dintre 

fundațiile existe și cele noi de minimum 30mm și atingerea aceleași cote de fundare cu cele ale corpului vecin 

D+P+2E+M. 

- Construirea propriu-zisă a noilor etaje. 

- Refacerea mansardei și a învelitorii, inclusiv a hidroizolației în zona de intersecție dintre corpul nou din curte 

și corpul de la stradă. 

- Realizarea circulațiilor între cele două corpuri de clădire, „corp din curte” și „corp la stradă”, prin desființarea 

parapetelor ferestrelor din dreptul circulațiilor și poziționarea ușilor de acces. 

- Realizarea lucrărilor de instalații și finisaje, conform documentației proiectantului general. 

 

4.1.4 - Evaluarea structurii supraetajate propuse- indicatori r1, r2, r3 

- Infrastructura va fi formată din fundații izolate sub stâlpi. În continuare, pereții parterului vor avea fundații 

continue sub aceștia.  

- Suprastructura va fi formată din cadre metalice contravântuite, cu stâlpi și grinzi, dimensionate 

corespunzător normelor aflate în vigoare. 

- În urma realizării lucrărilor propuse, pentru corpul de clădire expertizat (Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU), 

în mod obligatoriu indicatorii R1, R2 și R3 vor corespunde clasei de risc seismic Rs IV. 
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4.1.5 - Concluzii  

Prezenta expertiză tehnică s-a efectuat la solicitarea beneficiarului, în vederea realizării lucrărilor propuse. 

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice 

amplasamentului asupra construcției existente analizate în acest caz, în situația actuală, expertul încadrează 

clădirea în clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare 

pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările 

nestructurale pot fi importante. 

În urma realizării lucrărilor propuse, care presupun supraetajarea și aducerea de mici modificări anvelopei 

exterioare ale corpului adiacent (corp la stradă) pentru realizarea circulațiilor, structura îndeplinește condițiile 

de rezistență, rigiditate și ductilitate din reglementările tehnice și nu influențează negativ rezistența și 

stabilitatea construcției existente sau a vecinătăților, pentru situația propusă, clasa de risc seismic fiind Rs IV. 

Lucrările menționate anterior vor putea începe după întocmirea documentației necesare, în conformitate cu 

cerințele specificate în Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

Lucrările propuse NU afectează rezistența și stabilitatea construcțiilor existente sau a construcțiilor vecine, iar 

clasa de risc seismic pentru corpul de clădire va fi Rs IV, satisfăcând actualele norme de rezistență și stabilitate. 

 

 

4.2 - CONCLUZIILE AUDITULUI ENERGETIC 

Scopul principal al lucrărilor de reabilitare termică și energetică îl reprezintă reducerea consumului de energie 

pentru încălzire, luându-se în considerare aspectul tehnico-economic al soluțiilor și totodată asigurarea 

confortului interior al ocupanților.  

Pentru modernizarea energetica a clădirii se au in vedere efectuarea următoarelor intervenții asupra 

subansamblurilor constructive privind: 

 

Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat 

- Izolarea termica a soclului clădirii are influenta asupra consumului de căldura prin reducerea fluxului 

termic disipat prin el. Termoizolarea verticala a soclului se realizează, la exterior, ținând cont ca: stratul 

termoizolant trebuie sa fie continuu în dreptul punții termice care exista de regula la racordarea 

soclului cu placa pe sol, iar la partea inferioara, stratul termoizolant trebuie sa ajungă cel puțin până 

la CTS, dar se recomanda ca el sa coboare 30-40 cm sub aceasta cota (în special la soclurile puțin 

înalte). Aceasta lucrare necesita operațiuni: desfacerea trotuarului, săpături, umpluturi. Odată cu 

termoizolarea soclului se recomanda si hidroizolarea acestuia cu membrane speciale hidroizolatoare. 

Refacerea plăcii existente peste sol și termoizolarea ei cu polistiren extrudat 

- Termoizolarea pardoselii este o operațiune absolut necesara pentru menținerea confortului interior, 

mai ales in ceea ce privește podelele in contact cu solul. La reabilitarea termica a plăcilor pe sol se vor 

avea în vedere în primul rând masurile de termoizolare a soclurilor, la exterior si numai în al doilea 

rând termoizolarea orizontala generala. La plăcile pe sol, amplasate peste cota terenului sistematizat 

(CTS), pierderile de căldura se petrec în cea mai mare parte, pe conturul clădirii, în zona soclului si în 

zona adiacenta, pe o lățime de 1,00...1,50 m. Ca urmare, cea mai importanta măsura de îmbunătățire 

a protecției termice la plăcile pe sol consta în prevederea unui strat termoizolant suplimentar în acesta 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

36 

zone. Se recurge la un astfel de tip de polistiren pentru ca este mai dens si se poate beneficia de 

rezistenta sa la compresiune si de lipsa capilarității. Polistirenul expandat nu este indicat pentru 

izolarea pardoselilor din cauza densității mai mici. Calitățile tehnice ale polistirenului extrudat: > 

material impermeabil, cu durități si rezistente mecanice ridicate; > coeficient de transfer termic foarte 

bun, ceea ce conduce la o eficienta ridicata din punct de vedere termic. 

Termoizolarea pereților existenți din parter cu termosistem din vată minerală bazaltică 

- Izolarea termica a pereților exteriori ai clădirii are influenta asupra consumului de căldura prin 

reducerea fluxului termic disipat prin pereții exteriori. 

 

 

Realizarea pereților exteriori noi cu panouri sandwich cu miez din vată minerală bazaltică 

- Panourile sandwich de faţada propuse sunt cu vata minerala, cerința la foc A1 C0(CA1). Folosind 

panourile sandwich se asigură astfel o construcție sigură, rapidă, de înaltă calitate şi cu performante 

şi durabilitate superioară pe întreaga durată de funcționare a clădirii. Sistemele izolatoare de panouri 

de pereți împlinesc cerințele atât în ceea ce privește funcționalitatea clădirii, cât şi design-ul creativ, 

aspectul şi imaginea. Sistemele sunt pe deplin conforme cu normativele din construcţii si respectă 

cerințele de rezistență la foc .  

- Panourile de pereți au următoarele avantaje: 

- Construcție sigură. 

- Etanșeitate la vapori şi conductivitate termică scăzută. 

- Siguranţă la incendiu. 

- Izolare fonică. 

- Nu afectează mediul înconjurător. 

- Costuri de întreținere reduse. 

Înlocuirea tâmplăriei cu una eficienta energetic 

Termoizolarea noului acoperiș cu plăci din vată minerală bazaltică. 

- Propunerea termoizolării cu vată minerală bazaltică are numeroase avantaje, printre care confortul 

termic ridicat, confortul acustic ridicat, permeabilitatea ridicată la vapori (reducerea posibilității 

formarii condensului si a mucegaiului), stabilitatea dimensională, durata foarte lungă de viață. 

 

Lucrări conexe recomandate: 

Pentru îmbunătățirea comportării termotehnice a clădirii şi pentru reducerea valorii coeficientului global de 

izolare termică, se recomandă aplicarea următoarelor măsuri: 

- asigurarea închiderii etanșe a uşilor de la intrare in clădire. 

- asigurarea reglajului sarcinii termice de încălzire. 

- dotarea instalaţiei de apa calda de consum cu armaturi de calitate ridicata cu perlatoare sau chiar cu baterii 

cu senzor, in vederea limitării consumului de apa si eliminarea pierderilor. 

- prevederea de corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata. 

- folosirea mai eficienta a luminii naturale prin instalarea de celule fotosensibile care reglează sistemele 

artificiale de iluminat. 
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- reducerea infiltrațiilor de aer rece, prin etanșarea rosturilor elementelor mobile (uși, ferestre), simultan cu 

asigurarea ventilării naturale organizate sau a ventilării controlate a spatiilor ocupate. 

- realizarea unei instalaţii de ventilare. 

- asigurarea ventilării naturale organizate sau a ventilării controlate. 

- utilizarea, in perspectiva si in măsura posibilităților, a surselor neconvenționale de energie. 

- informarea administrației si a personalului direct răspunzător despre economisirea energiei. 

- înțelegerea corecta a modului in care clădirea trebuie sa funcționeze atât in ansamblu cat si la nivel de detaliu. 

- îmbunătățirea microclimatului interior în sezonul cald, în principal prin mărirea stabilității termice, dar si prin 

luarea unor masuri de reducere a efectelor însoririi excesive. 

- reducerea emisiei de substanțe poluante si în primul rând a emisiei de CO2. 

 

CAP 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA     

Identificarea scenariilor se va baza pe criteriile derivate din exigențele funcționale și tehnico-legale aplicabile 

obiectivului de investiții.  

Exigențe funcționale identificate în cadrul prezentului studiu: 

a) În paralel cu intervențiile la corpul EXTINDERE-AMBULATORIU, în corpul CLINICA ORL se va continua 

desfășurarea în mod normal a activităților specifice. Proiectarea și organizarea de șantier vor trebui să elimine 

riscul de accidentări ale cadrelor medicale, personalul auxiliar și pacienților pe perioada desfășurării execuției.  

b) Sunt necesare soluții de execuție rapidă care să scurteze timpul de realizare a obiectivului de investiții 

(Reabilitare, extindere și dotare corp EXTINDERE-AMBULATORIU).  

c) Minimizarea disconfortului fonic produs pe perioada desfășurării execuției.  

d) Este necesară protejarea investițiilor anterioare realizate în etapele anterioare de dezvoltare. 

e) Respectarea cerințelor funcționale pentru spații noi înscrise în Tema de Proiectare. 

IDENTIFICAREA SCENARIILOR 

Luând în considerare toate exigențele funcționale și tehnico-legale aplicabile, în cadrul prezentei documentații 

se propune Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L.  din cadrul Spitalului 

Clinic Municipal de Urgențe (obiectivul de investiții fiind reprezentat de Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) 

prin extinderea pe verticală: 

1. Reabilitarea existentului cu introducerea de modificări funcționale în structura existentă. 

2. Extinderea pe verticală a structurii funcționale. 

3. Introducerea unui ascensor de persoane și a unei scări ce vor deservi noul obiectiv. 

4. Introducerea unei scări metalice exterioare cu rol de evacuare pentru corpul CLINICA ORL.  

5. Refacerea completă a tuturor instalațiilor și introducerea de instalații noi în noul obiectiv. 

6. Dotarea cu echipamente în conformitate cu Tema de Proiectare. 

7. Amenajări exterioare perimetrale noului obiectiv. 

8. Racordarea noului obiectiv la utilitățile existente.  

 

*** Pentru corpul de la stradă (corpul CLINICA ORL - situat pe latura de NORD a amplasamentului), 

documentația nu propune modificări la închideri și finisaje exterioare, compartimentări și finisaje interioare. 

Singurele modificări sunt aduse unor goluri existente pe fațada de SUD (ferestre) care sunt transformate în uși 

pentru a crea legături cu situația propusă.  



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

38 

 SCENARIUL A: 

propune reabilitarea, extinderea și dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin menținerea 

structurii existente de la nivelul parterului în proporție de 85% și extinderea pe verticală cu 4 niveluri 

suplimentare realizate pe structură metalică adaptată existentului.  

SCENARIUL B: 

propune reabilitarea, extinderea și dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin menținerea 

structurii existente de la nivelul parterului și etajului în proporție de 100% și extinderea pe verticală 

cu 1 nivel suplimentar realizat pe structură metalică adaptată existentului. 

 

5.1 - Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic 

SCENARIUL A  - REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA CORPULUI EXTINDERE-AMBULATORIU 

SCENARIUL A propune reabilitarea, extinderea și dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU cu rezolvarea și 

îndeplinirea tuturor exigențelor funcționale impuse prin Tema de Proiectare.  

- SCENARIUL A propune atingerea tuturor obiectivelor preconizate și menționate la punctul 2.3. 

- SCENARIUL A propune respectarea tuturor exigențelor aplicabile: 

 - Tema de Proiectare 

 - Concluziile și recomandările Expertizei Tehnice 

 - Concluziile și recomandările Auditului Energetic 

 - Exigențele funcționale și tehnico-legale aplicabile 

Lucrări propuse în cadrul SCENARIULUI A: 

1. Reabilitarea parterului cu introducerea de modificări funcționale în structura existentă. 

2. Extinderea pe verticală a structurii funcționale prin introducerea a 4 niveluri peste parter. 

3. Introducerea unui ascensor de persoane și a unei scări ce vor deservi noul obiectiv. 

4. Introducerea unei scări metalice exterioare cu rol de evacuare pentru corpul CLINICA ORL.  

5. Refacerea completă a tuturor instalațiilor și introducerea de instalații noi în noul obiectiv. 

6. Dotarea cu echipamente în conformitate cu Tema de Proiectare. 

7. Amenajări exterioare perimetrale noului obiectiv. 

8. Racordarea noului obiectiv la utilitățile existente. 

*** Pentru corpul de la stradă (corpul CLINICA ORL - situat pe latura de NORD a amplasamentului), SCENARIUL 

A nu propune modificări la închideri și finisaje exterioare, compartimentări și finisaje interioare. Singurele 

modificări sunt aduse unor goluri existente pe fațada de SUD (ferestre) care sunt transformate în uși pentru a 

crea legături cu situația propusă și legături cu scara metalică exterioară de evacuare în caz de incendiu. 

Consecvența și logica funcțională dintre existent (corpul CLINICA ORL) și noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU 

se vor baza pe legătura directă existentă de la nivelul parterului. 

  

5.1.A - SCENARIUL A - Date generale 

* Caracteristici tehnice - SITUAȚIA EXISTENTĂ:  

# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentației DALI: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II” , conf. P100/2006 (YI = 1,2). 
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- Regim de înălțime    = P + 1E. 

- Suprafață construită (Corp Extindere-Ambulatoriu)    = 145 MP (cf. măsurători) 

- Suprafață construită desfășurată (Corp Extindere-Ambulatoriu)   = 290 MP (cf. măsurători)  

- Suprafață construită totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu)  = 506 MP (cf. Extras C.F.) 

- Suprafață construită desfășurată totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu) = 1729 MP (cf. Extras C.F.)  

- Suprafață teren   = 960 MP 

- POT existent    = 52,70 % 

- CUT existent    = 1,80 

- Suprafață alei, trotuare  = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- Suprafață spații verzi amenajate = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentației D.A.L.I.) = + 5,90 M* 

* cotele sunt măsurate de la cota de referință, cota +/- 0,00. 

* Caracteristici tehnice - SITUAȚIA PROPUSĂ:  

# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentației DALI: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II” , conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Riscul de incendiu    = ”MIC”, conf. P118/99 

- Gradul de rezistență la foc   = ”II”, conf. P118/99. 

- Regim de înălțime    = P + 4E [PROPUS] 

- Suprafață construită (Corp Extindere-Ambulatoriu)    = 173 MP [PROPUS] 

- Suprafață construită desfășurată (Corp Extindere-Ambulatoriu)   = 865 MP [PROPUS]  

- Suprafață construită totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu)  = 534 MP [PROPUS] 

- Suprafață construită desfășurată totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu) = 2131 MP [PROPUS]  

- Suprafață teren   = 960 MP 

- POT propus    = 55,63 % [PROPUS] 

- CUT propus    = 2,22 [PROPUS] 

- Suprafață alei, trotuare  = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- Suprafață spații verzi amenajate = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentației D.A.L.I.) = + 19,10 M* 

* cotele sunt măsurate de la cota de referință, cota +/- 0,00. 

* este propusă alinierea la H. max. al corpului CLINICA ORL.  

* Elemente de trasare:  

Elementele de trasare pentru obiectiv sunt prezentate în planșa SITUAȚIA PROPUSĂ - PLAN DE SITUAȚIE.  

Amplasarea corpurilor: 
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- Prezenta documentație nu propune modificarea situației existente. 

- Corpul CLINICA ORL (”Corpul la stradă”) este situat către latura de NORD (Bd. Revoluției 1989). 

- Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corpul din curte”) este situat la SUD de corpul CLINICA ORL. 

Retrageri față de limitele de proprietate și față de obiectivele existente: 

- Prezenta documentație nu propune modificarea situației existente.  

Cota ±0.00, CTA și CTN: 

- Prezenta documentație nu propune modificarea situației existente.  

- Cota CTA = -0,05 (curtea interioară) față de cota de referință (cota +/- 0,00). 

- Cota CTN = -0,20 față de cota de referință (cota +/- 0,00). 

5.1.A - SCENARIUL A - Descrierea situației propuse - Soluții constructive și de finisaj  

Este prezentat modul general de rezolvare a soluțiilor constructive și de finisaj pentru scenariul propus.     

* Sistemul constructiv: 

În calculul structurii s-au utilizat încărcările normate conform standardelor din România. Dimensionarea 

elementelor structurale va lua în calcul încărcările statice și dinamice și vor asigura îndeplinirea tuturor 

exigențelor de siguranță și stabilitate în exploatare. 

- Construcția va avea regimul de înălțime P + 4E și va avea structura în cadre cu stâlpi din metal, grinzi din 

metal, contravântuiri verticale metalice.  

- Parterul existent se menține (zidărie portantă), în interiorul acestuia fiind propuse modificări funcționale 

(recompartimentări). Soluția de fundație pentru parterul existent este în conformitate cu expertiza tehnică. 

- Fundațiile stâlpilor sunt izolate, formate din bloc și cuzinet, ambele din beton armat și sunt legate între ele 

cu o grindă perimetrală. Noul corp de clădire și parterul nu vor interacționa din punct de vedere structural. 

Pentru toate elementele din beton armat ce intră în contact cu apa, sunt prevăzute lucrări de hidroizolare 

(hidrofobizare) în masa betonului. 

- Placa cota ±0.00 este flotantă și este din beton armat, rezemând pe un strat din balast amestec optimal, 

compactat. 

- Pentru realizarea supraetajării (corp P+4E) s-a propus o structură din oțel S355JR, în cadre contravântuite, cu 

stâlpi și grinzi pe cele două direcții principale ale construcției. Pentru realizarea acesteia sunt necesare lucrări 

de desfacere a etajului 1 existent, precum și lucrări de desfaceri ale parapetelor clădirii „corp la stradă” D+P+2E 

existent. 

- Stâlpii vor fi din profile laminate HEA 400, încastrați în fundații izolate din beton armat cu buloane din oțel 

gr. 8.8 cu diametrul M32.  

- Grinzile vor fi realizate din profile laminate IPE 450, dispuse pe ambele direcții principale ale clădirii. În zona 

de acces spre D+P+2E+M, „corpul la stradă”, s-a prevăzut o consolă, pentru a putea retrage fundațiile față de 

demisol și a influența cât mai puțin infrastructura existentă. Grinzile vor fi prevăzute cu conectori pentru 

beton, pentru încastrarea planșeelor din beton armat.  

- Contravântuirile vor fi amplasate pe axele 2 și 4 și între axele E și C ale construcției, iar acestea vor fi din țeavă 

rectangulară 100x100x5mm.  

- Planșeele construcției se vor realiza din beton armat, cu cofraj pierdut din tablă cutată cu înălțimea cutei de 

60mm și o densitate de 4 cute/metru (sau orice combinație echivalentă), grosimea totală a acestora fiind de 

20cm.  



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

41 

- Întreaga structura metalică va fi clasa de execuție EXC3, conform SREN 1090.  Structura va fi fabricată 

tronsonat, iar montajul se va face pe șantier cu buloane din oțel de diferite diametre, gr. 8.8.  Betonul din 

fundații va fi clasa C20/25, iar betonul de egalizare este marca C10/12.  

- Armarea elementelor din beton se realizează cu armături pentru beton mărcile BSt500S clasa de ductilitate 

C (sau B500C) și S235(OB37), cu diametre între 8 și 30mm. 

- Acoperișul va fi tip șarpantă din lemn - căpriori, pane, grinzi, cosoroabe, popi - elemente tratate și ignifugate. 

Șarpanta din lemn se va așeza și se va fixa pe grinzile metalice. 

Amenajări exterioare: 

După finalizarea execuției lucrărilor necesare de terasamente, se va începe compactarea mecanizată a 

umpluturilor rezultate, cu cilindru compactor. Acolo unde nu se poate realiza accesul utilajelor, umpluturile se 

vor realiza cu beton simplu. 

* Închiderile exterioare și finisajele exterioare: 

PEREȚII EXTERIORI: 

Pereții exteriori supraterani nu au rol portant și sunt realizați din panouri sandwich cu miez din vată minerală 

bazaltică, grosime panou 15 CM. Panourile sandwich sunt fixate pe o structură secundară din profile metalice 

zincate/galvanizate, dimensiuni de 100x100x6 MM.  

Pereții exteriori sunt de tip fațadă ventilată realizată cu panouri din aluminiu (tip bond), panouri ce imită fațada 

principală a corpului CLINICA ORL. 

Structura metalică este vopsită ignifug. 

Stratificația propusă totală (de la exterior către interior): 

 - Fațadă ventilată cu panouri din aluminiu (tip bond). 

 - Rețea susținere panouri bond, elemente zincate. 

 - Strat de aer 

 - Panou sandwich cu miez din vată minerală, grosime 150 MM. 

 - Structură metalică de susținere, profile 100x100x6 MM. 

  - Placare interioară dublă cu plăci din gips-carton pe structură metalică proprie din profile zincate. 

 - Finisaj interior pereți (conform planșe SITUAȚIA PROPUSĂ - PLANURI).  

Către limita de proprietate (perete calcan), pereții exteriori vor fi din zidărie, protejați cu termosistem din vată 

minerală bazaltică și tencuială decorativă de exterior.  

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ: 

Tâmplăria exterioară generală va fi din PVC, cu profil termoeficient (dotat cu elemente de rupere a punții 

termice și barieră termică), cu geam triplu-termoizolant, sticlă float + ”low-e”, 4+16+4+16 MM (sticlă clară, 

transparentă). Pentru vitrajele cu parapet 0, sticla interioară va fi laminată și securizată pentru asigurarea 

siguranței în exploatare (foaia de sticlă interioară va fi tip 4.4.1). Toată tâmplăria este prevăzută cu glaf 

prefabricat și vopsit în câmp electrostatic în culoarea tâmplăriei. 

ACOPERIȘUL: 

Acoperișul propus este de tip șarpantă din lemn. Toate elementele din lemn (rețea șipci, căpriori, popi, pane, 

grinzi, cosoroabă etc.) vor fi tratate împotriva mucegaiului, paraziților, dăunătorilor, ciupercilor, împotriva 

umezelii și vor fi tratate ignifug corespunzător normelor tehnice în vigoare. Șarpanta din lemn se va așeza și 

se va fixa pe grinzile metalice. 
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Stratificația propusă totală (de la exterior către interior): 

 - Învelitoare din țiglă ceramică. 

 - Rețea de șipci pe două direcții, 30 x 50 mm, lemn - esențe tari. 

 - Membrană anticondens, fixată pe astereală. 

 - Astereală din scânduri de lemn, esențe tari, grosime min. 25 mm. 

 - Șarpantă din lemn. 

 - Termoizolație din saltele semirigide din vată minerală bazaltică  

 - Folie anti-vapori cu permeabilitate variabilă. 

 - Placare cu plăci din gips-carton rezistente la foc.  

Apele pluviale de pe acoperiș vor fi colectate prin sistemul pluvial și distribuite către spațiile verzi.  

 

PLACA PESTE SOL: 

Placa peste sol (existentă în corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) se va reface. Este propusă termoizolarea sub 

placă cu polistiren extrudat XPS, 10 CM grosime (în conformitate cu prevederile Auditului Energetic). 

Stratificația propusă (de sus în jos): 

 - Finisaj interior pardoseală (conform proiect) 

 - Adeziv finisaj 

 - Șapă autonivelantă 

 - Șapă egalizare din ciment, armată  

 - Placă din beton armat, 15 CM grosime, dublu armată (sus și jos) 

 - Folie PE 

 - Termoizolație, plăci rigide din polistiren extrudat XPS, 15 CM grosime 

 - Strat rupere a capilarității, pietriș, grosime min. 15 CM 

 - Pământ natural compactat 

REABILITAREA PARTERULUI: 

În conformitate cu prevederile Auditului Energetic, zidăria exterioară existentă (pereții exteriori din parter ai 

corpului EXTINDERE-AMBULATORIU) se reabilitează cu termosistem din vată minerală bazaltică, 15 cm 

grosime, protejat cu masă de șpaclu și plasă de armare (fără tencuială decorativă). Nu se aplică tencuiala 

decorativă deoarece finisajul exterior va fi la fața structurii metalice propuse (panouri bond). Stratificația 

propusă pentru zona parterului:  

 - Fațadă ventilată cu panouri din aluminiu (tip bond). 

 - Rețea susținere panouri bond, elemente zincate. 

 - Strat de aer 

 - Termosistem vată minerală bazaltică, 15 CM grosime (aplicat pe zidăria existentă) 

 - Zidărie existentă, blocuri ceramice (cărămizi pline), grosimi conform PLANURI. 

 - Tencuială de interior și glet de ipsos 

 - Finisaj interior, conform PLANURI.  

FINISAJE EXTERIOARE PROPUSE ÎN PROIECT (conform planșe SITUAȚIA PROPUSĂ - FAȚADE): 
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- Finisaj general - casete ce imită fațada principală a corpului CLINICA ORL. 

- Tencuială decorativă. 

- Tâmplărie din PVC. 

- Învelitoare din țiglă ceramică.  

- Sistem pluvial din tablă.  

* Compartimentările interioare și finisajele interioare: 

COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE: 

Sunt propuse 2 tipuri de compartimentări interioare: 

a) Compartimentări interioare din plăci de gips-carton, placare dublă (grosimi conform proiect). 

b) Compartimentări interioare din blocuri ceramice (zidărie) la nivelul parterului. Unele panouri din blocuri 

ceramice sunt cu rol portant.  

- Compartimentările interioare din blocurile ceramice vor fi tencuite și gletuite cu glet pe bază de ipsos și 

finisate în conformitate cu destinația spațiilor. Compartimentările interioare din plăci de gips-carton vor fi 

finisate cu glet de ipsos și finisate în conformitate cu destinația spațiilor.  

TÂMPLĂRIA INTERIOARĂ: 

Tâmplăria interioară generală va fi din PVC. 

FINISAJE INTERIOARE PROPUSE (conform planșe SITUAȚIA PROPUSĂ - PLANURI): 

- Finisajele interioare:  - pereți   = plăci ceramice (faianță) în spațiile ude (grupuri sanitare). 

     = tencuieli și vopsitorii lavabile de interior pentru restul spațiilor. 

   - pardoseli  = șapă epoxidică. 

     = plăci ceramice (gresie). 

     = mochetă (în spații din etajul 4). 

   - tavane = placare cu gips-carton și vopsea lavabilă de interior 

- Pentru pardoseli, toate materialele utilizate vor fi cu proprietăți antibacteriene.  

 

5.1.A - SCENARIUL A - Descrierea situației propuse - Descrierea funcțională 

Spațiile interioare ale noului corp EXTINDERE-AMBULATORIU sunt detaliate în următorul tabel (pe niveluri) și 

respectă prevederile legislației în vigoare și criteriile specifice ale normativelor aplicabile: 

DENUMIRE SPAȚIU ARIA UTILĂ 

[MP] 

FINISAJ PARDOSEALĂ 

PARTER 

SAS 16,80 gresie 

HOL 14,70 gresie 

URGENȚE 16,40 gresie 

INFORMAȚII, INTERNĂRI, RECEPȚIE 3,10 gresie 

G.S. - PACIENȚI 3,50 gresie 

CABINET 14,0 gresie 
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MATERIALE NESTERILE 3,70 gresie 

MATERIALE STERILE 8,70 gresie 

SPAȚIU LIFT 3,70 - 

CABINET 16,10 gresie 

HOL 17,90 gresie 

G.S. - MIXT 2,60 gresie 

MAGAZIE 1,30 beton/șapă epoxidică 

CAMERĂ COMPRESOR 3,30 beton/șapă epoxidică 

ETAJ 1 

BIROU 18,40 gresie 

HOL 9,80 gresie 

ARHIVĂ 27,40 beton/șapă epoxidică 

SPAȚIU TEHNIC 12,10 beton/șapă epoxidică 

SPAȚIU LIFT 3,70 - 

CASA SCĂRII 11,50 gresie 

ETAJ 2 

SAS 6,10 gresie 

CABINET 23,0 gresie 

CABINET (inclusiv cabină fonologie) 14,0 gresie 

CABINET 16,0 gresie 

SAS 4,50 gresie 

G.S. - B 2,50 gresie 

G.S. - F 2,50 gresie 

G.S. - INVALIZI 3,90 gresie 

MAGAZIE 1,70 gresie 

SPAȚIU LIFT 4,00 - 

CABINET 19,82 gresie 

CASA SCĂRII 11,60 gresie 

HOL 32,60 gresie 

ETAJ 3 

SAS 6,10 gresie 

CABINET 20,60 gresie 

CABINET 16,30 gresie 

CABINET 16,0 gresie 

SAS 4,50 gresie 

G.S. - B 2,50 gresie 

G.S. - F 2,50 gresie 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

45 

G.S. - INVALIZI 3,90 gresie 

MAGAZIE 1,70 gresie 

SPAȚIU LIFT 4,00 - 

CABINET 19,82 gresie 

CASA SCĂRII 11,60 gresie 

HOL 32,60 gresie 

ETAJ 4 

AMFITEATRU 71,30 mochetă 

VESTIAR 5,0 gresie 

BIROU 5,70 mochetă 

SAS 4,90 gresie 

MAGAZIE 3,0 gresie 

G.S. - INVALIZI 3,70 gresie 

G.S. - F 2,50 gresie 

G.S. - B 2,50 gresie 

SPAȚIU LIFT 3,90 - 

REGISTRATURĂ 19,90 mochetă 

CASA SCĂRII 10,80 gresie 

TOTAL 

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 627,84 MP 

* Descrierea modificărilor și recompartimentărilor interioare în cadrul Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU: 

1. La nivelul parterului: 

- Soluția propune demontarea unor pereți interiori cu scopul obținerii unor spații mai mari, desființarea și 

zidirea unor goluri de uși și ferestre, realizarea de compartimentări noi. Amprenta pereților existenți din zidărie 

de blocuri ceramice se menține, iar structura pentru extinderea pe verticală este amplasată la exteriorul 

acestei amprente.  Modificările propuse la nivelul parterului sunt ilustrate în cadrul planșei SITUAȚIA PROPUSĂ 

- PLAN PARTER, MODIFICĂRI LA STRUCTURA EXISTENTĂ. Toate modificările sunt necesare cu scopul de a 

adapta existentul la exigențele și cerințele funcționale impuse prin Tema de Proiectare.  

* Descrierea modificărilor exterioare la corpul CLINICA ORL: 

- Modificările propuse sunt ilustrate în planșele SITUAȚIA PROPUSĂ - PLANURI.  

PARTER:  - la contactul cu volumul construit al corpului EXTINDERE-AMBULATORIU, este propusă 

desființarea (zidirea) unei ferestre.  

 - în dreptul noii scări metalice exterioare de evacuare în caz de incendiu, fereastra existentă 

este propusă a fi transformată în ușă de evacuare în caz de incendiu. 

ETAJ 2, 3, 4:  - la contactul cu volumul construit al corpului EXTINDERE-AMBULATORIU, este propusă 

transformarea unei ferestre în ușă de acces către corpul vecin. 

 - este propusă zidirea unor ferestre. 
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 - în dreptul noii scări metalice exterioare de evacuare în caz de incendiu, fereastra existentă 

este propusă a fi transformată în ușă de evacuare în caz de incendiu. 

* Conexiuni între noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU și corpul existent CLINICA ORL: 

- Noul corp va acea acces direct, la același cotă de nivel, cu Clinica ORL, pe fiecare nivel în parte.  

* Descrierea circulațiilor verticale - scări interioare: 

- Scările propuse și scările existente respectă prevederile normativelor NP 068-2002 și NP 063-2002. 

- Circulația pe verticală între nivelurile propuse se realizează prin intermediul unei scări noi, introdusă în corpul 

EXTINDERE-AMBULATORIU. Scara va avea structura din beton armat (rampe, podeste și trepte). Dimensiunea 

treptei va fi de 28,5 CM, dimensiunea contratreptei va fi de 16,68 CM. Finisajul treptelor și contratreptelor va 

fi cu plăci ceramice (gresie antiderapantă). Parapetul și mâna curentă vor fi din confecție metalică.   

- Pentru evacuarea în caz de incendiu, pentru corpul CLINICA ORL, pe fațada de SUD este propusă o scară 

metalică ce va asigura evacuarea în caz de incendiu pentru fiecare nivel în parte a Clinicii ORL. 

- Circulația pe verticală între nivelurile propuse în cadrul corpului EXTINDERE-AMBULATORIU se poate realiza, 

în funcție de caz, și prin intermediul scării existente din cadrul corpului CLINICA ORL.  

* Descrierea circulațiilor verticale - ascensoare: 

- Pentru a facilita transportul de persoane este propus un ascensor nou care facilitează circulația pe verticală 

între toate nivelurile. Ascensorul va fi dimensionat astfel încât să asigure accesul în conformitate cu 

prevederile normativului NP 051-2012. 

* Descrierea funcțională a spațiilor exterioare: 

- Sunt propuse următoarele spații exterioare amenajate numai în jurul noului obiectiv: 

- Sistematizarea verticală și refacerea trotuarelor. Trotuarele proiectate au lățimea de min. 1,00 M și 

cu pante de 3% de eliminare a apelor pluviale. 

 - Readucerea sitului la starea inițială. 

- SCENARIUL A nu propune modificări asupra situației existente pe restul amplasamentului. 

* Accese: 

Accesul către noul obiectiv (Corp EXTINDERE-AMBULATORIU) se va realiza fie prin intermediul accesului 

existent din cadrul corpului CLINICA ORL, fie direct din curtea interioară.  

b.  Alte categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa: 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ: 

Tâmplăria exterioară generală va fi din PVC, cu profil termoeficient (dotat cu elemente de rupere a punții 

termice și barieră termică), cu geam triplu-termoizolant, sticlă float + ”low-e”, 4+16+4+16 MM (sticlă clară, 

transparentă). Pentru vitrajele cu parapet 0, sticla interioară va fi laminată și securizată pentru asigurarea 

siguranței în exploatare (foaia de sticlă interioară va fi tip 4.4.1). Toată tâmplăria este prevăzută cu glaf 

prefabricat și vopsit în câmp electrostatic în culoarea tâmplăriei. 

ACOPERIȘUL: 
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Acoperișul propus este de tip șarpantă din lemn. Toate elementele din lemn (rețea șipci, căpriori, popi, pane, 

grinzi, cosoroabă etc.) vor fi tratate împotriva mucegaiului, paraziților, dăunătorilor, ciupercilor, împotriva 

umezelii și vor fi tratate ignifug corespunzător normelor tehnice în vigoare.  

Stratificația propusă totală (de la exterior către interior): 

 - Învelitoare din țiglă ceramică. 

 - Rețea de șipci pe două direcții, 30 x 50 mm, lemn - esențe tari. 

 - Membrană anticondens, fixată pe astereală. 

 - Astereală din scânduri de lemn, esențe tari, grosime 25 mm. 

 - Șarpantă din lemn. 

 - Termoizolație din saltele semirigide din vată minerală bazaltică  

 - Folie anti-vapori cu permeabilitate variabilă. 

 - Placare cu plăci din gips-carton rezistente la foc.  

Apele pluviale de pe acoperiș vor fi colectate prin sistemul pluvial și distribuite către spațiile verzi.  

Pentru toate elementele din beton armat ce intră în contact cu apa, sunt prevăzute lucrări de hidroizolare 

(hidrofobizare) în masa betonului. 

FINISAJE EXTERIOARE PROPUSE ÎN PROIECT (conform planșe SITUAȚIA PROPUSĂ - FAȚADE): 

- Finisaj general - casete ce imită fațada principală a corpului CLINICA ORL. 

- Tencuială decorativă. 

- Tâmplărie din PVC. 

- Învelitoare din țiglă ceramică.  

- Sistem pluvial din tablă. 

Amenajări exterioare: 

După finalizarea execuției lucrărilor necesare de terasamente, se va începe compactarea mecanizată a 

umpluturilor rezultate, cu cilindru compactor. Acolo unde nu se poate realiza accesul utilajelor, umpluturile se 

vor realiza cu beton simplu.  

c.  Analiza vulnerabilitatiolor cauzate de factori de risc atropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice 

ce pot afecta investitia 

Nu este cazul. Perimetrul investigat nu este afectat de fenomene de tipul alunecarilor de terenuri si nici de 

inundatii. 

d.  Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice sau situri arheologice pe amplasament 

sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate 

În conformitate cu Certificatul de Urbanism anexat - Regimul tehnic, avem următoarele constrângeri:  

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zonă de instituții și servicii publice, 

protecție a monumentelor istorice: 

- POT maxim     = 80 % 

- CUT maxim     = nespecificat 

- Regim de înălțime    = conform HG 525/1996. 
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= prezenta documentație stabilește respectarea regimului de 

înălțime existent pentru corpul către stradă (corpul CLINICA 

ORL), anume Sp+P+2E+Mp. 

Etajarea ambulatoriului se va realiza cu respectarea Codului Civil și RLU: 

- Se va respecta POT maxim admis pentru zona centrală. 

- Se va integra în arhitectura zonei, nu va afecta construcțiile învecinate și nu va fi perceptibilă din stradă.  

- Intervențiile la fațade vor fi executate unitar, respectându-se arhitectura existentă. Cromatica fațadelor va 

păstra caracterul tradițional.  

- Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie.  

- Se vor respecta: RLU aferent zonei, Codul Civil, HG 525/1996, OMS 119/2014, HCL 455/2014, RLU pentru 

Zona Centrală și legislația în vigoare.  

Zona studiata nu va fi afectata negativ de lucrarile propuse 

5.2.A - SCENARIUL A - Necesarul de utilități rezultate, asigurarea consumurilor suplimentare  

În cadrul SCENARIULUI A sunt estimate următoarele consumuri, aplicabile pentru obiectivul propus în 

ansamblul său (CORP C1 compus din corpul CLINICA ORL și corpul EXTINDERE-AMBULATORIU). Consumurile 

sunt estimate pentru 1 an de zile (12 luni): 

 

Consum estimativ pentru anul 2017 la Sectia ORL - Bvd Revolutiei nr.6 : 

CONSUM DE APĂ RECE MENAJERĂ - 6000 mc  

CONSUM AGENT TERMIC - 1200 mc si 230000 MWh 

CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ - 135.000 KWh 

 

Consum estimativ propus la Sectia ORL - Bvd Revolutiei nr.6 : 

CONSUM DE APĂ RECE MENAJERĂ = 9000 MC 

CONSUM AGENT TERMIC = 2012 MC / 386818 MWh 

CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ = 185625 KWh 

 

 

5.3.A - SCENARIUL A - Durata de realizare și etapele principale corelate cu graficul de realizare a investiției  

SCENARIUL A propune următorul grafic de realizare a investiției cu ilustrarea principalelor etape de 

construcție.  

- Durata estimată a realizării obiectivului de investiție este de 44 LUNI calendaristice.  

- Etapele de desfășurare a realizării obiectivului de investiției sunt organizate în tabelul următor: 
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- În cadrul SCENARIULUI A, perioada de execuție este considerată începând cu ANUL 2 / LUNA 1. Astfel, 

perioada de execuție propusă în cadrul SCENARIULUI A este de 30 luni (lunile 13 ... 42). 

- Asistența tehnică oferită se va încheia în momentul finalizării etapei de recepție finală a lucrărilor executate. 

- Etapele de desfășurare: 21. 

 

 

5.4.A - SCENARIUL A - Costurile estimative ale investiției  

SCENARIUL A propune următoarele costuri estimative ale investiției: 

 Valoare fără TVA 
[RON] 

TVA 
[RON] 

Valoare cu TVA 
[RON] 

TOTAL GENERAL 8925024,96 1667260,53 10592285,49 

din care: C+M 5768060,00 1095931,40 6863991,40 

* T.V.A. = 19%  

VALOAREA TOTALĂ - SCENARIUL A (INCLUSIV TVA) = 10592285,49 LEI 

- La întocmirea costurilor estimative ale investiției s-au avut ca surse de prețuri următoarele: 

 - baza de date a programului de evaluare eDevize; 

 - indici de actualizare prețuri din construcții conform Institutul Național de Statistică; 

- prețurile medii actuale de piață practicate de antreprenori locali și regionali la realizarea investițiilor 

similare ca dimensiuni și complexitate. 
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- Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice: 

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției  acestea au fost dimensionate după 

cum urmează, pentru scenariul de referință: 

a) cheltuieli cu energia electrică, necesară pentru menținerea în funcțiune a sistemelor alimentate 

electric (echipamente, system de prize, sistem de iluminat, rețele Wi-fi etc.), dimensionată conform 

documentației D.A.L.I. la aproximativ 185625KWh/an anual, prevăzuți la un cost mediu de 0,539 lei/Kw, 

indexat ulterior anual cu 3% reprezentând o creștere firească a prețurilor; 

b) cheltuieli cu apa, dimensionate anual la un consum estimat de 9000 mc/an conform documentației 

D.A.L.I., prevăzuți la un cost mediu de 4,13 lei/mc, indexat ulterior anual cu 3% reprezentând o creștere 

firească a prețurilor; 

c) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile infrastructurii, dimensionate cu valoarea 0 în primii ani, în care 

investiția va fi în garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsura acumulării de uzură fizică și 

morală la nivelul elementelor de infrastructură; 

d) cheltuieli cu igienizarea toaletelor racordabile, în cuantum de 8.800 lei/an 

e) alte cheltuieli operaționale, asimilate celor diverse și neprevăzute. 

DEFALCAREA INVESTIȚIEI (valori fără TVA, exprimate în LEI): 

ANUL 1 = 370697,06 LEI 

ANUL 2 = 3849447,555 LEI 

ANUL 3 = 3849447,555 LEI 

ANUL 4 = 855432,79 LEI 

 

 

5.5.A - SCENARIUL A - Sustenabilitatea realizării investiției  

5.5.A.a) Impactul social: 

Eforturile investiționale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecate 

ca un proces complex în cadrul căruia se obține obiectivul de investiții la parametrii optimi de funcționare: 

”Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal 

de Urgențe”. 

Impactul social al SCENARIULUI A este maxim. Operațiunile și setul de intervenții propuse vor conduce la 

obținerea obiectivului total, fapt ce va oferi o imagine extrem de pozitivă asupra caracterului investiției, fiind 

vizibile intervențiile ce au stat la baza proiectului. SCENARIUL A propune un set de intervenții cu un grad ridicat 

de importanță, superioare și cu caracter holistic pentru specificul investiției. 

Amploarea proiectului este conferită de realizarea tuturor obiectivelor descrise și detaliate în cadrul 

SCENARIULUI A. Intervențiile sunt cu caracter permanent și asigură funcționarea obiectivului de investiții în 

toate condițiile necesare, permițând dezvoltarea întregii structuri funcționale a Clinicii ORL împreună cu 

AMBULATORIUL propus. Toate acțiunile ce stau la baza implementării obiectivului de investiții reflectă o 

atitudine holistică, potrivită tendințelor și direcției de dezvoltare pentru structura și contextul descris la 

punctul 2.1 din prezenta documentație.  

Toate aceste acțiuni inspiră încredere și stabilitate în dezvoltarea municipiului Timișoara.   

Egalitatea de șanse este oferită tuturor categoriile de vârstă ce sunt utilizatori ai serviciilor oferite în cadrul 

obiectivului de investiții.  
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Vor fi facilitate următoarele: 

 - accesul tuturor categoriilor de vârstă a utilizatorilor la serviciile oferite în cadrul obiectivului; 

 - accesul cadrelor medicale și a personalului auxiliar la întreaga structură funcțională; 

Beneficiarii proiectului: 

Realizarea proiectului propus aduce beneficii întregii comunități atât din cadrul municipiului Timișoara cât și 

din cadrul județului. Beneficiarul direct va fi Clinica ORL deoarece va profita de o structură funcțională extinsă 

și bine structurată în raport cu necesarul și exigențele funcționale.  

Beneficiarii direcți:   - pacienții, cadrele medicale. 

Beneficiari indirecți:   - personalul auxiliar. 

 Număr estimat de utilizatori: - 13 angajați (personal medical). 

     - 7500 pacienți. 

* Principale obiective ce se preconizează a fi atinse prin realizarea obiectivului de investiții prezentat sunt: 

SCENARIUL A îndeplinește total lista de obiective preconizate în cadrul punctului 2.3. 

Obiectivele ce se preconizează a fi atinse în totalitate sunt marcate cu culoarea gri și cu litere îngroșate, iar 

obiectivele atinse parțial sunt marcate cu culoarea gri și cu litere italic, iar obiectivele care nu sunt atinse sunt 

marcate cu linie tăiată, după cum urmează: 

 

A) Obținerea unui Ambulatoriu modern, dotat la standarde europene, organizat și adaptat nevoilor 

contemporane și viitoare de dezvoltare a municipiului Timișoara. 

B) Îmbunătățirea structurii funcționale existente și extinderea acesteia cu spații performante și adecvate 

necesităților funcționale actuale.  

C) Atingerea gradului maxim de eficiență funcțională a Ambulatoriului în cadrul Clinicii ORL din cadrul 

Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.  

D) Lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi. 

E) Scăderea timpului necesar de diagnosticare şi tratament ca urmare a dotării şi instrumentar la standard 

europene. 

F) Dezvoltarea durabilă a structurii de spitale și promovarea în mod pozitiv a imaginii municipiului Timișoara. 

În cadrul analizei comparate din cadrul prezentei documentații (punctul 6.1), obiectivele atinse total vor fi 

punctate cu 2 puncte, iar obiectivele atinse parțial cu 1 punct. 

5.5.A.b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: 

ÎN FAZA DE REALIZARE  

SCENARIUL A nu creează noi locuri de muncă deoarece lucrările de execuție vor fi subcontractate (lucrările nu 

vor fi executate în regie proprie). Antreprenorul General va asigura buna desfășurare a execuției prin 

asigurarea unui număr adecvat al mâinii de lucru pentru forțele de muncă. 

În mod indirect, proiectul propus poate crea noi locuri de muncă în rândul agenților economici care vor realiza 

această investiție, însă acest lucru este greu de determinat întrucât depinde de capacitatea actuală a fiecărui 

agent economic în parte.  
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- În baza analizei lucrărilor și activităților ce urmează a se executa și ținând cont de amploarea acestora, se 

estimează ca va fi nevoie de un număr de 30 persoane privind forța de muncă ocupată în faza de realizare. 

ÎN FAZA DE OPERARE  

- SCENARIUL A nu creează noi locuri de muncă în faza de operare deoarece administrația și managementul 

obiectivului vor fi asigurate în continuare de conducerea Clinicii ORL, în același mod în care se desfășoară în 

prezent. SCENARIUL A nu propune modificarea situației existente. 

- Prezenta documentație prevede ca lucrările de întreținere și reparații, ce se vor desfășura după darea în 

exploatare a obiectivului, vor fi întreprinse de personalul tehnic aflat în subordinea administrației și prin 

servicii subcontractate. În consecință, nu se vor crea noi locuri de muncă destinate lucrărilor de întreținere și 

reparații. Lucrările specializate de reparații ale echipamentelor vor fi subcontractate către firme atestate și 

avizate tehnic, agreate de către producătorii aferenți. 

- Pentru buna funcționare a obiectivului de investiții, Beneficiarul va analiza structura necesară de personal 

calificat din domeniu și influențele problemei forței de muncă existente. Locurile de muncă aferente acestui 

obiectiv, sunt din categoria noi locuri de muncă posibil a fi create, locuri ce vor fi precizate de către Beneficiar, 

în funcție de schema de funcționare aprobată și în funcție de normele din domeniu. Locurile noi de muncă 

vizate în principal sunt destinate cadrelor medicale. Se va analiza asigurarea la nivelul necesarului de personal 

calificat în domeniu, în funcție de personalul calificat corespunzător existent (din categoria personal 

managerial, administrativ, cadre medicale, auxiliar, pază etc). Schema de personal a obiectivului de investiții 

propus va necesita o analiză detaliată privind umărul și structura de personal, analiză ce va fi fundamentată în 

etapele următoare prin grija Beneficiarului. 

- Personalul medical estimat: 13 angajați (personal medical). 

5.5.A.c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate: 

Impactul setului de intervenții propuse asupra factorilor de mediu este minor.  

Prin intervențiile propuse, nu sunt propuse modificări pentru contextul natural existent. Pe amplasament nu 

vor rămâne materiale care să degradeze sau să polueze accidental mediul natural sau vecinătățile existente. 

Prin funcțiunea sa, obiectivul de investiții nu reprezintă un pericol de poluare pentru apă, aer, sol și subsol. În 

conformitate cu punctul 3.1, scenariul propus nu afectează nu afectează biodiversități locale sau situri 

protejate. La finalul execuției, prezenta documentație prevede lucrări de readucere a sitului la starea inițială. 

Impactul asupra factorilor de mediu în perioada de execuție este scăzut, iar în faza de operare se va înregistra 

o scădere a consumului specific de energie, respectiv o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent 

tone de CO2).  

Proiectul respectă legislația de protecția mediului, cu precădere Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței 

de Urgență a guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, ale cărei principii și elemente strategice 

conduc la o dezvoltare durabilă.  

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare defrișări și nu vor fi afectate spațiile verzi. 

În perioada de execuție a lucrărilor, Constructorul va fi obligat să ia toate măsurile pentru respectarea 

acordului de mediu emis de Agenția Regională pentru Protecția Mediului. 

5.6.A - SCENARIUL A - Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție 

Deși la nivelul investiției propuse, nu este cazul să se realizeze analiza economică, aceasta fiind obligatorie 

doar în cazul investițiilor publice majore, respectiv  a  investițiilor publice al căror cost total depășește 

echivalentul in lei a 25 milioane Euro în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau 
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echivalentul a 50 milioane Euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii, elaboratorul optează pentru 

realizarea analizei economice, în scopul dovedirii viabilității investiției. 

În cazul analizei economice se are în vedere monetizarea beneficiilor sociale și ecologice, astfel încât acestea 

să se reflecte în mod economic sub forma unor venituri, determinate în baza factorilor de conversie. 

Pornind de la aceste premise, din punct de vedere al veniturilor s-au utilizat următoarele principii:  

pentru perioada de implementare s-a considerat faptul că veniturile se constituie în cuantum de 98% din 

valoarea investiției sub forma subvenției încasată ca urmare a rambursării costurilor eligibile ale investiției; 

pentru perioada de operare, veniturile au fost constituite respectând următoarea structură: 

beneficii rezultate din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor, ca urmare a faptului că valoarea 

adăugată a zonei va crește, gradul de securitate socială va crește, iar întreaga zonă adiacentă obiectivelor va 

fi mai atractivă; de asemenea, reabilitarea străzilor și reducerea nivelurilor de poluare fonică vor crea premise 

suplimentare pentru creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor. În termeni financiari aceasta se reflectă 

prin schimbarea încadrării terenurilor în altă clasă impozabilă, creșterea volumului de taxe și impozite locale 

colectate de bugetul local, etc.; aceste beneficii sunt estimate la 64.000 lei anual, indexate progresiv cu 9% la 

nivelul fiecărui an din orizontul de previziune. 

alte venituri indirecte obținute în urma implementării proiectului, reflectate în principal în creșterea 

atractivității zonei pentru agenții economici, care își vor deschide puncte de lucru în zonă, vor crea noi locuri 

de muncă, vor genera valoare adăugată, vor achita taxe și impozite sporite la bugetul local, atât ca urmare a 

dezvoltării activităților economice, cât și ca urmare a impozitării sporite a clădirilor în care se vor desfășura 

activitățile economice amintite; de asemenea, se au în vedere elemente precum atragerea de noi turiști, 

reducerea incidenței îmbolnăvirilor de natură respiratorie și cardiovasculară, etc.;  

Referitor la cheltuieli, principiile de dimensionare se mențin nemodificate față de cele menționate în cadrul 

analizei financiare. 

În acest context, rentabilitatea economicăa investiției în proiect este determinată cu ajutorul indicatorilor VNA 

(Valoarea Netă Actualizată) şi RIR (Rata Internăde Rentabilitate).  

Valoarea totală a investiției include totalul costurilor eligibile şi neeligibile din Devizul General. 

5.7.A - SCENARIUL A - Instalații  

5.7.A.a) - Instalații electrice 

Alimentarea cu energie electrică a clădirii, din rețeaua furnizorului se va realiza conform avizului de racord 

eliberat de S.C. Electrica la cererea beneficiarului şi conform studiului de soluție întocmit de SISE-SD-SC 

Electrica la comanda beneficiarului. 

Din tabloul electric general TEG pornește rețeaua de distribuţie interioara prin care se alimentează tablourile 

secundare nou proiectate, de la care se alimentează receptoarele. 

Instalația electrică este dimensionată pentru o putere instalată Pi = 72 kW , putere absorbită Pa = 57.60 kW, 

tensiune de lucru U = 3 x 400/2 30V, factor de putere cosy = 0,70, frecvența rețelei/ = 50HZ. 

Proiectul stabilește soluțiile tehnice si condițiile de realizare a instalaţiilor electrice interioare în clădirea ce 

urmează a se construi, de la postul de transformare (PT) până la ultimul punct de consum. 

Rețeaua de distribuţie interioară se realizează după schema de tip TN-C intre TG-JT si TEG, si de tip TN-S intre 

TEG si receptori, în care conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la TEG 

până la ultimul punct de consum. 
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Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor din clădire se face din tablou general (TEG) alimentat din 

rețeaua electrica existenta in zona. Coloana de alimentare a tabloului electric general este executata în cablu 

de cupru.  

Din tabloul electric general TEG se vor alimenta tablourile secundare de distribuţie cu cabluri N2XH. Cablurile 

se vor monta îngropat in tub de protectie. 

Tablourile secundare nou proiectate vor fi realizate pornind de la componente de instalare şi racordare 

standard şi vor fi testate în laborator. Concepția sistemului trebuie să fie validată prin încercări conform normei 

SR EN 60439.1.  

Constructorul de tablouri va prezenta buletine de încercări care să ateste această conformitate. Dimensiunile 

conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protecţie şi echipamentele de protecţie sunt alese conform 

prescripțiilor tehnice. 

Contorizarea se va realiza pe medie tensiune. În tabloul electric general (TEG) este montat un aparat de măsură 

digital. 

 

ILUMINATUL INTERIOR 

Iluminatul trebuie sa permită personalului sa se deplaseze si sa-si execute lucrările in siguranţă, trebuie 

respectate nivelurile de iluminare cerute, efectele de orbire sau de oboseala vizuala fiind reduse la minim 

asigurându-se astfel confortul vizual. Licăririle, pâlpâirile, efectele stroboscopice si toate celelalte efecte 

supărătoare, voite sau nu, trebuie complet eliminate. 

Toate aparatele de iluminat fluorescente vor fi prevăzute cu aprindere electronica. 

Se vor evita orbirile directe si indirecte datorate aparatelor de iluminat. 

Aportul de căldura de la sursele de iluminare montate trebuie limitat la un nivel care sa nu incomodeze 

personalul. Mai mult, sursele artificiale de iluminare trebuie amplasate in așa fel încât sa nu existe nici un risc 

de ardere. 

Pentru a asigura un iluminat de calitate se vor folosi lămpi fluorescente din noua generație, cu indicele de 

redare al culorii de cel puțin 80. Temperatura de culoare a lămpilor va fi 3000K. 

Lămpile cu incandescenta vor fi cu durata mare de viată (8000 ore). 

 

Spatii tehnice – Nivel de iluminare 200lx 

In spatiile tehnice se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente cu grad ridicat de protectie la praf si umiditate 

(IP65) 2x36W sau 2x58W, carcasa din poliester armat cu fibra de sticla si dispersor acrilic, balast electronic. 

Hol principal si sala așteptare – Nivel de iluminare 200lx 

Se vor utiliza aparate de iluminat cu distribuţie inferioara a fluxului luminos, cu lămpi fluorescente compacte, 

2x26W echipate cu reflector din policarbonat argintat si sticla decorativa pentru montaj suspendat in 

exteriorul corpului de iluminat, IP20, balast electronic. 

Coridoare – Nivel de iluminare 200lx ziua si 50lx noaptea 

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 2x36W cu reflectoare laterale mate, anodizate, si lamele 

transversale drepte, profilate, realizate din aluminiu de înalta calitate, IP20, balast electronic. 

Birouri personal – Nivel de iluminare 500lx 

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 4x18W cu reflectoare laterale parabolice din aluminiu oglindat 

si lamele transversale parabolice din aluminiu oglindat, cu planuri de protectie vizuala cu limite de 600 

respectiv 650, IP20, balast electronic. 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

55 

Camere personal – Nivel de iluminare 300lx 

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 4x18W cu reflectoare laterale parabolice din aluminiu oglindat 

si lamele transversale drepte din aluminiu matisat, IP20, balast electronic. 

Sali de consultație – Nivel de iluminare 500lx 

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 4x18W cu reflectoare laterale parabolice din aluminiu oglindat 

si lamele transversale parabolice din aluminiu oglindat, cu planuri de protectie vizuala cu limite de 600 

respectiv 650, IP20, balast electronic. 

Camere sterilizare/dezinfectare – Nivel de iluminare 300lx 

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente pentru camere curate, 2x58W, cu reflectoare laterale parabolice 

din aluminiu semioglindat si lamele transversale parabolice din aluminiu semioglindat, cu planuri de protectie 

vizuala cu limite de 600 respectiv 650. Carcasa cu rama de aluminiu si dispersor din policarbonat clar, filtru UV, 

IP54, balast electronic. 

Saloane – Iluminat general 100lx 

Iluminatul general va fi asigurat cu aparate de iluminat fluorescente montate la nivelul tavanului, carcasa din 

otel vopsit in câmp electrostatic si difuzor opal, IP20, balast electronic. 

Iluminat pat – realizat cu aparate de iluminat fluorescente destinate acestui tip de aplicație, montate pe 

perete, deasupra patului, iluminat direct 1x39W, iluminat indirect 2x54W, balast electronic. 

Bai si toalete – Nivel de iluminare 200lx 

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente etanșe IP44, 1x18W, montate deasupra oglinzilor, difuzor opal. 

La dușuri se vor utiliza aplice incandescente etanșe IP65, 1x60W. 

Aparatele de iluminat vor fi de calitate superioara, tip PHILIPS, ZUMTOBEL, THORN, TRILUX sau similar. 

 

ILUMINATUL DE SIGURANŢĂ 

Iluminatul de siguranţă cuprinde iluminatul pentru evacuare si iluminatul anti-panica. 

Iluminatul de siguranţă pentru evacuare trebuie sa asigure marcarea cailor de evacuare in siguranţă a clădirii 

in cazul căderii alimentarii sistemului normal de iluminat. Toate ieșirile si evacuările trebuie sa fie bine 

semnalizate si vizibile din orice poziție. Acesta va fi realizat cu aparate de iluminat fluorescente 1x8W, cu 

baterie pentru funcționare autonoma minim 2h, de tip nemenținut, cu pictograma pentru marcarea direcției 

de evacuare, distanta de vizibilitate 24 m. 

Aparatul va avea buton de test si led pentru indicarea încărcării. 

Iluminatul de siguranţă anti-panica va fi asigurat de o parte din corpurile de iluminat normal, corpuri ce vor fi 

alimentate din sursa de alimentare de rezerva. Se va prevedea iluminat de siguranţă antipatica in spatiile 

comune ale clădirii, holuri si in spatiile cu aglomerări de persoane (sala conferințe). 

Acesta trebuie sa asigure un nivel de iluminare mai mare sau egal cu 5lx. 

 

ILUMINATUL EXTERIOR 

Iluminatul exterior cuprinde iluminatul parcării a zonelor de circulație si a curții de serviciu. Nivelul de 

iluminare va fi de 30lx. 

Acesta se va realiza cu aparate de iluminat stradal montate pe stâlpi metalici. Aparatele de iluminat vor fi cu 

lămpi cu vapori de sodiu 250W, etanșe, compartiment aparataj IP43, compartiment lampa IP65. Carcasa din 

polipropilena armata cu fibra de sticla, stabilizata UV, dispersor din policarbonat, modulul de montaj din 

aluminiu turnat sub presiune, compartimentul aparataj din policarbonat armat cu fibra de sticla. Corpul de 
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iluminat va fi echipat cu filtru anti condens intre compartimentul optic si compartimentul aparataj. Stâlpii vor 

fi metalici zincați, H peste sol = 8m, montați in fundație cu placa de baza, cu consola L=1m. Aceștia vor fi 

prevăzuți in partea de jos cu o decupare si ușa de vizitare pentru montarea siguranței de protectie si a clemelor 

de legătura. 

 

DISTRIBUȚIA DE JOASA TENSIUNE 

Cablurile vor fi cu conductoare de cupru, cu izolație rezistenta la propagarea flăcării si fără degajare de gaze 

toxice sau corozive, fără halogen. Tensiunea nominala 0,6/1 kV. 

Pentru circuitele de consumatori vitali precum si pentru iluminatul de siguranţă cablurile vor fi cu conductoare 

de cupru, cu izolație rezistenta in flacăra si fără degajare de gaze toxice sau corozive, fără halogen.  

Integritatea izolației 180 minute in flacăra si funcționalitatea sistemului minim 90 minute. Tensiunea nominala 

0,6/1 kV. 

Cablurile vor fi instalate fie pe paturi de cabluri fie in tuburi de protectie. 

Paturile de cabluri trebuie sa fie din tabla de otel zincat cu perforații. 

Grosimea tablei, pentru paturile de cable intre 50 si 200 mm lățime, va fi de 0,75 mm, iar pentru paturile de 

cablu cu lățime intre 300 si 500 mm grosimea va fi de 1 mm. Paturile de cablu vor fi cu lungimi de 3 metri si 

înălțimea minima de 60 mm.  

Lățimea paturilor de cabluri trebuie aleasa in așa fel încât sa rămână o rezerva de 15 % după plasarea cablurilor. 

Ieșirile, extremitățile paturilor de cabluri nu trebuie sa aibă margini tăioase. De aceea, extremitățile paturilor 

de cabluri vor fi îndoite in așa fel încât sa formeze o suprafaţa rotunjita, sau vor fi dotate cu chedere speciale 

de protectie. 

Paturile de cablu vor fi prevăzute cu sisteme de suspendare adaptate elementelor construcţiei. Pe traseele 

verticale se vor folosi paturi de cablu tip scara , iar cablurile vor fi fixate cu brățări. 

Tuburile de protectie vor fi din materiale fără halogen montate in tencuiala sau aparent cu cleme de fixare. 

Legăturile se vor face in doze de derivație fără halogen. 

Pentru traseele exterioare se vor prevedea tuburi de protectie dure, cu pereți dublii, prevăzute la un capăt cu 

cuplaj de legătura, astfel ca legătura efectuata sa fie etanșa la pătrunderea apei.  

Diametrul tubului va fi dimensionat in funcţie de numărul si diametrul cablurilor ce trec prin acesta. 

 

TABLOURI ELECTRICE DIVIZIOANRE 

Tablourile electrice divizionare vor fi echipate cu aparate de  protectie (întrerupătoare automate, disjunctoare) 

calibrate pentru fiecare consumator pentru asigurarea acestora pentru scurt circuite, suprasarcini si 

distrugerea de izolații. Toate aparatele amplasate in tablouri si dulapuri se vor marca cu etichete gravate  care 

se vor fixa prin șuruburi pe uși si in interior pe suportul izolator destinat. 

 

INSTALATIA ELECTRICA DE FORTA. 

Instalația electrica de forța se va  realiza aparent pe pat de cabluri pentru toți consumatorii (ventilatoare, 

pompe, agregate de climatizare etc). 

Cablurile si conductoarele de asemenea vor fi marcate si reperate prin culori. Marcajul cablurilor se va face la 

fiecare 30m si in punctele speciale (intrări, ieșiri, schimbări de direcție). Pe cablu se va menționa numărul de 

conductoare, secțiunea, punctul de plecare si punctul de sosire. 

Razele de curbura pentru cabluri trebuie sa fie mai mari de 6 ori decât diametrul cablului. 
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INSTALATIE ELCTRICA DE ECHIPOTENTIALIZARE 

Priza de pământ a clădirii trebuie sa fie naturala, realizata in fundație, pentru protecţia împotriva atât a 

șocurilor electrice datorate echipamentelor electrice interioare  cat si a șocurilor electrice datorate 

descărcărilor atmosferice (Rp<1 ohm). 

Realizarea prizei de pământ obținuta prin sudarea unei platbande de OL-Zn40x4mm sub radierul de fundare 

in betonul de egalizare. 

Legăturile la priza de pământ se vor face prin intermediul pieselor de separație instalate la exteriorul clădirii. 

Toate legăturile din platbanda trebuie scoase la suprafaţa pereților (aparente) si protejate cu piesa din fier 

cornier de 40x40mm. 

După realizarea fundației se va măsura rezistenta de dispersie a prizei de fundație care va trebui sa fie mai 

mica  de 1 ohm fiind priza de tipul comuna pentru protecţia împotriva atât a șocurilor electrice datorate 

echipamentelor electrice interioare  cat si a șocurilor electrice datorate descărcărilor atmosferice (Rp<1 ohm). 

Se vor face măsurători astfel încât rezistenta de dispersie a prizei de pământ naturale comune cu instalația de 

paratrăsnet sa fie de maxim 1 ohm, conform STAS 12604/4/1989, STAS 12604/5/90. 

Executantul lucrărilor va pune la dispoziția beneficiarului procesul verbal cu rezultatul măsurătorii rezistentei 

de dispersie. 

In toate situațiile se executa mai întâi priza de pământ si conductoarele de legare la aceasta si numai după 

aceea se montează conductoarele de coborâre ale echipamentelor astfel încât legarea acestora la priza de 

pământ sa se facă imediat după instalarea lor. 

 

INSTALATIE ELECTRICA PARATRASNET 

Sistemul de protectie împotriva trăsnetului trebuie sa cuprindă conductoarele orizontale si conexiunile la priza 

de pământ conform I7/2011, SR CEI 60364-4-443/1999. 

Clădirea va fi prevăzută cu instalație de paratrăsnet compusa din : 

- dispozitiv de amorsare pe tija de 5m, 

- conductoarele de coborâre, montaj pe faţada clădirii pana la piesele de separație. 

Piesele de separație se instalează pe suprafaţa principala in firide de 0.3 – 0.5m. 

Coborârile de la piesele de separație la priza de pământ se fac cu OL-ZN25x5mm, protejate in țeava din otel 

zincat. 

Dispozitivul electronic de amorsa se va monta cu minim 2m peste toate proeminentele, tuburile de ventilare, 

balustradele, jgheaburile de pe acoperișuri. 

Rezistenta de dispersie a prizei de pământ nu va depăși 1 ohm pentru priza de pământ comuna si trebuie 

verificata după instalare si aprobata de proiectant. 

 

INSTALAȚIA DE PRIZE SI DE FORȚA 

Toate prizele utilizate sunt cu contact de protecţie si sunt montate aparent sau îngropat . Înălțimea de pozare 

a prizelor este 0,4m. Coborârile la prize se vor executa în tuburi de protective din PVC . Cablurile folosite pentru 

circuitele de priză sunt din cupru cu izolație si manta din PVC, tip CYYF  sau N2XH 2,5 mmp, montate îngropat 

în tuburi de protecţie, in funcţie de circuitul deservit. 

Dozele de derivație vor fi montate îngropat. 
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CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR 

Cabluri de energie electrică de joasă tensiune  

- Tensiunea nominală:    0,6/1 KV 

-  Frecvența nominală:   50Hz 

-  Material conductor:    Cu  

-  Izolație: Polietilena reticulata CU INTARZIERE LA PROGARAREA FLACARILOR încercare conform SR CEI 60502 

- Temperatura ambiantă minimă în timpul pozării:    - 50C 

- Temperatura ambiantă minimă în serviciu:      - 400C 

- Temperatura maximă admisibilă a conductorului:     + 900C  

- Tensiunea de încercare:  4 kV/ 50Hz, timp de 10 min 

- Standard in conformitate cu SR CEI 60502, SR CEI   60228 si SR CEI 60332-3 

Corpuri de iluminat echipate cu lămpi tubulare fluorescente etanș 

- Complet echipat 

- Tensiunea nominală: 230V  

- Frecvența nominală:  50Hz 

- Puterea nominală:   1x58W ,2x58W 

- Clasa protecţie:  min I 

- Gradul de protecţie: IP65 

- Balast:   clasic 

- Standard in conformitate cu CEI 598. 

Corpuri de iluminat echipate cu lămpi tubulare fluorescente  

- Complet echipat 

- Tensiunea nominală: 230V  

- Frecvența nominală:  50Hz 

- Puterea nominală:   4X18W,1X36W,2X36W,1X58W,2X58W 

- Clasa protecţie:  min I 

- Gradul de protecţie: IP40 

- Balast:   clasic 

- Standard in conformitate cu CEI 598. 

Corpuri de iluminat pentru iluminat exterior pe clădire 

- Complet echipat 

- Tensiunea nominală: 230V  

- Frecvența nominală:  50Hz 

- Puterea nominală:   1x250W SODIU LA INALTA PRESIUNE 

- Clasa:   min I 

- Gradul de protecţie: min IP55 

- Standard in conformitate cu CEI 598 

Tablou electric  
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- material tablou:   metalic  

- grad protecţie:  IP 31 

- montaj:   aparent 

- număr bare:  4 bare+ PE 

-Standard in conformitate cu ICE/EN 60493-1, SF1/2006 

Aparataj în tabloul electric  

Întrerupător automat disjunctor 

- Curent nominal:   3200 A 

- tensiune nominală:  400V; 

- capacitate nominala închidere la scurt (pana la 440V/50-60Hz) Icm=121kA 

- capacitate de rupere in sarcina Ics=55kA  

- capacitate maxima de rupere     Icu=55kA  

- montaj:    pe suport in TeG; 

- Standard in conformitate cu IEC/EN 60947 

Disjunctoare 

- tensiune nominală:  400V; 

- capacitate maxima de rupere     Icu=55kA 

- capacitate de rupere in sarcina Ics=55kA  

- montaj:    pe șină in TeG; 

- Standard in conformitate cu IEC/EN 60947-2 

 

TEHNOLOGIA DE EXCUŢIE A LUCRĂRILOR 

Ordinea de execuție a lucrărilor prevăzute în prezentul proiect este: 

- Organizarea șantierului 

- Executarea  paturilor de cabluri 

- Executarea racordurilor electrice 

- Executarea instalaţiei sistemului de iluminat 

- Executarea instalaţiei de forța 

- Recepția lucrărilor de montaj şi efectuarea probelor şi verificărilor necesare; 

- Punerea în funcțiune a instalaţiilor. 

Lucrările de montaj se vor realiza pe baza graficului de eșalonare a lucrărilor încheiat între beneficiar, 

executant şi furnizor. 

Înainte de începerea lucrărilor se va face identificarea instalaţiilor şi predarea amplasamentului. Se identifică 

echipamentele şi instalațiile existente care urmează a fi înlocuite, modificate sau adaptate, după caz. Cele de 

mai sus se vor consemna într-un protocol care constituie piesă la dosarul tehnic al lucrării. 

Lucrările se vor realiza cu scoateri parțiale de sub tensiune a instalaţiilor.  

Se acceptă scoaterea totală de sub tensiune pe timp limitat, pentru lucrările cu grad mărit de pericol.  

Modul de lucru, îngrădirea zonelor şi măsurile de protecţie a personalului de execuție vor fi stabilite de comun 

acord cu organele de exploatare. 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

60 

Modul de organizare şi desfășurare a lucrărilor de execuție se vor stabili cu organele de exploatare pentru a 

asigura protecţia personalului de execuție în condițiile menținerii parțiale sub tensiune a instalaţiilor. 

După terminarea lucrărilor se fixează modalitățile de introducere în exploatare a noilor instalaţii. Întregul 

personal, din execuție şi din exploatare, trebuie instruit pentru momentul introducerii noilor instalaţii în 

exploatare. 

Se fixează data şi durata de trecere în exploatare a noilor instalaţii. 

Constructorul are obligația de a preda beneficiarului, la recepția lucrărilor executate, documentaţia tehnică 

aferentă, inclusiv documentele cu referire la calitatea şi durata de garanție a acestora. 

Piesele recuperate şi refolosibile se introduc în magazia beneficiarului în regim de conservare şi/sau 

recondiționare. Acțiunea de recuperare se contabilizează în consecință, pe baza unui proces verbal de predare 

– primire încheiat între constructor şi beneficiar. 

Organizarea de şantier face obiectul separat al protocolului ce se va încheia între constructor şi beneficiar. 

Modalitățile şi condițiile de transport pentru materialele, piesele de schimb şi subansamblele necesare 

lucrărilor, precum şi a personalului de execuție la locul de muncă nu sunt obiecte de negociere, acestea 

constituind obligația constructorului. 

Accesul personalului de execuție la lucrări se reglementează prin protocol încheiat între beneficiar şi 

constructor. Beneficiarul este obligat să delege în acest sens persoane care pot încheia protocolul cu 

constructorul. 

 

PROBE SI VERIFICARI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE 

Prevederi generale 

      Instalațiile electrice se dau in exploatare numai după ce s-au executat lucrările principale de organizare si 

exploatare . 

Punerea in funcțiune si darea in exploatare a instalaţiilor electrice se face in conformitate cu precizările din 

regulamentele de exploatare tehnica ale departamentului energiei electrice. 

Verificarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. se fac in conformitate cu prevederile 

normativului privind verificarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente, indicativ C56. 

La verificarea sistemelor de protectie împotriva electrocutărilor se respecta prevederile STAS 12604/4,5-90. 

Se vor executa doua categorii de probe si verificări: 

a)Verificări, încercări si probe din perioada de la început, din timpul si după terminarea montajului 

     Scopul acestor verificări este de a se constata calitatea instalaţiilor si de a se lua masurile necesare înlăturării 

defectelor. Probele se fac de către societatea de construcţii montaj, se verifica, încearcă si probează 

materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalaţiilor si anume: 

   -pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin verificări de 

specialitate conform normelor in vigoare si înțelegerii intervenite intre cumpărător si furnizor. 

   -conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garanție emise de organele de control 

ale furnizorului sau prin verificări si probe la furnizor in prezenta delegatului cumpărătorului. 

    In timpul si la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj se vor face verificările, încercările si probele 

corectitudinii si calității execuției in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalație 

respectiva. 

 Coordonarea si răspunderea executării acestor probe revin integral, după caz executantului sau furnizorului. 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

61 

   După terminarea de către executant a lucrărilor de construcţii montaj, inclusiv a încercărilor, verificărilor si 

probelor aferente perioadei de execuție, se face recepția provizorie a lucrărilor. In acest scop beneficiarul va 

urmări si convoca din timp comisia de recepție si punere in funcțiune. Sarcina tehnica a acestei comisii este de 

a stabili daca instalațiile electrice executate pot trece la o perioada următoare de punere in funcțiune si 

exploatare de proba , in condiţii de securitate deplina atât pentru instalațiile noi cat si pentru cele la care se 

racordează. 

   La recepția provizorie executantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice calitatea 

corespunzătoare a bazei de materiale introduse in lucrări si execuția corecta a tuturor lucrărilor ascunse, 

precum si rezultatele probelor prevăzute a se executa înaintea, in timpul si la terminarea lucrărilor 

  Daca instalațiile au fost admise la recepție si lucrările de construcţii-montaj sunt terminate, se va încheia un 

act unic de recepție cu executantul, precizând-se obligațiile fiecăruia.. 

 Prin recepționarea provizorie a lucrărilor , executanții rămân numai cu obligația eventualelor completări si 

remedieri, stabilite prin procesul verbal de recepție provizorie sau ivite ulterior , ca urmare a unor vicii ascunse, 

respectiv cu răspunderea realizării probelor de garanție. 

  b)Verificări, încercări si probe in perioada de exploatare de proba 

   Scopul acestor operații este de a verifica si regla funcționarea in ansamblu a instalaţiilor electrice pe baza 

concluziilor comisiei de recepție de la punerea in funcțiune. 

 In urma efectuării probei finale se încheie procesul verbal de punere in funcțiune , semnat de membrii comisiei 

, după care se poate începe activitatea de exploatare. 

     c)Verificări, încercări si probe in garanție 

   Probele de garanție se fac obișnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalaţiilor in exploatare.  

   Daca la sfârșitul perioadei de garanție nu exista litigii, se încheie de către beneficiar cu delegații executantului 

si furnizorului un proces verbal de recepție definitiva, in care se trec rezultatele probelor de garanție si se 

confirma ca deficientele consemnate in procesul verbal de recepție provizorie sau in cursul perioadei de 

garanție au fost remediate. 

    Probe si verificări specifice 

   Se vor verifica: 

-gradele de izolație ale circuitelor si aparatelor, care trebuie sa fie corespunzătoare   documentaţiilor tehnice 

-verificarea valorilor de dispersie a instalaţiei de legare la pământ pentru instalațiile de  protectie împotriva 

electrocutării. 

-verificarea continuității instalaţiei de legare la pământ 

-verificare modului de montare si fixare a circuitelor, aparatelor si tablourilor electrice 

In funcţie de aceste verificări preliminare se vor verifica aparatele si circuitele: 

-curentul nominal si de reglaj al aparatelor pentru a corespunde caracteristicilor receptoarelor      racordate 

-tipul circuitului de racord 

-tipul si reglajul protecțiilor la scurtcircuit si la suprasarcina 

Se vor face verificări asupra: 

-caracteristicilor întrerupătoarelor, comutatoarelor si celorlalte aparate din afara tabloului pentru a 

corespunde gradului de protectie, curenților nominali, tensiunii 

-modului de pozare a circuitelor electrice 

Se vor face probe repetate de anclansare-declansare atât manuale cat si prin scurtcircuit si suprasarcini 

provocate. 
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MASURI DE PROTECTIA  MUNCII  

La executarea si exploatarea instalaţiilor electrice din prezentul proiect se vor respecta normele de protecţia 

muncii PE 119/90. 

Prin proiect s-au asigurat masurile corespunzătoare pe linia protecției muncii cu respectarea prevederilor din 

normele generale si specifice de securitate a muncii NPMG 1996. 

 Pentru protecţia contra electrocutării prin atingere directă s-au luat măsuri de carcasare, îngrădire, 

amplasare, etc. conform normativului I7-02. 

 Pentru protecţia contra electrocutării prin atingere indirecta s-a prevăzut legarea carcaselor metalice 

ale aparatelor cu tensiune periculoasa la: 

conductorul de nul de protectie din compunerea coloanelor si circuitelor respective, conform STAS 12604/4;5-

90. 

pământ, prin priza de pământ artificiala care asigura tensiune nepericuloasa in caz de punere la pământ a 

instalaţiei. 

 Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea următoarelor norme in vigoare privind proiectarea si 

executarea instalaţiilor electrice: 

 -Normativ de protecţia muncii al MEE- PE 119/90; 

 -Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor electrice la consumatori, cu tensiuni pana la 

1000 V (I7-02); 

  - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor  de cabluri electrice PE107-95; 

 -STAS 12604-87- Protecţia împotriva electrocutărilor; prescripții generale; 

 -STAS 12604/4-89- Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripții; 

-STAS 12604/5-90- Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripții de proiectare, 

execuție si verificare. 

 Prin respectarea normelor prevăzute in prescripțiile enumerate privind dimensionarea si verificarea 

instalaţiilor electrice, alegerea echipamentului electric si a schemelor de conexiuni, proiectul  elimina 

producerea de accidente tehnice sau umane si asigura condiţii de siguranţă a activităților de construcţii-montaj 

si exploatare, întreținere si reparații. 

Respectarea normelor de protecţia muncii prevăzute in PE 119/90 este obligatorie atât personalului din 

unitățile de construcţii-montaj cat si exploatare. 

 

MASURI P.S.I. 

Alegerea si instalarea materialelor si echipamentelor electrice din punct de vedere al prevenirii incendiilor s-a 

făcut ținând cont de categoriile de pericol de incendiu si de mediu în conformitate cu I 7-02, P118-99 . 

 

VERIFICAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURÃRII ÎN EXPLOATARE SI CALITATEA CONSTRUCTIEI 

Din punct de vedere al siguranței în exploatare s-au respectat prevederile normativului  I7-02; PE107-95 

privind : 

- asigurarea materialelor circuitelor electrice funcţie de categoria de incendiu si de mediu, 

- alegerea modului de pozare a circuitelor si respectarea distantelor de protectie, 

- dimensionarea aparatajului de protectie.  
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Lucrările prevăzute în prezenta documentație nu necesită o supraveghere în timp în sensul normativului P 130-

88. Controlul calității lucrărilor de instalaţii electrice se va face conform prevederilor legii nr.10 din 01.1995 si 

a normativelor I 7-02; PE 136-88, I20-2000; STAS 12604/5-90, PE 119-90, PE107/95: I18/2001. Fazele 

determinante pentru lucrări de instalaţii electrice sunt: 

- verificarea modului de amplasare a instalaţiilor electrice, 

- verificarea instalaţiei de legare la pământ. 

 

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA: 

Lucrarea s-a întocmit in conformitate cu următoarele standarde si normative: 

- NP-I7-/2011 – Proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc; 

- NTE 007/08/2000 – Normativ pentru proiectarea si execuția rețelelor de cabluri electrice; 

- PE 135-91 – Instrucțiuni pentru dimensionarea secțiunii economice a conductoarelor in instalaţii electrice; 

- P 118/2-2013 – Instalaţii de Stingere a Incendiilor; 

- P 118/3-2015: Normativ securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a III-a – instalaţii de detectare, 

semnalizare si alarmare; 

- PE 116/1994 – Normativ republicat de încercări si măsurători la echipamentele si instalațiile electrice; 

- Legea 10/1995 privind asigurarea si controlul calității; 

- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

- STAS 12604 – Protecţia împotriva electrocutărilor 

- STAS 8779/1980 – Cabluri de semnalizare cu izolație si manta din PVC; 

- STAS 6865 – Conducte cu izolație din PVC pentru instalaţii electrice fixe; 

- STAS 6990 – Tuburi pentru instalaţii electrice din policlorura de vinil ne plastifiata; 

- STAS 550/1980 – Doze de aparate si doze de ramificație pentru instalație electrice. Dimensiuni; 

- Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distribuții energiei electrice – 1997 

 

5.7.A.b) - Instalații termice 

Baza de proiectare instalaţii termice 

- Tema de arhitectură 

- STAS-uri şi Normative în vigoare  

- Soluția tehnica a fost aleasa pe baza: 

- planurilor de arhitectura si construcţii, normativele referitoare la instalațiile de încălzire, date furnizate de 

producători de utilaje si aparatura, date si informații privind sursa termica si parametrii agentului termic, 

parametrii de calcul specifici zonei climatice 

Rezistentele specifice elementelor de construcție care au stat la baza calcului necesarului de cald, sunt 

următoarele: 

- Planșeu superior: R=3.32mpxK/W 

- Planșeu placa pe sol: R=1.08mpxK/W 

- Perete exterior: R=3.24mpxK/W 

- Ferestre exterioare: R=0.50mpxK/W 
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- Uși exterioare: R=0.50mpxK/W 

- Perete interior: R=0.59mpxK/W 

Temperaturile exterioare, respectiv interioare de calcul sunt următoarele: 

-temperatura exterioara convenționala de calcul iarna text= -15°C. 

Necesarul de căldura pentru spatiile interioare din imobilul proiectat, a fost determinat în conformitate cu 

prevederile standardului SR 1907/1-2014. Necesarul de căldura în perioada rece a anului sunt acoperite de 

instalațiile de încălzire cu radiatoare si ventiloconvectoare. 

Soluții propuse instalaţii termice 

Instalația de încălzire va asigura temperaturile interioare în încăperi (+10 - +240C), în funcţie de destinația lor. 

Încălzirea încăperilor este realizată cu corpuri statice - radiatoare din oțel si ventiloconvectoare cu 4 țevi sau 

altele similare. 

Agentul termic este în conformitate cu infrastructura S.C. Colterm S.A. 

Distribuția agentului termic este ramnificat pentru montare aparent si îngropat pe anumite porțiuni. 

Instalația de încălzire centrală se compune din: 

- armături de separare-izolare şi de siguranţă 

- aparatură de măsură şi control 

- conducte din polipropilena şi accesorii ale acestora 

- conducte din cupru şi accesorii ale acestora 

- ventiloconvectoare cu 4 țevi cu accesorii 

- corpuri de încălzire din tablă de oțel cu accesorii 

- armături de reglare cu cap termostatic. 

Impuritățile din instalația de încălzire se vor colecta în filtrul de impurități prevăzut pe retur înainte de intrare 

în butelia de egalizare a presiuni. 

Eliminarea aerului din instalație, se va realiza prin dezaerisitoare automate prevăzute în punctele cele mai 

înalte ale instalaţiei şi la corpurile de încălzire care sunt alimentate pe la partea inferioară. 

Instalația de încălzire este prevăzută cu posibilități de închidere-reglaj, dezaerisire şi golire. 

Instalaţii de încălzire interioare  

Conform temei de proiectare, instalațiile termice interioare trebuie să asigure confortul termic, pentru 

realizarea temperaturilor interioare prescrise, prevăzute în tema de proiectare si/sau în SR 1907. 

Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanta cu prevederile Normativului pentru proiectarea si executarea 

instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13. Acest normativ va fi de asemenea respectat la punerea în operă 

a prezentului proiect. 

Necesarul de căldură pentru spațiile interioare din imobilul proiectat, a fost determinat în conformitate cu 

prevederile standardului SR 1907.  

Distribuția se face din țeavă PPR, montată in montaj aparent prinsa pe structura de rezistenta a clădiri. 

Conductele se vor izola cu tuburi din spumă de polietilenă cu grosimea de minim 20mm si coeficientul de 

conductivitate termică de 0,04W/mK. 

Pentru încălzirea spatiilor se vor folosii radiatoare si ventiloconvectoare in funcţie de destinația încăperilor. 

Radiatoarele sunt din tablă de oțel emailată si se racordează la sistemul de distribuţie al agentului termic prin 

robineți termostatat pe tur si robineți detentor pe retur. 
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Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate cu dibluri în perete, în pozițiile indicate în partea desenată. 

Racordarea corpurilor de încălzire la sistemul de distribuţie a agentului termic se va face astfel – pe diagonală 

pentru radiatoare, astfel încât să se asigure o circulate complete a agentului termic în radiatoare. 

La partea superioară a fiecărui corp de încălzire se montează câte un robinet manual de aerisire. 

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare si echilibrare hidraulică. Soluția de 

distribuţie aleasă si configurația geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor. 

Conductele sistemului de distribuţie se execută cu țeava PPR pentru instalaţii 

Conductele trebuie să fie montate cu o pantă minimă de 3 %0, spre punctele cele mai înalte, unde se vor 

monta ventile automate de aerisire, atât pe conducta de tur cât si pe cea de retur. Se va avea în vederea 

montarea ventilelor de aerisire în zone ușor accesibile. De asemenea aerisirea sistemului se face prin 

intermediul robinetelor manuali de aerisire montați pe fiecare radiator. 

La traversarea elementelor de construcție, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie. 

Toate conductele instalaţiei se vor izola termic, pentru reducerea pierderilor de căldură si eliminarea 

condițiilor de formare a condensului pe suprafețe reci. Materialul folosit pentru izolare termică este tubul din 

spumă de polietilenă (având coeficientul de conductivitate termică 0,04 W/mK) cu grosimea de 20/10. 

Conductele de 'condens sunt izolate cu tuburi din spumă de polietilenă cu grosimea de 10 mm. Izolațiile se 

realizează doar după efectuarea probelor de rezistenta si etanșeitate la rece si la cald. 

La finalizarea lucrărilor de montaj, înainte de umplerea si punerea în funcțiune a instalaţiei, se va efectua o 

spălare riguroasă a acesteia, introducând apa de spălare pe conducta de retur si apoi si pe cea de tur. 

 

INSTALATIA DE VENTILARE  

În conformitate cu dorința beneficiarului şi din motive estetice pentru instalația de ventilare s-au adoptat 

următoarea soluție: 

Pentru zona băilor, grupurilor sanitare s-a prevăzut o instalație de ventilare pentru asigurarea condițiilor de 

confort  ambiental. Instalația va fi compusă ventilatoare care vor extrage aerul viciat, Pentru anumite saloane, 

conform planuri desenate, sau prevăzut sisteme cu ventiloconvectoare pentru climatizarea încăperilor. Pentru 

climatizarea spatiilor sau prevăzut 1 unitate exterioara de climatizare care va deservi noul corp de imobil. 

Instrucțiuni de exploatare: 

Se recomandă ca punerea în funcțiune a instalaţiilor de ventilare şi condiționare să se facă numai atunci când 

execuția respectă riguros prevederile documentației de proiectare.  

Reglarea instalaţiilor se va face de către executant în prezenta beneficiarului şi se va încheia un proces verbal 

ce se va prezenta la recepția lucrării. 

După reglaj şi punerea în funcțiune instalațiile vor fi predate cu proces verbal de predare/primire 

compartimentului care răspunde de exploatarea instalaţiilor. 

Exploatarea echipamentelor (VRV, unități interioare, ventilatoare) se va face în conformitate cu instrucțiunile 

prevăzute în cartea tehnică a produsului livrată de către furnizor odată cu echipamentele. Se recomandă ca 

personalul de exploatare a instalaţiilor să asiste la montarea acestora şi să fie instruit de către specialiștii firmei 

furnizoare. 

Organele mobile ale instalaţiilor (lagărele ventilatoarelor) se vor curata şi unge periodic. 

Periodic se vor controla etanșeitatea conductelor, starea dispozitivelor de susținere ale echipamentelor şi a 

celorlalte piese în mișcare. 

Periodic se vor manevra robinetele de izolare pentru a împiedica blocarea lor. 
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Se va verifica etanșeitatea instalaţiei eliminându-se pe loc orice pierdere de fluid. 

Prezentele instrucțiuni nu sunt limitate, ele trebuind completate de beneficiar funcţie de specificul şi 

programul activităţii desfășurate în cadrul obiectivului şi a modului de organizare al acestuia. 

Precizările făcute de firmele producătoare/furnizoare a echipamentelor şi materialelor, precizări consemnate 

în cărțile tehnice livrate beneficiarului împreună cu furnitura vor fi utilizate pentru realizarea unei instalaţii 

care sa funcționeze la parametrii optimi. 

Măsuri de protecţia muncii şi siguranţă în exploatare 

Prin natura şi scopul ei instalația de încălzire constituie o măsură de igienă asigurând condițiile de microclimat 

în încăperi. La proiectare, execuție şi în exploatare se vor respecta prevederile din : 

- Norme republicane de protecţia muncii - ediția 1975 

- Norme generale de protecţia muncii - ediția 1996 

- Normativ I 13 - 2015 privind proiectarea şi execuția instalaţiilor de încălzire 

- Normativ I 27 - 1982 privind calitatea sudurilor 

- Normativ C 142 - 1985 privind termoizolațiile 

- Prescripții tehnice C31/1994 colecția  ISCIR - privind cazanele de apă caldă 

- Prescripții tehnice C37/1983 colecția  ISCIR - privind supapele de siguranţă pentru cazanele şi recipientele 

sub presiune 

- STAS 7132 - 86 - privind măsurile de siguranţă la instalațiile de 

  încălzire cu apă având temperatura maximă de 110 C 

 

 

 

 

 

 

5.7.A.c) - Instalații sanitare 

Premisa esențială a proiectului este de a asigura utilităţile necesare, concomitent cu exigențele obligatorii, 

adoptând soluții tehnice în urma cărora să rezulte instalaţii performante, fiabile şi condiţii superioare de 

utilizare, concomitent cu un efort investițional minim.     

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile şi recomandările Normativului privind proiectarea şi 

executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I 9 şi P118/2013. 

Prezentul proiect stabilește soluțiile tehnice şi condițiile de realizare a instalaţiilor interioare de distribuţie a 

apei reci şi a apei calde menajere, de la punctul de racord până la ultimul punct de consum din clădire, alături 

de instalațiile de combatere a incendiilor. De asemenea, se stabilesc soluțiile tehnice şi condițiile de realizare 

a instalaţiilor interioare de canalizare a apei uzate menajer de la punctele de consum până la canalizarea 

exterioară. 

Situația proiectată 

Debite şi restituții 

Debitele de calcul aferente instalaţiilor sanitare sunt următoarele : 

Alimentare cu apă potabilă: 
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- apă rece  

qc = 0.65 l /s:  

qcc = 0.46 l /s apă caldă menajeră 

- canalizare ape uzate menajere: 

qc = 4.07  l/s 

Soluții adoptate 

Alimentarea cu apa rece 

Alimentarea cu apa se face de la rețeaua stradala existent in zona pe strada. Executantul lucrărilor are obligația 

de a solicita asistenta tehnica reprezentanților Furnizorului de apa la începerea lucrărilor si de a verifica starea 

tehnica a rețelei existenta in zona, in cazul in care rețeaua este impropriu pentru noile nevoi ale imobilului 

acesta se va reface si  căminul de apometru se va amplasa pe traseul conductei de branşament la o distanta 

de cca 1,0m de limita proprietăţii ,in incinta. Noua conducta de branşament va fi de polietilena de înalta 

densitate tip PE-100 SDR17/110 mm  si se va monta îngropat la o adâncime de minim 1.0 m de la generatoarea 

superioara a conductei . Se va prevede un apometru care  va fi contor de apa rece multijet cu mecanism 

semiuscat(role protejate) si având clasa de precizie R-160 conf. NML 003-05(Clasa “C), va fi agrementate de 

biroul de metrologie legala si va fi însoțit de certificatul de garanție si calitate in care va fi prevăzută clasa de 

precizie si durata garanției si de buletinul de verificare metrological. 

Probele la care vor fi supuse instalațiile de apa rece sunt: proba de etanșeitate la presiune si proba de 

funcționare. Acoperirea conductei in șanț se va face numai după efectuarea probei de etanșeitate. 

Căminul de apometru se va executa conform STAS 6002 cu pereți din beton simplu, placa de beton armat 

,capac si rama de fonta tip carosabil STAS 2308. 

RACORD CANALIZARE 

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la rețeaua de canalizare stradala prin intermediul unor cămine de 

canalizare nou proiectate si a unui cămin menajer racord(CMR), a unei conducte de branşament din țeava 

PVC-KG200mm amplasata îngropat sub pământ sub adâncimea de îngheț. 

Căminul de racord va fi conform STAS 2448, din tub de beton armat D1000mm, cu placa de beton armat si 

capac si rama de fonta tip IV  carosabil STAS 2308. 

Conductele de canalizare se vor monta pe un pat de nisip acordându-se o atenție deosebita pantei de scurgere 

. Stabilirea cu exactitate a cotei conductei de canalizare stradala se face prin sondaj la începerea executării 

lucrărilor. 

La intersecțiile sau montajul in paralel cu alte conducte subterane, cabluri electrice sau telefonice, distantele 

in plan cat si pe verticala a conductei de canalizare fata de aceste instalaţii vor fi conform SR 8591. 

Conducta de canalizare se amplasează sub cablurile electrice la o distanta minima de 0.25mm. 

Fata de conductele subterane de gaz metan presiune redusa distanta minima de amplasare a conductei de 

apa va fi 0.6m (cf. table 6-I6/98) 

Fata de stâlpii de susținere al rețelelor aeriene distanta minima va fi 2.0m. 

Conductele se vor acoperii cu pământ numai după efectuarea probei de etanșeitate si funcționare. 

Execuția lucrărilor de branşament apa si canalizare se va face in baza Autorizaţiei de construire ce va fi obținuta 

de la Primăria Bușteni, a acordului de execuție de la Compania de furnizare apa Timișoara, a documentației 

faza PT si a avizelor tuturor destinatarilor de rețele din zona . 
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Lucrările de săpătura pentru pozarea conductei de apa si canalizare vor începe numai după identificarea exacta 

pe teren a tuturor instalaţiilor subterane existente(identificare ce se va face de către deținătorii acestor 

instalaţii), si luarea de masuri pentru protecţia lor si asigurarea securității personalului de execuție. 

Identificarea pe teren a celorlalte rețele subterane se face prin sondaje executate manual sub supravegherea 

delegațiilor deținătorilor acestor rețele . 

După montarea conductelor si astuparea sântului se va avea in vedere refacerea drumului la starea inițiala . 

Apă rece 

Distribuția apei reci la obiectele sanitare se va realiza cu țevi de polipropilena având diametre cuprinse intre 

20-40, protejată anticondens (apa rece) si termic,  pozate în general paralel cu cele pentru apă caldă menajeră. 

Pentru consumatorii igienico-sanitari distribuția în interiorul clădirii, atât orizontală cât şi verticală, se face 

printr-un sistem realizat din țeavă de polipropilena, montată îngropat în pereți sau tavanul fals.  

Îmbinarea țevilor din polipropilena şi fitinguri speciale se realizează conform caietului de sarcini si 

instrucțiunilor furnizorului. Sistemul de fixare al conductelor de polipropilena este conform instrucțiunilor 

furnizorului. În situația utilizării unor materiale similare, acestea vor trebui să fie obligatoriu agrementate 

tehnic în România, şi să fie destinate utilizării pentru apă potabilă.  

Instalația cuprinde de asemenea robineți cu obturator sferic montați pe ramificațiile spre grupurile sanitare şi 

robineți colțar de închidere şi reglaj montați pe legăturile la obiectele sanitare. 

La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecţie. Dimensiunile conductelor au 

rezultat în urma calculului de dimensionare şi echilibrare hidraulică. Soluția de distribuţie aleasă şi configurația 

geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.  

Țevile montate liber se izolează cu tuburi din spumă de polietilenă cu =0,04 W/m x K 

- 10mm grosime pentru conducte de apă rece   

Apă caldă menajeră 

Pentru necesarul de apa calda aferent consumatorilor sunt prevăzute boilere de preparare acm, la subsol in 

spațiul tehnic-camera CT. 

Pentru consumatorii igienico-sanitari, distribuția în interiorul clădirii, atât orizontală cât şi verticală, se face 

printr-un sistem realizat din țeavă de polipropilena, montată îngropat în pereți sau tavanul fals.  

Îmbinarea țevilor din polipropilena şi fitinguri speciale se realizează conform caietului de sarcini si 

instrucțiunilor furnizorului. Sistemul de fixare al conductelor de polipropilena este conform instrucțiunilor 

furnizorului. În situația utilizării unor materiale similare, acestea vor trebui să fie obligatoriu agrementate 

tehnic în România.  

Instalația cuprinde de asemenea robineți cu obturator sferic montați pe ramificațiile spre grupurile sanitare şi 

robineți colțar de închidere şi reglaj montați pe legăturile la obiectele sanitare. 

La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecţie. Dimensiunile conductelor au 

rezultat în urma calculului de dimensionare şi echilibrare hidraulică. Soluția de distribuţie aleasă şi configurația 

geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.  

Țevile montate liber se izolează cu tuburi din spumă de polietilenă cu =0,04 W/m x K 

- 20mm grosime pentru conducte de apă caldă 

Canalizare menajeră interioară 

Pentru fiecare consumator de apă s-au prevăzut racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare(PVCK40 

pentru lavoare şi pisoare, PVCK110 pentru WC-uri şi PVCK50 pentru restul consumatorilor)  şi sifoane de 

pardoseală.. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de 
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etanșeitate şi de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, 

conform prevederilor STAS 1795. Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon 

intermediar cu gardă hidraulică. Deasupra ultimului racord de obiect sanitar pentru a asigura ventilarea, 

coloana se prelungește şi se montează un aerator cu membrană. Pe coloanele de canalizare se va monta o 

piesă de curățire la fiecare nivel al clădirii. De asemenea pe traseul orizontal al colectoarelor de canalizare se 

vor monta piese de curățire în pozițiile indicate în partea desenată. Schimbările de direcție vor fi realizate 

numai prin coturi la 45. 

Soluția aleasă pentru rețeaua interioară de canalizare este cu conducte din PVC tip K, special destinat 

instalaţiilor de canalizare pentru construcţii. Racordul la rețeaua exterioară de canalizare se realizează cu țeavă 

PVCKG pentru instalaţii exterioare. Etanșarea îmbinărilor sistemului de conducte din PVC făcându-se cu inelele 

de cauciuc ale sistemului.  

Canalizare pluviale 

Pentru realizarea canalizării apelor pluviale se va folosi o reţea ce deservește preluarea apelor meteorice de 

pe acoperișul imobilului prin jgheaburi si burlane si este direcționata spre strada. 

VERIFICARI, PROBE, RECEPTIE INSTALATII SANITARE 

Conducte de alimentare cu apa potabila  

Proba de etanșeitate se va face înainte de racordarea punctelor de consum ale căror poziții vor fi bușonate si 

va fi egala cu 1,5 presiunea maxima din instalație timp de 20min., timp în care nu se admit pierderi de apa. 

Presiunea se va citi pe manometrul așezat la punctul cel mai de jos al instalaţiilor. 

Proba de rezistenta se repeta cu apa rece pentru conductele de apa rece si cu apa calda pentru conductele de 

apa calda. 

Încercarea de funcționare a instalaţiilor se va efectua având aparatele de prepararea apei calde, a pompelor 

de presurizare precum si a aparatelor consumatoare, în funcțiune. 

Încercări de funcționare la conductele de apa: 

- apa de consum sa fie limpede 

-armaturile sa fie ușor accesibile (manevrare, intervenții) etanșe si cu închidere perfecte 

- în funcționare sa nu apară zgomote 

-montajul estetic al conductelor si armaturilor fata de suprafaţa finita a pereților 

- posibilitatea de golire a instalaţiei si de evacuare a aerului. 

Spălarea si dezinfectarea 

Înainte de punerea definitiva in funcțiune a rețelei de apa se va efectua operația de spălare si dezinfectare cu 

soluție de clor de concentrație 2030 mg/l timp de 24 ore. 

Se impune necesitatea respectării timpului de contact minim pentru operația de dezinfecție. 

După terminarea operației de dezinfectare se procedează la o spălare a rețelei  cu apa curata; se recomanda 

ca operația de spălare sa se facă pe tronsoane cu curent de apa sau aer comprimat, in conducta realizând-se 

viteze minime de 1,5 m/s. 

Se recoltează probe de apa care se analizează in laboratoarele de specialitate, darea in funcțiune fiind 

obligatorie numai după încadrarea in standardul de calitate. 

Obţinerea Buletinului de analiza al calității apei, după dezinfecția conductei, este un document esențial , alături 

de proba de presiune. 

Instalaţii de canalizare 

Instalațiile interioare de canalizare vor fi supuse următoarelor încercări: 
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- încercare de etanșeitate 

- încercare de funcționare 

Încercarea de etanșeitate se va face controlând traseele conductelor si punctele de îmbinare. 

In timpul încercării de etanșeitate instalațiile se umplu cu apa, după cum urmează: 

- instalația de canalizare a apelor meteorice pe toata înălțimea clădirii 

- instalația de canalizare menajera pe înălțimea dintre nivelele la care se face racordarea obiectelor sanitare si 

a sifoanelor de pardoseala. 

Încercarea de funcționare se va face prin punerea în funcțiune a obiectelor sanitare capabile sa realizeze 

debitul de calcul al instalaţiei. 

Cu prilejul încercării de funcționare se vor controla si pantele, piesele de curățire, susținerile, etc. 

Toate încercările se organizează si se efectuează de către constructor în prezent reprezentantului 

beneficiarului. Rezultatele vor fi consemnate într-un proces verbal. 

Obiecte sanitare 

- obiectul trebuie fixat estetic si solid 

- armaturile de serviciu sa fie etanșe, sa asigure un jet continuu si o închidere ușoara 

- sifoanele sa asigure scurgerea rapida a apei din obiect 

- preaplinul obiectelor sa asigure scurgerea surplusului de apa 

- robinetul cu flotor de la rezervorul vasului de closet sa se închidă complet fără scurgere continua de apa 

- spălarea vasului de closet sa se facă uniform pe toata suprafaţa vasului. 

Verificarea se va face prin deschiderea numărului de robinete de consum, corespunzător simultaneității de 

calcul.  

Verificare în vederea efectuării recepției lucrărilor de instalaţii sanitare 

Recepția lucrărilor de instalaţii sanitare se efectuează în conformitate cu prescripțiile privind verificarea 

calității si recepției lucrărilor. 

In vederea recepției se va urmări daca executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu documentaţia tehnico-

economica si cu prescripțiile tehnice în vigoare cu privire la executarea lucrărilor si anume: 

- echiparea cu obiecte sanitare aparate si agregate corespunzătoare 

- respectară traseelor conductelor 

- funcționarea normala  

 - a obiectelor sanitare instalate 

 - a armaturilor 

 - a aparatelor 

- rigiditatea fixării în elementele de construcție a conductelor si a aparatelor 

- asigurarea dilatării libere a conductelor 

- modul de dispunere a armaturilor si a aparatelor de control si accesibilitatea acestora 

- aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotului 

- calitatea izolațiilor 

- aspectul estetic general al montării instalaţiilor. 
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In vederea diminuării posibilităților de coroziune si a prelungirii duratei de funcționare a instalaţiilor, se va face 

obligatoriu rodajul instalaţiei de apa calda de consum, timp de 60 zile, la temperatura de regim de 450C, după 

darea în funcțiune si recepția instalaţiilor. 

Pentru lucrările ascunse se vor respecta prescripțiile privind modul de verificare a calității si recepționarea 

lucrărilor ascunsele executarea lucrărilor de instalaţii. 

Executarea lucrărilor si a calității acestora se vor confirma în scris. 

Protecţia mediului înconjurător 

Prin natura ei instalația sanitara-canalizare prevăzută în proiect, nu constituie sursă de poluare a mediului 

înconjurător. 

 

  Impactul asupra mediului 

Impactul produs asupra vegetației şi faunei terestre 

Combustibilul utilizat în prepararea de apa calda menajera este energia electrica si nu are efecte ecologice 

asupra factorilor de mediu sol şi subsol. 

• Norme pentru evaluarea impactului asupra mediului 

Evaluarea impactului presupune comparații între aportul surselor vis-à-vis de limitele tolerate de către actele 

normative. 

Aceste limite, reprezintă concentrațiile maxime în atmosferă asociate unui timp de mediere şi unui factor de 

mediu sub care nu apar efecte nocive şi care asigură deci integritatea factorilor de mediu. 

 

Surse de poluanți şi protecţia factorilor de mediu 

• Protecţia calității apelor 

- Surse de poluanți pentru ape, concentrații şi debite de poluanți rezultați:                                

Obiectivul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției calității apelor. 

- Concentrații şi debite masive de poluanți evacuați în mediu la locul de evacuare sau emisar. 

Nu este cazul. 

• Protecţia aerului 

- Surse de poluanți, concentrații şi debite masive de poluanți rezultați şi caracteristicile acestora:                                

Clădirea nu prezintă surse locale de poluanți.  

o Clădirea nu este dotată cu centrală termică. 

o Clădirea nu este dotată cu coș de fum. 

• CONCLUZII: 

În cazul de faţă se poate afirma că prin respectarea condițiilor limitative referitoare la emisie şi emisie factorul 

de mediu aer nu este afectat de către investiția analizată.  

  Protecţia împotriva zgomotului şi vibrațiilor 

Echipamentele montate în instalaţii nu constituie surse de poluare sonoră şi de vibrații, încadrându-se în 

limitele legale impuse.  

  Protecţia împotriva radiațiilor 

Lucrările care urmează a se executa în incintă, nu conduc la emisii radioactive. 

  Protecţia solului şi subsolului 
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Lucrările care urmează a se executa, nu conduc la poluarea solului şi subsolului. 

  Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

Lucrările care urmează a se executa, nu poluează ecosistemele acvatice şi terestre. 

  Protecţia așezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

Nu este cazul 

  Gospodărirea deșeurilor 

Din funcționarea instalaţiilor nu rezultă deșeuri. 

  Gospodărirea substanțelor toxice şi periculoase 

Nu este cazul. 

INDICAŢII PENTRU EXECUŢIE ŞI  EXPLOATARE 

Se vor întocmi instrucțiuni de exploatare specifice instalaţiilor pe baza instrucțiunilor generale întocmite de 

către proiectantul instalaţiilor sanitare-canalizare faza DDE. 

Se vor respecta prevederile proiectului, iar eventualele modificări se vor face cu avizul proiectantului. 

Se vor folosi materialele procurate cu certificate de calitate de la furnizor, conform articolelor din 

antemăsurătoare. La dorința beneficiarului se pot procura şi alte materiale cu respectarea caracteristicilor 

tehnice şi cu consultarea proiectantului. 

Materialele folosite la executarea lucrărilor vor avea caracteristicile indicate în Caietul de sarcini - Instalație 

sanitara-canalizare. 

Probele instalaţiei se vor face conform Programului de verificări Faza PT şi se vor prezenta înregistrările 

rezultatelor probelor de presiune. 

La execuție şi în exploatare, se vor respecta prevederile din normativele de specialitate menționate anterior. 

 

5.7.A.d) - Instalații PSI 

* Instalația de hidranți interiori 

Hidranții interiori de incendiu nou proiectați se amplasează pe coridoare sau în încăperile tampon de acces în 

casele de scări. Toate conductele, fitingurile si armaturile vor rezista la o presiune de minim 16 bari (PN16). 

Coloanele se vor poza astfel încât sa evite in traseul lor elementele structurale. Instalația de hidranți interiori 

se va detaliata în fazele următoare. La faza DTAC-PT se va verifica daca instalația prevăzută la faza Propunere 

pentru corpul existent permite racordarea noilor hidranți interiori prevăzuți pentru extinderea imobilului. 

S-a optat pentru următoarea soluție: 

Instalația de hidranți interiori va fi de tip ramificat. Distribuția pe orizontala se va face in montaj aparent, 

conducta de alimentare a hidranților va fii prinsa pe stâlpi, pereți, etc, fără a afecta structura de rezistenta a 

imobilului. Aici va fi montata o conducta de distribuţie din otel zincat de 2” (PN16), susținuta cu brățări si 

console montate la distante astfel încât sa se asigure portanta țevii. Din aceasta va pornii coloana ce deservește 

clădirea, acestea din urma se va realiza din țeava de otel zincata cu diametrul nominal de 2” (PN16). 

Conductele de racord de la coloana la hidranți vor fi din țeava de otel zincata cu diametrul nominal de 2” 

(PN16). Hidranții interiori vor fi de 2” complet echipați cu Furtune si toate accesoriile necesare funcționarii 

acestora. Aceștia vor fi semnalizați cu corpuri de iluminat de siguranţă cu acumulator incorporat si autonomie 

de minim o ora si jumătate. Instalația de hidranți interiori se va alimenta din rețeaua ce deservește hidranții 

exterior. 
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Hidranții de incendiu se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se corespunzător; STAS 297/2 şi SR ISO 

6309. În rețelele instalaţiilor interioare de apă pentru incendiu, separate sau comune cu instalațiile de apă 

potabilă, se folosesc numai conducte metalice (nu sunt admise conducte din materiale plastice). 

* Instalația de hidranți exteriori 

Instalația de hidranți exteriori nu face obiectul prezentei documentații.  

* Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă: 

In conformitate cu normativul I7, s-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru iluminatul de evacuare la care 

alimentarea cu energie electrica se asigura direct de la circuitele învecinate acestora. Pentru iluminatul de 

siguranţă se vor utiliza corpuri de iluminat cu tub fluorescent, având incorporat acumulator pentru 

funcționarea autonoma timp de minim 2h pe timpul lipsei tensiunii normale de alimentare, trecerea de pe 

alimentarea normala pe acumulatori făcând-se automat. 

Corpurile de iluminat de siguranţă cu lămpi fluorescente se vor monta aparent pe perete si deasupra cailor de 

evacuare. Corpurile de iluminat de siguranţă vor fi marcate si vor fi revizuite periodic. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt prevăzute cu folie indicatoare a sensului evacuării tip (- ) ,al ușii 

de evacuare tip (IESIRE) sau al marcării locului de amplasare a hidrantului tip (H). Iluminatul de siguranţă este 

de tip permanent. 

Conform Normativului'17/ admite durata de comutare de pe sursa de bază pe sursa de rezervă, de maxim 15 

secunde. Iluminatul de siguranţă va fi în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăpere. 

Iluminatul de siguranţă pentru evacuare si pentru marcarea hidranților de incendiu: 

* Instalația de semnalizare incendiu: 

Instalația de semnalizare incendiu pentru noul corp de imobil care se dorește a se construi este împărțită pe 

trei circuite. In faza de proiect tehnic se va verifica daca centrala detectivi si semnalizare incendiu prevăzută la 

corpul existent in faza Propunere poate sa preia si noile circuite prevăzute pentru extindere.  Montajul 

detectorilor va fi aparent pe tavan in toate spatiile. Toți detectorii folosiți in instalație sunt adresabili şi sunt 

de culoare albă. Toate butoanele din clădire sunt montate pe un singur circuit, de asemenea toate 

semnalizatoarele sunt montate pe un circuit. Sirenele pentru semnalizarea incendiului sunt opta-acustice şi 

sunt de culoare roșie. 

Toate cablurile folosite în instalația de semnalizare incendiu sunt ecranate şi sunt cu proprietăți de întârziere 

a propagării focului.  

* Instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI): 

Componentele sistemului (IDSAI): 

Bucla cuprinde, patru circuite din cablu JEH(St)E30 2x2x0,8 mm montat in tub PVC ignifug de Ø13mm , 

detectoare adresabile de fum si creștere temperatura, declanșator manual de alarmare si dispozitiv de 

alarmare acustic. 

Centraliza de incendiu – ECS 

Centrala are rolul de a: 

- Recepționa semnalele de la detectoarele conectate 

- Determina daca aceste semnale corespund unei condiţii de alarma 

- Identifica acustic si optic o condiție de alarma 

- Înregistra oricare din aceste informații 
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- Monitoriza funcționarea corecta a sistemului si a da avertizări acustice si optice pentru orice defect 

(scurtcircuit, rupere linie sau defect in alimentarea cu energie electrica) 

Unitatea centrala este creierul IDSAI si se conectează la elementele periferice (detector, sirene, butoane) prin 

rețeaua de cabluri proprie. 

Cablurile sunt de tip special pentru incendiu (cu izolație rezistenta la foc) si se vor folosi strict numai in acest 

scop. 

Dispozitive de alarmare acustica de interior 

Dispozitivele de alarmare acustice interioare sunt componenta a sistemului de semnalizare care face 

avertizarea acustica si optica asupra stării unui eveniment. Sirenele interioare sunt amplasate astfel încât 

semnalizarea produsa de acestea sa fie audibila in spatiile in care sunt instalate, chiar in prezenta altor 

semnalizări sau zgomote de fond existente in aceste locuri. Sunetul produs de dispozitivele acustice de 

alarmare in caz de incendiu este distinct si ușor de identificat fata de celelalte sunete emise de dispozitivele 

acustice utilizate in alte scopuri. 

Caracteristicile electrice ale dispozitivele de alarmare acustice interioare sunt următoarele: 

- Tensiune de alimentare 17-30 Vcc 

- Curent maxim absorbit 0.95 mA 

- Presiune acustica 105 dB 

Dispozitive de alarmare acustica de exterior 

Dispozitivul de alarmare acustic exterior este componenta IDSAI care face avertizarea optica si acustica asupra 

stării unui eveniment. Este montata pe faţada clădirii. Este autoalimentata printr-un acumulator tampon de 

7Ah de 24 Vcc si are autonomie in alarma cuprinsa intre 2,5h si 5h. 

Caracteristicile tehnice sunt următoarele: 

- Tensiune nominala 24 Vcc 

- Presiune sonora 96 db 

- Curent maxim absorbit 13 mA 

Declanșatoare manuale de alarmare 

Declanșatoarele manuale de alarmare sunt in număr de 6 si sunt amplasate pe căile de evacuare la interior. 

Culoarea lor este roșie si sunt inscripționate in mod specific pentru incendiu, pentru a nu fi confundate cu alte 

tipuri de butoane. Declanșatoarele manuale sunt amplasate astfel încât distanta maxima de parcurs din orice 

punct al clădirii la cel mai apropiat declanșator nu depășește 30m. 

Caracteristici tehnice: 

Tensiune nominala 17..30 Vcc 

Curent maxim absorbit in stand-by 1,32 mA 

Curent maxim absorbit in alarma 1,32 mA 

Temperatura de funcționare -10… +50grdC 

Umiditate relativa 0-93% (fără condens) 

Masa 0.152 kg 

Detectoare de incendiu 

Detectoarele de incendiu au rolul de a sesiza in timp scurt apariția unei surse de incendiu dintr-un perimetru 

protejat (prin apariția fumului si creșterea anormala a temperaturii). 

Obiectivul ce trebuie protejat are următoarele caracteristici: 
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Conform normativului P 118/3-2015, orice ardere prezinta fenomene însoțitoare măsurabile, denumite 

efectele arderii. Parametrii incendiului care pot fi monitorizați sunt: temperatura, fumul, flăcările si produsele 

de ardere. Avand in vedere situația concreta, elementar caracteristic arderii in cazul de fata este fumul si 

creșterea de temperatura. Detectoarele propuse detectează fumul ca un element ce obturează propagarea 

unei radiații electromagnetice generate de o sursa ce emite in IR către un receptor sensibil la aceeași lungime 

de unda. Prezenta particulelor de fum pe traseul emițător-receptor face ca receptorul sensibil sa sesizeze un 

flux luminos mai redus, ceea ce se traduce intra-un curent mai mic prin fotoelementul receptor si o 

semnalizare apoi a fumului. Aceste detectoare sesizează in timp scurt apariția unui focar de incendiu cu 

degajare de temperatura prin creșterea anormala a acesteia intra-un anumit perimetru 

protejat. 

In planul de mentenanța a sistemului va fi avuta in vedere necesitatea întreținerii periodice a stării de 

curățenie a detectoarelor in urma observațiilor asupra mediului de lucru in perioada de activitate curenta. 

Caracteristici generale ale detectoarelor: 

- Tensiune de alimentare 15…30 Vcc 

- Consum in stand-by 0.59 mA 

- Consum in alarma 0.59 mA 

- Conexiuni Cablu JEH(St)E30 2x2x0,8 mm 

- Umiditate relative 0-93% (fără condens) 

- Temperatura de funcționare 

- -10…+60grdC 

Detectoarele adresabile de fum si creștere temperatura, butoanele adresabile de incendiu si sirenele 

adresabile de interior sunt conectate pe bucla, cu cablare pe patru fire. Modulul adresabil este conectat pe 

bucla IDSAI. La terminarea zonei de detecție se conectează o rezistenta capăt de linie de 4k7 Ω. Se recomanda 

testarea si verificarea periodica a detectoarelor pentru o funcționare corespunzătoare. Instalarea sistemului 

de securitate se face de către firme sau persoane autorizate de către IGSU pentru instalațiile de detecție si 

semnalizare la incendii. La amplasarea echipamentelor se vor respecta toate cerințele formulate in cărțile 

tehnice ale produselor. 

Suplimentar la instalația electrica se vor respecta următoarele: 

- Alimentarea se va face monofazat dinainte de întrerupătorul general al tabloului electric 

- Cablarea echipamentelor la rețeaua de 230V se va face respectând normele de protective in instalațiile 

electrice 

- Cablarea elementelor periferice (detector, dispozitiv de alarmare acustic, declanșator manual de alarmare) 

se va face cu cabluri speciale de incendiu 

- Cablarea se va face pe trasee separate fata de rețeaua electrica de uz curent, ferite de riscul deteriorării sau 

al deformărilor mecanice sau termice 

- Conectarea terminalelor cablurilor la echipamente se va face cu pini terminali sau papuci pentru a evita 

apariția de contacte imperfect si de alarme false 

- Cablurile vor fi marcare, numerotate si evidențiate la ambele capete - Dozele centralizatoare vor fi marcate 

in clar cu conectori numerotați atât pentru cei de trecere cat si pentru cei finali 

- Detectoarele vor fi montați in locuri ușor de identificat, atât vizual cat si acustic 

- Declanșatoare manuale de alarmare vor fi amplasate in locuri vizibile si ușor accesibile din orice punct pe 

distante de maxim 50m. 
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* Pozarea circuitelor electrice ale instalației de detectare și semnalizare incendiu  

Alegerea traseelor circuitelor electrice destinate IDSAI trebuie sa permită montajul ușor al acestora, 

introducerea si scoaterea cu ușurința a conductoarelor electrice. Montajul circuitelor electrice ale IDSAI se 

poate face în tuburi, canale, ghene etc. 

Circuitele electrice destinate IDSAI trebuie pozate astfel încât sa fie evitate efecte adverse asupra acesteia. 

La pozarea circuitelor electrice ale IDSAI trebuie luate în considerare următoarele aspecte: 

a) protecţia împotriva perturbațiilor electromagnetice care pot afecta funcționarea corecta a sistemului; 

b) protecţia împotriva incendiilor; 

c) protecţia împotriva deteriorărilor mecanice. 

Circuitele sistemului de alarmă la incendiu se separă de alte circuite electrice prin intermediul ecranelor izolate 

sau legate la priza de pământ sau prin pozarea acestora la o distanțată adecvată. 

Pentru protecţia mecanică, protecţia la foc si reducerea perturbațiilor electromagnetice din cauza apropierii 

de circuitele electrice de joasa tensiune, circuitele IDSAI se separa prin: 

a) montarea în tuburi, canale, ghene distincte etc.; 

b) elemente despărțitoare mecanice continue si rigide din materiale care au clasa de reacție la foc minimum 

B-s1,d0 clasificate conform SR EN 13501-1+A1:2010; 

c) distante de minim 0,3 m de cablurile altor sisteme; 

d) utilizarea cablurilor ecranate electric. 

Circuitele electrice ale IDSAI trebuie : 

a) sa aibă mantaua sau învelișul exterior colorat distinctiv (roșu sau portocaliu) pe întreaga lor lungime; sau 

b) marcate adecvat sau etichetate la intervale nu mai mari de 2m pentru a indica funcția si cerința de separare; 

sau 

c) pozate în tuburi, canale rezervate pentru IDSAI si marcate astfel încât sa se indice aceasta rezervare; în acest 

caz, circuitele trebuie sa fie închise complet, iar capacele canalelor de cablu trebuie fixate ferm.  

În cazul în care circuitele electrice destinate IDSAI traversează planșee sau pereți rezistenți la foc, golurile 

trebuie asigurate împotriva incendiului  astfel încât rezistența la foc a elementului de separare traversat să nu 

se reducă. 

Instalarea circuitelor electrice destinate IDSAI în lungul conductelor calde (t>40°C) sau pe suprafețe calde 

trebuie evitată. De asemenea, se evită traseele expuse la umiditate. 

Pe porțiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafețe calde (t>40°C) sau la încrucișări cu acestea, distanța 

între circuitele electrice ale IDSAI trebuie sa fie minim 12 cm sau se iau măsuri de izolare termică. 

Se evită instalarea circuitelor electrice destinate IDSAI în tuneluri sau canale tehnice în care se găsesc circuite 

electrice pentru tensiuni mai mari de 1000 V. În cazurile în care nu este posibilă o altă soluție, circuitele 

electrice IDSAI se instalează în tuneluri sau canale tehnice pe pereții opuși sau pe aceeași parte cu circuitele 

electrice la tensiuni mai mari de 1000V la o distanță de circa 40 cm sub acestea. În această ultimă situație 

cablurile vor fi ecranate sau montate în țeavă de protecție. 

Nu este admisă trecerea cablurilor electrice prin spatii cu pericol de explozie sau zone în care exista pericol de 

scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora învelișul de protecţie al circuitelor electrice ale IDSAI destinate 

altor spatii (zone). Atunci când nu este posibil sau justificat tehnic trecerile respective vor fi realizate în 

canalizări proprii executate din materiale incombustibile, clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.  
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Se recomandă să se stabilească traseele pe pereții exteriori acestor spații (cu condiția protejării împotriva 

deteriorărilor mecanice și de mediu), și anume, în spațiile de circulație, anexe tehnice sau alte spaţii fără 

pericol de incendiu. 

În clădirile înalte și foarte înalte coloanele dispuse pe verticală, pentru circuitele electrice destinate IDSAI, 

trebuie să fie separate de celelalte tipuri de instalaţii electrice, (art.5.2.5). 

Suplimentar prevederilor anterioare privind realizarea circuitelor electrice destinate IDSAI, circuitele de 

detectare si comanda vor fi respectate următoarele condiţii: 

a) pentru toate arhitecturile de sistem la care se realizează păstrarea funcționalității în cazul unui defect se 

accepta utilizarea cablurilor cu întârziere la propagarea flăcării (cu excepțiile prevăzute la 5.3.6 si 5.3.13) 

b) pentru toate arhitecturile de sistem la care nu se asigura păstrarea funcționalității în caz de defect se vor 

utiliza sisteme de cabluri cu rezistenta la foc de cel puțin 30 minute (cu excepțiile prevăzute la 3.5.6). 

* Circuite 

Rețeaua de interconectare între echipamentele instalaţiei de detecție, semnalizare şi alarmare la incendiu va 

fi realizată in exclusivitate cu cablu rezistent la foc 30 de minute, de tip JH(St)H E30 1x2x1,38 pentru partea de 

detecție, comandă, comunicație, semnalizare şi alarmare la incendiu, iar alimentarea cu energie electrică cu 

cablu de energie tip NHXH 3x1,5mm2. 

• În încăperea unde este amplasată centrala de semnalizare se vor prevedea 1-2 prize de 16A /220 V (în 

condițiile prevăzute de normativul I7) pentru alimentarea lămpilor portabile şi a uneltelor (scule, accesorii). 

• Centrala de incendiu se va conecta obligatoriu la împământare (rezistența maximă de 4 Ohm). 

• Trecerile prin pereții RF vor fi realizate cu elemente omologate pentru a păstra integritatea RF. Acestea cad 

în sarcina beneficiarului pentru remediere dacă nu aparțin sistemului de avertizare în caz de incendiu. 

* Recepția sistemului 

La finalizarea instalării se va face recepția sistemului prin verificarea funcționării tuturor componentelor şi 

afișarea / transmiterea informațiilor corespunzătoare, pe baza unui tabel de probe (verificări), în conformitate 

cu cerințele Beneficiarului. Probele se vor executa de către personalul executantului în prezenta membrilor 

comisiei de recepție. Comisia de recepție întocmește un proces verbal de recepție şi punere în funcțiune. 

Serviciile efectuate, care nu corespund – la recepție – cerințelor de calitate, vor fi remediate de executant în 

termen de 5 zile lucrătoare de la constatare. 

Executantul va transmite beneficiarului documentele care însoțesc produsele: 

▪ Certificatele de garanție; 

▪ Certificatele de conformitate; 

▪ Instrucțiuni de utilizare ale produselor şi echipamentelor instalate. 

Executantul va instrui personalul care utilizează sistemele. Instruirea se referă la modul de utilizare a 

sistemelor şi va fi consemnată în procesul verbal de recepție. Executantul nu răspunde pentru nefuncționarea 

sau funcționarea necorespunzătoare a sistemului, dacă aceasta a fost cauzată de nerespectarea de către 

beneficiar a instrucțiunilor de utilizare a echipamentelor sau de manipularea, modificarea amplasamentului 

acestora ori efectuarea de reparații de către terți, alții decât reprezentanții autorizați ai executantului. 

5.7.A.e) - Instalații curenți slabi 

Condiţii generale  

Prezenta  documentație s-a elaborat având la bază următoarele documente: 
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▪ Sistem de sonorizare, sistem distribuţie TV şi sistem de cablare structurată; 

▪ Tema de proiectare;  

▪ Norme metodologice privind reglementarea activităţii desfășurate de structurile de politie în domeniul 

pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecției persoanelor - Extras din Anexa Dispoziției Inspectorului 

General al Poliției Române nr. 422 din 25.09.2006 (text actualizat în baza dispoziției IGPR nr. 39 din 

15.05.2007) 

▪ Normativele românești pentru proiectarea şi execuția sistemelor de curenți slabi:  

• Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenți slabi 

aferente clădirilor civile şi de producție Indicativ I18/1-01 si I18/2-02 

• Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000Vc.a. 

şi 1500 Vcc. – I7-2002 

Spațiul destinat obiectivului la care face referire prezentul proiect va fi prevăzut cu: 

• Un sistem de apelare asistente care oferă posibilitatea pacienților să cheme o asistentă în caz 

de urgențe. 

• Un sistem de sonorizare pentru posibilitatea de a reda mesaje în direct sau preînregistrate 

şi/sau muzică de fundal. 

• Un sistem de distribuţie TV pentru saloanele de pacienți pentru recepția canalelor TV. 

• Un sistem de cablare structurată care permite conectarea calculatoarelor, echipamentelor 

medicale, terminalelor telefonice, etc. în reţea.  

PREZENTAREA OBIECTIVULUI 

Sediul la care urmează să se execute lucrarea este amplasat în județul Timiș, localitatea Timișoara. Pentru 

detalii privind construcția, a se consulta proiectul de arhitectură. 

AMENAJĂRI, EXTRAS DE APARATURĂ SISTEM DE SONORIZARE, SISTEM DE DISTRIBUŢIE TV ŞI SISTEM DE 

CABLARE STRUCTURATĂ. 

Descrierea sistemului de sonorizare 

Sistemul de sonorizare propus reprezintă instalația prin care se transmit comunicări şi programe radio locale 

prin intermediul unor stații de amplificare şi rețele de cabluri specifice. 

Instalația de sonorizare (radioamplificare) s-a prevăzut în spațiile publice de la toate nivelele pentru 

transmiterea de comunicări, muzică, programe radio, avertizarea persoanelor în caz de pericol, dirijarea 

activităţii de la distanţa etc. 

Echipamentul stației de amplificare (sonorizare) se amplasează la recepția spitalului.  

Reţelele interioare se vor realiza în execuție îngropată sau aparentă, folosindu-se cabluri sau conductoare 

izolate, protejate, în tuburi metalice sau PVC, sau conductoare izolate protejate în tuburi.  

Se admite executare în montaj aparent în următoarele cazuri: 

• în locurile unde nu se admit dăltuiri sau spargeri; 

• în spațiile unde sunt plafoane sau planșee false; 

• în spațiile în care şi instalaţii electrice sunt realizate în execuție aparentă; 

• în locurile unde deteriorarea nu este admisă. 

Descriere echipamente 

Sistemul de sonorizare este constituit dintr-un preamplificator de sistem de tip LBB1925/10, organizator de 

mesaje PLENA LBB 1965/00, booster amplificator PLENA LBB 1938/20, sursă de semnal PLENA LBB 1961/00, 
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consolă de apel cu 6 zone LBB 1946/00, difuzoare de tavan fals de 6W tip LBC 3950/01 şi difuzoare tip pâlnie 

de 10W de tip LBC 3491/12.  

Descrierea sistemului de conferințe 

Sistemul de conferință vine în completarea celui de sonorizare propus. Acesta este un sistem flexibil şi 

modular, care permite configurarea astfel încât să asigure toate facilitățile pentru  conferințe. Datorită 

flexibilității, sistemul poate fi folosit pentru multiple tipuri de întruniri.  

Sistemul cuprinde o gamă largă de echipamente: unități pentru delegații conferențiari, echipamente de 

redare, echipament de video proiecție, etc.   

1) Descriere echipamente 

Sistemul de conferință este constituit dintr-un preamplificator de sistem de tip LBB1912/00, incinte acustice 

de tip LBC 3411/01, unitate centrală sistem de conferințe CSS800 ULTRO, unitate pentru delegat LBB3330/00 

şi unitate pentru președintele de conferință LBB3331/00.  

2) Descrierea instalaţiei de distribuţie TV 

3) Generalități 

Sistemul de distribuţie semnal TV trebuie să asigure un semnal de calitate către toate terminalele (prize TV) 

montate în saloane, birouri, camere de gardă şi în spaţii administrative. 

Soluția propusă în cazul de faţă implementează un sistem de distribuţie a semnalului TV în domeniul de 

frecvență 47-862 MHz.  

În principal, o reţea de distribuţie TV ideală ar trebui să distribuie semnalul fără a deteriora calitatea acestuia. 

În realitate distribuția semnalului duce la deteriorarea calității semnalului, iar strădania este ca aceasta să fie 

cât mai mică.  

Calitatea recepției la un televizor este definită printr-o serie de parametrii: 

1. Nivelul de intrare (Vi) care reprezintă valoarea semnalului de intrare pentru un canal de televiziune 

recepționat; se măsoară în dBuV sau în mV (uV). În general, un televizor poate funcționa pentru un nivel de 

intrare cuprins între 55 şi 80dBuV, dar este recomandat nivelul între 65 şi 75dBuV. 

2. Raportul semnal/zgomot (S/Zg) reprezintă raportul între semnalul util şi zgomotul care-l însoțește şi indică 

calitatea recepției unui canal TV; se măsoară în dB. Pentru a atinge o calitate superioară a imaginii, raportul 

S/Zg trebuie să fie mai mare de 40dB.  

3. Impedanța caracteristică (Z) utilizată în instalaţii de distribuţie TV este de 75 ohmi. Toate componentele 

folosite sunt proiectate pentru aceasta impedanța. 

Descrierea sistemului de cablare structurată 

4) Generalități 

Prezentul proiect are ca scop şi realizarea unei rețele locale de transmisii voce/date, LAN, printr-un sistem de 

cablare structurată, care să tina cont de arhitectura şi amenajarea spațiului, conform planurilor. Proiectul 

conţine atât concepția, materialele şi echipamentele necesare, cât şi operațiile de instalare şi verificare a 

suportului fizic.  

Întregul sistem de cablare structurată corespunde cerințelor de performanta impuse de standardele 

corespunzătoare Cat. 6. 

Soluția propusă implementează o reţea de transmisie voce/date deschisă, reconfigurabilă hard şi soft, ce 

permite o viteză de transmisie de date de până la 250MHz. Sistemul integrat voce-date reprezintă o 

configurație unitară a rețelei de calculatoare şi a rețelei de telefonie interioară, permițând şi alte transmisii 
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(video, etc.), într-o structură modulară care permite o structurare dinamică a sistemului conform standardelor 

actuale şi celor previzibile. 

Soluția este modernă, prezintă numeroase avantaje în ceea ce privește cablarea simultană, posibilitățile de 

reconfigurare facilă a rețelei (din conectările repartitoarelor), posibilitatea prădării pentru cel puțin următorii 

10 ani fără modificarea cablajului. 

Structura sistemului este una complexă, fiecare nivel fiind configurat în stea, urmând ca nivelele să fie 

interconectate tot într-o structură de tip stea. Rackul principal va fi amplasat la etajul 2 în camera IT, de unde 

vor porni legături spre fiecare nivel. Prizele de voce date vor fi amplasate conform necesităților spitalului. În 

general, o priză dublă voce – date este conectată la două cabluri, iar destinația lor va fi: unul pentru telefon şi 

unul pentru date. 

Câteva caracteristici generale ale rețelei de voce-date, în varianta cablării structurate propuse sunt 

următoarele: 

• este destinată pentru comunicații analogice şi digitale cu frecvente de până la 250MHz, care pot fi date, 

voce, semnal video, altele;  

• alocarea porturilor fiind flexibilă, interschimbabile prin simple comutări în punctele de concentrare 

(dulapuri repartitoare); 

• permite conectarea în reţea a oricărui tip de calculator (IBM, DEC, HP, etc.); 

• este compatibilă cu orice protocol de transmisie de date în reţea (Ethernet, Token Ring, ISDN, CCDI); 

• respectă standarde de înalt nivel tehnologic; 

• necesită o instalare ușoară; 

• prezintă imunitate la perturbațiile electromagnetice. 

Infrastructura cablată reprezintă o parte din suportul fizic pentru toate interconexiunile dintre echipamentele 

active necesare deservirii clienților dintr-o reţea. O parte dintre echipamente şi clienți pot fi interconectați 

prin alte soluții decât cablare (de exemplu, conexiuni radio, infraroșu etc.). Suportul acestei infrastructuri 

cablate (cablurile) pot fi de cupru sau optice. Soluția de cablare structurată Cat.6 prezentând o serie de 

avantaje: 

• standard internațional (nu apar incompatibilități);  

• posibilități de garanție de lungă durată (5-25 ani);  

• posibilitate de îmbunătățirea a performanțelor generale ale rețelei doar prin schimbarea elementelor 

active (de exemplu pentru o reţea ethernet se poate începe cu un hub de 10 Mbps şi creste ulterior la unul 

de 10/100 Mbps sau switch). 

 În general cablarea structurată acoperă majoritatea cerințelor de interconectare. În situațiile în care 

implementarea acestei soluții nu este posibilă sau utilizatorii necesită alte tipuri de conexiuni se pot alege alte 

soluții (wireless, HPNA, ş.a.) iar acestea pot fi combinate cu cea structurată. 

Componenta sistemului 

Sistemul este compus din dulapuri repartitoare amplasate câte unul pe fiecare nivel. 

La parter se va amplasa dulapul repartitor de 42 de unități, iar la celelalte nivele se va amplasa câte un dulap 

repartitor de 18 unități. Fiecare dulap repartitor este prevăzut cu patch paneluri telefonice şi de date, 

organizatoare orizontale şi verticale de cabluri, unitate cu ventilatoare şi termostat, panouri cu prize schuko şi 

sursă neîntreruptibilă de curent. 

Realizarea instalaţiilor 
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Reţelele interioare se realizează în execuție îngropată sau aparentă, folosindu-se cabluri sau conductoare 

izolate, protejate în tuburi, jgheaburi metalice sau PVC. 

Difuzoarele de tavan fals se montează în locurile indicate pe planuri, echipamentele centrale se vor amplasa 

în camera de la recepție parter, toate montate în dulapul repartitor de sonorizare. 

Prizele TV se vor amplasa la o înălțime de +2,00m în saloanele de pacienți. Splitterele se vor monta la distanţa 

aproximativ egală de prizele pe care le deservesc, în plafonul fals.  

Toate conexiunile la aparate se realizează în interiorul acestora, în dozele cu contact de protecţie (sau 

îngropate), pentru a asigura protecţia şi siguranţă maximă a instalaţiei.  

Reţelele de cabluri se vor realiza conform planurilor din proiect. 

Pozarea cablurilor se va face conform normativelor în vigoare. 

Măsuri de protecţia muncii 

Instalația proiectată îndeplinește condițiile de securitate pentru agregate şi operatori, impuse de normativele 

in vigoare. 

Se vor lua următoarele măsuri de protecţia muncii: 

▪ legarea la pământ a centralei de efracție, a celorlalte echipamente aflate sub tensiune de 120 sau 220 Vca. 

▪ dotarea cu extinctor a postului de comandă (pază). 

La montaj se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii specifice lucrărilor de construcţii montaj şi 

automatizări, cât şi normele specifice de protecţia muncii din construcţii. În acest sens se va întocmi un proces 

verbal pe linie de protecţia muncii între constructor şi beneficiar. 

Documentaţia a fost elaborată în conformitate cu normativele în vigoare. În acest sens au fost respectate 

următoarele : 

▪ Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumator cu tensiuni până la 1000V; 

I7-11; 

▪ Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice; PE 119-90; 

▪ Protecţia prin legare la pământ se va face respectând-se condițiile din STAS 12604/4-89, STAS 12604/5-

90, STAS 4102/85, I20. 

Ca măsură suplimentară de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de atingere, toate carcasele metalice 

ale aparatelor şi tablourilor electrice, care în mod normal nu sunt sub tensiune, se vor lega la barele de 

egalizare a potențialelor. 

Execuția instalaţiilor electrice se va face conform proiectului, modificările fiind admise  numai cu acordul 

proiectantului. 

Personalul de exploatare şi întreținere va fi instruit asupra regulilor de protecţia muncii,  specifice activităţii 

pe care o desfăşoară. 

În timpul execuției cât şi al exploatării, constructorul şi beneficiarul vor lua toate măsurile necesare astfel ca 

lucrările să se desfășoare fără pericol de accidentare. 

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 

Nu sunt necesare derogări de la normele de pază contra incendiilor. La trecerea cablurilor prin pereții 

despărțitori şi prin fundații se vor executa etanșări, conform normelor în vigoare, astfel încât să se împiedice 

propagarea focului. Se va asigura etanșarea tuburilor faţă de ziduri cât şi a cablurilor fata de tuburi. 

Masurile speciale de semnalizare  şi stingere a  incendiilor vor fi realizate prin echipamente speciale destinate 

acestui scop 
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▪ detectori de fum, centrală de alarmare la incendiu, cabluri speciale rezistente la foc, butoane cu adresare 

pentru incendiu. 

Ca mijloace de stingere a incendiilor produse în instalațiile electrice, se vor utiliza stingătoare mobile cu 

pulbere, încărcate şi poziționate corespunzător Normativului P 118-99, corelate cu cele specifice proiectului 

de PSI. 

Dispoziții finale 

Montarea aparaturii se va face spre sfârșitul montajului, pentru a se evita deteriorarea ei. 

Utilizarea instalaţiei necesită o pregătire corespunzătoare. 

Pentru a asigura o funcționare sigură a instalaţiei se recomandă testarea întregii instalaţii, cel puțin o dată pe 

lună, prin simularea de alarme de la toate detectoarele. 

Aceasta poate constitui obiect de service cu firma avizată de POLIŢIE în acest sens. 

Pentru a nu pierde garanția aparaturii şi instalaţiei, cit şi pentru a-i asigura o utilizare sigură şi îndelungată se 

recomandă a se evita intervențiile necalificate sau improvizațiile de orice fel. 

MASURI DE PROTECTIA  MUNCII  

La executarea si exploatarea instalaţiilor electrice din prezentul proiect se vor respecta normele de protecţia 

muncii PE 119/90. 

Prin proiect s-au asigurat masurile corespunzătoare pe linia protecției muncii cu respectarea prevederilor din 

normele generale si specifice de securitate a muncii NPMG 1996. 

 Pentru protecţia contra electrocutării prin atingere directă s-au luat măsuri de carcasare, îngrădire, 

amplasare, etc. conform normativului I7-11. 

 Pentru protecţia contra electrocutării prin atingere indirecta s-a prevăzut legarea carcaselor metalice 

ale aparatelor cu tensiune periculoasa la: 

- conductorul de nul de protectie din compunerea coloanelor si circuitelor respective, conform 

STAS 12604/4;5-90. 

- pământ, prin priza de pământ artificiala care asigura tensiune nepericuloasa in caz de punere 

la pământ a instalaţiei. 

 Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea următoarelor norme in vigoare privind proiectarea si 

executarea instalaţiilor electrice: 

 -Normativ de protecţia muncii al MEE- PE 119/90; 

 -Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor electrice la consumatori, cu tensiuni pana la 

1000 V (I7-11); 

  - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor  de cabluri electrice PE107-95; 

 -STAS 12604-87- Protecţia împotriva electrocutărilor; prescripții generale; 

 -STAS 12604/4-89- Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripții; 

-STAS 12604/5-90- Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripții de proiectare, 

execuție si verificare. 

 Prin respectarea normelor prevăzute in prescripțiile enumerate privind dimensionarea si verificarea 

instalaţiilor electrice, alegerea echipamentului electric si a schemelor de conexiuni, proiectul  elimina 

producerea de accidente tehnice sau umane si asigura condiţii de siguranţă a activităților de construcţii-montaj 

si exploatare, întreținere si reparații. 

 Respectarea normelor de protecţia muncii prevăzute in PE 119/90 este obligatorie atât personalului 

din unitățile de construcţii-montaj cat si exploatare. 
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MASURI P.S.I. 

 Alegerea si instalarea materialelor si echipamentelor electrice din punct de vedere al prevenirii 

incendiilor s-a făcut ținând cont de categoriile de pericol de incendiu si de mediu în conformitate cu I 7-11, 

P118-99 . 

VERIFICAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURÃRII ÎN EXPLOATARE SI CALITATEA CONSTRUCTIEI 

 Din punct de vedere al siguranței în exploatare s-au respectat prevederile normativului  I7-11; PE107-

95 privind : 

- asigurarea materialelor circuitelor electrice funcţie de categoria de incendiu si de mediu, 

- alegerea modului de pozare a circuitelor si respectarea distantelor de protectie, 

- dimensionarea aparatajului de protectie.  

 Lucrările prevăzute în prezenta documentație nu necesită o supraveghere în timp în sensul 

normativului P 130-88. 

 Controlul calității lucrărilor de instalaţii electrice se va face conform prevederilor legii nr.10 din 

01.1995 si a normativelor I 7-11; PE 136-88, I20-2000; STAS 12604/5-90, PE 119-90, PE107/95. 

 Fazele determinante pentru lucrări de instalaţii electrice sunt : 

- verificarea modului de amplasare a instalaţiilor electrice, 

- verificarea instalaţiei de legare la pământ. 

5.7.A.f) - Instalație detecție și semnalizare efracție 

Sistemul de alarmă în caz de efracție este astfel conceput pentru a realiza următoarele funcții: 

• Protecţia împotriva pătrunderii prin efracție în interiorul obiectivului, prin protejarea căilor de 

acces şi zonelor importante. 

• Protecţia spațiilor cu detectoare adecvate. 

• Avertizarea sonoră şi optică în cazul unei posibile alarme de efracție. 

Descrierea sistemului de detecție şi avertizare efracție 

Sistemul de detecție şi semnalizare efracție de faţă are ca scop realizarea protecției contra efracțiilor a spațiilor 

în care se deţin valori şi a căilor de acces spre acestea.  

Pentru ca sistemul să fie eficient, s-au avut în vedere următoarele măsuri speciale de securitate: 

▪ toate ușile spre exterior de la subsol, parter au fost protejate cu contacte magnetici; 

▪ au fost prevăzute tastaturi pentru armarea şi dezarmarea sistemului; 

▪ încăperile importante au fost protejate cu detectoare de mișcare în infraroșu; 

▪ de asemenea, la recepție la parter şi în încăperea destinată departamentului de contabilitate şi directorului 

general a fost prevăzut câte un buton de panică pentru a oferi posibilitatea de a activa sistemul de alarmă 

în cazul unei agresiuni. Aceste butoane vor fi amplasate mascat, dar la îndemâna personalului pentru ca 

acționarea lor să se facă fără mișcări largi.  

▪ sistemul acustic al instalaţiei de detecție şi semnalizare efracție este bazat pe un modul avertizor 

optoacustic autoalimentat pentru exterior, amplasat pe faţada clădirii şi sirene interioare amplasate la 

subsol, la parter şi etaje. 

Structura sistemului de detecție şi semnalizare efracție 

Sistemul este structurat astfel: 
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▪ o centrală generală de avertizare efracție cu zone expandabile, tastaturi, module de extensie de zone cu 

carcasă şi sursă de 2A, module de extensie de zone, modul de conectare centrală la, modul memorie 

suplimentară 1M şi un modul cu relee de ieșire. 

▪ zone de detecție tip: 

• instantanee; 

• temporizate; 

• supraveghere  permanentă  24 ore; 

• panică; 

▪ un sistem de avertizare:  

• SEI –sirene interioare cu avertizare acustică şi optică; 

• SEE –sirenă exterioară cu avertizare acustică şi optică; 

▪ detectoare de tip: 

• PIR – detector de mișcare infraroșu, 

• CM – senzor magnetic, 

• BP – butoane de panică cu memorie, 

Pentru protecţia unei încăperi se folosesc senzori magnetici pentru sesizarea deschiderii uşilor; detectoare de 

mișcare (duale pentru Seif/IT) pentru detectarea mișcării oricărei persoane în încăpere. 

Elemente folosite în structura sistemului de detecție şi semnalizare efracție 

Centrala de efracție 

Oferind cele mai performante funcții standard, centralele furnizează toate facilitățile necesare pentru 

asigurarea integrității sistemelor de securitate în medii considerate cu un grad înalt de risc. Având 16 zone 

interne expandabile la 256, centralele controlează nu numai zonele de efracție, incendiu şi control acces, ci şi 

lifturile (etajele), lumina, încălzirea şi aerul conditionat. 

Pentru asigurarea securității în clădiri cu mai multe etaje şi/sau cu birouri în care lucrează multe firme distincte, 

centralele pot restricționa utilizatorii la anumite arii zonale, uși de acces, etaje ale clădirii, etc. Mai mult decât 

atât, fiecare din nivelele de acces poate fi restricționat pe anumite perioade de timp. Toate funcțiile de control 

efracție şi acces pot fi executate de un PC folosind software-ul "Titan Management" .  

Pachetul software "Titan", program care lucrează sub Windows, permite programarea simplă, prin ferestre 

interactive. Sunt oferite facilități complete pentru „upload” si download”, pentru programarea cititoarelor şi 

cartelelor, inclusiv programe grafice pentru personalizarea şi tipărirea cartelelor.  

Programul „TITAN” permite monitorizarea în timp real şi chiar şi service-ul centralelor, atât local cât şi de la 

distanţa, folosind interfața pentru PC / imprimantă.  

Oferind o bază de date deschisă, conectabilă la alte aplicații software, se pot realiza şi aplicațiile de genul 

pontaj, calculul salariilor, etc. 

In aplicațiile cu monitorizare pe PC, programul „Titan” oferă posibilitatea realizării unei interfețe grafice 

intuitive, introducând planurile obiectivului şi amplasând elementele de supraveghere şi control (zone, uși, 

relee, etc) pe aceste planuri, ușurând astfel folosirea sistemului de către operator.  

Contact magnetic pentru uși ușoare 

Senzorii magnetici sunt constituiți din două piese: un releu REED şi un magnet permanent. Poziția relativă 

dintre cele două piese, determină realizarea unui contact închis sau deschis. Senzorii magnetici se utilizează 

pentru supravegherea stării de închis sau deschis a uşilor, geamurilor etc. 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

85 

S-au utilizat senzori magnetici aparenți, cu prindere în șuruburi pentru protecţia uşilor. 

Detector de mișcare cu infraroșu 

Detectoarele sunt destinate supravegherii zonelor permițând detecția mișcării oricărei persoane în interiorul 

spațiului de detecție. Acest spațiu, în funcţie de lentilele folosite poate fi de tip - volumetric, perdea, coridor. 

Detectoarele supraveghează zona prin detectarea mișcării, în spectrul infraroșu prin schimbarea semnificativă 

a radiațiilor infraroșii recepționate de la orice corp cald. 

Sirenă de interior cu flash 

Sirenele au un design estetic plăcut, care se asortează cu orice tip de amenajare interioară. Sunt proiectate 

pentru a avea un consum redus de energie, sunt foarte ușor de instalat, putând fi amplasate atât în poziție 

orizontală cât şi verticală. Sirenele au de asemenea o protecţie “tamper”. 

Sirenă de exterior cu flash 

Sirena impresionează printr-un design ergonomic şi o funcționalitate eficientă. Sirena are un consum mic de 

energie şi are inclus un acumulator care îi asigură funcționarea în lipsa tensiunii de la reţea. 

Buton de panică 

Se montează aparent, de obicei sub birouri sau în locuri unde sunt ușor de folosit fără a face gesturi vizibile. 

5) Zone de supraveghere 

Sistemul proiectat permite determinarea stărilor la nivel de DETECTOR sau zonă. 

Supravegherea fiecărei zone se realizează cu detectoare de tipul celor menționate mai sus, armarea şi 

dezarmarea efectuându-se de la cele trei tastaturi. 

După dezarmare rămân active zonele de supraveghere de tip permanent 24 ore pe zi, butoanele de panică de 

la ghișee, precum şi zonele de protecţie circuite/detectoare.  

La orice pătrundere neavizată spre zonele supravegheate, la acționarea butoanelor de panică, la orice atentat 

împotriva sistemului (tăierea cablurilor, deschiderea unui detector, tastaturilor sau a cutiei centralei), se 

declanșează alarma, semnalizată optic şi sonor.  

Realizarea instalaţiilor 

Reţelele interioare se realizează în execuție îngropată sau aparentă, folosindu-se cabluri sau conductoare 

izolate, protejate, în tuburi, jgheaburi metalice sau PVC. 

Sirena de exterior, cu avertizor optic şi autoalimentare cu acumulator, se montează la intrarea principală, pe 

faţada clădirii. 

Detectoarele de mișcare în infraroșu se montează la cca. 2,5 m înălțime, în locurile indicate în planșe, 

orientarea lor definitivă se face la punerea în funcțiune, urmărindu-se detectarea  mișcării oricărei persoane 

în spațiul încăperii supravegheate. 

Senzorii magnetici aparenți se montează prin fixare cu șuruburi pe tocul ușii în locurile indicate pe planuri. 

Toate conexiunile la aparate se realizează în interiorul acestora, în dozele cu contact de protecţie (sau 

îngropate), pentru a asigura protecţia şi siguranţă maximă a instalaţiei.  

Reţelele de cabluri se vor realiza conform planurilor din proiect. 

Pozarea cablurilor se va face conform normativelor în vigoare. 

Măsuri de protecţia muncii 

Instalația proiectată îndeplinește condițiile de securitate pentru agregate şi operatori, impuse de normativele 

in vigoare. 

Se vor lua următoarele măsuri de protecţia muncii: 
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▪ legarea la pământ a centralei de efracție, a celorlalte echipamente aflate sub tensiune de 120 sau 220 Vca. 

La montaj se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii specifice lucrărilor de construcţii montaj şi 

automatizări, cât şi normele specifice de protecţia muncii din construcţii. În acest sens se va întocmi un proces 

verbal pe linie de protecţia muncii între constructor şi beneficiar. 

Documentaţia a fost elaborată în conformitate cu normativele în vigoare. În acest sens au fost respectate 

următoarele : 

▪ Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumator cu tensiuni până la 1000V; 

I7-11; 

▪ Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice; PE 119-90; 

▪ Protecţia prin legare la pământ se va face respectând-se condițiile din STAS 12604/4-89, STAS 12604/5-

90, STAS 4102/85. 

Ca măsură suplimentară de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de atingere, toate carcasele metalice 

ale aparatelor şi tablourilor electrice, care în mod normal nu sunt sub tensiune, se vor lega la barele de 

egalizare a potențialelor. 

Personalul de exploatare şi întreținere va fi instruit asupra regulilor de protecţia muncii,  specifice activităţii 

pe care o desfăşoară. 

În timpul execuției cât şi al exploatării, constructorul şi beneficiarul vor lua toate măsurile necesare astfel ca 

lucrările să se desfășoare fără pericol de accidentare. 

Măsuri tehnico-economice avute în vedere la proiectare 

Prin realizarea instalaţiei automate de detecție şi semnalizare efracție, pot fi evitate: 

▪ pagube directe de fonduri fixe, prin posibilitatea intervenției eficace pe baza semnalizărilor sistemului; 

▪ creșterea numărului eventualelor tentative de efracție datorită montării sistemului, prin descurajarea 

acestora. 

Din punct de vedere economic, investiția se justifică având în vedere considerentele de mai sus. 

Din punct de vedere tehnic, instalația este fiabilă, competitivă şi prezintă o rată scăzută de alarme false sau 

defecte, utilizarea fiind simplă şi întreținerea ușoară. 

Instalația este concepută să funcționeze cu un consum mic de energie. 

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 

Nu sunt necesare derogări de la normele de pază contra incendiilor. 

La trecerea cablurilor prin pereții despărțitori şi prin fundații se vor executa etanșări, conform normelor în 

vigoare, astfel încât să se împiedice propagarea focului. Se va asigura etanșarea tuburilor faţă de ziduri cât şi 

a cablurilor fata de tuburi. 

Măsurile speciale de semnalizare şi stingere a  incendiilor vor fi realizate prin echipamente speciale destinate 

acestui scop: 

▪ detectori de fum, centrală de alarmare la incendiu, cabluri speciale rezistente la foc, butoane cu adresare 

pentru incendiu. 

Ca mijloace de stingere a incendiilor produse în instalațiile electrice, se vor utiliza stingătoare mobile cu 

pulbere, încărcate şi poziționate corespunzător Normativului P 118-99, corelate cu cele specifice proiectului 

de PSI. 
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5.7.A.g) - Cerințe generale, normative, norme și avize 

INSTALAȚII ELECTRICE 

Lucrările executate vor fi de calitate corespunzătoare astfel încât instalațiile electrice să asigure o întreținere 

ușoară şi performanțele necesare funcționării obiectivului. 

Se va garanta că materialele şi manopera prevăzute în acest capitol vor fi de calitate corespunzătoare , că 

diferitele instalaţii electrice vor fi complet terminate şi pregătite pentru a fi utilizate de beneficiar şi că ele vor 

include toate materialele şi manopera necesare pentru a le reali-za. Dirigintele de şantier şi inginerul 

proiectant de instalaţii electrice vor interpreta sensul documentelor contractului şi vor avea puterea de a 

refuza lucrări şi materiale care nu satisfac cerințele contractului. 

Toate lucrările de instalaţii electrice specificate şi indicate în prezentul caiet de sarcini se vor efectua în 

concordanţă cu legislația în vigoare: 

* Normative si ghiduri de proiectare: 

- Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c. , 

N.P-I7-02/2002 ; 

- Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V, indicativG.P.052-2000 ; 

- PE 116 - 94 Normativ de încercări şi măsurători la echipamente electrice; 

- P I118/99 – Normativ de siguranță la foc  a construcțiilor ; 

- NTE 007 - Normativ pentru proiectare şi executarea rețelelor de cabluri electrice; 

- I20/2000-Normativ privind protecţia construcțiilor împotriva trăsnetului ; 

- NP061-02- Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat din clădiri ; 
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- GT 059-03 Ghid privind criteriile de performanta ale cerințelor de calitate conform Legii 10- 1995 privind 

calitate in construcții pentru instalațiile electrice din clădiri. 

* Standarde utilizate: 

- SR HD 384.448891/2003 Protecţia pentru asigurarea securității .Alegerea masurilor de securitate 

- SR EN 61140/2002 Protecţia împotriva șocurilor electrice 

- SR CEI 61200 4132005 Protecţia împotriva atingerilor indirecte cu întreruperea automata a alimentarii ;  

- SR CEI TR62066/2005 Supratensiuni si protecţia împotriva supratensiunilor în rețelele de joasa tensiune  

* Acte normative: 

 - Legea 319/2006 privitor la securitatea si sănătatea in munca ; 

 - Legea 307/2006 privitor la apărarea împotriva incendiilor ; 

 - Ordinul MAI 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de protectie împotriva incendiilor ; 

 - Ordinul MIRA 535/2008 privind elaborarea scenariilor de incendiu 

 -Legea 333/2003 si HG 1010/2004 privind paza obiectivelor 

* Standarde și normative de referință: 

- NP-I7-/2011 – Proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 

1000Vca si 1500Vcc; 

- NTE 007/08/2000 – Normativ pentru proiectarea si execuția rețelelor de cabluri electrice; 

- PE   135-91   –  Instrucțiuni   pentru   dimensionarea   secțiunii   economice   a conductoarelor in instalaţii 

electrice; 

- P 118/2-2013 – Instalaţii de Stingere a Incendiilor; 

- P 118/3-2015: Normativ securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a III-a – instalaţii de detectare, 

semnalizare si alarmare; 

- PE 116/1994 – Normativ republicat de încercări si măsurători la echipamentele si instalațiile electrice; 

- Legea 10/1995 privind asigurarea si controlul calității; 

- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 

- STAS 12604 – Protecţia împotriva electrocutărilor 

- STAS 8779/1980 – Cabluri de semnalizare cu izolație si manta din PVC; 

- STAS 6865 – Conducte cu izolație din PVC pentru instalaţii electrice fixe; 

- STAS 6990 – Tuburi pentru instalaţii electrice din policlorura de vinil ne plastifiata; 

- STAS 550/1980 – Doze de aparate si doze de ramificație pentru instalaţii electrice. Dimensiuni; 

- Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice – 1997 

Nota:  Actele  de  mai  sus  nu  sunt  limitative,  constructorul  având  obligația  sa cunoască si sa respecte toate 

normativele in vigoare legate de execuția instalaţiilor electrice. 

* Aprobări: 

Toate materialele utilizate la execuția instalaţiilor electrice vor fi supuse aprobării dirigintelui de şantier 

împreună cu toate informațiile privitoare la aceste materiale şi modul de montare. Dacă se propun înlocuiri 

pentru materialele ale căror performante sunt specificate, acestea trebuie să satisfacă aceleași performante. 

Aprobările pentru materiale se vor elibera numai după primirea tuturor datelor tehnice şi de gabarit solicitate 

de către dirigintele de șantier. Avizele şi aprobările necesare, preliminare şi finale în concordanţă cu normele 

în vigoare se pun la dispoziția dirigintelui de șantier. 
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* Atașamente: 

În timpul execuției se vor întocmi desene cu instalația real executată, atașând şi toate dispozițiile de şantier 

pentru care s-au dat derogări pentru modificarea traseelor sau soluțiilor proiectului. Aceste desene 

(atașamente) se vor preda cu proces verbal dirigintelui de șantier. 

INSTALAȚII HVAC 

La baza întocmirii proiectului pentru instalațiile de încălzire, ventilare stau următoarele STAS-uri si normative: 

I 13 – 02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire. 

I 13/1-02 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala. 

C 56 – 85 Normativ pentru verificarea calității si recepția lucrărilor de construcții si instalațiile aferente.  

I 5 – 10 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare – I5; 

STAS 6648/1 Instalaţii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de căldura din exterior.  

STAS 6648/2 Instalaţii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori 

STAS 9660 Instalaţii de ventilare si climatizare. Canale de aer. Forme si dimensiuni 

STAS 10750 Instalaţii de ventilare si climatizare. Rame cu jaluzele. Clasificare si tipizare 

STAS 12781 Instalaţii de ventilare si climatizare. Determinarea puterii termice a bateriilor de răcire cu apa 

STAS 12795 Instalaţii de ventilare si climatizare. Determinarea pierderilor de sarcina ale bateriilor de încălzire 

si de răcire  

I 27 – 73 Instrucțiuni privind criteriile si metodologia de stabilire si verificare a clasei de calitate a lucrărilor de 

sudura la conducte si recipiente. 

STAS 7132 – 88 Instalație de încălzire. Masuri de siguranţă la instalațiile de încălzire centrala cu apa având 

temperatura maxima de 115°C. 

Ordin 775/22-99 Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor 

Legea securității si sănătății in munca nr.319/14.07.2006, Hotărârea nr. 1425/11.10.2006 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legea securității si sănătății in munca nr. 319/14.07.2006 ; 

P118-99 Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcțiilor privind protecţia la acțiunea focului. 

LEGEA Nr.10/1995 Legea privind calitatea în construcții. 

 

MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII, LEGISLAȚIE 

- Legea 137/1995 (republicata) privind protecţia mediului; - Legea 107/1996, Legea apelor; - OG 243/2000 

privind protecţia atmosferei; - HGR 188/2002; - Ord. MAPPM 462/199/ - Condiții tehnice privind protecţia 

atmosferei; - Ord. MAPPM 756/1997 – Ordin pentru reglementari privind evaluarea poluării mediului; - Ord. 

MAPPM 125/1996 – Ordin al Ministrului Apelor, Pădurilor si Protecţia Mediului pentru aprobarea Procedurii 

de reglementare a activităților economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurător; - Raportul 

Comisiei Comunității Europene – Ghid inventar al Emisiilor Atmosferice, februarie 1996; - Directiva UE 97/2011 

- În execuție vor fi respectate prevederile din « Regulamentul pentru protecția și igiena muncii în construcții » 

- aprobat de M.L.P.A.T. și publicate în Buletinul Construcțiilor nr. 5-6-7-8/93 în special capitolele referitoare la 

lucrările de alimentare cu apă și de canalizare. Răspunzător de respectarea Normelor de Protecția Muncii este 

conducătorul punctului de lucru. Acesta va instrui personalul din subordine la începerea lucrărilor și 

săptămânal și va consemna măsurile specifice operațiilor de executat, în fișele individuale. Personalul 

muncitor va purta echipamentul individual de protecție pe toată durata lucrului, nu va executa alte lucrări 

decât cele pentru care este angajat și nu va părăsi locul de muncă fără aprobare. Dacă pe timpul execuției vor 

apare alte reglementări sau completări ale celor existente, constructorul are obligația respectării a acelor 

prevederi care se referă și la lucrările de alimentare cu apă și canalizare. În execuție se vor respecta: 

- Norme generale de protecție a muncii - ediția 2000; 
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- Legea privind protecția muncii nr. 90/96; 

- Norme de protecția muncii pentru activitatea Consiliilor Populare vol. l și vol. II. 

Se vor aplica: 

- Legea 319/2006 a securității si sănătății in munca; 

- HG nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi 

sănătății în munca nr. 319/2006 

- HG nr. 493/2006 - privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la 

riscurile generate de zgomot 

- HG nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către 

lucrători a echipamentelor de munca 

- HG nr. 1.091/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca 

- HG nr. 1.051/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuala a maselor 

care prezinta riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorso-lombare 

- HG nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

- HG nr.971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca 

In execuția instalaţiilor interioare de încălzire se va tine cont de următoarele norme, normative si standarde: 

- I 13 – 94 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire. 

- I 13/1-96- Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala. 

- I37-81 Instrucțiuni pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalaţiilor si rețelelor termice cu apa calda  

- C 142 –85 –Instrucțiuni tehnice pentru executarea si recepționarea termoizolației la elementele de instalaţii 

- C 56 – 2002 – Normativ pentru verificarea calității si recepția lucrărilor de construcții si instalațiile aferente.  

- I 27 – 73 – Instrucțiuni privind criteriile si metodologia de stabilire si verificare a clasei de calitate a lucrărilor 

de sudura la conducte si recipiente. 

- STAS 7132 – 88, STAS 10702/1 – 83, STAS 10166/1 –77, STAS 404/2, STAS 7656 – 80, STAS 8013 – 84, STAS 

1518/86, STAS 482 – 90, STAS 1300 – 74, STAS 2553 – 79, STAS 2550 – 80, STAS 3932 – 77, STAS 478 – 80,  STAS 

6881 –80, STAS 1126 – 80, STAS 1125/1,2;1125/3,4,6-82;1125/5-83, STAS 1733 – 79, STAS 3498 – 73, STAS 920 

–69.  

 

5.7.A.h) - Breviare de calcul 

BREVIAR DE CALCUL INSTALATII  TERMICE 

- Relevee si măsurători efectuate pe teren 

- STAS 7132/86 – “Masuri de siguranţă la instalațiile de încălzire centrala cu apa având temperatura maxima 

de 1150C” 

- STAS 1478/90 – Alimentarea cu apa la construcţii civile si industriale 

- C 107/2-97 – Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica 

- I 13/2015 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire centrala 

- NTPEE 2008 – Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor si instalaţiilor de utilizare a gazelor 

naturale 

- Prescripții tehnice ISCIR C9-2003 – “Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, 

instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune” 

- Date privind instalațiile de încălzire, furnizate de beneficiar 

- Tabele si grafice specifice proiectării instalaţiilor de încălzire 

Alte norme si reglementari in vigoare la data întocmirii proiectului. 
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Determinarea rezistentelor termice specifice   

Relația de calcul este:                                  

             sesasi RRRRR +++=
 

−siR
   rezistenta suprafeței interioare 

−aR
   rezistenta termica a spațiului de aer 

−sR
   rezistenta termica a stratului care alcătuiește peretele 

−seR
  rezistenta suprafeței exterioare 

     

  

Calculul necesarului de căldura 

Calculul necesarului de căldură pentru încălzire se face conform prevederilor S.R. 1907 

Relația de calcul folosită în cazul unei încăperi este: 
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în care: 

 QT – flux termic cedat prin transmisie 

 Qi – sarcina termică pentru încălzirea de la temperatura exterioară de calcul a aerului infiltrat prin 

neetanșeitățile uşilor şi ferestrelor şi a aerului pătruns la deschiderea acestora 

 Ao – adaos pentru orientare 

 Ac – adaos pentru compensarea efectului suprafețelor reci. 

Se mai folosesc relațiile: 
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în care: 

nao – numărul de schimburi de aer necesar în încăpere din condiţii de confort fiziologic 

CP – căldura specifică la presiunea constantă a aerului la temperatura interioară 

 – densitatea aerului la temperatura interioară 

E – factor de corecție de înălțime 

i – coeficient de infiltrație a aerului prin rosturi 

L – lungimea rosturilor uşilor şi ferestrelor din fațadele supuse acțiunii vântului 

v4/3 – viteza convențională a vântului de calcul 

Qu – sarcină termică pentru încălzirea aerului pătruns la deschiderea uşilor exterioare. 

Qu = 0,36 . Au . n . ( i - e) . CM 

Au – aria uşilor exterioare care se deschid 

n – numărul deschiderilor uşilor exterioare într-o oră. 

Fluxul termic cedat prin sol, Qs, exprimat în waţi, se calculează astfel: 

bc

bcS
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p

S A
Rn

m
C

R
AQ

eipi
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 −
+

−
=

 
Ap – aria cumulată a pardoselii şi a pereților aflați sub nivelul terenului 

Abc – aria unei benzi cu lățimea de 1 m situată de-a lungul conturului exterior al suprafeței Ap 
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Rp – rezistența termică specifică cumulată a pardoselii şi a stratului de pământ cuprins între 

pardoseală şi adâncimea de 7 m de la cota terenului sistematizat 

Rbc – rezistența termică specifică a benzii de contur la trecerea căldurii prin pardoseală şi sol către 

aerul exterior 

p – temperatură, fie în sol la adâncimea de 7 m de la cota terenului sistematizat, în cazul inexistenței 

stratului de apă freatică, fie a stratului de apă freatică 

CM – coeficient de corecție 

mS – coeficient de masivitate termică a solului 

nS – coeficient de corecție care tine seama de conductivitatea termică a solului 

 

 

BREVIAR DE CALCUL INSTALATII  DE STINS INCENDIU  

NECESAR DE APĂ PENTRU STINS INCENDIU 

Caracteristici ale construcţiei 

- construite din gama construcțiilor civile 

- volum <25.000 mc            cf.P118/2-2013 art.4.1 lit.c 

 

Debite necesare pentru instalațiile de stingere 

-hidranți interiori: 1 jeturi simultane Qii = 1x2,5=2,5 L/s – cf.P118/2-2013 anexa nr.3 lit.a 

 

Rezerva de apă pentru incendiu pentru instalațiile automate de stingere 

Timpul teoretic de funcționare a instalaţiilor automate de stingere, conform cf.P118/2-2013 este: 

- Thi = 10 min – pentru hidranți interiori 

 

SCENARIUL B  - REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA CORPULUI EXTINDERE-AMBULATORIU 

SCENARIUL B propune reabilitarea, extinderea și dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU cu rezolvarea și 

îndeplinirea parțială a exigențelor funcționale impuse prin Tema de Proiectare. Este propusă menținerea 

structurii existente de la nivelul parterului și etajului în proporție de 100% și extinderea pe verticală cu 1 nivel 

suplimentar realizat pe structură metalică adaptată existentului. 

- SCENARIUL B propune atingerea parțială a obiectivelor preconizate și menționate la punctul 2.3. 

- SCENARIUL B propune respectarea parțială a exigențelor aplicabile: 

 - Tema de Proiectare 

 - Concluziile și recomandările Expertizei Tehnice 

 - Exigențele funcționale și tehnico-legale aplicabile  

Lucrări propuse în cadrul SCENARIULUI B: 

1. Reabilitarea parterului cu introducerea de modificări funcționale în structura existentă. 

2. Extinderea pe verticală a structurii funcționale prin introducerea unui singur nivel suplimentar. 

3. Introducerea unei scări metalice exterioare cu rol de evacuare pentru corpul CLINICA ORL.  

4. Refacerea completă a tuturor instalațiilor și introducerea de instalații noi în noul obiectiv. 

5. Dotarea cu echipamente în conformitate cu Tema de Proiectare. 

6. Amenajări exterioare perimetrale noului obiectiv. 

7. Racordarea noului obiectiv la utilitățile existente. 
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*** Pentru corpul de la stradă (corpul CLINICA ORL - situat pe latura de NORD a amplasamentului), SCENARIUL 

B nu propune modificări la închideri și finisaje exterioare, compartimentări și finisaje interioare. Singurele 

modificări sunt aduse unor goluri existente pe fațada de SUD (ferestre) care sunt transformate în uși pentru a 

crea legături cu situația propusă și legături cu scara metalică exterioară de evacuare în caz de incendiu. 

Consecvența și logica funcțională dintre existent (corpul CLINICA ORL) și noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU 

se vor baza pe legătura directă existentă de la nivelul parterului. 

 

5.1.B - SCENARIUL B - Date generale 

* Caracteristici tehnice - SITUAȚIA EXISTENTĂ:  

# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentației DALI: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II” , conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Regim de înălțime    = P + 1E. 

- Suprafață construită         = 145 MP (cf. măsurători) 

- Suprafață construită desfășurată      = 290 MP (cf. măsurători)  

- Suprafață construită totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu)  = 506 MP (cf. Extras C.F.) 

- Suprafață construită desfășurată totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu) = 1729 MP (cf. Extras C.F.)  

- Suprafață teren   = 960 MP 

- POT existent    = 52,70 % 

- CUT existent    = 1,80 

- Suprafață alei, trotuare  = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- Suprafață spații verzi amenajate = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentației D.A.L.I.) = + 5,90 M* 

* cotele sunt măsurate de la cota de referință, cota +/- 0,00. 

* Caracteristici tehnice - SITUAȚIA PROPUSĂ:  

# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentației DALI: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II” , conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Riscul de incendiu    = ”MIC”, conf. P118/99 

- Gradul de rezistență la foc   = ”II”, conf. P118/99. 

- Regim de înălțime    = P + 2E [PROPUS] 

- Suprafață construită         = 173 MP [PROPUS] 

- Suprafață construită desfășurată      = 519 MP [PROPUS]  

- Suprafață construită totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu)  = 534 MP [PROPUS] 

- Suprafață construită desfășurată totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu) = 1785 MP [PROPUS]  

- Suprafață teren   = 960 MP 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

94 

- POT propus    = 55,63 % 

- CUT propus    = 1,85 

- Suprafață alei, trotuare  = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- Suprafață spații verzi amenajate = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

  

* Elemente de trasare:  

Amplasarea corpurilor: 

- Prezenta documentație nu propune modificarea situației existente. 

- Corpul CLINICA ORL (”Corpul la stradă”) este situat către latura de NORD (Bd. Revoluției 1989). 

- Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corpul din curte”) este situat la SUD de corpul CLINICA ORL. 

Retrageri față de limitele de proprietate și față de obiectivele existente: 

- Prezenta documentație nu propune modificarea situației existente.  

Cota ±0.00, CTA și CTN: 

- Prezenta documentație nu propune modificarea situației existente.  

- Cota CTA = -0,05 (curtea interioară) față de cota de referință (cota +/- 0,00). 

- Cota CTN = -0,20 față de cota de referință (cota +/- 0,00). 

 

 

5.1.B - SCENARIUL B - Descrierea situației propuse - Soluții constructive și de finisaj  

Este prezentat modul general de rezolvare a soluțiilor constructive și de finisaj pentru scenariul propus.     

* Sistemul constructiv: 

În calculul structurii s-au utilizat încărcările normate conform standardelor din România. Dimensionarea 

elementelor structurale va lua în calcul încărcările statice și dinamice și vor asigura îndeplinirea tuturor 

exigențelor de siguranță și stabilitate în exploatare. 

- Construcția va avea regimul de înălțime P + 2E și va avea structura în cadre cu stâlpi din metal, grinzi din 

metal, contravântuiri verticale metalice.  

- Parterul existent se menține (zidărie portantă), în interiorul acestuia fiind propuse modificări funcționale 

(recompartimentări). Soluția de fundație pentru parterul existent este în conformitate cu expertiza tehnică. 

- Fundațiile stâlpilor sunt izolate, formate din bloc și cuzinet, ambele din beton armat și sunt legate între ele 

cu o grindă perimetrală.  

- Placa cota ±0.00 este flotantă și este din beton armat, rezemând pe un strat din balast amestec optimal, 

compactat. 

- Suprastructura va fi realizată integral din oțel marca S355J0, inclusiv stâlpi și grinzi, la care au fost adăugate 

contravântuiri verticale pentru limitarea deplasărilor clădirii. Stâlpii vor fi din profile laminate, grinzile vor fi 

din profile laminate, iar contravântuirile în plan vertical vor fi din profile laminate.  

- Acoperișul va fi tip șarpantă din lemn - căpriori, pane, grinzi, cosoroabe, popi - elemente tratate și ignifugate.  

- Planșeele etajelor parțiale au fost calculate din beton armat cu cofraj pierdut din tablă metalică cutată. 
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- Betonul din plăci și fundații (inclusiv radier și pereți), este clasa C20/25, iar betonul de egalizare este marca 

C10/12. 

- Armarea se realizează cu armături pentru beton mărcile BSt500S clasa de ductilitate C (sau B500C) și 

S235(OB37), cu diametre între 8 și 25mm. Placa este armată cu plasă din STNB sau cu bare S235 sau BSt500C. 

Amenajări exterioare: 

După finalizarea execuției lucrărilor necesare de terasamente, se va începe compactarea mecanizată a 

umpluturilor rezultate, cu cilindru compactor. Acolo unde nu se poate realiza accesul utilajelor, umpluturile se 

vor realiza cu beton simplu. 

* Închiderile exterioare și finisajele exterioare: 

PEREȚII EXTERIORI: 

Pereții exteriori supraterani nu au rol portant și sunt realizați din panouri sandwich cu miez din vată minerală 

bazaltică, grosime panou 15 CM. Panourile sandwich sunt fixate pe o structură secundară din profile metalice 

zincate/galvanizate, dimensiuni de 100x100x6 MM.  

Pereții exteriori sunt de tip fațadă ventilată realizată cu panouri din aluminiu (tip bond), panouri ce imită fațada 

principală a corpului CLINICA ORL. 

Structura metalică este vopsită ignifug. 

Stratificația propusă totală (de la exterior către interior): 

 - Fațadă ventilată cu panouri din aluminiu (tip bond). 

 - Structură metalică de susținere, profile 100x100x6 MM. 

 - Panou sandwich cu miez din vată minerală, grosime 150 MM.  

 - Placare interioară dublă cu plăci din gips-carton pe structură metalică proprie din profile zincate. 

 - Finisaj interior pereți (conform planșe SITUAȚIA PROPUSĂ - PLANURI).  

Către limita de proprietate (perete calcan), pereții exteriori vor fi din zidărie, protejați cu termosistem din vată 

minerală bazaltică și tencuială decorativă de exterior.  

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ: 

Tâmplăria exterioară generală va fi din PVC, cu profil termoeficient (dotat cu elemente de rupere a punții 

termice și barieră termică), cu geam triplu-termoizolant, sticlă float + ”low-e”, 4+16+4+16 MM (sticlă clară, 

transparentă). Pentru vitrajele cu parapet 0, sticla interioară va fi laminată și securizată pentru asigurarea 

siguranței în exploatare (foaia de sticlă interioară va fi tip 4.4.1). Toată tâmplăria este prevăzută cu glaf 

prefabricat și vopsit în câmp electrostatic în culoarea tâmplăriei. 

ACOPERIȘUL: 

Acoperișul propus este de tip șarpantă din lemn. Toate elementele din lemn (rețea șipci, căpriori, popi, pane, 

grinzi, cosoroabă etc.) vor fi tratate împotriva mucegaiului, paraziților, dăunătorilor, ciupercilor, împotriva 

umezelii și vor fi tratate ignifug corespunzător normelor tehnice în vigoare.  

Stratificația propusă totală (de la exterior către interior): 

 - Învelitoare din țiglă ceramică. 

 - Rețea de șipci pe două direcții, 30 x 50 mm, lemn - esențe tari. 

 - Membrană anticondens, fixată pe astereală. 

 - Astereală din scânduri de lemn, esențe tari, grosime 25 mm. 
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 - Șarpantă din lemn. 

 - Termoizolație din saltele semirigide din vată minerală bazaltică  

 - Folie anti-vapori cu permeabilitate variabilă. 

 - Placare cu plăci din gips-carton rezistente la foc.  

Apele pluviale de pe acoperiș vor fi colectate prin sistemul pluvial și distribuite către spațiile verzi. Pentru toate 

elementele din beton armat ce intră în contact cu apa, sunt prevăzute lucrări de hidroizolare (hidrofobizare) 

în masa betonului. 

FINISAJE EXTERIOARE: 

- Finisaj general - casete ce imită fațada principală a corpului CLINICA ORL. 

- Tencuială decorativă. 

- Tâmplărie din PVC. 

- Învelitoare din țiglă ceramică.  

- Sistem pluvial din tablă.  

* Compartimentările interioare și finisajele interioare: 

COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE: 

Sunt propuse 2 tipuri de compartimentări interioare: 

a) Compartimentări interioare din plăci de gips-carton, placare dublă (grosimi conform proiect). 

b) Compartimentări interioare din blocuri ceramice (zidărie) la nivelul parterului. Unele panouri din blocuri 

ceramice sunt cu rol portant.  

- Compartimentările interioare din blocurile ceramice vor fi tencuite și gletuite cu glet pe bază de ipsos și 

finisate în conformitate cu destinația spațiilor. Compartimentările interioare din plăci de gips-carton vor fi 

finisate cu glet de ipsos și finisate în conformitate cu destinația spațiilor.  

TÂMPLĂRIA INTERIOARĂ: 

Tâmplăria interioară generală va fi din PVC. 

FINISAJE INTERIOARE: 

- Finisajele interioare:  - pereți   = plăci ceramice (faianță) în spațiile ude (grupuri sanitare). 

     = tencuieli și vopsitorii lavabile de interior pentru restul spațiilor. 

   - pardoseli  = șapă epoxidică. 

     = plăci ceramice (gresie). 

     = mochetă (în spații din etajul 4). 

   - tavane = placare cu gips-carton și vopsea lavabilă de interior 

- Pentru pardoseli, toate materialele utilizate vor fi cu proprietăți antibacteriene.  

 

 

5.1.B - SCENARIUL B - Descrierea situației propuse - Descrierea funcțională 

Spațiile interioare ale noului corp EXTINDERE-AMBULATORIU sunt similare cu cele propuse în cadrul 

SCENARIULUI A.  
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- În cadrul prezentei documentații nu este necesară detalierea spațiilor interioare. 

* Descrierea modificărilor și recompartimentărilor interioare în cadrul Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU: 

1. La nivelul parterului: 

- Soluția propune demontarea unor pereți interiori cu scopul obținerii unor spații mai mari, desființarea și 

zidirea unor goluri de uși și ferestre, realizarea de compartimentări noi. Amprenta pereților existenți din zidărie 

de blocuri ceramice se menține, iar structura pentru extinderea pe verticală este amplasată la exteriorul 

acestei amprente.   

* Descrierea modificărilor exterioare la corpul CLINICA ORL: 

PARTER:  - la contactul cu volumul construit al corpului EXTINDERE-AMBULATORIU, este propusă 

desființarea (zidirea) unei ferestre.  

 - în dreptul noii scări metalice exterioare de evacuare în caz de incendiu, fereastra existentă 

este propusă a fi transformată în ușă de evacuare în caz de incendiu. 

ETAJ 2, 3, 4:  - la contactul cu volumul construit al corpului EXTINDERE-AMBULATORIU, este propusă 

transformarea unei ferestre în ușă de acces către corpul vecin. 

 - este propusă zidirea unor ferestre. 

 - în dreptul noii scări metalice exterioare de evacuare în caz de incendiu, fereastra existentă 

este propusă a fi transformată în ușă de evacuare în caz de incendiu. 

* Conexiuni între noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU și corpul existent CLINICA ORL: 

- Noul corp va acea acces direct, la același cotă de nivel, cu Clinica ORL, pe fiecare nivel în parte.  

 

* Descrierea circulațiilor verticale - scări interioare: 

- Scările respectă prevederile normativelor NP 068-2002 și NP 063-2002. 

- În contrast cu SCENARIUL A, SCENARIUL B nu propune realizarea unei noi scări interioare de distribuție către 

etaje. Circulația pe verticală în cadrul noului obiectiv se va realiza prin intermediul scării existente în cadrul 

corpului CLINICA ORL.   

- Pentru evacuarea în caz de incendiu, pentru corpul CLINICA ORL, pe fațada de SUD este propusă o scară 

metalică ce va asigura evacuarea în caz de incendiu pentru fiecare nivel în parte a Clinicii ORL. 

* Descrierea circulațiilor verticale - ascensoare: 

- În contrast cu SCENARIUL A, SCENARIUL B nu propune introducerea unui ascensor de persoane.  

* Descrierea funcțională a spațiilor exterioare: 

- Sunt propuse următoarele spații exterioare amenajate numai în jurul noului obiectiv: 

- Sistematizarea verticală și refacerea trotuarelor. Trotuarele proiectate au lățimea de min. 1,00 M și 

cu pante de 3% de eliminare a apelor pluviale. 

 - Readucerea sitului la starea inițială. 

- SCENARIUL B nu propune modificări asupra situației existente pe restul amplasamentului. 

* Accese: 
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Accesul către noul obiectiv (Corp EXTINDERE-AMBULATORIU) se va realiza fie prin intermediul accesului 

existent din cadrul corpului CLINICA ORL, fie direct din curtea interioară.  

b.  Alte categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa: 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ: 

Tâmplăria exterioară generală va fi din PVC, cu profil termoeficient (dotat cu elemente de rupere a punții 

termice și barieră termică), cu geam triplu-termoizolant, sticlă float + ”low-e”, 4+16+4+16 MM (sticlă clară, 

transparentă). Pentru vitrajele cu parapet 0, sticla interioară va fi laminată și securizată pentru asigurarea 

siguranței în exploatare (foaia de sticlă interioară va fi tip 4.4.1). Toată tâmplăria este prevăzută cu glaf 

prefabricat și vopsit în câmp electrostatic în culoarea tâmplăriei. 

ACOPERIȘUL: 

Acoperișul propus este de tip șarpantă din lemn. Toate elementele din lemn (rețea șipci, căpriori, popi, pane, 

grinzi, cosoroabă etc.) vor fi tratate împotriva mucegaiului, paraziților, dăunătorilor, ciupercilor, împotriva 

umezelii și vor fi tratate ignifug corespunzător normelor tehnice în vigoare.  

Stratificația propusă totală (de la exterior către interior): 

 - Învelitoare din țiglă ceramică. 

 - Rețea de șipci pe două direcții, 30 x 50 mm, lemn - esențe tari. 

 - Membrană anticondens, fixată pe astereală. 

 - Astereală din scânduri de lemn, esențe tari, grosime 25 mm. 

 - Șarpantă din lemn. 

 - Termoizolație din saltele semirigide din vată minerală bazaltică  

 - Folie anti-vapori cu permeabilitate variabilă. 

 - Placare cu plăci din gips-carton rezistente la foc.  

Apele pluviale de pe acoperiș vor fi colectate prin sistemul pluvial și distribuite către spațiile verzi.  

Pentru toate elementele din beton armat ce intră în contact cu apa, sunt prevăzute lucrări de hidroizolare 

(hidrofobizare) în masa betonului. 

FINISAJE EXTERIOARE PROPUSE ÎN PROIECT (conform planșe SITUAȚIA PROPUSĂ - FAȚADE): 

- Finisaj general - casete ce imită fațada principală a corpului CLINICA ORL. 

- Tencuială decorativă. 

- Tâmplărie din PVC. 

- Învelitoare din țiglă ceramică.  

- Sistem pluvial din tablă. 

Amenajări exterioare: 

După finalizarea execuției lucrărilor necesare de terasamente, se va începe compactarea mecanizată a 

umpluturilor rezultate, cu cilindru compactor. Acolo unde nu se poate realiza accesul utilajelor, umpluturile se 

vor realiza cu beton simplu.  
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c.  Analiza vulnerabilitatiolor cauzate de factori de risc atropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice 

ce pot afecta investitia 

Nu este cazul. Perimetrul investigat nu este afectat de fenomene de tipul alunecarilor de terenuri si nici de 

inundatii. 

d.  Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice sau situri arheologice pe amplasament 

sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate 

În conformitate cu Certificatul de Urbanism anexat - Regimul tehnic, avem următoarele constrângeri:  

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zonă de instituții și servicii publice, 

protecție a monumentelor istorice: 

- POT maxim     = 80 % 

- CUT maxim     = nespecificat 

- Regim de înălțime    = conform HG 525/1996. 

= prezenta documentație stabilește respectarea regimului de 

înălțime existent pentru corpul către stradă (corpul CLINICA 

ORL), anume Sp+P+2E+Mp. 

Etajarea ambulatoriului se va realiza cu respectarea Codului Civil și RLU: 

- Se va respecta POT maxim admis pentru zona centrală. 

- Se va integra în arhitectura zonei, nu va afecta construcțiile învecinate și nu va fi perceptibilă din stradă.  

- Intervențiile la fațade vor fi executate unitar, respectându-se arhitectura existentă. Cromatica fațadelor va 

păstra caracterul tradițional.  

- Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie.  

- Se vor respecta: RLU aferent zonei, Codul Civil, HG 525/1996, OMS 119/2014, HCL 455/2014, RLU pentru 

Zona Centrală și legislația în vigoare.  

Zona studiata nu va fi afectata negativ de lucrarile propuse 

 

 

5.2.B - SCENARIUL B - Necesarul de utilități rezultate, asigurarea consumurilor suplimentare  

În cadrul SCENARIULUI B sunt estimate următoarele consumuri, aplicabile pentru obiectivul propus în 

ansamblul său (CORP C1 compus din corpul CLINICA ORL și corpul EXTINDERE-AMBULATORIU). Consumurile 

sunt estimate pentru 1 an de zile (12 luni): 

 

Consum estimativ pentru anul 2017 la Sectia ORL - Bvd Revolutiei nr.6 : 

CONSUM DE APĂ RECE MENAJERĂ - 6000 mc  

CONSUM AGENT TERMIC - 1200 mc si 230000 MWh 

CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ - 135.000 KWh 

Consum estimativ propus scenariu B la Sectia ORL - Bvd Revolutiei nr.6 : 

CONSUM DE APĂ RECE MENAJERĂ = 7500 MC 

CONSUM AGENT TERMIC = 1500 MC / 287500 MWh 
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CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ = 168750 KWh 

 

 

5.3.B - SCENARIUL B - Durata de realizare și etapele principale corelate cu graficul de realizare a investiției  

SCENARIUL B propune următorul grafic de realizare a investiției cu ilustrarea principalelor etape de 

construcție.  

- Durata estimată a realizării obiectivului de investiție este de 30 LUNI calendaristice.  

- Etapele de desfășurare a realizării obiectivului de investiției sunt organizate în tabelul următor: 

 
- În cadrul SCENARIULUI B, perioada de execuție este considerată începând cu ANUL 2 / LUNA 1. Astfel, 

perioada de execuție propusă în cadrul SCENARIULUI B este de 16 luni (lunile 13 ... 28). 

- Asistența tehnică oferită se va încheia în momentul finalizării etapei de recepție finală a lucrărilor executate. 

- Etapele de desfășurare: 21. 
 
 

5.4.B - SCENARIUL B - Costurile estimative ale investiției  

SCENARIUL B propune următoarele costuri estimative ale investiției: 
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 Valoare fără TVA 
[RON] 

TVA 
[RON] 

Valoare cu TVA 
[RON] 

TOTAL GENERAL 4908763,73 916993,29 5825757,02 

din care: C+M 3172433,00 602762,27 3775195,27 

* T.V.A. = 19%  

VALOAREA TOTALĂ - SCENARIUL B (INCLUSIV TVA) = 5825757,02 LEI 

- La întocmirea costurilor estimative ale investiției s-au avut ca surse de prețuri următoarele: 

 - baza de date a programului de evaluare eDevize; 

 - indici de actualizare prețuri din construcții conform Institutul Național de Statistică; 

- prețurile medii actuale de piață practicate de antreprenori locali și regionali la realizarea investițiilor 

similare ca dimensiuni și complexitate. 

- Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice sunt cuprinse 

în cadrul analizelor economice și financiară. 

 

 

5.5.B - SCENARIUL B - Sustenabilitatea realizării investiției  

5.5.B.a) Impactul social: 

Eforturile investiționale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecate 

ca un proces complex în cadrul căruia se obține obiectivul de investiții la parametrii optimi de funcționare: 

”Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal 

de Urgențe”. 

Impactul social al SCENARIULUI B este moderat spre minim. Operațiunile și setul de intervenții propuse vor 

conduce la obținerea unui obiectiv incomplet deoarece intervențiile propuse nu contribuie la atingerea 

potențialului maxim al investiției. SCENARIUL B propune un set limita de intervenții, cu un grad mediu spre 

scăzut de importanță, fără a avea un caracter holistic pentru specificul investiției. În lipsa unui set holistic de 

acțiuni, obiectivul stă sub semnul incertitudinii și nu poate reprezenta centrul de interes dorit (așa cum este 

descris în cadrul prezentei documentații, la punctul 2.1). 

Intervenția propusă este cu caracter permanent și asigură funcționarea obiectivului de investiții la parametri 

parțiali.  

Egalitatea de șanse este oferită parțial tuturor categoriile de vârstă ce sunt utilizatori ai serviciilor oferite în 

cadrul obiectivului de investiții.  

Vor fi parțial facilitate următoarele: 

 - accesul tuturor categoriilor de vârstă a utilizatorilor la serviciile oferite în cadrul obiectivului; 

 - accesul cadrelor medicale și a personalului auxiliar la întreaga structură funcțională; 

Beneficiarii proiectului: 

Realizarea proiectului propus aduce beneficii reduse comunității din cadrul municipiului Timișoara. 

Beneficiarul direct va fi Clinica ORL deoarece va profita de o structură funcțională extinsă și bine structurată în 

raport cu necesarul și exigențele funcționale.  

Beneficiarii direcți:   - pacienții, cadrele medicale. 

Beneficiari indirecți:   - personalul auxiliar. 
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 Număr estimat de utilizatori: - 13 angajați (personal medical). 

     - 4000 pacienți. 

- În contrast cu SCENARIUL A, SCENARIUL B asigură accesul la structura funcțională a unui număr mai mic de 

pacienți (4000 pacienți în raport cu 7500 asigurați în cadrul SCENARIULUI A).  

* Principale obiective ce se preconizează a fi atinse prin realizarea obiectivului de investiții prezentat sunt: 

SCENARIUL B îndeplinește parțial lista de obiective preconizate în cadrul punctului 2.3. 

Obiectivele ce se preconizează a fi atinse în totalitate sunt marcate cu culoarea gri și cu litere îngroșate, iar 

obiectivele atinse parțial sunt marcate cu culoarea gri și cu litere italic, iar obiectivele care nu sunt atinse sunt 

marcate cu linie tăiată, după cum urmează: 

 

A) Obținerea unui Ambulatoriu modern, dotat la standarde europene, organizat și adaptat nevoilor 

contemporane și viitoare de dezvoltare a municipiului Timișoara. 

B) Îmbunătățirea structurii funcționale existente și extinderea acesteia cu spații performante și adecvate 

necesităților funcționale actuale.  

C) Atingerea gradului maxim de eficiență funcțională a Ambulatoriului în cadrul Clinicii ORL din cadrul Spitalului 

Clinic Municipal de Urgență Timișoara.  

D) Lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi. 

E) Scăderea timpului necesar de diagnosticare şi tratament ca urmare a dotării şi instrumentar la standard 

europene. 

F) Dezvoltarea durabilă a structurii de spitale și promovarea în mod pozitiv a imaginii municipiului Timișoara. 

În cadrul analizei comparate din cadrul prezentei documentații (punctul 6.1), obiectivele atinse total vor fi 

punctate cu 2 puncte, iar obiectivele atinse parțial cu 1 punct. 

5.5.B.b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: 

ÎN FAZA DE REALIZARE  

SCENARIUL B nu creează noi locuri de muncă deoarece lucrările de execuție vor fi subcontractate (lucrările nu 

vor fi executate în regie proprie). Antreprenorul General va asigura buna desfășurare a execuției prin 

asigurarea unui număr adecvat al mâinii de lucru pentru forțele de muncă. 

În mod indirect, proiectul propus poate crea noi locuri de muncă în rândul agenților economici care vor realiza 

această investiție, însă acest lucru este greu de determinat întrucât depinde de capacitatea actuală a fiecărui 

agent economic în parte.  

- În baza analizei lucrărilor și activităților ce urmează a se executa și ținând cont de amploarea acestora, se 

estimează ca va fi nevoie de un număr de 25 persoane privind forța de muncă ocupată în faza de realizare. 

ÎN FAZA DE OPERARE  

- SCENARIUL B nu creează noi locuri de muncă în faza de operare deoarece administrația și managementul 

obiectivului vor fi asigurate în continuare de conducerea Clinicii ORL, în același mod în care se desfășoară în 

prezent. SCENARIUL B nu propune modificarea situației existente. 
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- Prezenta documentație prevede ca lucrările de întreținere și reparații, ce se vor desfășura după darea în 

exploatare a obiectivului, vor fi întreprinse de personalul tehnic aflat în subordinea administrației și prin 

servicii subcontractate. În consecință, nu se vor crea noi locuri de muncă destinate lucrărilor de întreținere și 

reparații. Lucrările specializate de reparații ale echipamentelor vor fi subcontractate către firme atestate și 

avizate tehnic, agreate de către producătorii aferenți. 

- Pentru buna funcționare a obiectivului de investiții, Beneficiarul va analiza structura necesară de personal 

calificat din domeniu și influențele problemei forței de muncă existente. Locurile de muncă aferente acestui 

obiectiv, sunt din categoria noi locuri de muncă posibil a fi create, locuri ce vor fi precizate de către Beneficiar, 

în funcție de schema de funcționare aprobată și în funcție de normele din domeniu. Locurile noi de muncă 

vizate în principal sunt destinate cadrelor medicale. Se va analiza asigurarea la nivelul necesarului de personal 

calificat în domeniu, în funcție de personalul calificat corespunzător existent (din categoria personal 

managerial, administrativ, cadre medicale, auxiliar, pază etc). Schema de personal a obiectivului de investiții 

propus va necesita o analiză detaliată privind umărul și structura de personal, analiză ce va fi fundamentată în 

etapele următoare prin grija Beneficiarului. 

5.5.A.c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate: 

Impactul setului de intervenții propuse asupra factorilor de mediu este minor.  

Prin intervențiile propuse, nu sunt propuse modificări pentru contextul natural existent. Pe amplasament nu 

vor rămâne materiale care să degradeze sau să polueze accidental mediul natural sau vecinătățile existente. 

Prin funcțiunea sa, obiectivul de investiții nu reprezintă un pericol de poluare pentru apă, aer, sol și subsol. În 

conformitate cu punctul 3.1, scenariul propus nu afectează nu afectează biodiversități locale sau situri 

protejate. La finalul execuției, prezenta documentație prevede lucrări de readucere a sitului la starea inițială. 

Impactul asupra factorilor de mediu în perioada de execuție este scăzut, iar în faza de operare se va înregistra 

o scădere a consumului specific de energie, respectiv o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent 

tone de CO2).  

Proiectul respectă legislația de protecția mediului, cu precădere Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței 

de Urgență a guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, ale cărei principii și elemente strategice 

conduc la o dezvoltare durabilă.  

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare defrișări și nu vor fi afectate spațiile verzi. 

În perioada de execuție a lucrărilor, Constructorul va fi obligat să ia toate măsurile pentru respectarea 

acordului de mediu emis de Agenția Regională pentru Protecția Mediului. 

5.6.B - SCENARIUL B - Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție 

Deși la nivelul investiției propuse, nu este cazul să se realizeze analiza economică, aceasta fiind obligatorie 

doar în cazul investițiilor publice majore, respectiv  a  investițiilor publice al căror cost total depășește 

echivalentul in lei a 25 milioane Euro în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau 

echivalentul a 50 milioane Euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii, elaboratorul optează pentru 

realizarea analizei economice, în scopul dovedirii viabilității investiției. 

În cazul analizei economice se are în vedere monetizarea beneficiilor sociale și ecologice, astfel încât acestea 

să se reflecte în mod economic sub forma unor venituri, determinate în baza factorilor de conversie. 

Pornind de la aceste premise, din punct de vedere al veniturilor s-au utilizat următoarele principii:  

pentru perioada de implementare s-a considerat faptul că veniturile se constituie în cuantum de 98% din 

valoarea investiției sub forma subvenției încasată ca urmare a rambursării costurilor eligibile ale investiției; 

pentru perioada de operare, veniturile au fost constituite respectând următoarea structură: 
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beneficii rezultate din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor, ca urmare a faptului că valoarea 

adăugată a zonei va crește, gradul de securitate socială va crește, iar întreaga zonă adiacentă obiectivelor va 

fi mai atractivă; de asemenea, reabilitarea străzilor și reducerea nivelurilor de poluare fonică vor crea premise 

suplimentare pentru creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor. În termeni financiari aceasta se reflectă 

prin schimbarea încadrării terenurilor în altă clasă impozabilă, creșterea volumului de taxe și impozite locale 

colectate de bugetul local, etc.; aceste beneficii sunt estimate la 64.000 lei anual, indexate progresiv cu 9% la 

nivelul fiecărui an din orizontul de previziune. 

alte venituri indirecte obținute în urma implementării proiectului, reflectate în principal în creșterea 

atractivității zonei pentru agenții economici, care își vor deschide puncte de lucru în zonă, vor crea noi locuri 

de muncă, vor genera valoare adăugată, vor achita taxe și impozite sporite la bugetul local, atât ca urmare a 

dezvoltării activităților economice, cât și ca urmare a impozitării sporite a clădirilor în care se vor desfășura 

activitățile economice amintite; de asemenea, se au în vedere elemente precum atragerea de noi turiști, 

reducerea incidenței îmbolnăvirilor de natură respiratorie și cardiovasculară, etc.;  

Referitor la cheltuieli, principiile de dimensionare se mențin nemodificate față de cele menționate în cadrul 

analizei financiare. 

În acest context, rentabilitatea economicăa investiției în proiect este determinată cu ajutorul indicatorilor VNA 

(Valoarea Netă Actualizată) şi RIR (Rata Internăde Rentabilitate).  

Valoarea totală a investiției include totalul costurilor eligibile şi neeligibile din Devizul General. 

 

 

5.7.B - SCENARIUL B - Instalații  

Nu este necesară detalierea modului în care sunt realizate instalațiile în cadrul SCENARIULUI B deoarece 

situația este asemănătoare cu cea descrisă în cadrul SCENARIULUI A la punctele 5.7.A.a) ... 5.7.A.h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP 6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM ȘI RECOMANDAT      

Scenariul optim și recomandat a fi ales spre adoptare și implementare este SCENARIUL A.  

SCENARIUL A propune ” Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul 

Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” în municipiul Timișoara, luând în considerare următoarele aspecte și 

exigențe: 

- prevederile Temei de Proiectare și a Caietului de Sarcini; 

- exigențele funcționale, tehnice și estetice specifice obiectivului de investiții; 

- obiectivele stabilite ca fiind imperativ a fi atinse în vederea îndeplinirii sustenabilității investiției; 

- concluziile și recomandările Expertizei Tehnice. 
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SCENARIUL A este recomandat, în defavoarea SCENARIULUI B, deoarece implică o intervenție totală, cu 

caracter holistic, cu o amploare ridicată și cu un caracter important. De asemenea, SCENARIUL A adoptă o 

abordare adecvată față de contextul actual al Clinicii ORL, utilizând strategii holistice de îndeplinire a 

obiectivelor prezentate în capitolul introductiv.  

În continuare, documentația D.A.L.I. prezintă comparația scenariilor propuse și argumentează selectarea 

SCENARIULUI A în defavoarea SCENARIULUI B.  

 

6.1 - Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și 

riscurilor   

6.1.a - Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic: 

- Lucrările propuse în cadrul scenariilor sunt detaliate la Cap. 5 din prezente documentație D.A.L.I. Lucrările 

propuse sunt centralizate în următorul tabel, centralizarea fiind realizată cumulat pentru SCENARIUL A, 

respectiv pentru SCENARIUL B. Lucrările propuse fac referire la noul obiectiv de investiții - Corpul EXTINDERE-

AMBULATORIU. 

Centralizare lucrări propuse: 

1. Reabilitarea parterului         (A + B)  

2. Recompartimentări interioare la nivelul parterului      (A + B)  

3. Menținerea etajului 1 și reabilitarea acestuia      (B) 

4. Extinderea pe verticală cu introducerea a 4 niveluri peste parter    (A) 

5. Extinderea pe verticală cu introducerea a unui nivel peste etajul 1 existente   (B) 

6. Introducerea unui ascensor de persoane       (A) 

7. Introducerea unei scări interioare noi       (A) 

8. Introducerea unei scări exterioare cu rol de evacuare     (A + B) 

9. Refacerea completă a tuturor instalațiilor existente      (A + B) 

10.  Introducerea de instalații noi        (A + B) 

11.  Dotarea cu echipamente         (A + B) 

12.  Amenajări exterioare perimetrale         (A + B) 

13.  Racordarea noului obiectiv la utilitățile existente      (A + B) 

 

 

 

 

 

Comparația lucrărilor propuse este ilustrată în următorul tabel: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Scenariul A              

Scenariul B              

Lucrări necesare atingerii gradului 

maximal de operare și de eficiență 

funcțională. 
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- Se observă că SCENARIUL A este optim din punct de vedere tehnic deoarece îndeplinește categoriile de lucrări 

necesare atingerii gradului maximal de operare. SCENARIUL A asigură îndeplinirea tuturor obiectivelor descrise 

la punctul 2.3. 

- În contrast cu SCENARIUL A, SCENARIUL B nu este optim din punct de vedere tehnic deoarece propune 

categorii de lucrări ce nu sunt obligatorii atingerii gradului maximal de operare, lucrări ce au un caracter scăzut 

de relevanță tehnică.  

- În cadrul Cap. 5 - ANALIZA SCENARIILOR PROPUSE, se dovedește că SCENARIUL B, prin soluțiile propuse, nu 

reprezintă o soluție viabilă pentru exigențele funcționale și tehnico-legale aplicabile obiectivului de investiții 

și specificului funcțional al acestuia. În contrast cu SCENARIUL A, SCENARIUL B nu propune realizarea unei noi 

scări interioare de distribuție către etaje. De asemenea, nu propune introducerea unui ascensor de persoane. 

- Din punct de vedere tehnic, SCENARIUL A este considerat optim, eficient și recomandat. 

6.1.b - Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere economic și financiar: 

Comparația valorilor de investiție: 

 TOTAL VALOARE INVESTIȚIE 

(LEI fără T.V.A.) 

TOTAL VALOARE INVESTIȚIE 

(LEI cu T.V.A.) 

SCENARIUL A 8925024,96 10592285,49 

SCENARIUL B 4908763,73 5825757,02 

*T.V.A. = 19% 

- SCENARIUL B implică un cost de investiție mai redus față de SCENARIUL A deoarece este propus un set de 

lucrări mai redus, cu o complexitate mai scăzută. În contrast cu SCENARIUL B, SCENARIUL A este optimizat și 

eficientizat din punct de vedere al costurilor necesare datorită soluțiilor suplimentare propuse (pentru 

atingerea gradului maxim de eficiență funcțională) sunt proiectate pentru a oferi o logică funcțională adaptată 

contextului construit.  

- Costul mai ridicat al SCENARIULUI A reflectă valoarea de investiție necesară îndeplinirii tuturor exigențelor 

aplicabile obiectivului și bunei funcționalități a acestuia.  

- Implementarea SCENARIULUI B nu ar justifica valoarea investiției deoarece nu ar fi atinse toate obiectivele 

descrise la punctul 2.3 din prezentul studiu.  

- Din punct de vedere economic și financiar, SCENARIUL A este considerat optim și recomandat. 

6.1.c - Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere al sustenabilității: 

- SCENARIUL B este dezavantajat față de SCENARIUL A deoarece nu atinge toate obiectivele, nu asigură 

respectarea tuturor exigențelor aplicabile și presupune utilizarea unui volum de acțiuni considerabil cu cel al 

SCENARIULUI A, dar oferind, în final, un rezultat net inferior. De asemenea, SCENARIUL B nu respectă cadrul 

tehnic al Temei de Proiectare și a exigențelor funcționale impuse. 

- SCENARIUL A este considerat optim și recomandat din punct de vedere al sustenabilității.  

Punctajul atingerii obiectivelor descrise la punctul 2.3 este definit în următorul tabel: 

DESCRIEREA OBIECTIVELOR CE NECESITĂ A FI ÎNDEPLINITE  
PUNCTAJ 

Scenariu A 

PUNCTAJ 

Scenariu B 

A) Obținerea unui Ambulatoriu modern, dotat la standarde europene, organizat 

și adaptat nevoilor contemporane și viitoare de dezvoltare a municipiului 

Timișoara. 

2 1 

B) Îmbunătățirea structurii funcționale existente și extinderea acesteia cu spații 

performante și adecvate necesităților funcționale actuale. 
2 1 
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C) Atingerea gradului maxim de eficiență funcțională a Ambulatoriului în cadrul 

Clinicii ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 
2 0 

D) Lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi. 2 0 

E) Scăderea timpului necesar de diagnosticare şi tratament ca urmare a dotării şi 

instrumentar la standard europene. 
2 0 

F) Dezvoltarea durabilă a structurii de spitale și promovarea în mod pozitiv a 

imaginii municipiului Timișoara. 
2 1 

TOTAL  12 3 

- Punctajele sunt acordate în raport cu punctele 5.5.A, respectiv 5.5.B. din prezenta documentație. 

- Se observă că SCENARIUL B îndeplinește parțial lista de obiective preconizate (3 puncte), iar SCENARIUL A 

îndeplinește total lista de obiective preconizate (12 puncte). Punctajul acordat SCENARIULUI B este total 

nesatisfăcător.  

- În cadrul analizei comparate, obiectivele atinse total sunt punctate cu 2 puncte, iar obiectivele atinse parțial 

cu 1 punct. 

- Din punct de vedere al sustenabilității, SCENARIUL A este considerat optim, eficient și recomandat. 

6.1.d - Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere al riscurilor: 

- În conformitate cu punctele 5.5.A, respectiv 5.5.B, scenariile A și B nu sunt afectate/influențate.  

- Ambele scenarii sunt identice din punct de vedere al riscurilor.  

- Opțiunea pentru SCENARIUL A se va baza pe criteriile analizelor comparate de la punctele 6.1.a,b,c,e.   

6.1.e - Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere al execuției: 

Din punct de vedere al execuției, comparația celor două scenarii propuse este ilustrată în tabelul următor: 

 Nivel complexitate Durata de execuție Etape de implementare Implementare 

SCENARIUL A MEDIU-RIDICAT 30 LUNI 21 ETAPE 44 LUNI 

SCENARIUL B MEDIU-SCĂZUT 16 LUNI 21 ETAPE 30 LUNI 

 

- Perioada de execuție este stabilită începând cu LUNA 1 al ANULUI 2 (după sfârșitul fazelor de proiectare).  

- În contrast cu SCENARIUL A, SCENARIUL B implică un nivel de complexitate mai mic și o durată de execuție 

mai mică. 

- Ambele scenarii sunt identice din punct de vedere al etapelor de implementare. 

- SCENARIUL A implică un nivel de complexitate mai ridicat datorită scopului de a atinge performanța maximă 

a obiectivului de investiții, de a îndeplini exigențele funcționale și tehnice ale Temei de Proiectare și a de a 

îndeplini toate obiectivele descrise la punctul 2.3. 

- Din punct de vedere al execuției, SCENARIUL A este considerat optim, eficient și recomandat.  

6.2 - Selectarea și justificarea scenariului optim și recomandat 

1. Din punct de vedere tehnic, se observă că SCENARIUL A este optim deoarece setul de intervenții propuse 

este obligatoriu pentru asigurarea atingerii obiectivelor preconizate. SCENARIUL B propune intervenții cu un 

caracter irelevant pentru exigențele funcționale și tehnico-legale aplicabile obiectivului de investiții. 

2. Din punct de vedere economic și financiar, SCENARIUL A este avantajat considerabil față de SCENARIUL B 

deoarece produsul final este net superior, valoarea de investiție asigurând îndeplinirea tuturor exigențelor 

aplicabile caracterului intervenției. Costul de investiției mai ridicat al SCENARIULUI A este justificat din prisma 

tuturor exigențelor (tehnice și funcționale) impuse.  
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3. Din punct de vedere al sustenabilității, SCENARIUL A este considerat optim și recomandat. SCENARIUL B 

îndeplinește parțial lista obiectivelor preconizate a fi îndeplinite (conform punctul 2.3 din prezenta 

documentație) 

4. Din punct de vedere al riscurilor, ambele scenarii sunt identice. Opțiunea pentru SCENARIUL A se va baza 

pe criteriile analizelor comparate de la punctele 6.1.a,b,c,e. 

5. Din punct de vedere al execuției, SCENARIUL A este considerat optim, eficient și recomandat. SCENARIUL A 

implică un nivel de complexitate mai ridicat datorită scopului de a atinge performanța maximă a obiectivului 

de investiții, de a îndeplini exigențele funcționale și tehnice ale Temei de Proiectare și a de a îndeplini toate 

obiectivele descrise la punctul 2.3. 

Analizând comparațiile, datele și informațiile prezentate, SCENARIUL A este considerat optim și recomandat 

din toate punctele de vedere. Rațiunea ce primează în opțiunea pentru SCENARIUL A este cea a rezultatului 

final - fiind, în acest caz, net superior și asigurând îndeplinirea tuturor exigențelor aplicabile, atât exigențele 

funcționale cât și cele tehnico-legale. De asemenea, SCENARIUL A se încadrează în cadrul tehnic creat de 

concluziile și recomandările Expertizei Tehnice. 

* Justificarea pentru SCENARIUL A: 

1. SCENARIUL A asigură o bună implementare tehnică față de SCENARIUL B. 

2. SCENARIUL A produce indicatori economici și financiari superiori față de cei din SCENARIUL B. 

3. SCENARIUL A asigură atingerea gradului maximal de operare pentru obiectivul de investiții. 

4. SCENARIUL A asigură îndeplinirea tuturor obiectivelor preconizate. 

- Proiectantul recomandă SCENARIUL A pentru realizarea obiectivului de investiții, deoarece corespunde cel 

mai bine scopului proiectului (în comparație cu SCENARIUL B). SCENARIUL A maximizează beneficiile 

proiectului din punct de vedere al scopului urmărit pe termen lung și asigură gradul maxim de sustenabilitate 

al investiției. 

- SCENARIUL A este recomandat, în defavoarea SCENARIULUI B, deoarece implică o intervenție totală, cu 

caracter holistic, cu o amploare ridicată și cu un caracter important. De asemenea, SCENARIUL A adoptă o 

abordare adecvată față de contextul funcțional, utilizând strategii holistice de îndeplinire a obiectivelor 

prezentate în capitolul introductiv. Din punct de vedere financiar, costul de investiției mai ridicat al 

SCENARIULUI A este justificat din prisma tuturor exigențelor (tehnice și funcționale) impuse.   

 

Analizând toate aspectele, documentația D.A.L.I. a stabilit și justificat extinderea pe verticală ca fiind opțiunea 

tehnico-economică recomandată pentru obiectivul studiat. 

SCENARIUL A propune reabilitarea, extinderea și dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin menținerea 

structurii existente de la nivelul parterului în proporție de 85% și extinderea pe verticală cu 4 niveluri 

suplimentare realizate pe structură metalică adaptată existentului. Prin proiect, este asigurată îndeplinirea 

tuturor exigențelor funcționale impuse prin Tema de Proiectare cât și prevederile, concluziile și recomandările 

Expertizei Tehnice, a normativelor și cadrului tehnico-legal aplicabil.  

În cadrul prezentei documentații, criteriile de justificare a soluției ce au primat în selecția opțiunii, sunt: 
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- crearea unui confort suplimentar și a unei siguranțe mai mare a utilizatorilor; 

- generarea unor facilități care să vină în întâmpinarea nevoilor actuale și viitoare de utilizare; 

- adaptarea structurii funcționale la dezvoltările viitoare ale Clinicii ORL; 

- menținerea suprafețelor existente neconstruite prin extinderea pe verticală a obiectivului existent. 

 

 

6.3 - Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției 

6.3.a - Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA şi, 

respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 

Obiectivul de investiții prezintă următoarele valori (exprimate în LEI) 

 Valoare fără TVA 
[RON] 

TVA 
[RON] 

Valoare cu TVA 
[RON] 

TOTAL GENERAL 8925024,96 1667260,53 10592285,49 

din care: C+M 5768060,00 1095931,40 6863991,40 

*T.V.A. = 19%                   

Obiectivul de investiții prezintă următoarele valori (exprimate în EUR) 

 Valoare fără TVA 
[EUR] 

TVA 
[EUR] 

Valoare cu TVA 
[EUR] 

TOTAL GENERAL 1918328,85 358357,99 2276686,83 

din care: C+M 1239776,46 235557,53 1475333,99 

*T.V.A. = 19%                 

** Cursul de referință lei / euro = Curs InforEuro aferent lunii APRILIE 2018> 1 EUR = 4.6525 LEI. 
 

6.3.b - Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice / capacități fizice care să 

indice atingerea țintei obiectivului de investiții - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 

normativele şi reglementările tehnice în vigoare: 

* Caracteristici tehnice - SITUAȚIA EXISTENTĂ:  

# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentației DALI: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II” , conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Regim de înălțime    = P + 1E. 

- Suprafață construită (Corp Extindere-Ambulatoriu)    = 145 MP (cf. măsurători) 

- Suprafață construită desfășurată (Corp Extindere-Ambulatoriu)   = 290 MP (cf. măsurători)  

- Suprafață construită totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu)  = 506 MP (cf. Extras C.F.) 

- Suprafață construită desfășurată totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu) = 1729 MP (cf. Extras C.F.)  

- Suprafață teren   = 960 MP 

- POT existent    = 52,70 % 

- CUT existent    = 1,80 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

110 

- Suprafață alei, trotuare  = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- Suprafață spații verzi amenajate = documentația D.A.L.I. nu propune modificarea situației existente 

- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentației D.A.L.I.) = + 5,90 M* 

* cotele sunt măsurate de la cota de referință, cota +/- 0,00. 

* Caracteristici tehnice - SITUAȚIA PROPUSĂ:  

# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentației DALI: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II” , conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Riscul de incendiu    = ”MIC”, conf. P118/99 

- Gradul de rezistență la foc   = ”II”, conf. P118/99. 

- Regim de înălțime    = P + 4E [PROPUS] 

- Suprafață construită (Corp Extindere-Ambulatoriu)    = 173 MP [PROPUS] 

- Suprafață construită desfășurată (Corp Extindere-Ambulatoriu)   = 865 MP [PROPUS]  

- Suprafață construită totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu)  = 534 MP [PROPUS] 

- Suprafață construită desfășurată totală (Clinica ORL și Extindere-Ambulatoriu) = 2131 MP [PROPUS]  

- Suprafață teren   = 960 MP 

- POT propus    = 55,63 % [PROPUS] 

- CUT propus    = 2,22 [PROPUS] 

- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentației D.A.L.I.) = + 19,10 M* 

* cotele sunt măsurate de la cota de referință, cota +/- 0,00. 

* este propusă alinierea la H. max. al corpului CLINICA ORL. 

6.3.c - Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcţie de specificul 

şi ținta fiecărui obiectiv de investiții: 

Deși la nivelul investiției propuse, nu este cazul să se realizeze analiza economică, aceasta fiind obligatorie 

doar în cazul investițiilor publice majore, respectiv  a  investițiilor publice al căror cost total depășește 

echivalentul in lei a 25 milioane Euro în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau 

echivalentul a 50 milioane Euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii, elaboratorul optează pentru 

realizarea analizei economice, în scopul dovedirii viabilității investiției. 

În cazul analizei economice se are în vedere monetizarea beneficiilor sociale și ecologice, astfel încât acestea 

să se reflecte în mod economic sub forma unor venituri, determinate în baza factorilor de conversie. 

Pornind de la aceste premise, din punct de vedere al veniturilor s-au utilizat următoarele principii:  

pentru perioada de implementare s-a considerat faptul că veniturile se constituie în cuantum de 98% din 

valoarea investiției sub forma subvenției încasată ca urmare a rambursării costurilor eligibile ale investiției; 

pentru perioada de operare, veniturile au fost constituite respectând următoarea structură: 

beneficii rezultate din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor, ca urmare a faptului că valoarea 

adăugată a zonei va crește, gradul de securitate socială va crește, iar întreaga zonă adiacentă obiectivelor va 

fi mai atractivă; de asemenea, reabilitarea străzilor și reducerea nivelurilor de poluare fonică vor crea premise 

suplimentare pentru creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor. În termeni financiari aceasta se reflectă 
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prin schimbarea încadrării terenurilor în altă clasă impozabilă, creșterea volumului de taxe și impozite locale 

colectate de bugetul local, etc.; aceste beneficii sunt estimate la 64.000 lei anual, indexate progresiv cu 9% la 

nivelul fiecărui an din orizontul de previziune. 

alte venituri indirecte obținute în urma implementării proiectului, reflectate în principal în creșterea 

atractivității zonei pentru agenții economici, care își vor deschide puncte de lucru în zonă, vor crea noi locuri 

de muncă, vor genera valoare adăugată, vor achita taxe și impozite sporite la bugetul local, atât ca urmare a 

dezvoltării activităților economice, cât și ca urmare a impozitării sporite a clădirilor în care se vor desfășura 

activitățile economice amintite; de asemenea, se au în vedere elemente precum atragerea de noi turiști, 

reducerea incidenței îmbolnăvirilor de natură respiratorie și cardiovasculară, etc.;  

Referitor la cheltuieli, principiile de dimensionare se mențin nemodificate față de cele menționate în cadrul 

analizei financiare. 

În acest context, rentabilitatea economicăa investiției în proiect este determinată cu ajutorul indicatorilor VNA 

(Valoarea Netă Actualizată) şi RIR (Rata Internăde Rentabilitate).  

Valoarea totală a investiției include totalul costurilor eligibile şi neeligibile din Devizul General. 

6.3.d - Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 

- Obiectivul de investiții necesită o durată de execuție de 30 LUNI - în conformitate cu graficul de la punctul 

5.3.A din prezenta documentație. Perioada de execuție este stabilită începând cu LUNA 1 al ANULUI 2 (după 

sfârșitul fazelor de proiectare). 

- Etapele de desfășurare a realizării obiectivului de investiției sunt organizate în tabelul detaliat la punctul 5.3.A 

6.4 - Prezentare modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii 

Asigurarea tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției (conf. LEGEA 10/1995 actualizată). 

Documentația prezintă modul în care sunt asigurate toate cerințele fundamentale și satisfacerea normativelor 

în vigoare descrise la punctul 2.1 - NORMATIVE - cerințe și exigențe ce vizează SCENARIUL A. 

Aplicarea cerințelor fundamentale în conformitate cu LEGEA 10/1995 actualizată, se va realiza numai pentru 

SCENARIUL A și obiectivul nou propus - ”Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului 

O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” - noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU. 

6.4.a) Cerința A1 - ”REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE” 

În conformitate cu prevederile Legii 10 privind calitatea în construcții, proiectul se încadrează la cerința A1 și 

A2: Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile cu structura de rezistență din beton armat, 

respectiv metal. 

1. STANDARDE CONSIDERATE ÎN FAZA DE PROIECTARE 

La proiectarea structurii s-au folosit și s-au avut în vedere prevederile cuprinse în standardele și normativele 

care reglementează activitatea de proiectare și execuție în construcții: 

Indicativ standard Titlu 

CR 0/2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor 

SR EN 

1990:2004/A1:2006/AC:2010 

Eurocod: Bazele proiectării construcțiilor 

SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării construcțiilor. Anexă națională 

SR EN 1991-1-

1:2004/AC:2009 

Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale – greutăți specifice, greutăți 

proprii, încărcări utile pentru clădiri 
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Indicativ standard Titlu 

SR EN 1991-1-

1:2004/NA:2006 

Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale – greutăți specifice, greutăți 

proprii, încărcări din exploatare pentru construcții. Anexă națională 

STAS 6054/1977 Adâncimi maxime de îngheț 

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor 

SR EN 1991-1-

3:2005/A1:2016 

Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale. Încărcări date de zăpadă 

CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor 

SR EN 1991-1-

4:2006/AC:2010/A1:2010 

Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - Acțiuni ale vântului 

P100-1/2013 Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri 

SR EN 1998-

1:2004/AC:2010/A1:2014 

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Reguli generale, 

acțiuni seismice și reguli pentru clădiri 

SR EN 1998-1:2004/NA:2008 Eurocod 8: Proiectarea structurilor rezistente la cutremur. Reguli generale, acțiuni 

seismice și reguli pentru clădiri. Anexa Națională 

SR EN 1992-1-

1:2004/AC:2012/A1:2014 

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri 

SR EN 1992-1-

:2004/NB:2008/A91:2009 

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri. 

Anexă națională 

CR 2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat 

NP 112/2012 Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață 

NP 123/2010 Normativ privind proiectarea geotehnică a fundațiilor pe piloți 

NP 125/2010 Normativ privind fundarea pe pământuri sensibile la umezire 

SR EN 1997-

1:2004/AC:2009/A1:2013 

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Reguli generale 

SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Reguli generale. Anexă națională 

NE 012-2/2010 Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat 

și beton precomprimat. Executarea lucrărilor din beton 

C56/1985 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații 

aferente 

ST 009/2011 Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de 

performanță 

C169/1988 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor 

construcțiilor civile și industriale 

2. DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL, LUCRĂRILE PROPUSE SUNT URMĂTOARELE: 

Lucrările propuse sunt în conformitate cu punctul 5.1.A din prezenta documentație. 

- Construcția va avea regimul de înălțime P + 4E și va avea structura în cadre cu stâlpi din metal, grinzi din 

metal, contravântuiri verticale metalice.  

- Parterul existent se menține (zidărie portantă), în interiorul acestuia fiind propuse modificări funcționale 

(recompartimentări). Soluția de fundație pentru parterul existent este în conformitate cu expertiza tehnică. 

- Fundațiile stâlpilor sunt izolate, formate din bloc și cuzinet, ambele din beton armat și sunt legate între ele 

cu o grindă perimetrală. Noul corp de clădire și parterul nu vor interacționa din punct de vedere structural. 
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Pentru toate elementele din beton armat ce intră în contact cu apa, sunt prevăzute lucrări de hidroizolare 

(hidrofobizare) în masa betonului. 

- Placa cota ±0.00 este flotantă și este din beton armat, rezemând pe un strat din balast amestec optimal, 

compactat. 

- Pentru realizarea supraetajării (corp P+4E) s-a propus o structură din oțel S355JR, în cadre contravântuite, cu 

stâlpi și grinzi pe cele două direcții principale ale construcției. Pentru realizarea acesteia sunt necesare lucrări 

de desfacere a etajului 1 existent, precum și lucrări de desfaceri ale parapetelor clădirii „corp la stradă” D+P+2E 

existent. 

- Stâlpii vor fi din profile laminate HEA 400, încastrați în fundații izolate din beton armat cu buloane din oțel 

gr. 8.8 cu diametrul M32.  

- Grinzile vor fi realizate din profile laminate IPE 450, dispuse pe ambele direcții principale ale clădirii. În zona 

de acces spre D+P+2E+M, „corpul la stradă”, s-a prevăzut o consolă, pentru a putea retrage fundațiile față de 

demisol și a influența cât mai puțin infrastructura existentă. Grinzile vor fi prevăzute cu conectori pentru 

beton, pentru încastrarea planșeelor din beton armat.  

- Contravântuirile vor fi amplasate pe axele 2 și 4 și între axele E și C ale construcției, iar acestea vor fi din țeavă 

rectangulară 100x100x5mm.  

- Planșeele construcției se vor realiza din beton armat, cu cofraj pierdut din tablă cutată cu înălțimea cutei de 

60mm și o densitate de 4 cute/metru (sau orice combinație echivalentă), grosimea totală a acestora fiind de 

20cm.  

- Întreaga structura metalică va fi clasa de execuție EXC3, conform SREN 1090.  Structura va fi fabricată 

tronsonat, iar montajul se va face pe șantier cu buloane din oțel de diferite diametre, gr. 8.8.  Betonul din 

fundații va fi clasa C20/25, iar betonul de egalizare este marca C10/12.  

- Armarea elementelor din beton se realizează cu armături pentru beton mărcile BSt500S clasa de ductilitate 

C (sau B500C) și S235(OB37), cu diametre între 8 și 30mm. 

- Acoperișul va fi tip șarpantă din lemn - căpriori, pane, grinzi, cosoroabe, popi - elemente tratate și ignifugate. 

Șarpanta din lemn se va așeza și se va fixa pe grinzile metalice. 

Lucrările propuse sunt în deplină concordanță cu soluțiile recomandate de Expertiza Tehnică. 

Execuția construcției, în conformitate cu prevederile expertizei tehnice și ale proiectului tehnic de 
execuție avizat de expertul tehnic nu influențează negativ rezistența și stabilitatea construcției 

existente. 

La execuția structurii de rezistență se va ține cont atât de specificațiile Memoriului Tehnic cât și ale 
Expertizei Tehnice. 

3. CALCULUL ȘI VERIFICAREA STRUCTURII 

Dimensionarea elementelor s-a făcut astfel încât acestea să fie capabile să preia solicitările produse de 

încărcările orizontale și gravitaționale în condițiile cele mai defavorabile. 

Calculele au fost realizate în spațiu, pe cele două direcții (longitudinal și transversal). Rezultatele calculului 

arată că structura astfel dimensionată este suficient de rigidă, asigurându-se stabilitatea, rezistența și 

siguranța acesteia. 

Încărcări și combinații de încărcări 

Încărcările s-au evaluat având în vedere normativele în vigoare, precum și temele elaborate de către toate 

specialitățile implicate. 

Încărcări permanente Greutatea proprie a elementelor de rezistență 
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Încărcări cvasipermanente Încărcări din instalații (electrice, sanitare, termice) 

Finisaje 

Încărcări variabile Încărcarea dată de zăpadă 

Încărcarea dată de vânt 

Utile 

Încărcări accidentale Încărcarea seismică 

Stabilirea încărcării seismice s-a făcut în conformitate cu punctul 4.5.3.2.2 din P 100-1/2013 (având în vedere 

calculul bazat pe spectre de răspuns): 

Fb = γI  Sd (T1) m          în care: 

γI  - factor de importanță –expunere al construcției; 

Sd (T1) – ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare perioadei fundamentale; 

T1 – perioada proprie fundamentală de vibrație a clădirii; 

m – masa totală a clădirii calculată ca suma a maselor de nivel mi conform notațiilor din anexa C. 

Calculul elementelor structurii s-a făcut atât în gruparea fundamentală cât și în gruparea specială. Elementele 

structurii au fost verificate la cele mai defavorabile combinații de încărcări și dimensionate astfel încât să fie 

respectate condițiile de rezistență și deformabilitate. 

4. MATERIALE UTILIZATE 

Pentru elementele din beton armat din prezentul proiect, armătura de rezistență va fi realizată cu bare din 

oțel profilat marca BSt500S - fy = 500N/mm2 și clasa de ductilitate C (sau B500C) și S355JR+AR (PC52) – 

fy=355N/mm2, iar pentru armăturile constructive și de montaj se va folosi oțel neted marca S235JR+AR (OB37) 

- fy=235N/mm2. Calitatea oțelului va fi conform ENV 10080, EN 10210-1 și EN 10025. Diametrele folosite sunt 

între 8mm și 25mm. Betonul simplu este marca C10/12. Betonul va fi conform NE012:2007. Marca betonului 

pentru infrastructură este C20/25, clasa de expunere XC. Dozajul de ciment trebuie să fie de 300kg/m3 cu un 

raport A/C de 0,5. Dimensiunea maximă a agregatelor este de 32mm. Conținutul maxim de cloruri în beton Cl 

0,40. Tasare S4 (T4). Dacă fundațiile se vor executa pe timp friguros, se recomandă utilizarea unui ciment CEM 

I 42.5R sau 52.5R (max. Cl 0.4% pentru betonul armat) și utilizarea de aditivi plastifianți și anti-îngheț. 

Acoperirea minimă cu beton este de: 

- 5 cm în cazul fundațiilor; 

- 3,5cm în cazul plăcilor. 

- 2,5cm în cazul grinzilor. 

- Betonul din plăci, grinzi, stâlpi și fundații este clasa C20/25, iar betonul de egalizare este marca C10/12.  

Betonul din planșee este clasa C20/25. 

- Armarea se realizează cu armături pentru beton mărcile BSt500S clasa de ductilitate C (sau B500C) și 

S235(OB37), cu diametre între 8 și 30mm. Plăcile planșeelor sunt armate cu plasă din STNB sau cu bare S235 

sau BSt500C. 

- Pentru realizarea închiderilor și compartimentărilor se va folosi zidărie din blocuri ceramice. 

- Suprastructura va fi realizată integral din oțel marca S355J0. 

Materialele folosite (betoane și oțeluri) vor respecta mărcile indicate în proiect precum și condițiile cerute de 

standardele de calitate ale produsului, urmând a fi recepționate prin verificare și testare corespunzătoare. 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

115 

Toate materialele vor fi însoțite de certificate de calitate ale producătorului. Tehnologiile și soluțiile de lucru 

utilizate vor fi în mod obligatoriu agrementate conform legislației în vigoare. 

5. MĂSURI SPECIALE PENTRU FUNDAȚII 

Următoarele măsuri se vor avea în vedere la execuția săpăturilor și a fundațiilor: 

a) execuția săpăturilor se va face cu respectarea normelor în vigoare; 

b) săpăturile se vor executa în ritm alert, cu sprijiniri adecvate; 

c) pentru evitarea degradării terenului de fundare sub efectul expunerii la intemperii, ultimul strat de 

pământ (cca 30 cm) de pe fundul săpăturii se îndepărtează imediat înaintea turnării betonului în 

fundații. 

d) fundațiile se vor încastra minim 20cm în stratul bun de fundare; 

e) săpăturile se pot executa în uscat la taluz provizoriu vertical sau cu sprijiniri cu palplanșe, iar betonul 

se poate turna aderent la teren; 

f) gropile de fundație nu vor fi expuse insolației, precipitațiilor sau cilului de îngheț-dezgheț; 

g) pentru umpluturi în jurul fundațiilor și sub pardoseli se va putea utiliza pământ natural, rezultat din 

săpături, compactat în straturi de 20...30 cm grosime (pentru a crea un ecran impermeabil), utilizând 

mijloace de compactare adecvate lucrului în spații înguste; 

La executarea săpăturilor va fi chemat la fața locului atât autorul studiului geotehnic, cât și proiectantul de 

rezistență, pentru întocmirea procesului verbal de recepție calitativă a terenului de fundare și confirmarea 

cotei de fundare a construcției. 

La execuția fundațiilor se impun următoarele măsuri suplimentare: 

• amenajarea corespunzătoare a săpăturilor (prin pante/șanțuri de colectare) în vederea colectării și 

evacuării rapide a apei din precipitații sau infiltrații, utilizarea pompelor pentru epuizarea apelor dacă 

este cazul; 

• realizarea de umpluturi din pământ argilos bine compactat în jurul fundațiilor, imediat ce lucrările au 

depășit nivelul terenului natural; 

• zonele de umpluturi descoperite în teren în timpul lucrărilor, sub cota de fundare, se vor excava 

complet și se vor plomba cu beton simplu. 

6. RECOMANDĂRI PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

Execuția va fi asigurată de personal calificat și urmărită de cadre tehnice având cunoștințe curente de 

practicare a meseriei. Beneficiarul va asigura controlul permanent al lucrărilor printr-un diriginte de șantier 

atestat conform HG 731/1991. Se recomandă că, pentru asigurarea calității lucrărilor și a scurtării duratei 

acestora să se recurgă, ori de cate ori este posibil, la procedee mecanizate de lucru (compactarea umpluturilor 

cu compresorul, turnarea betoanelor cu pompa, săpături mecanice, etc.).  

Pe parcursul execuției va fi respectat „Programul de control al calității pe perioada execuției lucrărilor de 

construcții” cuprins în proiect și care precizează fazele determinante la care vor fi convocați din timp delegații 

beneficiarului și ai Inspecției Teritoriale pentru calitatea construcțiilor.  

Verificarea calității lucrărilor se face în scopul confirmării corespondenței acestora cu proiectul și cu 

prescripțiile tehnice specifice, în limitele indicatorilor de calitate și a abaterilor admisibile, prevăzute de 

acestea. Dispozițiile de șantier, emise de proiectant cu respectarea normelor legale au aceeași putere ca și 

proiectul de execuție din toate punctele de vedere, inclusiv al verificării calității. 

La baza activității de verificare și control a lucrărilor stau normativele generale: 



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

116 

- Normativ pentru verificarea calității si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente indicativ C56-

85, publicat in Buletinul Construcțiilor nr. 1-2/1986; 

- Norme pentru utilizarea formularelor tipizate în activitatea de control tehnic de calitate în construcții 

montaj, publicate în Buletinul Construcțiilor nr.8/1987. 

Beneficiarul va asigura completarea și păstrarea „Cărții Tehnice” pentru fiecare obiect de construcții în parte, 

conform Normativului specific C167-77 publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 123/1977. 

7. CONTROLUL EXECUȚIEI. FAZE DETERMINANTE DE URMĂRIRE A LUCRĂRILOR 

Pentru lucrările proiectate a fost întocmit programul de control al execuției atașat în anexă, urmărind acele 

faze după care lucrările devin ascunse și sunt esențiale pentru calitate. 

Conform OGR nr. 24/94, a Legii 10/95 și a Dispoziției nr. 15/5.03.2003 a I.S.C.B. ”Faze determinante” (cu 

modificările ulterioare republicate) privind calitatea în construcții, fazele determinante stabilite de proiectant 

pentru execuția lucrărilor sunt cele prezentate în “Program de verificare a calității execuției lucrărilor pe faze 

determinante“ 

În timpul desfășurării lucrărilor de construcții și montaj beneficiarul are obligația de a încheia cu antreprenorul 

un program de urmărire a lucrărilor, obligația să încheie procese verbale de recepție la faze determinante cât 

și pentru lucrările care devin ascunse, iar în final să adauge aceste procese verbale la proiectul de rezistență 

în cartea tehnică a obiectivului. Trecerea la faza de execuție următoare se va face numai după recepția celei 

precedente. 

8. LIMITĂRI PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

Începerea lucrărilor se va face pe baza documentației complete, cu toate specificațiile tehnice 

corespunzătoare fazei de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție și numai în baza și în condițiile Autorizației de 

Construire. 

Beneficiarul / investitorul și constructorul au obligația să respecte „Programul de control al calității pe perioada 

execuției lucrărilor de construcții” întocmit de către proiectantul de specialitate și avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcții. Beneficiarul / investitorul și executantul lucrărilor de construcție împreună cu 

proiectantul general și proiectanții de specialitate au obligația ca la realizarea acestor lucrări să respecte 

prevederile legislației privind calitatea în construcții, stas-urile și normativele în vigoare. 

La execuția lucrărilor nu se permite nici o modificare de soluție tehnică fără acordul prealabil al 

proiectantului de specialitate. 

Orice neconformitate față de proiect precum și orice nepotrivire față de situația luată în considerare la 

elaborarea acestei documentații, constatate în timpul execuției de către constructor, de dirigintele de șantier 

sau de beneficiar / investitor, va fi comunicată de urgență proiectantului general și proiectantului de 

specialitate. 

9. URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIEI 

Activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor se realizează în baza prevederilor Legii nr. 

10/1995 privind calitatea construcțiilor și ale Normativului privind comportarea în timp a construcțiilor - P 130-

1999, fiind o componentă a sistemului calității în construcții. 

Urmărirea curentă a comportării în timp se va desfășura pe toata perioada de existență a acesteia și este o 

activitate sistematică de culegere și valorificare a informațiilor rezultate prin observații și măsurători asupra 

unor fenomene și mărimi ce caracterizează proprietățile construcției în procesul de interacțiune cu mediul 
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ambiant și tehnologic. Urmărirea lucrărilor de construcții în timp va fi atât sub forma urmăririi curente, care 

constă în măsurarea, înregistrarea, prelucrarea și interpretarea sistematică a valorilor parametrilor ce definesc 

măsura în care construcțiile își mențin cerințele de rezistență, stabilitate și durabilitate stabilite prin proiect. 

Rezultatele urmăririi curente se consemnează în "Jurnalul evenimentelor" care se vor păstra in "Cartea tehnică 

a construcției". Organizarea urmăririi curente a comportării construcției revine în sarcina proprietarilor, care 

o execută cu personal și mijloace proprii sau pot contracta activitatea aceasta cu o firma abilitată pentru astfel 

de activități. Urmărirea curentă este o activitate de urmărire a comportării construcțiilor care constă în 

observarea, măsurarea și înregistrarea unor aspecte și parametri ce pot semnala modificări ale capacității 

construcției de a îndeplini cerințele de rezistență, stabilitate și durabilitate stabilite prin proiect. Ea se 

efectuează prin examinare vizuala directă și dacă este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent, permanente 

sau temporare. Urmărirea curentă se va efectua la 6 luni după recepția construcției, iar după aceea anual și in 

mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite - seism, inundație, incendiu, explozie, alunecare 

de teren. În funcție de observațiile efectuate, proprietarul sau responsabilul tehnic cu urmărirea, pot executa 

observații la intervale mai mici. În cazul în care se constată deteriorări avansate ale construcției, beneficiarul 

va solicita proiectantului inițial sau altei firme abilitate elaborarea de instrucțiuni pentru inspectarea extinsă a 

construcției sau va solicita întocmirea unei expertize tehnice. În această situație se va informa în scris Inspecția 

de Stat în Construcții, Lucrări publice, Urbanism și Amenajarea teritoriului. Proprietarul are obligația de a 

transmite toate rezultatele din Cartea construcției în cazul înstrăinării construcției. Proprietarul are obligația 

ca în cazul unor situații care pun în pericol rezistența și stabilitatea construcției să asigure luarea măsurilor de 

intervenție provizorie stabilite de proiectant și/sau expert. 

Fenomenele ce vor fi urmărite în cursul urmăririi curente sunt următoarele: 

• Schimbări vizibile în poziția construcției sau a elementelor ei constitutive in raport cu mediul înconjurător, 

manifestate prin deplasări vizibile-orizontale, verticale sau înclinări - sau prin efecte secundare vizibile - 

desprinderea trotuarelor, scărilor, de soclu sau corpul construcției și apariția de fisuri și crăpături în zonele 

de continuitate ale drumurilor adiacente; 

• Umflarea, crăparea sau tasarea terenului în zona învecinată construcției sau deteriorarea pardoselilor ca 

urmare a unor fenomene similare; 

• Schimbări ale poziției construcției sau a unor elemente ale ei ce se manifestă prin înțepeniri sau blocări ale 

ușilor și ferestrelor sau distorsionarea traseelor conductelor de instalații ale construcției, sau tehnologice; 

• Schimbări în gradul de confort oferit de construcție sub aspectul etanșeității, izolației fonice, termice și 

hidrofuge, care pot constitui indicii în privința unor modificări intervenite în starea construcției sau care 

pot avea efecte nocive asupra oamenilor; 

• Defecte și degradări cu implicații asupra funcționalității construcției ca înfundări de jgheaburi, burlane, 

sifoane, canale; 

• Defecte și degradări ale structurii de rezistentă cu implicații asupra siguranței construcției ca fisuri și 

crăpături - se vor urmări nodurile (stâlpi, grinzi), mijlocul deschiderilor grinzilor și plăcilor și stâlpii în zona 

de contact cu pardoseala; 

• Coroziunea elementelor metalice, exprimată prin degradarea straturilor protectoare și/sau apariția 

coroziunii propriu-zise; 

• Coroziunea elementelor din beton armat sau a barelor de armare a acestora, depistabile prin pătarea 

betonului sau a stratului de finisaj sau prin apariția de fisuri de-a lungul barelor din otel beton ca urmare a 

tendinței de împingere spre exterior a stratului de acoperire cu beton a armaturilor; 

• Funcționarea corectă a sistemului de îndepărtare a apei de fundații - trotuare - și integrității și etanșeității 

conductelor ce transporta lichide; 
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• Modificări ale factorilor de mediu natural sau tehnologic, care pot afecta construcția. 

10. INSTALAȚII 

- Conductele de apa rece sunt dimensionate sa funcționeze la presiunea medie de 4 bar, presiunea de proba 

fiind de max. 6 bar, timp de 3 ore. Rezistenta mecanica a conductelor va fi asigurata de configurația traseelor 

precum si susținerea acestora cu brățări ce asigura dilatarea nestingherita a lor. Nu sunt admise defecte de 

turnare. Stabilitatea (protecţia antiseismica) la răsturnare se va asigura prin fixarea obiectelor sanitare de 

elementele de construcții cu setul de console si dispozitive de prindere livrat de producător si prin montarea 

manșoanelor de protectie la trecerea conductelor prin planșee. 

- După efectuarea numărului de cicluri stabilit pentru fiecare încercare, armăturile trebuie să satisfacă 

condițiile privind: 

- rezistența la presiune hidraulică și etanșeitate; 

- să nu prezinte deteriorări;  

- să nu prezinte uzură. 

 

 

6.4.b) Cerința B1 - ”SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE” 

Obiectivul proiectat satisface exigențele temei de proiectare, odată cu respectarea prevederilor normativelor 

NP 063-2002, NP 068-2002, NP 051-2002. 

Cerința de siguranţă în exploatare se referă la protecţia ocupanților în timpul utilizării obiectivului, precum şi 

a spațiilor exterioare, şi are în vedere următoarele condiţii tehnice de performanță: 

A. Siguranța circulației pietonale. 

B. Siguranța circulaţiei cu mijloace de transport mecanizate. 

C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalaţii. 

D. Siguranţa în timpul lucrărilor de întreținere. 

E. Siguranţa la intruziuni şi efracții. 

B1.A. Siguranţa circulaţiei pietonale. 

_B1.A.1 Siguranța circulației exterioare pe căi pietonale  

B1.A.1.a - Alunecare: 

- Stratul de uzură al căilor pietonale (trotuare, zonele de acces) va fi rezolvat cu beton amprentat antiderapant 

și hidrofobizat în masă.  

- Căile pietonale vor avea pante de eliminare a apelor pluviale. Se va asigura respectarea pantei căilor pietonale 

de max. 2% în profil transversal și de max. 5% în profil longitudinal. 

B1.A.1.b - Împiedicare: 

- Pe toată lungimea traseelor pietonale nu vor fi prevăzute denivelări mici și neanunțate. 

- Se va asigura implementarea tuturor măsurilor necesare eliminării accidentării prin împiedicare pe toate căile 

pietonale. 

- Nu vor exista rosturi mai mari de 5 MM care să pericliteze siguranța utilizatorilor. 

B1.A.1.c - Coliziune cu obstacole laterale sau frontale: 

- Obiectivul de investiție nu prezintă zone cu risc de coliziune cu obstacole laterale sau frontale. 
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- Lățimea minimă a căilor pietonale este de 1.50 M, pe toată lungimea de traversare a incintei, fără îngustări 

ale lățimii. 

- Nu vor exista obstacole izolate amplasate pe căile pietonale. Este respectată înălțimea minimă de 2.10 M pe 

toată lungimea traseului pietonal. 

- Operarea ușilor și a ferestrelor adiacente căilor pietonale nu constituie un obstacol în calea pietonilor. 

B1.A.1.d - Cădere pe timp de furtună:  

- Zona în care este amplasat obiectivul de investiție nu este caracterizată de vânturi puternice sau furtuni 

frecvente. 

B1.A.1.e - Coliziune cu vehicule în mișcare: 

- Circulația auto nu obstrucționează circulația pietonală.  

- Nu sunt propuse modificări ale situației existente în cadrul scenariului selectat. 

_B1.A.2 Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare 

B1.A.2.a - Oboseală excesivă: 

B1.A.2.b - Cădere / Împiedicare: 

B1.A.2.c - Coliziune: 

B1.A.2.d - Alunecare: 

B1.A.2.e - Lovire: 

- Nu este cazul / Obiectivul și amplasamentul studiat nu prezintă trepte și rampe pe traseul căilor pietonale. 

- Situația propusă nu implica modificarea situației existente prin propunerile prezentate în cadrul scenariului 

selectat. 

_B1.A.3 Siguranța cu privire la împrejmuiri 

B1.A.3.a - Escaladare: 

B1.A.3.b - Cățărare: 

B1.A.3.c - Penetrare: 

‐ Nu face obiectul prezentei documentații. 

- Situația propusă nu implica modificarea situației existente prin propunerile prezentate în cadrul scenariului 

selectat. 

_B1.A.4 Siguranța cu privire la accesul în clădire 

B1.A.4.a - Oboseala excesivă: 

- Zonele de acces respectă prevederile normativelor NP 063-2002 și NP 068-2002.  

B1.A.4.b - Coliziune: 

- Nu sunt propuse elemente ce favorizează accidentarea prin coliziune în zona acceselor. 

- Zonele din fața ușilor de acces sunt dimensionate corespunzător evitării accidentări prin coliziune.  

- Lățimea golurilor de ușă este de minimum 1.00 M pentru ușile într-un canat, respectiv de 1.80 M pentru ușile 

în doua canaturi. Pragul ușilor de acces vor avea înălțimea de maximum 25 MM. 

- Grătarele de curățare pentru încălțăminte (situate în zona de acces) vor avea orificiile de max. 15 MM.  

B1.A.4.c - Cădere în gol: 

- Nu este cazul. 
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B1.A.4.d - Alunecare: 

- Finisajul zonelor de acces va fi cu același material al zonelor pietonale, cu suprafața de călcare tratată 

antiderapant. 

- Zonele de acces vor avea pante de eliminare a apelor pluviale, evitând astfel staționarea și formarea unui 

strat de gheață.  

- Zonele de acces vor fi întreținute și menținute în parametri optimi de funcționare de către personalul angajat 

de serviciul administrativ. 

_B1.A.5 Siguranța cu privire la circulația interioară 

B1.A.5.a - Alunecare: 

- În interior, în dreptul zonelor de acces, pardoseala va fi cu plăci ceramice - gresie (cu suprafața tratată 

antiderapant). 

- În interiorul spațiilor comune (holuri, case de scări), stratul de uzură al pardoselilor este cu plăci ceramice - 

gresie (cu suprafața de călcare tratată antiderapant), finisaj ce nu favorizează riscul de accidentare prin 

alunecare. 

- În toate celelalte spații, finisajul pardoselilor nu va favoriza riscul de accidentare prin alunecare. 

 

B1.A.5.b - Împiedicare: 

- Nu sunt proiectate denivelări mici și neanunțate în cadrul aceluiași nivel. Pe toată lungimea căilor de circulație 

și de evacuare, nu sunt propuse denivelări mici și neanunțate.  

- Nu sunt proiectate trepte izolate (denivelări de o singură treaptă).  

- În zonele de legătură între corpul nou propus și corpul existent, trecerea se face la aceeași cotă. 

B1.A.5.c - Contactul cu proeminențe joase: 

- Pe tot parcursul căilor de circulație și de evacuare, este respectată înălțimea minimă de 2.10 M. 

B1.A.5.d - Contactul cu elemente verticale laterale: 

- Pereții nu prezintă bavuri, proeminențe, muchii ascuțite sau alte surse de lovire, agățare sau rănire. 

B1.A.5.e - Contactul cu suprafețe vitrate: 

- Pentru vitrajele cu parapet 0, sticla interioară va fi laminată și securizată pentru asigurarea siguranței în 

exploatare. 

- Suprafețele integral vitrate vor fi semnalizate corespunzător cu marcaje de atenționare. 

B1.A.5.f - Contactul cu ușile batante: 

- Toate ușile (indiferent de poziție sau destinație) au asigurată suprafața necesară deschiderii acestora, iar 

înălțimea minimă prevăzută este de 2.10 M. 

- Sensul de deschidere al ușilor nu limitează sau împiedică alte circulații. 

- Ușile batante vor fi semnalizate corespunzător, cu marcaje de atenționare conform NP 068-2002. 

B1.A.5.g - Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente: 

- Nu există riscul coliziunii cu persoane, mobilier, echipamente tehnologie sau cu obiecte și utilaje aflate în 

deplasare. 

- Lățimea holurilor și coridoarelor este de minimum 1.50 M. 

B1.A.5.h - Producerea de panică: 

- Traseul fluxurilor de circulație este clar și liber pe toată lungimea de parcurgere. 
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- Fluxurile de circulație sunt proiectate în mod justificat, urmărind o raționalizare a funcționalității acestora. 

_B1.A.6 Siguranța cu privire la schimbarea de nivel 

‐ Nu este cazul / În cadrul obiectivului propus nu există diferențe de nivel în cadrul aceluiași etaj. 

- În zonele de legătură între corpul nou propus și corpul existent, trecerea se face la aceeași cotă. 

B1.A.6.a - Căderea de la un nivel la altul: 

‐ Balustradele și parapeții de protecție respectă STAS 6131. 

- Proiectul prevede parapeți de siguranță pentru toate zonele cu risc de accidentare prin căderea de la un nivel 

la altul.  

_B1.A.7 Siguranța cu privire la deplasarea pe scări și rampe 

B1.A.7.a - Oboseală excesivă: 

B1.A.7.b - Cădere în gol: 

B1.A.7.c - Alunecare: 

B1.A.7.d - Împiedicare: 

B1.A.7.e - Lovire la partea superioară: 

B1.A.7.f - Coliziune: 

- Obiectivul asigură îndeplinirea cerințelor de siguranță în exploatare în conformitate cu NP 063-2002 și NP 

068-2002.  

- Pentru obiectivul propus, circulațiile verticale respectă cerințele NP 063-2002 și Normativ P118/99 coroborat 

cu reglementările din STAS 2965-87 și GP 089-2003. 

- Scările propuse și scările existente respectă prevederile normativelor NP 068-2002 și NP 063-2002. 

- Circulația pe verticală între nivelurile propuse se realizează prin intermediul unei scări noi. Scara va avea 

structura din beton armat (rampe, podeste și trepte). Dimensiunea treptei va fi de 28,5 CM, dimensiunea 

contratreptei va fi de 16,68 CM. Finisajul treptelor și contratreptelor va fi cu plăci ceramice (gresie 

antiderapantă). Parapetul și mâna curentă vor fi din confecție metalică. 

_B1.A.8 Siguranța cu privire la iluminatul artificial 

- În cadrul obiectivului de investiții propus, iluminatul de siguranță va fi asigurat conform prevederilor 

normativului I7, STAS 6646/1,2,3 și STAS 6221. 

- Evitarea fenomenului de orbire este evitat în totalitate prin poziționarea corectă a corpurilor de iluminat 

interior. Se vor respecta metodele tehnice specificate în STAS 6646/1.  

- Siguranța cu privire la iluminat se realizează în conformitate cu punctul 5.7.A.a) - Instalații electrice. 

B1.B. Siguranţa circulaţiei cu mijloace de transport mecanizate. 

Condiția tehnică privind Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate, presupune protecția 

utilizatorilor (inclusiv persoanele cu handicap) împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării cu 

ascensorul și/sau scara rulantă. 

_B1.B.1 Siguranța deplasării cu ascensorul 

B1.B.1.a - Echipare necorespunzătoare: 

- Obiectivul de investiții este dotat cu un ascensor pentru persoane.  

- Nodul liftului are structura realizată din beton armat și respectă prevederile tehnice și gabaritele impuse de 

producător.  
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- Ușile ascensorului vor fi de tip glisante, cu acționare automată.  

- Dimensiunea platformei de acces respectă dimensiunile minime de 1.50 x 1.50 M. 

- Ascensorul va fi dotat cu sisteme de alarmare corespunzătoare și va avea panou de comandă cu butoane 

luminoase. 

- Ascensorul va fi conformat astfel încât să respecte prevederile normativului NP 051-2012. 

B1.B.1.b - Împiedicare la urcare sau coborâre: 

- La urcare sau la coborâre în ascensor, proiectul respectă diferența de nivel admisă de max. 25 MM. 

B1.B.1.c - Deformarea pereților sau ușii cabinei: 

B1.B.1.d - Oprirea bruscă a cabinei: 

B1.B.1.e - Depunerea unui efort prea mare: 

B1.B.1.f - Agățare, strivire sau cădere în gol: 

- Producătorul ascensorului va asigura respectarea tuturor normelor tehnice în vigoare pentru ascensorul livrat 

și pus în operă în cadrul obiectivului de investiții. 

B1.B.1.g - Blocare în ascensor: 

- Ascensorul va fi dotat cu panou de comandă cu butoane luminoase de alarmă. 

 

B1.B.1.h - Ambianță atmosferică necorespunzătoare: 

- Rația de aer proaspăt va fi de 1L/sec/persoană (atât în regim normal de utilizare cât și în caz de avarie). 

- Temperatura în cabină va fi T = +/- 50C față de temperatura palierelor.  

- Pereții cabinei nu vor facilita formarea de condens pe partea interioară. 

B1.B.1.i - Creare de stres: 

- Disconfortul sonor este evitat în totalitate datorită tehnologiei și caracteristicilor ascensoarelor proiectate. 

- Nivelul sonor maxim admis (în absența ocupanților și a altor surse exterioare) este de max. 65db. 

B1.B.1.j - Creare de panică: 

- În caz de avarie (pană electrică), se vor asigura min. 5lx pentru panoul de comandă din cabină și de pe paliere. 

_B1.B.2 Siguranța cu privire la deplasarea cu scara rulantă 

- Nu este cazul - Obiectivul nu este dotat cu scară rulantă. 

B1.C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații. 

_B1.C.1 Siguranța cu privire la agenți agresanți din instalații 

B1.C.1.a ‐ Electrocutare: 

B1.C.1.b ‐ Arsură sau opărire: 

B1.C.1.c ‐ Explozie: 

B1.C.1.d ‐ Intoxicare: 

B1.C.1.e ‐ Contaminare sau otrăvire: 

B1.C.1.f ‐ Contactul cu elemente de instalații: 

B1.C.1.g ‐ Consecințe ale descărcărilor atmosferice (trăsnet): 

Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații se va realiza în conformitate cu punctul 5.7.A - INSTALAȚII. 

* Măsuri principale: 
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1. Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de protecţie la suprasolicitări 

termice determinate de curenți de suprasarcină şi scurtcircuit. Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, 

dimensionate conform  NP-I7/ 2002 şi pentru care se asigură şi acționare selectivă. Protecţia la scurtcircuit a 

circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate cu protectie diferențiată. 

Pentru circuitele de prize şi circuitele de iluminat s-a prevăzut protecţia împotriva curenților reziduali de defect 

cu dispozitive de protecţie diferențială de mare sensibilitate, I = 30mA. 

Conductoarele circuitelor  şi coloanelor schemei electrice, fie se vor poza în tuburi sau se vor realiza cu  cabluri, 

adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste 

caracteristici sunt prezentate pe planuri şi pe schemele electrice. 

Se propune montarea circuitelor în tuburi de protecţie tip IPEY. 

2. Sistem de protecţie la șoc electric, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător  schemei legarea la nul, 

deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-C, până la originea instalaţiei. În 

conformitate cu cerințele NP-I7/ 2002, se va realiza conductor principal de egalizare a potențialelor la care se 

leagă : 

- conductorul principal de protecţie (PE sau PEN) ;  

- conductele metalice de apă;  

- coloanele metalice de încălzire;  

- elementele metalice ale construcţiei. 

La rândul său  conductorul principal de egalizare a potențialelor se leagă la  priza de pământ realizată ca priză 

de fundație, iar dacă aceasta nu are rezistența necesară (1Ω) se va realiza şi o altă priză. 

Pentru creșterea siguranței Sistemului de protecţie la șoc electric se vor aplica şi următoarele măsuri 

complementare, conform NP-I7/ 2002: 

a) legarea repetată la priza de pământ a acestuia. Aceste legături se efectuează în fiecare tablou electric, în 

care această operație este posibilă (La clădirile înalte, această legare multiplă a conductorului de protecţie nu 

poate fi practic realizată. De aceea ea poate fi înlocuită cu legături echipotențiale care au o funcţie similară) ; 

b) din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul PE se execută din cupru. 

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la nul nu este sigură acționarea aparatelor de 

protecţie ale rețelei (PACD), iar pe de altă parte există echipamente cu funcționare continuă nesupravegheată, 

s-a adoptat ca mijloc complementar protecţia automată cu DDR. 

3. Sistem de protecţie la supratensiuni atmosferice transmise prin reţea şi de comutație. 

Se realizează cu aparate de protecţie la supratensiuni, astfel: 

- tip C, montate în tablourile electrice.  

4. Legare la pământ. 

La conductorul principal de egalizare a potențialelor se vor lega toate elementele metalice aflate în contact cu 

solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin intermediul eclatoarelor adecvate. 

* Alte măsuri: 

- Instalația electrică va fi pozată în tuburi de protecție, iar pentru protecția la scurt-circuit prin atingere directă 

a instalației, se vor face legări la conductorul de protecţie şi legări la priza de pământ. 

- Suplimentar, protecția împotriva atingerilor indirecte în cazul circuitelor de prize monofazate se realizează 

cu ajutorul disjunctoarelor automate cu protecție diferențială prevăzute în tablourile electrice. 
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- Părțile metalice ale tuturor construcțiilor, utilajelor și instalațiilor, care în mod natural nu sub tensiune, se 

vor interconecta și lega la priza de pământ. Priza de pământ și instalația de paratrăsnet se vor executa cu 

respectarea normativului I7. 

- Toate componentele instalaţiei electrice (cabluri, aparate, corpuri de iluminat, tablouri  electrice) vor avea 

gradul de protecţie IP corespunzător. 

- Elementele de instalații vor fi protejate contra interacțiunii cu utilizatorii clădirii și mascate în elementele de 

construcție sau în sisteme proprii de închidere. Toate sistemele utilizate vor îndeplini standardele minime 

admise de siguranță în exploatare și nu vor prezenta pericolul de a afecta buna funcționare a clădirii sau 

siguranța utilizatorilor. 

- Executarea, exploatarea, întreținerea şi repararea instalaţiilor se va face numai de către personal calificat, în 

conformitate cu prevederile standardelor şi normativelor specifice.  

B1.D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere.  

- Lucrările de întreținere vor fi realizate și asigurate de administrația obiectivului. Obiectivul este conformat 

astfel încât să permită desfășurarea lucrărilor de întreținere în condiții de siguranță. 

 

 

B1.E. Siguranța la intruziuni și efracții. 

- Soluția propusă a integrat un sistem centralizat de detecție și semnalizare a efracțiilor - conform punctul 

5.7.A.f) - Instalație detecție și semnalizare efracție. 

- Soluția propusă a integrat un sistem centralizat de control acces și supraveghere video, sistem ce lucrează în 

tandem cu sistemul de detecție și semnalizare efracție.  

B1.F. Eliminarea barierelor arhitecturale. 

- Obiectivul de investiții este proiectat în conformitate cu NP 051-2012 și respectă toate prevederile 

normativelor și normelor tehnice în vigoare. 

- Pentru corpul nou propus, la fiecare nivel în parte (parter, etaje 1...4) sunt propuse grupuri sanitare dedicate 

persoanelor cu handicap. 

- Accesul la toate nivelurile obiectivului este facilitate de un ascensor dimensionat corespunzător astfel încât 

să poată fi utilizat de către persoanele cu handicap. 

- În cadrul scenariului propus sunt îndeplinite toate condițiile aplicabile conform normativul NP 051-2012. 

 

 

6.4.c) Cerința Cc - ”SECURITATE LA INCENDIU” 

- Obiectivul va respecta prevederile normativului P118/99. Verificarea cerinței de calitate Securitate la 

incendiu (Cc) conf. HG 571/2016 se va face respectând Scenariul de securitate la incendiu. 

- Conform legislației în vigoare, Scenariul de securitate la incendiu se va întocmi la următoarele faze ale 

proiectului (DT/DTAC).  

DATE GENERALE: 
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- Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importantă a construcțiilor aprobat prin H.G.R. nr. 

766/1997, Anexa nr. 3, art. 6 şi în conformitate cu metodologia specifică elaborată de M.L.P.A.T. construcția 

se încadrează în categoria "C"  (normală) de importantă. 

- Clasa de importantă a construcţiei, potrivit reglementărilor tehnice şi corelată cu categoria de importantă, 

este a II-a. Materialele şi elementele de construcție folosite la structura de rezistență sunt din clasele de 

combustibilitate C0 – incombustibile (A1). 

SITUAȚIA EXISTENTĂ: 

# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentației DALI: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II” , conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Regim de înălțime    = P + 1E. 

- Riscul de incendiu    = ”MIC”, conf. P118/99 

- Gradul de rezistență la foc   = ”III”, conf. P118/99. 

SITUAȚIA PROPUSĂ: 

# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentației DALI: 

- Categoria de importanță   = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG 766/1997.  

- Clasa de importanță    = ”II” , conf. P100/2006 (YI = 1,2). 

- Regim de înălțime    = P + 4E. 

- Riscul de incendiu    = ”MIC”, conf. P118/99 

- Gradul de rezistență la foc   = ”II”, conf. P118/99. 

NUMĂRUL COMPARTIMENTELOR DE INCENDIU: 

- Corpul nou propus (EXTINDERE-AMBULATORIU) și corpul existent (CLINICA ORL) vor alcătui un singur 

compartiment de incendiu cu suprafața construită de 534 MP. 

- Aria admisă pentru un compartiment de incendiu (clădiri civile) corespunzător gr. II rez. la foc - 2500 MP. 

CAPACITĂȚI DE DEPOZITARE SAU ADĂPOSTIRE: 

- Nu există spaţii de depozitare materiale combustibile cu suprafaţa mai mare de 36 MP. 

CARACTERISTICILE PROCESELOR TEHNOLOGICE SI CANTITĂȚILE DE SUBSTANȚE PERICULOASE: 

- În cadrul construcţiei nu se desfășoară un proces tehnologic, clădirea fiind civilă  şi nu se utilizează materiale 

şi substanțe periculoase. 

 

 

6.4.d) Cerința D - ”IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR” 

Obiectivul proiectat satisface exigențele temei de proiectare, odată cu respectarea prevederilor normativelor 

NP008, stasuri STAS 6472, STAS 6221 și STAS 6646, V.L.E. - Ordin 462 din 01.07.1993, modificat de LEGEA nr. 

104 din 15 iunie 2011. S-au respectat prevederile legii 137/1995 (republicată) privind protecția mediului, legii 

107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecția atmosferei, HGR 188/2002, ordinului MAPPM 462/1993 

privind emisia de gaze arse, ordinului MAPPM 125/1996 și a ordinului MAPPM 756/1997. 

D4 _ influența construcției asupra mediului înconjurător (natural / amenajat): 
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‐ Funcțiunea obiectivului de investiții nu reprezintă un pericol de poluare pentru apă, aer, sol și subsol.  

‐ Nivelul de zgomot va fi încadrat în prevederile STAS 6156. 

- Conform studiului de însorire realizat în faza de anteproiect, obiectivul propus nu umbrește vecinătățile.  

‐ Canalizarea apelor uzate menajere și pluviale se realizează în interiorul incintei. Colectarea apelor uzate se 

va realiza în sistem separativ.  

- Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza către infrastructura municipală.  

- Nu vor exista surse generatoare de praf. 

- Nu există echipamente care să genereze poluanți pentru mediul înconjurător.  

- Asigurarea necesarului de căldură este realizată prin intermediul infrastructurii municipale. Calitatea aerului 

înconjurător nu este influențată la nivelul obiectivului de investiții studiat.  

 

- Pe perioada executării lucrărilor vor fi întreprinse măsuri pentru prevenirea și reducerea poluării atmosferei 

cu pulberi, praf sau noxe chimice prin manipularea adecvată a materialelor de construcții și a celor excavate 

pe parcursul execuției. Transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul execuției se va realiza cu 

mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierii acestor materiale. 

- Prin proiectul propus și soluțiile constructive adoptate, s-a minimizat cât mai mult cantitatea de deșeuri și 

resturi de materiale ce vor fi produse în momentul procesului de construcție. Nu există surse generatoare de 

praf, iar în timpul construcției, în cazul procedeelor generatoare de praf, se vor executa stropiri cu apă și se va 

face curățenie cât mai des posibil. 

- Obiectivul de investiții nu dezvoltă surse de radiații, câmpuri electrice sau electro-magnetice. 

D5 _ modificări în faună și floră: 

- Funcțiunea și modul de amplasare a obiectivului de investiții nu afectează fauna și flora locală. 

- Amplasamentul studiat este liber de arbori și/sau micro eco-sisteme. În consecință, prin propunerile din 

cadrul prezentei documentații nu vor exista modificări în fauna și flora locală.  

D6 _ modificări în sol și subsol: 

- În desfășurarea activității din cadrul obiectivului nu rezultă poluanți pentru sol și subsol. 

- Canalizarea exterioară va fi din tuburi închise etanș realizate în sistem HDPE sau PVC-KG. Nu există 

posibilitatea infiltrării apelor uzate menajere sau tehnologice în sol. 

D7 _ mod de colectare și evacuare: 

- În desfășurarea activității din cadrul obiectivului nu rezultă poluanți pentru sol și subsol.  

- Apele pluviale de pe acoperișurile corpurilor, vor fi colectate prin sistemul pluvial și distribuite către spațiile 

verzi.  

- Se va menține în permanentă curățenia în incinta proprietății cât și pe spațiile verzi. 

- Deșeurile menajere solide se colectează și depozitează în europubele, în funcție de locul de proveniență și 

tipul acestora, de unde sunt preluate de către Regia de Salubritate conform contractului de evacuare a 

deșeurilor încheiat cu beneficiarul.  

- Deșeurile biologice se vor colecta și evacua cu respectarea legislației în vigoare.  

‐ Canalizarea apelor uzate menajere și pluviale se realizează în interiorul incintei. Colectarea apelor uzate se 

va realiza în sistem separativ. Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza către infrastructura municipală.  



Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe 

05-B/2018 
SC STIGMA BUILDNG MANAGEMENT SBM SRL 

0733 113 323  | Bd. A. Vlahuță 61, Brașov 

 

127 

D8 _ măsuri pentru protecția aerului interior față de noxele din exterior: 

- Nu este cazul / În vecinătatea amplasamentului nu există surse majore poluante.  

D9 _ măsuri pentru asigurarea calității aerului interior pentru utilizatori: 

- Este asigurat un ambient corespunzător prin posibilitatea de ventilare naturală a tuturor spațiilor interioare. 

‐ Proiectul propune posibilitatea de ventilație și iluminat natural pentru cât mai multe grupuri sanitare. Pentru 

băile fără ventilație și iluminat natural, se va realiza o ventilație mecanică de evacuare cu ajutorul 

ventilatoarelor de tubulatură, aerul de compensare fiind introdus prin transfer din spațiile adiacente. 

Absorbția aerului viciat se va face cu ajutorul grilelor de absorbție montate în ghenele de ventilație. 

- Se va realiza o etanșare corectă a construcției la agenții externi (apă, aer, gaze, zăpadă, praf). 

D10 _ evitarea degajării de noxe: 

- Noile instalații electrice cu care va fi dotat obiectivul nu generează poluanți sub formă de praf, gaze sau alte 

noxe dăunătoare mediului. 

D11 _ condiții de iluminat: 

- Este asigurată o iluminare naturală coerentă prin dimensionarea adecvată a ferestrelor, iar proiectul propune 

un iluminat artificial dimensionat corespunzător și poziționat coerent în raport cu cerințele funcționale. 

- Toate spațiile principale interioare beneficiază de o bună orientare față de punctele cardinale, acestea fiind 

expuse iluminatului natural zilnic, în toate anotimpurile. Spațiile interioare sunt proiectate cu spații vitrate cu 

dimensiuni corespunzătoare. 

- Prin proiect vor fi asigurate toate exigențele cu privire la condițiile de iluminat pentru fiecare spațiu în parte. 

Va fi asigurat un raport coerent între iluminatul artificial și cantitatea de lumină naturală (în diferite momente 

ale zilei).  

D12_controlul climatului radiativ:  

- Nu este cazul. 

D13 _ posibilități de menținere a igienei: 

- Este asigurată o temperatură corespunzătoare interioară (în funcție de anotimp) cât și a unui grad confortabil 

al umidității aerului interior. 

- Obiectivul este dotat cu grupuri sanitare diferențiate pe sexe. Toate dotările sunt corespunzătoare funcțiunii 

primare a obiectivului de investiții.  

- Obiectivul va fi dotat cu grupuri sanitare speciale dedicate persoanelor cu dizabilități/handicap (conform NP 

051-2012). 

- Este asigurată necesitatea de curățenie și întreținere periodică. 

D14 _ zone și spații verzi: 

‐ Obiectivul de investiții, prin măsurile proiectate are toate suprafețele incintei optimizate și eficientizate. 

Platformele betonate sunt reduse la minimul care permite deservirea spațiilor de parcare solicitate în tema de 

proiectare și conform prevederilor tehnico-legale. 

- Din dorința de a se interveni cât mai puțin asupra cadrului natural, modificările aduse terenului vor fi minime, 

strict în zona de construcție şi pentru organizarea de șantier, urmând ca la terminarea lucrărilor să se refacă 

amplasamentul la starea inițială. Se va reface mediul înconjurător prin astuparea gropilor, nivelarea solului, 

terasare şi plantare. 
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- Datorită abordării arhitecturale a soluției de fundare, zona de fundare este diminuată cât mai mult. Totuși, 

în timpul execuției se va recupera solul vegetal obținut în urma săpăturii şi se va valorifica în zonele plantate 

din alte părți ale proprietății. Solul excavat se va recupera și va fi valorificat în zonele plantate în scopul 

amenajărilor peisagere. 

- Dacă nu se intervine brutal în procesul de execuție, prin măsurile tehnice şi de protecție adoptate, nu sunt 

posibile accidentele. După încetarea execuției lucrărilor, pe amplasament nu rămân materiale care să 

degradeze sau să polueze accidental mediul. 

D15 _ INSTALAȚII: 

Modul de echipare cu instalații este detaliat la punctul 5.7.A - INSTALAȚII din prezenta documentație. 

Protecţia mediului înconjurător: 

- Nu este cazul. 

Impactul produs asupra vegetației şi faunei terestre: 

- Nu este cazul. 

Impactul produs asupra vegetației şi faunei terestre: 

- Nu este cazul. 

Impactul produs asupra așezărilor umane şi altor obiective: 

- Nu este cazul. 

Surse de poluanți şi protecţia factorilor de mediu: 

- Obiectivul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției calității apelor. 

Surse de poluanți, concentrații şi debite masive de poluanți rezultați şi caracteristicile acestora:                                

- Nu este cazul. 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibrațiilor: 

- Echipamentele montate în instalaţii nu constituie surse de poluare sonoră şi de vibrații, încadrându-se în 

limitele legale impuse.  

Protecţia împotriva radiațiilor: 

- Lucrările care urmează a se executa nu conduc la emisii radioactive. 

Protecţia solului şi subsolului: 

- Lucrările care urmează a se executa, nu conduc la poluarea solului şi subsolului. 

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

- Lucrările care urmează a se executa, nu poluează ecosistemele acvatice şi terestre. 

Protecţia așezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

- Nu este cazul. 

Gospodărirea deșeurilor: 

- Din funcționarea instalaţiilor nu rezultă deșeuri. 

Gospodărirea substanțelor toxice şi periculoase: 

- Nu este cazul. 
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6.4.e) Cerința E - ”ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ” 

Obiectivul proiectat satisface exigențele temei de proiectare, odată cu respectarea prevederilor normativelor 

C107/1-2005 94 și Ordin MDRT nr.2513/2010. S-au respectat prevederile normativelor C37/1998 privind 

alcătuirea și executarea învelitorilor la construcții. Proiectul respectă prevederile Ordonanței nr.2641 /2017. 

E1 _ înscrierea în condițiile climatice: 

- Condițiile climatice sunt descrie la punctul 3.1.  

E2 _ asigurarea confortului termic interior (iarna): 

Temperatura de confort în fiecare încăpere: 

- În toate spațiile interioare este asigurată temperatura de confort de 210C. 

- Pe timpul iernii, temperatura de confort în fiecare spațiu este asigurată de corpuri radiante. Corpurile vor fi 

poziționate astfel încât să asigure confortul utilizatorilor. 

Rezistența termică: 

- În vederea obținerii unui confort termic interior corespunzător fără consum termoenergetic exagerat în 

exploatare, în proiect au fost luate măsuri speciale de termoizolare a obiectivului și au fost propuse materiale 

și tehnologii performante: 

 - utilizarea de un strat termoizolant cu o grosime adecvată pentru toate elementele de construcție în 

 contactul cu exteriorul; 

 - utilizarea de materiale și tehnologii performante. 

- Pentru diminuarea pierderilor de căldură, grosimea şi tipul stratului termoizolant vor fi conform normativ 

C107/1-2005 94 și Ordin MDRT nr.2513/2010. 

- Proiectul de arhitectură (faza DTAC/PTh) va rezolva în detaliu protecția termică în conformitate cu 

specificațiile tehnice ale producătorilor pentru termoizolații. Execuția tehnică adecvată va asigura buna 

exploatare a obiectivului. 

- În vederea obținerii unui confort termic interior corespunzător fără consum termoenergetic exagerat în 

exploatare, în proiect au fost luate următoarele măsuri speciale de termoizolare a spațiului interior: 

- utilizarea de vitraje cu un grad ridicat de rezistență la transmisie termică (geam triplu termoizolant 

și tâmplărie din PVC cu profil termoeficient) 

 - etanșeizarea tâmplăriei cu chituri elastice; 

 - utilizarea de panouri sandwich cu grosimea de minimum 15 cm; 

 - utilizarea de un strat termoizolant cu o grosime adecvată; 

 - utilizarea soluției tehnice de încălzire prin corpuri radiante. 

Evitare / micșorare punți termice: 

- Punțile termice au fost reduse la maxim prin proiectarea eficientă a stratului termoizolant. Dimensionarea 

adecvată a termoizolației asigură micșorarea punților termice a anvelopantei în ansamblul ei. 

- Tâmplăria exterioară din PVC (profil termoeficient) şi cu geam triplu termoizolant Rmin.=0,5 m2K/W asigură 

eliminarea formării punților termice în dreptul golurilor de tâmplărie. 

- La nivelul fundațiilor se va prevedea o izolație din plăci netede, rigide, din polistiren extrudat. 

E3 _ Măsuri de minimizare a consumului de energie în ansamblu: 

În vederea obținerii unui confort termic interior corespunzător fără consum termoenergetic exagerat în 

exploatare, în proiect au fost luate toate măsurile necesare, măsuri descrise la punctul 5.1.A. 
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- utilizarea panourilor sandwich cu miez din vată minerală bazaltică. 

- utilizarea tâmplăriei din PVC (dotată cu profil de rupere a punților termice) cu geam triplu-termoizolant (cu 

inserție de gaz inert între foile de geam); 

- proiectarea eficientă și eliminarea punților termice. 

E4 _ Măsuri de asigurarea a confortului în condiții de vară: 

- Confortul pe timp de vară este asigurat prin controlul însoririi excesive și prin soluțiile tehnice de ventilare.  

- Pereții exteriori existenți au o inerție termică ridicată datorită grosimii mari a alcătuirii totale. 

E5 _ Măsuri de evitare a apariției condensului: 

- Prin proiectarea adecvată a obiectivului propus, punțile termice vor fi complet eliminate, iar ferestrele cu 

geam triplu termoizolant minimizează apariția condensului pe suprafața vitrată. 

E6 _ Sistemul de echipare: 

- Încălzirea spațiilor se va face cu elemente radiante (radiatoare). 

- Sistemul de echipare este detaliat la punctul 5.7.A. - INSTALAȚII din prezenta documentație. 

E7 _ Măsuri de evitare a infiltrațiilor de apă: 

- Proiectul de arhitectură (faza DTAC/PTh) va rezolva în detaliu protecția hidrofugă a întregului ansamblului în 

conformitate cu detaliile tehnice standard. Prin asigurarea unei execuții tehnice adecvate, nu vor exista riscuri 

de infiltrații. 

- Obiectivul propus  este protejat la nivelul parterului cu trotuare de minimum  1.00 M lățime. Sistematizarea 

verticală în jurul obiectivelor propuse asigură evacuarea apelor pluviale în condiții optime. Între 

trotuare/platforme și soclul corpului de construcție se va prevede un cordon bentonitic de etanșare.  

- Pe zona de infrastructură au fost prevăzute lucrări de hidroizolare în masă a elementelor din beton armat 

aflate în contact permanent cu apa. Pentru fundațiile existente, se vor aplica hidroizolații flexibile. 

- Apele pluviale de pe platformele din incintă vor fi colectate de către rețeaua de rigole și distribuite către 

spațiile verzi amenajate.   

 

 

6.4.f) Cerința F - ”PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI” 

Obiectivul proiectat satisface exigențele temei de proiectare, odată cu respectarea prevederilor normativelor 

în vigoare. S-au respectat prevederile Normativului C 125/1987 privind proiectarea și executarea măsurilor de 

izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri. 

F1 _ Înscrierea în condițiile de mediu: 

‐ Imobilul asupra căruia se intervine este situat în intravilanul municipiului Timișoara.  

- Condițiile de mediu sunt descrie la punctul 3.1.  

F2 _ Măsuri de protecție față de zgomotul exterior construcției: 

‐ În prezent, nu există surse majore de poluare fonică.  

F3 _ Măsuri de protecție acustică în interiorul obiectivului - zgomot aerian:  
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- Nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalațiile electrice nu trebuie să depășească 

cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalaţii nu sunt în funcțiune. 

- Structura pereților exteriori și tâmplăria propusă, prin etanșeitatea lor, asigură izolația fonică necesară față 

de zgomotele aeriene din exterior. În interiorul construcțiilor, în zonele specifice, zgomotul aerian este redus 

la minim prin utilizarea pereților de compartimentare între spațiile aferente, din compartimentări din gips-

carton pe structură metalică proprie și izolație din saltele semirigide din vată minerală bazaltică (grosime 10 

CM).  

- Izolația fonică interioară este realizată prin compartimentările corespunzătoare. Canalele de zgomot ce se 

pot forma vor fi izolate corespunzător. Planșeele din beton armat pe suport din tablă cutată cu rol de cofraj 

pierdut, prin grosimea lor, asigură o bună protecție între niveluri împotriva zgomotului aerian. 

- Echipamentele montate în instalaţii nu constituie surse de poluare sonoră şi de vibrații, încadrându-se în 

limitele legale impuse. Respectiv nivelul standard al unui arzător modern cu aer insuflat la puterea necesară a 

centralei termice nu depășește valoarea de  70 dB. 

F4 _ Măsuri de protecție acustică în interior - zgomot de impact și structural: 

- Între niveluri, protecția acustică adoptată în cadrul proiectului implementează soluția de dală flotantă. Șapa 

fiecărui nivel este prevăzută cu un strat fonoizolant din plăci rigide de polistiren extrudat, cu rol de separare și 

de diminuare a zgomotului de impact și structural.  

F5 _ Spațiu de audiție:  

‐ Nu este cazul / Funcțiunea obiectivului nu prezintă măsuri de protecție acustică în interiorul obiectivului. 

 

 

6.4.g) Cerința G - ”UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE” 

Proiectarea ansamblului a urmărit o economie judicioasă a utilizării resurselor. Sustenabilitatea proiectului a 

fost abordată simultan în baza mai multor criterii:  

- utilizarea tehnologiilor și sistemelor cu consum redus de energie; 

- configurarea generală de arhitectură a elementelor de construcție nou propuse; 

- abordarea generală a reabilitării corpurilor existente; 

- utilizarea de materiale naturale al căror proces de fabricare nu implică emisii mari de dioxid de carbon.  

 

 

6.5 - Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice 

Documentaţia a fost elaborată în vederea accesării finanțării nerambursabile din fonduri structurale 

în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 - axa prioritară 8, prioritatea de investiţii 8.1 “„Investiţii 

în infrastructurile sanitare şi sociale şi cerințele ghidului general POR 2014-2020, precum şi toate anexele 

Ghidului. 

- Obiectivul specific 8.1 ’’Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel 

secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate: Operațiunea A - Ambulatorii.” 

Finanțarea proiectului se va realiza din ajutorul public nerambursabil solicitat in procent de 98% din 

cheltuielile eligibile, iar din surse proprii se vor acoperi contribuția Beneficiarului la cheltuielile eligibile (2%). 
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În condițiile obținerii asistenței financiare nerambursabile, proiectul este eficient din punct de 

vedere al analizei economice, în scenariul de referință întrucât VNA este pozitiv (342.451,11 lei), iar RIR este 

mai mare decât factorul de actualizare . 

În scenariul alternativ, proiectul nu este eficient nici în condițiile obținerii asistenței financiare 

nerambursabile. 

În urma calcului sustenabilității financiare a proiectului, în cazul scenariului de referință s-a obținut 

un flux de numerar pozitiv (>0) pe fiecare din anii de operare a investiției, fapt ce subliniază posibilitatea 

proiectului de autosusținere după încetarea finanțării nerambursabile. Ipoteza este susținută și de faptul că 

raportul cost-eficacitate este subunitar: 0,41<1. 

În cazul scenariului B, fluxul de numerar este negativ, iar raportul cost-eficacitate este supraunitar: 

2,61>1. 

În cazul SCENARIULUI A, analiza economică relevă faptul că investiția este eficientă, în timp ce analiza de 

senzitivitate va releva faptul că există 3 variabile critice care pot afecta eficiența economică a proiectului (variației 

investiției în sensul creșterii cu 1%, variația costurilor operaționale în sensul creșterii cu 1% pe întreaga perioadă de 

analiză, variația costurilor operaționale, în sensul scăderii cu 1%). 

Sursele de finanțare: 

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

- Bugetul de stat 

- Bugetul local  

CAP 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME       

Prezentul studiu a fost realizat în baza următoarelor acte și studii: 

1. Certificatul de Urbanism nr. 411 din 29.01.2018 emis de primăria Municipiului Timisoara. 

2. Extras C.F. nr. 423747 

3. Documentație Topografică nr. 117485 /31.05.2018 

4. Documentației de urbanism, faza PUG, aprobată prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017. 

5. Documentația RLU (în conformitate cu HG 525/1996 actualizată). 

6. Tema de Proiectare.  

7. Expertiza Tehnică nr 312/2018 

8. Auditul Energetic nr. 190/ 03.09.2019 

7.1 - Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 

Certificatul de Urbanism nr. 411 din 29.01.2018 emis de primăria Municipiului Timisoara se va anexa prezentei 

documentații.  

7.2 - Studiul topografic 

Documentația Topografică / Studiul topografic nr. 117485 din 31.05.2018 se va anexa prezentei documentații. 

7.3 - Extras de Carte Funciară 

Extras CF nr. 423747 se va anexa prezentei documentații. 
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7.4 - Avize conforme privind asigurarea utilităților  

În conformitate cu Certificatul de Urbanism, se vor anexa avizele de principiu pentru rețele edilitare: 

- Aviz tehnic Aquatim; 

- Aviz tehnic ENEL; 

7.5 - Actul administrativ al autorității competente pentru protecţia mediului 

Se va anexa prezentei documentații.  

7.6 - Avize, acorduri și studii specifice 

În conformitate cu Certificatul de Urbanism, se vor anexa avizele: 

 - Aviz Securitatea la Incendiu; 

 - Aviz Sănătatea Populației; 

 - Aviz Comisia de Monumente; 

 - Acord Inspectoratul de Stat în Construcții; 

 - Aviz Ministerul Sănătății; 

  

 

CAP 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI         

Prezentul studiu a analizat modul în care se va rezolva obiectivul de investiții propus. În baza criteriilor de 

analiză, a analizei comparate și a modului în care este îndeplinită Tema de Proiectare în raport cu exigențele 

funcționale și normele tehnico-legale și în raport cu concluziile și recomandările Expertizei Tehnice și ale 

Auditului Energetic, se pot conclude următoarele: 

1. Viziunea, intenția și condițiile-cadru permit elaborarea unui proiect complet, atractiv din toate punctele de 

vedere, acesta reprezentând o investiție importantă pentru cadrul specific conturat în Tema de Proiectare.  

2. Din punct de vedere tehnico-economic este ales SCENARIUL A. Soluția studiată este prezentată în cadrul 

pieselor desenate (conform Borderou). SCENARIUL A atinge toate obiectivele proiectului de investiții propus, 

în condițiile cele mai optime. Prin implementarea SCENARIULUI A se va atinge parametrii maximi ai obiectivului 

de investiții prezentat și studiat. SCENARIUL A este prezentat în detaliu la punctele relevante din prezenta 

documentație. 

3. Rațiunea ce primează în opțiunea pentru SCENARIUL A este cea a rezultatului final. Rezultatul final, așa cum 

a fost prezentat, este obiectivul de investiții într-o formă completă și optimă ce asigura îndeplinirea tuturor 

exigențelor aplicabile. 

4. Dotările și materialele cele mai moderne și eficiente vor asigura rentabilitatea obiectivului de investiții. 

Datorită conceptului implementat în mod solid și durabil, obiectivul de investiție va deveni un exemplu de 

bună practică în dezvoltarea infrastructurii de prestări servicii medicale la nivelul municipiului Timișoara.  

5. Următoarele faze de proiectare (DTAC/PTh) vor detalia SCENARIUL A așa cum este acesta conturat în piesele 

scrise și piesele anexate. Cadrul tehnic conturat în cadrul SCENARIULUI A va deservi ca punct de plecare pentru 

detalierea soluției din toate punctele de vedere descrise în cadrul acestui studiu. 
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CAP 9. ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII     

9.1 - Organizarea de șantier 

Prezenta documentație prevede ca organizarea de șantier va fi realizată în interiorul incintei, fără afectarea 

vecinătăților. Documentația D.T.O.E. pentru realizarea obiectivului de investiții va prezenta detaliat exigențele 

legate de organizare, logistică și transport și trebuie să cuprindă: 

- căile de acces; 

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; 

- sursele de energie; 

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar; 

- grafice de execuție a lucrărilor de demolare; 

- organizarea spațiilor necesare  depozitării temporare a materialelor şi elementelor rezultate din demolare 

cu măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitarea degradărilor; 

- măsuri specifice privind protecția şi securitatea  muncii,  precum  şi  de prevenire şi stingere a incendiilor, 

decurgând din natura operațiilor  şi  tehnologiilor de demolare - recuperare cuprinse în documentația de 

execuție a demolărilor; 

- măsuri de protecția vecinătăților (transmitere de vibrații şi șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea 

acceselor necesare). 

9.2 - Măsuri de protecție a muncii 

Pe perioada desfășurării lucrărilor la obiectiv se vor lua toate măsurile de protecție a muncii în vigoare: 

- Legea nr.319/2006 – legea securității și sănătății în muncă;  

- HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si 

sănătății in munca nr.319 din 2006. 

- Norme generale de protecția muncii - 2002 - emise de M.M.S.S. si M.S.F.; Ordinul comun nr.508/933/20-

11;25-11-2002 (M.M.S.S., M.S.F.) - ORDIN al ministrului muncii şi solidarității sociale şi al ministrului sănătății 

şi familiei privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii; 

- Ord. MMPS 235/1995 - privind normele specifice de securitate a muncii la înălțime; 

- Ord. MMPS 225/1995 - privind acordarea echipamentului de protecție individuală; 

- Normele generale de prevenirea și stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MAI nr.163 / 2007. 

* Măsuri speciale ce trebuie avute în vedere: 

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje și inscripții; 

- se vor face amenajări speciale provizorii (podini de lucru, parapeți, dispozitive etc.) în zonele cu risc de 

accidentare; 

- toate dispozitivele, mecanismele și utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare; 

- asigurarea cu forță de muncă calificată și care să cunoască măsurile de protecție a muncii în vigoare din 

„Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții”. 

Se atrage atenția asupra faptului că măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, 

constructorul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de 

muncă (măsuri prevăzute și în „Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări”). 
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CAP 10. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI       

1. Titularul activității are obligația minimizării cantității de deșeuri produse şi valorificarea lor acolo unde este 

posibil, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se 

impactul asupra mediului. 

2. Pe tot parcursul colectării, recuperării sau eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone şi 

locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. 

3. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau pot fi transportate numai de agenți 

economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008  privind transportul deșeurilor 

periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, publicat în M. Of. nr. 672/30.09.2008. Deșeurile trebuie 

transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta 

semnificativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

4. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să 

ducă la formarea de deșeuri. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiar: Întocmit: 
Municipiul Timișoara, prin Nicolae Robu - Primar 
Direcția G.U.D.U.  
- Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană 

SC STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM SRL 

  
  

ing. Cristea Cristian 
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B. PIESE DESENATE 
ILUSTRAREA ”SCENARIULUI A” (SCENARIU SELECTAT ȘI RECOMANDAT) 

 
 
 
 
 
 

NR. PLANȘĂ TITLU SCARĂ 

A-00 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 1:2000 

RELEVEU / SITUAȚIA EXISTENTĂ 

AR-01 SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLAN DE SITUAȚIE 1:250 

AR-02 SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLAN PARTER 1:100 

AR-03 SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLAN ETAJ 1 1:100 

AR-04 SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLAN ETAJ 2 1:100 

AR-05 SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLAN ETAJ 3 / MANSARDĂ 1:100 

AR-06 SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLAN SUBSOL 1:100 

AR-07 SITUAȚIA EXISTENTĂ - PLAN ÎNVELITOARE 1:100 

AR-08 SITUAȚIA EXISTENTĂ - SECȚIUNI A-A, B-B 1:100 

AR-09 SITUAȚIA EXISTENTĂ - FAȚADĂ SUD 1:100 

AR-10 SITUAȚIA EXISTENTĂ - FAȚADĂ EST 1:100 

PROIECT ARHITECTURĂ / PROPUNERE 

A-01 SITUAȚIA PROPUSĂ - PLAN DE SITUAȚIE 1:250 

A-02’ SITUAȚIA PROPUSĂ - PLAN PARTER / MODIFICĂRI LA STRUCTURA EXISTENTĂ 1:100 

A-02 SITUAȚIA PROPUSĂ - PLAN PARTER 1:100 

A-03 SITUAȚIA PROPUSĂ - PLAN ETAJ 1 1:100 

A-04 SITUAȚIA PROPUSĂ - PLAN ETAJ 2 1:100 

A-05 SITUAȚIA PROPUSĂ - PLAN ETAJ 3 1:100 

A-06 SITUAȚIA PROPUSĂ - PLAN ETAJ 4 1:100 

A-07 SITUAȚIA PROPUSĂ - PLAN SUBSOL 1:100 

A-08 SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNVELITOARE 1:100 

A-09 SITUAȚIA PROPUSĂ - SECȚIUNE A-A 1:100 

A-10 SITUAȚIA PROPUSĂ - SECȚIUNE B-B 1:100 

A-11 SITUAȚIA PROPUSĂ - FAȚADĂ EST 1:100 

A-12 SITUAȚIA PROPUSĂ - FAȚADĂ SUD 1:100 

PROIECT REZISTENȚĂ / PROPUNERE 

R-01 PROPUNERE - SCHEMĂ IZOMETRICĂ STRUCTURĂ - 
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R-02 PROPUNERE - ELEVAȚIE STRUCTURĂ - 

R-03 PROPUNERE - ELEVAȚIE STRUCTURĂ - 

R-04 PROPUNERE - SCHEMĂ IZOMETRICĂ STRUCTURĂ - 

R-05 PROPUNERE - ANALIZĂ DE STRES STRUCTURAL - 

R-06 PROPUNERE - ANALIZĂ DE STABILITATE STRUCTURALĂ - 

R-07 PROPUNERE - ANALIZĂ MODALĂ (1) - 

R-08 PROPUNERE - ANALIZĂ MODALĂ (2) - 

R-09 PROPUNERE - ANALIZĂ MODALĂ (3) - 

PROIECT INSTALAȚII / PROPUNERE 

Is-01 PLAN PARTER - INSTALAȚII SANITARE 1:100 

Is-02 PLAN ETAJ 1 - INSTALAȚII SANITARE 1:100 

Is-03 PLAN ETAJ 2 - INSTALAȚII SANITARE 1:100 

Is-04 PLAN ETAJ 3 - INSTALAȚII SANITARE 1:100 

Is-05 PLAN ETAJ 4 - INSTALAȚII SANITARE 1:100 

Is-06 SCHEMA COLOANELOR - INSTALAȚII SANITARE (1) - 

Is-07 SCHEMA COLOANELOR - INSTALAȚII SANITARE (2) - 

Icm-01 PLAN PARTER - INSTALAȚII CANALIZARE 1:100 

Icm-02 PLAN ETAJ 1 - INSTALAȚII CANALIZARE 1:100 

Icm-03 PLAN ETAJ 2 - INSTALAȚII CANALIZARE 1:100 

Icm-04 PLAN ETAJ 3 - INSTALAȚII CANALIZARE 1:100 

Icm-05 PLAN ETAJ 4 - INSTALAȚII CANALIZARE 1:100 

Icm-06 SCHEMA COLOANELOR - INSTALAȚII TERMICE - 

It-01 PLAN PARTER - INSTALAȚII TERMICE 1:100 

It-02 PLAN ETAJ 1 - INSTALAȚII TERMICE 1:100 

It-03 PLAN ETAJ 2 - INSTALAȚII TERMICE 1:100 

It-04 PLAN ETAJ 3 - INSTALAȚII TERMICE 1:100 

It-05 PLAN ETAJ 4 - INSTALAȚII TERMICE 1:100 

It-06 SCHEMA COLOANELOR - INSTALAȚII TERMICE - 

Ie-01 PLAN PARTER - INSTALAȚII ELECTRICE 1:100 

Ie-02 PLAN ETAJ 1 - INSTALAȚII ELECTRICE 1:100 

Ie-03 PLAN ETAJ 2 - INSTALAȚII ELECTRICE 1:100 

Ie-04 PLAN ETAJ 3 - INSTALAȚII ELECTRICE 1:100 

Ie-04 PLAN ETAJ 4 - INSTALAȚII ELECTRICE 1:100 

Ics-01 PLAN PARTER - INSTALAȚII CURENȚI SLABI 1:100 

Ics-02 PLAN ETAJ 1 - INSTALAȚII CURENȚI SLABI 1:100 

Ics-03 PLAN ETAJ 2 - INSTALAȚII CURENȚI SLABI 1:100 
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Ics-04 PLAN ETAJ 3 - INSTALAȚII CURENȚI SLABI 1:100 

Ics-05 PLAN ETAJ 4 - INSTALAȚII CURENȚI SLABI 1:100 

Ics-06 INSTALAȚII CURENȚI SLABI - SCHEMĂ - 

Ics-07 INSTALAȚII CURENȚI SLABI - SCHEMĂ - 

Ics-08 INSTALAȚII CURENȚI SLABI - SCHEMĂ - 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


































































































































